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مقدمه
در طول تاریخ سیاسی و اجتماعی لبنان ،شیعیان بسیار مورد ستم واقع شدد اندد سدا ا جند
جهانی دوم ،طایفههای مذهبی مختلف ا سوی قدرتهای خارجی مورد حمایت واقع میشدد اندد
در این میان فقط شیعیان 1لبنان بهعنوان یک گرو اجتماعی سرکوبشد  ،بهدنبال رسیدن به حقوق
برابر در درون ساختاری سیاسی بودند که در اوایل قرن بیستم با مشارکت مارونیهدا و اهدل سدنت
بنیان گذاشته شد بود .سا ا جن

جهانی دوم ،اهل تسنن ا سوی کشورهای عدرب و مسدیایان

ا سوی غربیها حمایت می شدند این امر سبب شد بود که شیعیان لبنان خواهدان کسدب حمایدت
جهان تشیع باشند؛ بنابراین سا ا سیدرو ی انقد ب اسد می در سدال  ،)1357نگدا شدیعیان لبندان
متمرکز و متوجه انق ب اس می ایران شد گرمابدشتی )58 :1393 ،ا اینرو ،حدزباهلل در ابتددای
دهه  1980در لبنان شکل گرفت هسته اولیه حزباهلل ا حزب الدعو  ،جنبش امل ،جندبش فدتو و
دیگر احزاب اس مگرای لبنان تمام جریانهایی که تادت تدیریر انقد ب اسد می و رهبدری امدام
خمینی ر ) قرار داشتند) تشکیل شد ابوالاسن شیرا ی و رضایی جعفری )190 :1388 ،در همین
راستا بهطور کلی اعضای حزباهلل در دو اصدل اساسدی اتفداق نددر داشدتند؛ اول ،اعتقداد بده اصدل
والیت فقیه و سیروی ا رهبر انق ب اس می ایران [برداشت ایران و حزباهلل ،درواقع تفسیر سیاسی
 .1روابط تاریخی و فرهنگی ایران با لبنان به دوره صکویه بازمیگردد .در این دوره و پس از آن باا توجاه باه حضاور علماای
جب عام لبنان در ایران ،عالوهبر روابط علمی ،سبب توسعه فرهنگ شیعی و ارزشهای اسالمی در ایران و تقویت روابط بین
این دو کشور شده است (بنگرید به فراهانی منکرد .)1395 ،بعد از آن نیز روابط فرهنگی وجود داشته است .ایاران همیشاه باه
وضعیت شیعیان در مناطق خارج از سرحدات حساس بوده است .پیش از انقالب اساالمی در ایاران ،ایاران در لبناان حضاور
داشت و پیوندی عمیق میان ایران و علمای دینی قاجار و پیش از آن صکویه با جب عام و شامات برقرار بود .پیش از انقالب
اسالمی ،امام موسی صدر در لبنان ارتباط بیشتری با مبارزان انقالبی ایران داشت که روابط امام موسی صدر با مبارزان انقالبای
در ایران ،به همراری و همراهی آنها با جنبش مقاومت در لبنان و شر گیری جنبش ام انجامید .عالوهبر امام موسی صادر،
دکتر چمران در لبنان  ،بیروت و صور یا در جاهای دیگر ،فعالیتهای نهضتی داشتند ،عالوهبر تمااس و ارتبااط دائام باا اماام
موسی صدر ،با تمام کادرهای ام بهطور روزانه در تماس بود ند و این ارتباط تا کنون حک شده و توسعه و تعمیاق بیشاتری
پیدا کرده است (بنگرید به حجتی کرمانی .) 1399 ،گکتنی است که اقدامات امام موسی صدر و دکتر چمران به پشتوانه فرهنگی
و مقاومت برای مبارزه با رژیم صهیونیستی بود .شهید چمران در جنوب لبنان در کنار امام موسای صادر باه آماوزش نااامی
شیعیان لبنان پرداخت و از پایه گذاران اولین هسته مقاومت اسالمی در آن کشور شد .در آن زمان نیروهای مبارز ایرانی نهضت
اسالمی ،جهت دریافت آموزشهای ناامی و چریری به لبنان و سوریه رفتند و در کنار جنبش ام قرار گرفتند.
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مدرن ا این دکترین بود  )Hamzeh AN, 33-48, 2004و دوم ،مقابله با رژیدم صهیونیسدتی و
آمریکا [ طراحی طرح خاورمیانه جدید ا سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی ،حامل سیام تهدیددآمیز
بهسوی جوامع شیعه و ماور مقاومت اس می است  )Aymenn J Al-Tamimi, 2017بنابراین
شیعیان لبنان با مردم ایران سیوندی عمیق و ارتباطی ریشهای و تاریخی دارند که روابط فرهنگی بین
ایران و لبنان ،به دور صفویه و ارتباطگیری با علمای جبلعامل لبنان با میگردد همچنین هویت
اس می د شیعی نقش بار ی در رابطه با اتااد و ائت ف ایران و حزباهلل داشت
حزب اهلل در مجامع جهانی شهرت دوگانه و متناقضی را بهدست آورد؛ بدهعندوان یدک بدا یگر
سیاسی مشروع و مابوب در لبنان و یک سا مان تروریستی در ایاالت متاد و رژیم صهیونیسدتی
اگر درک کنیم که حدزباهلل نهداد ناسیونالیسدتی اسدت کده خدود را در درجده اول در درون لبندان
تعریف میکند؛ بهعنوان یک حزب ضدامپریالیسدت کده قصدد مقابلده بدا هژمدونی منطقدهای رژیدم
صهیونیستی و ایاالت متاد را دارد در ارتباط با این هدف ،حزباهلل با شبهندامیان حماس ،جهداد
اس می ،حوریها ،حشدالشعبی و دولت ایران و سوریه متاد اسدت و ایدن دوگدانگی را مدیتدوان
توضددیو داد  )Rola el-Husseini, 803-815: 2010گرچدده ی د

گددرو مسددلط و نهضددت

آ ادیبخش تات عنوان حزباهلل را نمیتوان مطابق با رویه مسلط روابدط بدینالملدل معدادل یدک
دولت فرض کرد؛ یرا دولت لبنان ا عهد وظایف خود [در حفظ و گسترش حاکمیدت ملدیب بدر
نیامد و بهجای آن ،حزباهلل به دفاع ا حاکمیت ملی و دفاع نیابتی ا لبنان سرداخته است ا اینرو،
گرچه تفاوتهای بسیاری میان عملکرد یک نهضت آ ادیبخش با یک دولت وجود دارد؛ اما در
تقابل با رژیم صهیونیستی ،حزباهلل را میتوان سمبل اراد ملی برای دفدع متجداو و اوخ خواسدت
یک دولت برای احقاق حقوق خویش قلمداد کرد درواقع حزباهلل در لبنان با جایگا فروملدی بده
ایفای نقش ملی و فراملی سرداخته و توانسته موفقیتهایی در سطو ملی و منطقهای کسب کند
ا اینرو مسیله ک ن سژوهش حاضر ،بررسی الگوی اتااد و ائت ف حدزباهلل لبندان و انقد ب
اس می [جمهوری اس می ایرانب براساس ندریه موا نه قوا است اهداف جزئی آن نیدز عبارتندد ا
تبیین ندریه موا نه قوا در روابط بینالملل ،تعیدین شداخ

هدای دوسدتی میدان حدزباهلل و انقد ب

اس می و اشکال روابط بدین آنهدا ،امکدان سدنجی کدارآیی تردوری موا نده قدوا در مدورد ائدت ف
حزباهلل و انق ب اس می در این چارچوب اهمیت و ضرورت موضوع حاکی ا آن است که به-
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

45

تحلیل الگوی مقاومت در تفکر انقالب اسالمی و حزباهلل لبنان

رغم تمام فعالیتهای سوء دشمنان برای ا بینبردن حزباهلل ،تاکنون نهتنها حزباهلل به حیات خود
ادامه داد  ،بلکه بهطور رو افزونی موجودیت و هویت آن نیز مقتدر و سایدار شد است این اقتدار
ناشی ا چیست؟ عوامل تیریرگذار در شکلگیری اتااد حزباهلل لبنان و انق ب اسد می در قالدب
ماور مقاومت ،ناشی ا چیست؟ در ادامده برخدی ا مهدمتدرین عدواملی کده باعد

ایدن وضدعیت

موفقیتآمیز برای حزباهلل شد است را مورد بررسدی و واکداوی قدرار مدیدهدیم ا ایدنرو ،روش
تاقیق سژوهش حاضر ا ندر هددف ،بنیدادی و ا حید

روش ،کیفدی اسدت روش کیفدی ا ندوع

توصیفی د تالیلی انجام شد است؛ یعندی بدا اسدتفاد ا چدارچوب مفهدومی «مقاومدت اسد می» و
چارچوب ندری «موا نه قوا» به تالیل موضوع مقاله سرداخته است سا وکار جمدعآوری داد هدا و
ابزار سژوهش فیشبرداری با مراجعه به منابع اسنادی د کتابخانهای و منابع مجا ی داخلی و خارجی
بود است

پیشینه پژوهش
سژوهشهای بسیاری درخصوص گفتمان مقاومدت اسد می و نقدش حدزباهلل لبندان در مادور
مقاومت به نگارش درآمد است؛ با این حال ،کمتر سژوهش منسجم و مشخصی را میتدوان یافدت
که به موضوع تالیل سیاسدت خدارجی حمایدتگرایانده انقد ب اسد می در قبدال حدزباهلل لبندان
براساس مدل ندری مزبور سرداخته باشد در یر به برخی ا سژوهشهایی که بده ندوعی بدا موضدوع
سژوهش حاضر ارتباط دارد اشار میگردد
علیرضددا گلشددنی و ماسددن بدداقری  )1391در مقالدده «جایگددا حددزباهلل لبنددان در اسددتراتژی
با دارندگی خ ا ایران» به دالیل حمایت خ ا ایران ا حزباهلل لبنان و تیریری که این عامل بدر تدوان
با دارندگی ماور مقاومت داشته ،سرداختهاند یافتههای سژوهش حداکی ا آن اسدت کده حمایدت
ایران ا حزباهلل موجب فروساشی بهویژ در بعد ندامی) امنیتی ،فروریختن افسانه شکستناسذیری
رژیم صهیونیستی و شکست استراتژی با دارنددگی آن مدیشدود بهدزاد قاسدمی  )1397در مقالده
«ژئوسلیتیک ماور مقاومت و امنیت ملی خ ا ایران براساس گفتمان انق ب اس می» ،نشان میدهدد
مقاومت مردمی منطقه ع و بدر تهدیدد بدرای دولدت هدای ماافددهکدار و غیردموکراتیدک منطقده،
تهدیدی برای غرب و آمریکا بهشمار میرود و موجب ارتقا امنیت ملی ایران خواهدد شدد مامدد
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مبینی و بهزاد قاسمی  ،)1398در مقالده «دسدتاوردهای مقاومدت اسد می لبندان در مندومده فکدری
سیدحسن نصراهلل و تیریر آن بر امنیت ماور مقاومت» نشان داد که با وجود شرایط سیچید  ،دشوار
و بارانی منطقه غرب آسیا و فشارهای سیاسدی ،اقتصدادی و امنیتدی آمریکدا ،رژیدم صهیونیسدتی و
ارتجاع منطقه بر جنبشهای مقاومت اسد می بدهخصدوص مقاومدت اسد می لبندان ،امنیدت مادور
مقاومت بیش ا سیش در حال افدزایش اسدت مامدود مامددی  ،)1392در مقالده «اسد مگرایدی:
گفتمان مقاومت» مسدیله اصدلی را اسد مگرایدی و مقاومدت ایسدتادگی و مقاومدت در برابدر سدلطه
گفتمان مدرنیته غربی دانسته و در این مقاله مدرنیزاسیون غربی در کشورهای اس می را به چدالش
کشید است اس م سیاسی در این مقاله بدهمعندای گفتمدان مقاومدت اسدت کده توانسدته دسدت بده
گردآوری نیروهای مقاومت در برابر سدلطه غربدی بزندد روحاهلل قدادری  ،)1397در مقالده «نقدش
نیروهای منطقهای سپا ساسداران در تیمین امنیت ملی جمهوری اس می ایران» بدهلادا مداهیتی بده
رویارویی انق ب اس می ایران و مقاومت با نددام سدلطه سرداختده و جهدت تبیدین ایدن موضدوع ا
مفاهیم مقاومت اس می بهخصوص ماهیت هستیشناسی امنیدت و سدایر ندریدات اسدتفاد کدرد و
درنهایت با بهر گیری ا چارچوب مقاومت اس می به تبیین موضوع سرداخته است
دغدغه و مسیله اصلی هر سوستینچی و ابدراهیم متقدی  ،)1390در مقالدهای بدا عندوان « بدان
سیاسی مقاومت اسد می در سیاسدت بدینالملدل» ،هویدتیدابی اسد می و واقعیدت جدیدد سیاسدت
بینالملل است که نشانه هایی ا فرهن
میشود شاخ

و گفتمدان جدیدد و ادبیدات سیاسدی ندو مقاومدت) تولیدد

های اصلی بان سیاسی در این مقالده بررسدی شدد اسدت رضدا سارسدا و مطهرنیدا

 ،)1393در مقاله «اررگذاری ماور ایران ،سوریه و حزباهلل بر منافع آمریکا در خاورمیانده» دد کده
تشابه و رویکردی برابر با مقاله ذکرشدد در بداال دارد د نقدش اساسدی مادور مقاومدت را تضدعیف
جایگا آمریکا در منطقه دانسته است حسین اکبری  ،)1397در کتاب «تقابل گفتمدان مقاومدت و
گفتمان ندام سلطه» کارآمدی مقاومت اس می را به جهت همسویی با فطرت بشری و ظلدمسدتیزی
دانسته که با نوشتار حاضر همسویی دارد هدر سوسدتینچدی  ،)1391در مقالده «انقد ب اسد می
ایران و برسا ی هنجار سیاسی مقاومت در روابط بینالملل» ،بده ارربخشدی برخدی ا شداخ

هدای

هنجارهای اس می و مقاومت بر عرصه بینالملل اشار کرد است شدهربانو علیددادی  ،)1390در
مقاله «انق ب اس می ایران و ژئوکدالچر مقاومدت در سیاسدت بدینالملدل» بده موفقیدت رویدارویی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مقاومت ناشی ا هویت با الگوهای مبتنیبر سیاست وضع موجود منطقه و سیاست بینالملدل اشدار
کرد است وکه مقاله حاضر ا لاا مبانی ،تقویتکنند نتایج آن میباشدد سدمیه سداداتشدفیعی
 )1393در مقاله «سیری در رویکردهای ندری متیخر مقاومت» به بررسی رویکردهای مختلدف در
باب مقاومت سرداخته و وجو اخت ف و اشتراک آنها را نیز نشان داد اسدت درواقدع مهدمتدرین
مسیله در عرصه مقاومت ،مقابله با وضع موجود و تغییر آن است
ا ایددنرو گرچدده سددژوهشهددای بسددیاری بده موضددوع تقابددل ماددور مقاومددت اسد می و ماددور
ماافدهکار غربی سرداختهاند ،لدیکن اهمیدت و ضدرورت مقالده حاضدر ،سیرامدون گفتمدان انقد ب
اس می در مقابله با استکبار و نفی سلطه براساس مقاومت اس می است؛ هدمچندین درک خطراتدی
که معلول رفتار یادیخوا نددام سدلطه مدیباشدد و فهدم سیامددهایی کده ایدن تادوالت بدر آیندد
ژئوسلتیک جهان اس م خواهند داشدت در ایدن سدژوهش سدعی مدیشدود بدا اسدتفاد ا چدارچوب
مفهومی مقاومت اس می و تفکر انق ب اسد می و بدا ابدزار دکتدرین «موا نده قدوا» ،علدل حمایدت
انق ب اس می ا حزباهلل تالیل شود؛ یدرا همدانگونده کده مقدام معددم رهبری مدظلدهالعدالی)
معتقدند« ،ا تجارب نهضت های اس می در سایر کشورها و وضع کنونی آنان ،نباید بیخبر بمدانیم
و باید با آنان ارتباط برقرار نماییم ،بلکه مینهسا [تمدن نوین اس میب شویم »

چارچوب مفهومی و نظری پژوهش
چارچوب مفهومی :گفتمان و الگوی مقاومت با خلقت بشر و ا جهت تاریخی بدا ارسدال انبیدا
شکل گرفته است خاتمالنبیین صلیاهللعلیهوآلهوسلم) در عرصه نددر و عمدل مبتندیبدر دسدتورات
مورد تیکید خداوند متعال ،میمور به صبر و ایستادگی مقاومت) شد و در انجام رسالت الهی خود
به آن سایبند بود اند مفهوم مقاومت در دور معاصر با سیرو ی انق ب اس می در ک م و عمل امام
خمینددی ر ) بددا تولیددد شددد اسددت امددام ر ) بددر ایددن بدداور بودنددد کدده «اگددر قیددام حضددرت
سیدالشهدا علیهالس م) نبود ،امرو ما نمیتوانستیم سیرو شدویم» صدایفه امدام خمیندی ،جلدد ،17
 ) 56 :1378مقاومت ا ندر اس م امری دائمی است و برای رسیدن به هدف بایدد صدبر و اسدتقامت
کرد تا به آن دست یافت مقاومت اس می در برابر ظلم ،تجاو و اشغالگری و دیدنسدتیزی ،سدلطه
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استکبار و متادان آنها شکل گرفته و هدفش حفظ حقوق ،دفع ستم ،رفع اشغال ،حفظ اسدتق ل،
جلوگیری ا سلطه و حفظ داراییها مطابق آمو ها و احکام دین میباشد قاسمی)11 :1397 ،
موضوع مقاومت در سور مبارکه هود آیه « 112فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَدکَ وَال تَطغَدوا
إِنَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ» آمد «سا همانگونه که فرمان یافتهای ،استقامت کن و همچنین کسدانی کده
با تو بهسوی خدا آمد اند باید استقامت کنند» خداوند در آیه  60سور انفال میفرمایدد« :و اعددوا
لهم ما استطعتم من قو و من رباط الخیل ترهبدون بده عددواهلل و عددوکم» در ایدن آیده کریمده ،ا
بهکارگیری واژ کلی «قو » می توان استنباط کرد که آمادگی و تجهیز برای مقاومت اسدت قدرآن
کریم در آیه  161سور انعام به استواری در دین و آیین ساک ابدراهیم و دوری ا شدرک و عقایدد
باطل مشرکین اشار کرد که درواقع ،عمل به آن به مفهوم مقاومت نیز هست درواقدع مقاومدت و
ایستادگی بهمعنی دوری ا اناراف و در عمل ،سافشاری و ابرام بر عقید و باور دینی است بر ایدن
اساس ،سیر مقاومت ،رسول خدا صلیاهللعلیهوآلهوسلم) و اوخ مقاومت ،سیدالشهدا امام حسین ع)
علیهالس م) میباشند قاسمی)179 :1399 ،
تدداریخ مقاومددت اسدد می ،در مفهددوم عددام آن مصددادف اسددت بددا رو هددای آغددا ین بع ددت
سیامبر صلیاهللعلیهوآلهوسلم) که مسلمانان در برابر سدر نشهدا ،تهدیددها و فشدارهای مشدرکین و
کفار ایستادگی و مقاومت نمود و تسلیم آنها نشدند بار ترین نمونه آن ،مقاومت سه ساله گدرو
مسلمانان در شعب ابیطالب بود اما مقاومت در اصط ح خاص آن بعد ا سیرو ی انق ب اس می
ایران در سطو منطقه و در دور معاصر ،با تولید شد است هر کشور ،سا مان ،گرو یا فردی کده
مطابق آمو های دین و همسو با انق ب اس می ایدران در برابدر تجداو ات و سدتمگریهدای نددام
سلطه و متادان آن بهویژ رژیم صهیونیستی مقابله مینماید ،در ماور مقاومت اس می قدرار دارد
جمهوری اس می ایران ،حزباهلل لبنان ،گرو های مقاومت در فلسطین ،انصداراهلل در یمدن و مدردم
عراق ،سوریه و بارین ،ا شناختهشد ترین اجزا و اعضای ماور مقاومت اس می در منطقه بهشمار
میآیند قاسمی)181 -177 :1399 ،
چارچوب ندری :کنت والتز در کتاب «ندریه سیاسدت بدینالملدل» ،اسداس و سایده واقدعگرایدی
ساختاری را بر تروری «موا نه قوا» بنا میکند ا ندر والتز ،هر کشوری در وضدعیت طبیعدی هدابزی
بهسر میبرد و شاخ

اصلی سیاست بدینالملدل ،هدرخومدرخ و آنارشدی اسدت در چندین فضدایی
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رفتارهای متفاوتی ا با یگران دولتی سر می ند؛ ا یک طدرف ،دولدتهدا مجبدور مدیشدوند تدا ا
رفتارهای موفقترین با یگران ندام بدینالملدل الگدوبرداری کنندد [سیاسدت دنبالدهرویب و ا طدرف
دیگر ،افزایش سریع توان یک با یگر موجب تاریک دیگر با یگران برای بیشینهسا ی توان خود
میشود و در شرایط عدم کفایت ،موجب ایجاد اتااد میان آنهدا بدرای ممانعدت ا ظهدور قددرت
هژمون میگردد [سیاست موا نه قددرتب ) .(Waltz, 1979: 126- 127بدهطدور خ صده ،ا نددر
والتز سیاست «موا نه قدرت» هر مان دو سیششرط داشدته باشدد حداکم خواهدد شدد؛ اینکده نددام
آنارشیک باشد و اینکه ندام سر ا واحدهایی باشد که بهدنبال بقای خود باشند ندریه «موا نده قدوا»
والتز بهخاطر ساد سا ی و واضوبودن سا مند و دیگران )255 :1389 ،و توضیو رفتدار بدا یگران،
نقاط قوت دارد و سیشبینی میکند سایر با یگران برای مقابله با استی ی ایاالت متاد آمریکدا در
عرصه منطقه و ندام بینالملل ت ش نمود و این ت شهدا بده «موا نده قدوای» جدیددی در سیاسدت
بینالملل منجر شد است؛ لذا سا ا نزدیک به چند دهه شاهد هستیم که این اتفاق افتاد اسدت و
بهندر میرسد استخوانهای هژمون در حال ترکبرداشتن است ا اینرو ،مهمتدرین بدا یگرانی کده
در حال حاضر در عرصه ندام بینالملل ،سا مخالفت با آمریکا را کوک کرد اند ،روسیه ،چدین و
خ ا ایران هستند هر یدک ا ایدن بدا یگران بده شدیو ای متفداوت نددم ندوین جهدانی را بده چدالش
کشید اند بهعنوان م ال ،روسیه ا طریق افزایش قدرت ندامی ،تسلیااتی و جن

افزاری ،چدین بده

شیو ای نرمتر و ا طریق افزایش توانمندیهای اقتصادی و خ ا ایران که ع و بدر توجده بده قددرت
دفاعی د ندامی و توانمندی اقتصادی و خودکفایی نگا به داخل) ،با شیو ای کام ً مناصربهفدرد
و متفاوت ا دو کشور سیشین و درواقع با نگاهی ایدئولوژیک ا طریدق تشدکیل «مادور مقاومدت»،
درصدد است تا ا یک سو ،اندیشههای ایدئولوژیک خود را در کشورهای اس می گسترش دهدد
و ا سوی دیگر ،به شکافهای ایجادشد در بدنه هژمون بیفزاید بهعبارت دیگر ،روسیه ،در عرصه
ندامی وجه غالب)؛ چین ،در عرصده اقتصدادی وجده غالدب) و ایدران در عرصده فرهنگدی وجده
غالب) هژمونی آمریکا را به چالش میکشانند در این مینه همانطدور کده رژیدم صهیونیسدتی نیدز
بهدنبال افزایش عمق استراتژیک خود است ،اقدام به بستن قراردادهای سدنگین نددامی بدا ترکیده و
جمهوری آذربایجان بهمندور دسترسی به سایگا های ندامی همجوار خ ا ایدران مدیکندد تدا ا ایدن
طریق ،امنیت ملی خ ا ایران را بهخطر بیندا د و تهدیداتش را علیه خ ا ایران عملی کندد خ ا ایدران
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نیز با سرمایهگذاری در عراق ،لبنان ،یمن ،سوریه ،فلسطین اشغالی و مشخصی حزباهلل لبنان ،ضدمن
دستیابی به نفوذ بر این جنبش شیعی ،در تقابدل بدا تهدیددات امنیتدی رژیدم صهیونیسدتی و جهدت
خن ی نمودن تهدیدات آمریکا نیز بهر خواهد برد درواقع ،خ ا ایران بدا تیسدی ا دکتدرین «موا نده
قوا» میخواهد ا تسلط هژمونیک ایاالت متاد و قدرتنمایی رژیم صهیونیستی بدر جهدان اسد م
ممانعت بهعمل آورد ا اینرو ،در ا ین مقالده موضدوع سدژوهش بدا تکیده بدر راهبدرد کد ن انقد ب
اس می ،در چدارچوب مفهدومی مقاومدت اسد می و بدا بهدر گیدری ا ندریده «موا نده قددرت» در
کنکاش اقتضائات و واکاوی مناسبات حاکم میان واحدهای سیاسی منطقه غرب آسیا ذیل گفتمدان
انق ب اس می مقاومت) ،کاربست کاربردی د عملیاتی دارد

موازنه قدرت بهعنوان شیوه کاربردی مدیریت نظم در منطقه غرب آسیا
مایط امنیتی منطقه غرب آسدیا همدوار مندافع ملودی و تهدیددهای امنیتدی «مادور مقاومدت» را
تعریف میکند ا یک طرف ،با توجّه به گفتمان انق بی د شیعی حاکم بر انق ب اس می و تقابدل
این گفتمان ،بدا دولدت هدای سدلفی و تکفیدری در منطقده و ا طدرف دیگدر ،مداخلده قددرتهدای
فرامنطقهای ،امنیت کشورهای حامی ماور مقاومدت همدوار بدا چدالشهدایی مواجده بدود اسدت
بنابراین درک مایط امنیتی منطقه غرب آسیا ،موجب فهم سیاست امنیتی «ماور مقاومت» میشود
ا این مندر در مجموعه امن یتی غرب آسدیا ،مدا بدا چندد یرمجموعده مواجده هسدتیم؛ اول ،شدورای
همکاری خلیج فارس؛ دوم ،رژیم صهیونیستی و ترکیه و سوم ،خ ا ایران ،سدوریه ،عدراق ،حمداس،
حددزباهلل و انصدداراهلل آدمددی و کشدداور مقدّم )2 :1394 ،بنددابراین در منطقدده غددرب آسددیا؛ نددهتنهددا
قدرتهای بزرگ در سطو ک ن ت ش میکنند ا طریق نفدوذ بدر سدایر کشدورها« ،تدوا ن قدوا» را
به ضرر رقیب شان تغییر دهند ،بلکه خود کشورهای منطقده نیدز در سدطو خدرد تد ش مدیکنندد ا
بههمخوردن «موا نه قوا» به سود کشوری خاص ممانعت بهعمل آورند ا اینرو ،تالیگران معتقدند
غرب آسیا برای تالیل تروریهای بدبینانه و سنتی در روابط بینالملل مناسدب مدیباشدد در همدین
راستا «جو ف نای» معتقد است روابط میان با یگران بینالمللی تنها ا یک رهیافدت نددری تبعیدت
نمیکند و کارایی دکترین «موا نه قوا» را در تالیل تاوالت کشورهای منطقه غرب آسیا ،بیش ا
سایر تروریها میداند افتخاری و باقری دولتآبادی)2 :1389 ،
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تالیل مؤلفههای ائت فسا ی [ماور مقاومتب در تفکر انق ب اس می
براساس دکترین «موا نه قوا» منابع [ایدئولوژیک ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و ندامیب بدهطدور
نسبی میتوانند در تعیین جایگا با یگران منطقدهای در مواجهده بدا قددرتهدای بدزرگ در عرصده
بینالملل نقش مهم و تعیینکنند ای ایفا کنند لیکن ا میان این موارد تیکید عمدد ندریده «موا نده
قوا» به بهر گیری ا «قدرت ندامی و قابلیتهای ناشی ا آن» است ا ایدن منددر در میدان شدیعیان
لبنان و خ ا ایران ،مینهها و شاخ

هدای مشدترک سیاسدی ،اقتصدادی ،فرهنگدی ،هدویتی و امنیتدی

وجود دارد که در معادالت منطقهای ،و ن استراتژیک و کنشگری قابل توجهی بده آنهدا بخشدید
که درنتیجه منجر به شکلگیری «ماور مقاومت اس می» گردیدد اسدت و ا ایدن طریدق« ،تدوا ن
قدرت» در منطقه در مقابل کشورهای معاند با جبهده مقاومدت ایجداد شدد اسدت ایدن شداخ

هدا

عبارتند ا :
 -1شاخص ایدئولوژیک ـ اعتقادی:
نوام چامسکی معتقد است «علت موفقیت حزباهلل ،حرکت در مسیر انق ب اس می و هویدت
جدید شکلگرفته اس می است؛ ا این مندر ایدئولوژی برخواسته ا مذهب ،توانایی ایجاد ائت فی
ا بددا یگران دولتددی و بددا یگران غیردولتددی جهددت اررگددذاری بددر روندددهای اسددتراتژیک را دارد»
ارعان 58 :1393 ،به نقل ا چامسکی) سا ،ا جمله کارکردهای مدذهب آن اسدت کده سدرعت
سخش الگوها ،ندریهها و اندیشه ها را در میان اقوامی که مذهب مشترک دارند ،شتاب قابل توجهی
میبخشد ا اینرو ،اشتراکات دینی د مذهبی ایرانیها با حدزباهلل یعندی [ایددئولوژی شدیعیب نقدش
سررنگی در تیریرسذیری ا اید ها و اصول انقد ب اسد می ایدران داشدته اسدت بدهلادا تداریخی
ارتباطات بین شیعیان ایران و شیعیان لبنان ،به مان حکومت صفویان بدا مدیگدردد کده سادشداهان
صفویه بدا علمدای شدیعه جبدلعامدل ،مدراودات سیاسدی ،مدذهبی و تجداری داشدتند در سدی همدین
مراودات ،نجف اشرف بهعنوان مرکز آمو ش مذهبی ،به قلب ایدئولوژیکی سیاسی شیعی در دهده
 1960و  1970تبدیل شد در نجف امام خمینی ر ) سیاستها و خدطمشدیهدایی را ریدل گدذاری
کرد که سا ا سیرو ی انق ب اس می ،بنیان حکومت ایران را تشکیل داد سا ا انق ب اس می
در ایران ،بهتدریج بستر حضور ط ب لبنانی در ایران فراهم شد ،سدپا ایدن طد ب ،انتقدالدهندد
مذهب تشیع ایرانی به لبنان شدند خسروشیری و جوان)100 :1388 ،
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مهمترین شاخ

حزباهلل در مقایسه با سایر گرو هدای اسد مگدرا در جهدان عدرب ،سدذیرش

کامل تروری «والیت فقیه» و رهبری حضرت امام ر ) است این ویژگی ،قلدب تفکدر اسدتراتژیک
حزب اهلل قرار گرفته است سیدحسن نصراهلل در اینبار میگویدد« :ا نددر مدا امدام خمیندی ،مرجدع
دینی ،رهبر جهان اس م و نماد مقاومت علیه دولتهدای طداغوت ،مسدتکبران و ورگویدان جهدان
میباشد؛ آنگونه که موفق شد روح امید را در کالبد مستضعفان بدمد این رابطه عرفانی و معندوی
میان ما و امام ،حتی قبل ا تجاو ندامی رژیم صهیونیستی در سال  1982به لبنان نیز وجود داشدت»
ابوالاسن شیرا ی و رضائیجعفری)13 -14 :1388 ،
خ ا ایران با تیسی ا قیام امام حسین علیهالس م) و فرهن

عاشورا و با تمسک به اصل «امر بده

معروف و نهی ا منکر» ،رهبری مبار با طاغوت مان را برعهد گرفت و ت ش کرد در سیاسدت
خارجی خود ا جنبشهای اس می و آ ادیبخش در هر نقطهای ا این کر خاکی حمایت کندد
عامل ایدئولوژی شیعی در متن قانون اساسدی ایدران اسد می بدهوضدوح تبیدین شدد اسدت در بندد
شانزدهم اصل  11و اصل  152قانون اساسی ،بر سهم هنجارهدای اسد می شدیعی در تنددیم روابدط
داخلی و خارجی کشور تیکید شد است سیدحسن نصراهلل معتقدد اسدت ایدران اسد می در قالدب
حمایتهای خود ا ماور مقاومت در صانه لبنان ،عراق ،یمن ،سوریه و فلسطین ،اندواع فشدارها و
تهدیدها را تامل کرد که این سشتیبانیها ،نه برای کسب منفعت مادی ،بلکه حمایتی ایدئولوژیک،
عقیدتی و استراتژیک بود خسروشیری)82 -84 :1388 ،
 -2شاخص قرابت فرهنگی:
سا ا دولت صفویه میان مردم سر مین ایران و لبنان ،رابطه فرهنگی مستمر و سایدداری وجدود
داشته است قرابتهای فرهنگی ،سبک ندگی و نوع رفتار ،این ارتباطدات را بدین دو ملدت بیشدتر
میکرد است این اشتراکات فرهنگدی ،منجدر بده تمایدل ایراندیهدا بدرای حضدوریافتن در لبندان و
همچنین سذیرش روشنفکران ایرانی در میان شیعیان لبنان شد بود ا اینرو ،قبل ا انق ب اس می
ایران ،جمع ک یر ا ایرانیان در لبنان حضور داشتند و در مایط نسبتاً آ اد آن به فعالیتهای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی می سرداختند ا جملده ایدن افدراد امدام موسدی صددر ،دکتدر مصدطفی چمدران،
سددیداحمد خمینددی ،صددادق طباطبددایی ،شددهید مامددد منتدددری ،ج د لالدددین فارسددی و بودنددد
فعالیتهای این قشر متفکر در بین شیعیان لبنان ،آنان را بیشتر با فرهن

 ،اصول ،افکار ،اندیشههدا و
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آمال انق ب اس می آشنا کرد گرمابدشتی )57 :1393 ،بنابراین ،وقوع انقد ب اسد می و هویدت
فرهنگی مشترک ،مینه آشنایی و ع قه مردم لبنان بهخصوص در جنوب این کشور را به جمهوری
اس می تاکیم بخشید؛ تا جایی که نفوذ اندیشههای انق بی و اس می به ایدن سدر مینهدا موجدب
تغییرات وسیع اجتماعی و فرهنگی گردید
بنابراین امور فرهنگی ا آن حی

مهم هستند که سایه و اساس حرکدتهدای سیاسدی را فدراهم

میآورند؛ به سخن دیگر ،امور فرهنگی مینهسا امور سیاسی میباشند به این دلیل رند

و بدوی

سیاسی به خود میگیرند انق ب اس می ایران ار شهای فرهنگدی ندوینی را در مبدار ات سیاسدی
جنبشهای اس می مطرح کرد بهعنوان م ال حزباهلل سدا ا سیدرو ی انقد ب اسد می ،فرهند
جهاد ،ای ار و شهادت طلبی را که نماد و شعار انق ب اس می ایران بود اسدت ،بدهعندوان یربندای
مبار اتی خود سذیرفته و بدا دیدد تکلیدف و فریضده الهدی بده آن نگریسدته اسدت توجده بده مدردم
مردمیبودن) یکی دیگر ا خصای

فرهنگی انق ب اس می است که در جنبشهای اس می را

یافته است و این جنبشها دریافتهاند که اس م ستانسیل بسیج تود هدا را دارد ا ایدنرو ،کشدورهدای
اس می ا اتکای صرف به طبقه روشنفکر بهسدوی اتکدا بده تدود هدای مردمدی گدرایش یافتدهاندد،
درنتیجه ا این طریق سایگدا مردمدی خدود را گسدترش داد اندد شدیرودی )196 :1383 ،مچندین
حجاب به عنوان یک ار ش اجتماعی رهاشد دوبدار در کدانون توجده قدرار گرفدت س کاردهدا و
تصاویر مذهبی در معابر نصب شد و نوشابههای الکلی ا دکانهدا دور ریختده شدد کده ایدن جملده
اقدامات ،گرایشهای مردمی را در قالب روابدط فرهنگدی بدین ایدران و حدزباهلل لبندان بده تصدویر
میکشید سرخلیل)131 :1387 ،
 -3شاخص سیاسی ـ اجتماعی:
در فضای سیاسی لبنان جو مناصربهفرد و ناعادالنهای حاکم بود ،بهگونهای که در لبنان سدانزد
طائفه وجود دارد که هرکدام سبک ندگی ،دین و قانون خاص خود را دارندد کده بده آن ،قدانون
طائفی میگویند البته سه طایفه عمد در لبنان ،طایفده مسدیایان ،اهدل تسدنن و تشدیع وجدود دارد
حزباهلل در مانیفست خود ،ندام حکومتی حاکم بر لبنان را به دلیل بنیانهای طایفهگری ،همسیمانی
با رژیم صهیونیستی و استعمار فاقد مشروعیت میداند و ندام طایفهگری را مهمتدرین عامدل وقدوع
جن
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که شرایط سیاسی مناسبی را برای شکلگیری یک جنبش جدید در بین شیعیان سدید آورد ،عبارت
بودند ا مهاجرت شیعیان جنوب لبنان بهدلیل حم ت رژیم صهیونیستی ،احساس ییس و ناامیدی ا
بهترشدن شرایط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،دخالت غربدیهدا در امدور داخلدی لبندان ،وضدعیت
جرآور و مستیصل معیشتی آوارگان ،طایفهگرایی ،مهاجرت علمای نجف به لبنان ،ظلدم و تعددی
وارد بر مردم مدلوم ،فقدان حاکمیت مرکزی مقتدر ،اخت فات قومی د مدذهبی ،وجدود احدزاب و
گرو های سیاسی غیرهمسو و در آخر ،حضور مستقیم و غیرمستقیم بدا یگرانی کده مندافع مدادی و
امپریالیستی خود را دراین کشور دنبال میکنند میرعلی)235 -236 :1392 ،
نقش علما و روحانیون شیعی در ترسیم خطمشیهای سیاسی حزباهلل برای تغییر وضع موجدود
لبنان غیرقابلانکار و تیریرگذار است نقشی که روحانیت در ترسیم ادبیات سیاسدی حدزباهلل دارد،
در هیچ یک ا احزاب و سا مانهای لبنانی سدابقه نددارد بیشدتر علمدای شدیعه لبندانی ا شداگردان
آیتاهلل سیدمامدباقر صدر بودند و ا این طریق با اندیشههای سیاسی امام خمینی ر ) آشنا شدند
این علما برای کس ب مدارخ باالی علمی به حو علمیه نجف مهداجرت کردندد ،لدیکن در اواخدر
دهه  ،70مقامات عراقی ا ترس اررسذیری شیعیان عراق ا ظهور انق ب اس می در ایدران ،علمدای
غیرعراقی را ا این کشدور اخدراخ کردندد بددینسدبب علمدای لبندانی بده کشورشدان با گشدتند و
آموختههای مکتب اس م سیاسی را با خود به لبنان بردندد ابوالاسدن شدیرا ی و رضدائیجعفدری،
 )202 :1388و در سر مینهای خود مبادرت به رشد و انتشار اس م سیاسدی شدیعی نمودندد ا ایدن
مندر ادبیات سیاسی حزب اهلل ،نشانگر تیریرسذیری ا آمو های ناب انق ب اس می ایران میباشد
م ً روشها و ابزارهای تبلیغاتی ،فرهن

شعارهای حزباهلل و واژ ها و اصط حاتی که در آرار یا

سخنرانی شخصیتهای این حزب بهکار بدرد مدیشدود ،برگرفتدهشدد ا ادبیدات سیاسدی انقد ب
اس می ایران است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نیروهای حزباهلل ،اطراف علمای شیعی خود
جمع میشوند و رهنمودهای سیاسی را ا طریق علمای شیعی دریافت میکنند؛ یرا در فقه سیاسدی
شددیعه ،دیانددت و سیاسددت دو جددزء جددداییناسذیرنددد ا ایددنرو ،علمددای شددیعه دو نقددش اساسددی در
تشکی ت حزباهلل ایفا میکنند؛ ارتباط میدان مرجعیدت مقدام والیدت فقیده) در ایدران و نیروهدای
حزباهلل را ایجاد میکنند و ضمن حفاظت و صیانت ا ماهیت دیندی حدزباهلل ،توجیهدات شدرعی
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برای خطمشی سیاسی حزب اهلل ا جمله نهضت مقاومت و جهاد در برابر رژیم صهیونیستی را ترسیم
میکنند افتخاری وبیگی)171 -172 :1389 ،
همچنین سیاسیشدن جامعه شیعیان لبنان و حرکت آنها ا یک نیروی بدالقو بده یدک نیدروی
بالفعل را باید مرهون و مدیون تفکر ضدصهیونیستی دانست امرو حزباهلل ع و بدر شدیعیان ،در
بین اهل سنت ،مسیایان و درو یها نیز سایگا سیاسی و اجتماعی قدرتمندی دارد و درهدای خدود
را برای سیوستن به حزباهلل به روی آنها گشود است و دیگر مانند گذشدته کدادر نیدروی انسدانی
خود را مادود به شیعیان نمیکند؛ یرا حزب ا جذب نیرو ا مذاهب و ادیان دیگر بدرای رسدو
به مناطق مسکونی که جزو اعضا و متادین سنتی این حزب نیستند ،بهعنوان ابزاری بدرای افدزایش
اقتدار سیاسی خود سود میبرد چنین اقدامی به وجهه این جنبش بهعنوان مدافع کل حاکمیت لبنان
اعتبار میبخشد و بدینسان ا دایر قدرتی شبهندامی با سیشینهای مدذهبی خدارخ مدیشدود ابیعداد،
 ) 116 :1389بنابراین کسانی که ا گسترش تفکدر تکفیدری و تجداو رژیدم صهیونیسدتی بده لبندان
دلنگرانی دارند ،حزباهلل را حامی قدرتمندی برای دفاع ا کل حاکمیدت لبندان مدیدانندد ا ایدن
مندر فقدان دولت مرکزی قدرتمند و بیربات ،ادامه سیداکردن جن

داخلی و اشغال نددامی لبندان

توسط رژیم صهیونیستی ،منجر به تکمیل فرایند سیاسیشدن شیعیان لبنان و خروخ شیعیان ا حالت
رکود ،ییس ،حاشیهنشینی و تبدیل آنان به یک جامعه سیاسی و انق بی سرتکداسو و مطالبدهگدر شدد
ا اینرو ،در سی اقدامات حزباهلل موقعیت شیعیان لبنان ا شدهروندان درجده دو بده شدهروندانی بدا
حقوق برابر با سایر لبنانیها تبدیل شد ارعان)62 -63 :1393 ،
 -4شاخص اقتصادی:
درواقع جن

داخلی لبنان و وضعیت هرخ و مرخ اقتصادی ناشدی ا آن کده شدیعیان را تادت

فشار قرار داد بود ،بستر مناسبی برای آمو های انق ب اسد می فدراهم کدرد بدود گرمابدشدتی،
 )60 :1393در همین راستا ،بعد ا سایان جن

داخلی در لبنان ،کمکهدای مدالی و غیرمدالی قابدل

توجهی توسط خ ا ایران به شیعیان لبنان شد؛ یرا یربنای اقتصادی لبنان ،آسیب جدی دید بدود و
شیعیان که در قعر سلهکان اقتصادی لبنان قرار داشتند ،بیشتر ا همده در معدرض آسدیبهدای جددی
قرار گرفته بودند به همین مندور ،خ ا ایران ا سال  )1363برای رهایی شیعیان لبندان ا معضد ت
اقتصادی و معیشتی ،اقدام به تیسیا مراکز خدماتی کرد؛ ا قبیدل کمیتده امدداد ،جهداد سدا ندگی،
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بنیاد شهید ،مدرسه ،درمانگا  ،بیمارستان ،تعدادی سروژ اساسی و مهم جداد سدا ی و تعداونیهدای
مصرف متعددی در مناطق شیعهنشین لبنان
 -5شاخص امنیتی ـ نظامی:
رئالیستها ضمن تیکید بر موضوع «امنیت» معتقدند که چنانچه دولتی نتواندد «امنیدت» خدود را
تیمین کند ،ماکوم به فنا و نابودی است و قادر به انجام هیچکاری نخواهد بود ا اینرو ،باید اقدام
به بیشینهسا ی قدرت خود کند  .)Kurth, 1988: 30- 32ا ایدن منددر لبندان سدا ا اسدتق ل،
بهدلیل جن

داخلی  )1975و همجواری با رژیم اسرائیل ،در معرض دو نوع تهدیدد امنیتدی بدود:

اول؛ جن

داخلی لبنان در سال  :)1975ندامیان مسیای با مسلمانان [فلسطینیهایی کده در لبندان

حضور داشتند و تات حمایت و سشتیبانی مسلمانان بودندب ،درگیر شدند و جن
لبنان آغا گشت در مدت جریدان جند

داخلدی  15سداله

داخلدی ،شدیعیان بده احدزاب چدم و قدومگرایدی عدرب

بیاعتماد شد بودند و در سی تفکری رباتبخش و صلوطلب بودند و این مهم را با وقدوع انقد ب
اس می یافتند؛ لذا سذیرای آمو های ناب انق ب اس می شددند گرمابدشدتی )61 :1393 ،دوم؛
تجاو های مکرر رژیم صهیونیستی به سر مین لبندان ،سدا ا تیسدیا رژیدم صهیونیسدتی :)1948
هموار لبنان به سبب حضور آوارگان فلسطینی ،مورد تهاجم صهیونیستها بدود اسدت ایدن عامدل
مهمترین دلیلی بود که حزباهلل برای تیمین امنیت سر مینش به فکر تقویدت بنیده نددامی خدود بیفتدد ،لدیکن
اقدام به ایجداد ائدت ف منطقده ای بدا خ ا ایدران در مواجهده بدا رژیدم صهیونیسدتی کدرد ا ایدن رو ،بدهدلیدل
حمایتهای ندامی و لجسدتیکی خ ا ایدران ،رژیدم صهیونیسدتی مجبدور شدد کده در سدال  ،2000ا
جنوب لبنان عقبن شینی کند البته این امر تنها عاملی نبدود کده باعد

تقویدت حدزباهلل در منطقده

خاورمیانه شد است امیر اد  )40 :1390 ،و عوامل دیگری در افزایش توان ندامی حزباهلل دخیل
بود اند ،م ل اینکه حزباهلل در راستای تقویدت بنیده نددامی خدود اقددام بده «تدیمین نیدروی انسدانی
کارآمد» کرد است
گرچه حزباهلل ابتدا تنها نیروی شیعیمذهب جذب میکدرد؛ امدا امدرو ا میدان اهدل سدنت،
مسیایان و درو یها اقدام به عضویابی میکند؛ یرا اسدتفاد ا نیدروی انسدانی جدیدد و آمدو ش
آنها براساس ایدئولوژی ندامی حزباهلل بر تقویت بنیه ندامی این جنبش در مقابل هرگونه تجداو
سر مینی رژیم صهیونیستی در عمق استراتژیک لبنان مدیافزایدد بددینگونده حدزباهلل ،ا ظرفیدت
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نیروی ذخیر خود بهر میبرد ،درصورتی که در ابتدا فاقد چنین نیرویی بود ابیعداد)116 :1389 ،
همانطور که قب ً اشار کردیم تیکید دکترین «موا نه قدوا» بیشدتر بدر اسدتفاد ا «قددرت نددامی و
قابلیتهای ناشی ا آن» میباشد و این عامل میتواند نقش تعیینکنند ای نسبت به سایر عوامدل در
مواجهه با قدرت برتر داشته باشد بنابراین با توجه به موارد مذکور باید تبیین شود که بیشینهسدا ی
قدرت ژئوسلتیک و ندامی حزب اهلل برای «ماور مقاومت» چه اهمیتی دارد و تا چه اندا میتواندد
بر قددرت با دارنددگی و دفداعی خ ا ایدران اررگدذار باشدد؛ لدذا در یدر بده برخدی ا ایدن عوامدل
تیریرگذار نیز اشار میکنیم:
 -1-5شکست استراتژی بازدارندگی رژیم صهیونیستی:

ا مهمترین نتایج اقدامات نددامی حدزباهلل در مقابلده بدا رژیدم صهیونیسدتی ،شکسدت راهبدرد
با دارندگی رژیم صهیونیستی است در مان تیسیا حزباهلل ،هیچکدام ا دولتهای عرب منطقه
به سبب حفظ موجودیت و امنیت خود حاضر نبودند خطدر رویدارویی بدا رژیدم اشدغالگر قددس را
بپذیرند و این شاخ

 ،ماور اصلی تعامل با رژیم صهیونیستی قرار گرفته بدود در چندین شدرایطی

تنها با یگری که به نیابت ا آرمان و اراد اس می وارد میددان جند

بدرای مقابلده بدا اشدغالگران

صهیونیستی شد و راهبرد با دارندگی رژیم صهیونیستی را به چالش کشید ،عنصر نوظهور مقاومت
اس می حزباهلل بود شعرباف)24 -25 :1380 ،
 -2-5کاهش حمله نظامی به ایران:

استفاد ا توان ندامی و لجستیکی حزباهلل در صانه نبرد میتواند بهعنوان یکدی ا ابزارهدای
راهبرد با دارندگی خ ا ایران ،در مان وقوع حمله ندامی احتمالی با یگران متخاصم علیه خ ا ایران
تلقی گردد و این سدید ای است که برای استراتژیستهای غربی دلهدر برانگیدز اسدت مد ً اینکده
نیویورکتایمز در این بار مینویسد« :گرچه مقامات ایران ا حزباهلل بهعندوان سدد با دارندد در
برابر حم ت احتمالی غرب علیه ایران سرهیز میکنند؛ ولی مشخصاً بهر بردن ا اهرم حزباهلل ،نده
هدف اع می بلکه هدف اعمالی خ ا ایران و نیروی نیابتی قدرتمندی جهدت مقابلده بدا تهدیددهای
آمریکا و رژیم صهیونیسدتی اسدت» بیگدی )338 :1388 ،در همدین راسدتا مقامدات رژیدم اسدرائیل
معترفند که قدرت موشکی حزباهلل را  90درصد ا کشورهای جهان ندارند همچنین «مییرداگان»
یکی ا رؤسای اسبق سا مان اط عات و امنیت رژیدم صهیونیسدتی در گذشدته ،ضدمن اعتدراف در
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قدرت موشکی حزب اهلل به سود ایران اظهار داشت« :هرکا که به فکر تجاو به خاک ایران باشد
باید بداند که شروعکنند یک جن
به رژیم صهیونیستی بخشی ا این جن

منطقهای خواهد بود که شلیک موشکهای ایران و حزباهلل
خواهد بود» مضافاً در همدین مینده رو نامده صهیونیسدتی

«یدیعوت احرونوث» مینویسد« :درصورت تهاجم رژیدم صهیونیسدتی بده ایدران ،ریسدک بدزرگ،
موشکهای دوربرد ایراندی اسدت؛ امدا ریسدک بزرگتدر ،هدزاران موشدک و خمپدار ای اسدت کده
حزباهلل در مر های شمالی رژیم صهیونیستی دارد» گلشنی و باقری)148 -150 :1391 ،
 -3-5افزایش عمق استراتژیک ایران:

افزایش توان دفاعی و ندامی حزباهلل میتواند بده افدزایش عمدق اسدتراتژیک خ ا ایدران منجدر
شود ا این مندر؛ خ ا ایران با سرمایهگذاری بر حزب اهلل در مجاورت مر های رژیدم صهیونیسدتی،
ضمن نفوذ بر این جنبش شیعی ،ابزار تهدیدکنند بقای رژیم اشغالگر است در همین راستا میتوان
سروا سهپادها و موشکهای ایرانی توسط حزباهلل در سر مینهای اشغالی را نیز بهمنددور افدزایش
عمق استراتژیک خ ا ایران تالیل نمود این درحالی است که دشمن اصدلی مادور مقاومدت یعندی
رژیم اسرائیل بهسبب فقدان عمق استراتژیک میبایست به هر قیمت مانع ا نفوذ دشدمن بده قلمدرو
خود شود در این راستا حزب اهلل توانست ا طریق «جن

های فرسایشی» ضمن ورود بده سدر مین-

های اشغالی ،با به چالشکشیدن دکترین ندامی رژیم صهیونیستی ا عدم وجود عمدق اسدتراتژیک
آن به عنوان یک ابزار جهت واردکردن ضربات سنگین ندامی به این رژیم نهایدت اسدتفاد را ببدرد
گلشنی و باقری )141 -140 :1391 ،اتااد حزباهلل بدا خ ا ایدران فراتدر ا یدک اتاداد تداکتیکی اسدت
ا اینرو ،کارشناسان خاورمیاندهی کنگدر آمریکدا معتقدندد «روابدط خ ا ایدران و حدزباهلل صدرفاً تداکتیکی
نیست؛ بلکه استراتژیک نیز شد است» در سالهای اخیر سا ا حمایدتهدای ایدران در جند

 33رو ا

حزباهلل و شکست مفتضاانه رژیم صهیونیسدتیِ تدا بدن دنددان مسدلو ،مابوبیدت خ ا ایدران در میدان افکدار
عمومی لبنانیها رشد قابل توجهی داشته است درنتیجه لبنان بدهواسدطه حدزباهلل بدیش ا گذشدته ا غدرب
فاصله گرفته و به خ ا ایران نزدیکتر شد است کارشناسان منطقه غرب آسیا ا این مسدیله بدهعندوان «تلنگدر
آمریکایی» یاد کرد اند .)Casey, 2011: 16
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تجزیه و تحلیل ائتالفسازی انقالب اسالمی و حزباهلل
انق ب ایران بیش ا هر تاول سیاسی و اجتماعی دیگری بر سیاست بدینالملدل تدیریر گذاشدته
است نشانههای آن را میتوان در تیریرگذاری بر اندیشههای روابط بینالملل ،ظهور رهیافدتهدای
هویتگرا در روابط بینالملل ،تیریرگذاری بدر تدوا ن قددرت منطقدهای و فعدالسدا ی گدرو هدای
اجتماعی و انق بی بهعنوان نیروهای تیریرگذار بدر سیاسدت بدینالملدل دانسدت؛ لدذا ظهدور «مادور
مقاومت» ماحصل چندین اندیشده ای اسدت و ریشده در فرهند
فرهن

ایراندی و مدذهب تشدیع دارد؛ یدرا

ایرانی و مذهب شیعی با یکدیگر یگانگی و سیوند ارگانیک دارندد ،میندههدای ال م بدرای

با تولید بان سیاسی «مقاومت اس می» را بهوجود میآورندد سوسدتینچدی و متقدی-106 :1390 ،
 )103و بان سیاسی «مقاومت» می تواند در کشورهایی ظهور کندد کده قابلیدت فرهنگدی و هدویتی
خاصی داشته باشند و «اندیشه مقاومت» را در برخورد با فرایندهای تهدید مورداستفاد قرار دهندد
بهعنوان م ال ،مقاومت حزباهلل لبنان توانست نشان دهد که قددرت مقاومدت در سدایر کشدورهایی
که یرساخت اندیشه ای ،ایدئولوژیک ،هویتی ،ار شی و فرهنگدی مشدابهی بدا جمهدوری اسد می
دارند ،بهوجود میآید  )farzaneh, 2007: 94ا اینرو ،در راسدتای «با شناسدی هویدت شدیعی»
باید گفت که اندیشه شیعی دو رکن اساسی دارد؛ یک وجه آن ،مهدویت و عدالتخواهی است و
وجه دیگر ،آرمان شهادت طلبی است که ریشه در وقایع کرب دارد لیکن کاتدالیزر اصدلی ایدن دو
وجه اصل «والیتسذیری» است که با آن قدرت شیعی تقویت و فناناسذیر مدیشدود؛ یدرا «والیدت
فقیه» در اتااد و ائت ف جوامع اس می و هدایت جامعه تشدیع نقدش اساسدی دارد و تدا مدانی کده
والیت فقیه در رأس جامعه تشیع حضور دارد ،نمیتوان بر دو بال فرهن

شیعه یعنی شهادتطلبدی

و انتدار موعود خللی وارد ساخت
بنابراین ،ریشهیابی و سیدایش مقاومت در جهان اس م معلول اقدامات سلطهطلبانده قددرتهدای
تمامیتخوا امپریالیستی و ستمگر است به نقل ا مانوئل کاستلز «هرجا که سدلطه اسدت ،مقاومدت
در برابر سلطه هم ایجاد میشود و هرجا با تامیل معنا روبهرو هستیم ،سروسههدایی ا معندای بددیل
هم شکل میگیدرد و گسدترش مدییابدد شدور »)225 :1390 ،ا ایدنرو ،انقد ب اسد می و مادور
مقاومت تجلی معنای بدیل در مواجهه با دنیای استکبار میباشد؛ بنابراین وقدوع انقد ب اسد می و
اندیشه تشکیل حکومت اسد می ملهدم ا آن ،بدهطدور مسدتقیم بدر روح و جدان رهبدران حدزباهلل
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تیریرگذار بود است؛ لذا در ذیل به برخی ا این تیریرات اشدار مدیکندیم ا جملده تجدیدد حیدات
اس م بهعنوان مکتبی سیاسی و اجتماعی ،مطرحشدن اس م سیاسی شدیعی بدهم ابده نددام حکدومتی
مطلوب در سطو بینالملل و طرح اندیشه امت واحد اس می در مواجهه با جهان سلطه.

ائت ف حزباهلل و انق ب اس می به سبب مصلات و نه برمبنای اصدول ،بدرای دفداع و تدیمین
امنیت ملی ،حفظ منافع ملی و برقراری «توا ن قدرت» در تقابل با قدرتهدای امپریالیسدت غربدی و
کشورهای عرب حامی آنها و تهدیدات امنیتی اسرائیل ،اقدام به تشکیل اتاداد د ائدت ف خواهندد
کرد ا اینرو میتوان اتااد خ ا ایران و حزباهلل را اتاادی راهبردی و استراتژیک در منطقه نامید
یرا تیمین امنیت هر کددام ا ایدن بدا یگران بده اسدتمرار و تقویدت ایدن ائدت ف بسدتگی دارد در
چارچوب دیدگا کنت والتز ،علت تشکیل اتااد و ائت ف میدان حدزباهلل و انقد ب اسد می ،در
تقابل با هژمونی ایاالت متاد میباشد تا ا این طریق تعادل و موا نده برقدرار شدود و هدیچ دولتدی
نتواند بهتنهایی بر سیستم مسلط شود همچنین اتااد آنها ناشی ا آن است کده دولدت جمهدوری
اس می ایران با سیوستن به طرف ضعیفتر یعنی حزباهلل سعی میکند جلوی تهدیدات بزرگتدر ا
جانب ایاالت متاد  ،رژیم صهیونیستی و کشدورهدای مرتجدع و حدامی آنهدا را بگیرندد ا ایدنرو
همسانی و همکاری خ ا ایران با حزباهلل در ابعاد فرهنگی ،ایدئولوژی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
و باألخ

ندامی موجب شد حزباهلل به چنان قدرتی مجهز شود کده گرچده رو ی اسدرائیل طدی

شددش رو در سددال  1967جهددان عددرب را درهددم شکسددت؛ امددا طددی سددیو سدده رو در سددال
2006نتوانست در مقابل  700الی  1000ر مند حزباهلل به موفقیتی دست یابد و با فضاحت خداک
لبنان را ترک کرد و این نتیجه و فرجام ائت ف حزباهلل و انق ب اس می است بنابراین اتااد میان
جمهوری اس می ایران و لبنان بهویژ حزباهلل بهعنوان با یگری که هدویتش برمبندای ایددئولوژی
شیعی شکل گرفته ،می تواند تبلدور رگدههدایی ا «ندریده رئالیسدم» را در سیاسدتگدذاری انقد ب
اس می و حزباهلل لبنان داشته باشد؛ یرا این دو ،ا جمله معددود بدا یگران فعدال در منطقده غدرب
آسیا هستند که بهدنبال با نگری و شالود شکنی بنیادین در ساختار و قواعد حاکم بر ندام بینالملل
میباشند و ایاالت متاد [تات عنوان هژمون ندام بدینالملدلب آنهدا را بدهعندوان تهدیدد بدالقو و
دارای ایدئولوژی اس م سیاسی مبار تعریف کرد است سدا ،خ ا ایدران و حدزباهلل بدا هویدت و
چشماندا ی کام ً مشابه با اتااد و ائت ف بین خود ،کوشش در ایجاد «موا نه قدرت» منطقدهای و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

61

تحلیل الگوی مقاومت در تفکر انقالب اسالمی و حزباهلل لبنان

دفع تهدیدات مشترک بیرونی دارند ا اینرو بدا توجده بده هویدت و ایددئولوژی مشدترک شدیعی و
بهدلیل وجود تهدیدات مشترک ا سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا ،میتوان ماهیدت اتاداد میدان
جمهوری اس می و حزباهلل را ناشی ا تلفیق رهیافتهای هویت ماور و قددرت مادور ار یدابی
کرد
با عنایت به اینکه انق ب اس می یک تاول سیاسی د اجتماعی بدود کده در سدال  1357اتفداق
افتاد؛ اما مهم تر ا این تاول سیاسی و اجتماعی ،گفتمان انق ب اس می بود اسدت اگدر گفتمدان
لیبرالیسم و کمونیسم دو گفتمان درندر گرفته شود ،گفتمان انقد ب اسد می غیدر ا ایدن دو بدود
است گفتمان مقاومت در چارچوب گفتمانی انق ب اسد می و در مقابدل دیگدر گفتمدانهدا قدرار
دارد سا گفتمان مقاومت سادگفتمانهای متفاوتی دارد که می تواند لیبرالیسم یدا کمونیسدم باشدد
در این مقاله ،علل حمایت و سشتیبانی انق ب اس می ا نهضدتهدا ،جریدانهدای اسد می بدهدلیدل
مقاومت در برابر گفتمانهای رقیب است در اینجا تفکر حمایتگرایانه و الگوی اتاداد و ائدت ف
انق ب اس می ،در قبال حزب اهلل لبنان در مقابله با استکبار و رفع تهدید ا سوی رقیب بود است
آنچه در تالیل علل حمایت انق ب اس می ا حزباهلل لبنان موردتجزیه و تالیل قرار گرفت،
ذیل گفتمان انق ب اس می قرار داشت گفتمان انقد ب اسد می مقاومدت) عناصدر مهمدی دارد
عناصر و مؤلفه های گفتمان مقاومت در دو دسته طبقهبندی میشوند؛ یک بخدش نفدی یدا سدلبی و
بخش دیگر ارباتی و ایجابی است مهمترین بُعد سلبی گفتمان مقاومت ،سلطهستیزی ،نفی اسدتکبار
و استبدادستیزی است نفی تبعیض و خشونت سداختاری در نددام بدینالملدل ،نفدی توسدعهطلبدی و
یاد خواهی و تجاو طلبی به بُعد سَلبی گفتمدان مقاومدت برمدیگدردد مهدمتدرین وجدو اربداتی و
ایجابی گفتمان مقاومت که در مرکز ایدن گفتمدان قدرار دارد ،عبدارت اسدت ا عددالتخدواهی و
حددقطلبددی ،اس د مخددواهی ،صددلوطلبددی ،عددزتطلبددی و اقتدددار ،اسددتق لطلبددی ،آ ادیخددواهی،
معنویتگرایی ،حکمت و عق نیتگرایی ،مصدلاتگرایدی و آرمدانگرایدی و واقدعبیندی بدا ایدن
وصف ،مؤلفههای مذکور ،گفتمان مقاومت را بهعنوان یک نوع گفتمان آرمانگرایی و واقدعبینانده
مطرح میکند اگرچه در حو گفتمان روابط بدین الملدل ،یدک ندریده یدا گفتمدانی تادت عندوان
گفتمان مقاومت وجود ندارد1؛ ولی در حو روابط بینالملل ندریاتی وجود دارد کده نزدیدک بده
 .1در زمینه مقاومت اسالمی و تئوریزه کردن گکتمان انقالب اسالمی در قالب مکهومی مقاومت رجوع کنیاد باه آراار و تاالش
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گفتمان مقاومت است و قرابت مفهومی یادی به مقاومت اسد می دارندد انقد ب اسد می ایدران
یک انق ب مناصربه فرد اسدت و گفتمدان انقد ب اسد می یدک گفتمدان اناصداری کده قابلیدت
استخراخ ندریه مقاومت و تروریسردا ی مقاومت اس می در روابط بینالملل را دارد دهقانیفیرو
آبادی)1 :1391 ،

نتیجهگیری
تیمین امنیت ا حقوق اولیه و اساسی هر ملتی است و واحدهای سیاسی تد ش مدیکنندد بدرای
مقابله با کنشگری که موجودیت آنها را تهدید میکند ،دست به ائت ف بزنند و ا این طریق بده
دو هدف ذیل نائل آیند :جلوگیری ا جن

و تیمین صلو ا این مندر ،برای اینکه با یگری بتواند

بقا و امنیت خود را حفظ کند باید توان سیاسی ،اقتصدادی ،نددامی ،فرهنگدی و ایددئولوژیک ال م
برای حمایت ا دیپلماسی و سیاست خارجی خدود را جهدت تدیمین امنیدت داخلدی و دفدع متجداو
خارجی ،داشته باشد اگرچه شاخ

های مذکور برای «موا نهسا ی» مهدم هسدتند؛ لکدن شداخ

ندامی قدرت ندامی د دفاعی) در مقایسه با سایر شاخ

ها ،نقش سررن

تری ایفا میکند بدا ایدن

وصف «فوکویاما» نیز معتقد بود به سایان جهان رسدید ایدم و ایددئولوژی لیبدرال دموکراسدی غربدی
بهعنوان ایدئولوژی سیرو  ،بر جهان حاکم شد است؛ لکن برخ ف ادعای مطرحشد  ،میتدوان بدا
«نوام چامسکی و هرایر دکمیجیان» اندیشمندان حو سیاست در آمریکا همرأی شد و گفت« :طی
 40سال اخیر با تولد سدید نوظهوری به نام انق ب اس می ایران ،شاهد تبلدور مدوخ قدرتمنددی ا
اس مگرایی و ایدئولوژی مقاومت اس می در مقابدل تدکرویهدا و سدلطهگدریهدای کشدورهای
متجاو و یاد خوا با ماهیت امپریالیستی هستیم » )Hunter,1988: 3
در همین راستا بر طبق منطق «مورگنتا» برای «موا نهسا ی» در منطقه غرب آسیا ،ائدت فهدایی
میان کشورهای حامی «ماور مقاومت» در مواجهه با کشورهای «مادور ماافددهکدار» بدرای حفدظ
علمی اساتید و پژوهشگران داخلی ازجمله افتخاری اصغر ،اکبری حسین ،آدمی علی ،پوستینچی زهاره ،دهقاانی فیروزآباادی
جالل ،ساداتشکیعی سمیه ،علیدادی شهربانو ،عیوضی محمدرحیم ،قاادری روحاهلل ،قاسامی بهازاد ،متقای اباراهیم ،محمادی
محمود ،محمدی قراسویی و برخی دیگر.
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تعادل قددرت و نهایتد ًا سرهیدز ا بدرو جند

صدورت گرفتده اسدت؛ لکدن جدو مدت طم و سیچیدد

خاورمیانه که بیشتر ناشدی ا موقعیدت ژئوسلیتیدک د ژئواسدتراتژیک ،ژئوکدالچر و ژئواکونومیدک
منطقه میباشد ،مانع ا آن شد است که دکترین «موا نه قدوا مورگنتدا» بدهطدور کامدل و جدامع در
منطقه اعمال شود؛ یرا اگرچه جمهوری اس می ایران با طرح «ماور مقاومت اسد می» در منطقده
غرب آسیا تضمینی ایجاد کرد که منطقده را تادت سدلطه همدهجانبده یدک دولدت واحدد ایداالت
متاد ) خارخ کند و مانع ا یاد خواهی و تجاو متاد راهبردیاش در منطقه رژیم صهیونیستی)
شود؛ اما سیستم «موا نه قوا» بهدلیل تفاوتهدای عمیدق ،ریشدهای و ایددئولوژیک میدان قطدبهدای
متضاد منطقه ،منجر به برقراری الگوی تعامل ،تنش دایی و صلو سایدار میان آنها نشد است؛ یرا
ا یک سو میان جمهوری اس می ایران ،رژیم صهیونیستی و آمریکا« ،حالت متخاصم» برقرار است
و ا سوی دیگر ،حزباهلل و رژیم صهیونیستی در وضعیت «جن

سدرد» بدهسدر مدیبرندد و منطقده

مستعد درگیری و برخوردهای خونین طرفین و برافروختن آتش یک جن

تمامعیار مدیباشدد بدا

اینکه ندام موا نه قوا حامل سیام ربات در منطقه است؛ لذا واقعیت موجود غرب آسدیا حداکی ا آن
است که چنین ندامی توا ن قوا) قادر به حفظ صلو سایدار در منطقه نمیباشد و میتوان آنرا یک
را حل میانی بین وضعیت ندم و وضعیت آنارشی هدرخ و مدرخ) در منطقده تلقدی کدرد ا ایدنرو،
شاهد باالگرفتن تنشها و درگیریهای مستمر در منطقه هستیم و بهندر میرسد بهدلیدل سیچیددگی
وضعیت روابط با یگران دولتی ،فقدان موا نهسا یهای سایدار در سطو منطقه ،تضاد منافع ملدی و
بینالمللی و نبود الگوی مشخ

با ی در منطقه« ،موا نه قدرتی» که تیمینکنندد صدلو ،آرامدش،

امنیت و ربات سایدار در غرب آسیا باشد ،بهدست نیامد است و تات چنین ،شرایطی بدرای تدیمین
امنیت و ربات نسبی در منطقه باید جبهه مقاومت تقویت شد و توسعه یابدد و در کندار آن رهبدری
این جبهه را با کمک نیروهای آ ادیبخش اتااد و ائت فسا ی انجام دهند
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Abstract
Since the Islamic world is the strategic depth of the Islamic Revolution, deep
and serious attention to the development of Islamic movements and the
application of 'unity diplomacy' in the face of domination plans of the system of
domination seems to be a strategic necessity. In this regard, the purpose of the
present study is to 'analyze the supportive thinking and the model of unity and
coalition of the Islamic Revolution and the focus of resistance to Hezbollah in
Lebanon'. What is Islam of Hezbollah in Lebanon, and how can the reasons for
the formation of unity and coalition and a resilient pattern? According to the
hypothesis, the article considers the main reason for the protectionist policy to be
denial of domination and understand threats from the Zionist and Western
regime\/arrogance. In a more sense, the issue of supporting the Islamic Revolution
for freedom movements and movements is rooted in geopolitical and ideological,
valuable and identity. The findings of the study indicate the mutual cooperation of
Iran -Hezbollah and the positive results of this cooperation; Because, on the one
hand, emphasizes the importance of the Islamic Republic of Iran in preserving
Hezbollah's existence and power. And on the other hand, it is argued that if the
actor (Movement), like Hezbollah, had no resistance to Iran, now the Islamic
Republic is now in a much more difficult conditions to confront the threats of the
Zionist regime, the United States, their Western allies and countries.
Conservatives are facing the region and have led to security risks that have led to
the increase in the resistance and increased Iran's national security. Therefore, the
pattern of dealing with the system of domination is the pattern of anti -system
interactionism through the cooperation of government and non -governmental
units, relying on value -identity sharing, to confront and contain domineers and
occupiers.
Keywords: Hezbollah Lebanon, Islamic Revolution, Islamic Resistance,
Balance of Power, Common Identity, Common Enemy, Coalition.
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