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  سياست خارجی جمهوري اسالمی ايرانبررسی 

  (زارگکار -از منظر هويت، ساختار)
 

 وحیدپروین

  سید کرامت حسینی

 

 جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهردانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و 

  دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهر

 

 عوامل از یکی ساختار، – کارگزار تعامل نحوه یا ساختار – کارگزار مسأله به پرداز نظریه هر رویکرد:چکیده

 مقوله، این. باشد می اش مطالعه تحت اجتماعی محیط مورد در وی تحلیل و برداشت به دهنده جهت کلیدی

  رشته این در کلی، طور به. است توجه مورد بسیار خارجی سیاست و الملل بین روابط رشته در اخص، طور به

 های نظریه حوزه در. است بازشناسی قابل ا، گر یابی ساخت و کارگزارمحور ساختارمحور،هویت،  رویکرد سه

 و کارگزارمحوری به متمایل کلی رویکرد دو توان می نیز ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست

 به دهی جهت در اسالمی جمهوری کارگزاری کننده تعیین نقش بر اولی که کرد شناسایی را ساختارمحوری

 تأکید المللی بین ساختاری الزامات با اسالمی جمهوری سازگاری ضرورت بر دومی و المللی بین ساختارهای

 بود، کارگزارمحورانه غالبا   ،0631 دهه در ، ایران خارجی سیاست بر  حاکم نظری  گفتمان که حالی در. دارد

تحلیلی و -پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی .گردید پررنگتر ساختارمحوری به متمایل گفتمان بعدها

 بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

 ساختارمحوری، هویت. ساختار، – کارگزار خارجی، سیاست ایران، اسالمی جمهوری:کلیدواژه

 ارزشی دیدگاه بودن حاکم و آن متعدد هویتی های الیه دلیل به ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست تحلیل بحث: مقدمه 

 تعریف با بخش این در. است شده مورد این در شناخت مبحث شدن پیچیده باعث اسالمی انقالب گفتمان از حاصل انتقادی و

 هنجارها، به توجه ضمن ایران، اسالمی جمهوری در سیاستگذاری فرایند قالب در کارگزار ساختارـ مسئله و هویت مبحث دو

 نظریه و. ا. ا. ج خارجی سیاست فرایند تطبیق به خارجی سیاست گفتمان معنایی چارچوبه از حاصل های ایده و قواعد ارزشها،

 سیاست فرایند در انتقادی و خردگرا نظریات سایر ناتوانی دلیل ضمنی صورت به همچنین و شد خواهد پرداخته انگاری سازه

 و ایران اسالم، از حاصل هویتی های تناقض و تضادها روند در اسالمی جمهوری که این و شود می برشمرده. ا. ا. ج خارجی

 فرایند های چگونه و چراها از است اندیشیده تدابیری چه ساختاری ملزومات برای و نگرد، می چگونه هویت مقوله به غرب

 .است ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست تحلیل

 می مطرح پرسش این و است( کارگزار -ساختار هویت، منظر از) ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست بررسی پژوهش این هدف

 گرفته کار به ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست مفهومی چارچوب عنوان به تواند می کارگزار -ساختار هویت، آیا که شود
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 بررسی برای مناسبی ابزار کارگزار -ساختار هویت، تحلیلی چارچوب که است طرح قابل ذیل فرضیه سوال این به پاسخ در. شود

 .است ایران خارجی سیاست بر حاکم روندهای و رفتار تحول

های گوناگون و تحلیلی است با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطالعات از روش  -نوع پژوهش حاضر توصیفی

ها نیز عمدتا  با شیوه تحلیل کیفی انجام ای و اینترنتی صورت پذیرفته و تجزیه و تحلیل یافته طور کلی بر مبنای روش کتابخانهبه 

 پذیرفته است.

 

 نظري: سازه انگاري مبانی 

ها در شناخت ریشه های تاریخی و فرهنگی کشورهای  ها و هویت سازه انگاری به دلیل تاکید بر معنا، ارزش، هنجار و فرهنگ 

تر خواهد بود. در های تاریخی همچون ایران راهگشا جهان سوم، خاورمیانه و اسالمی و همچنین کشورهای با قدمت و سنت

ها را باز می نماید؛ سازه انگاری  ایران پس از انقالب عناصری از تغییر و تداوم وجود دارد که ارجاع به هویتسیاست خارجی 

ها را که متأثر از هویت و شالوده ذهنی آنها است باز می گشاید، به عبارت دیگر این رفتارها ریشه در تعاریفی  رفتار دولت

فرد به خود، گذشته خود، حال خود و آینده خود و دنیای اطراف خود چگونه می  داشته که فرد از خود و دیگری دارد و این که

 نگرد.

کلیت جامعه را نیز گونه که انسان را موجودی شکل گرفته در جامعه می شناسد،  منطق تکوینی سازه انگاری، همان

ساختگی جامعه و  هی تاریخ گرا به برمی داند از این حیث که سازه انگاری به مثابه دیدگا« تاریخ»رفته در موجودیتی شکل گ

و حافظه تاریخی آنها دارد و در « تجربه زیسته»لذا تلقی شکل گرفته آنها ریشه در  .انسان و هم امور اجتماعی دیگر باور دارد

اران با (. سازه انگ222: 0633روندی هم تاریخ به رفتار آنها شکل می دهد و هم به نوعی سازنده تاریخ هستند)متقی و کاظمی، 

سازی هویت معتقدند که در نظام بین المللی دشمنی و دوستی چنان که واقع گرایان  توجه به تأثیر اندیشه ها و هنجارها در بر

ها مدعی هستند زاده ساختارهای داخلی  فرض می کنند زاده ویژگی های ذاتی توزیع بین المللی قدرت، یا چنان که لیبرال

منی و هم دوستی بر ساخته های اجتماعی هستند. صلح جویی و دشمنی هر دو از طریق ها نیستند، بلکه هم دش دولت

 (.714: 0631تعامالت بین المللی فرا گرفته می شوند)ریس کاپن، 

بر اساس نگرش سازه انگارانه، نسبت به ماهیت سیاست گذاری خارجی و عوامل دخیل در شکل گیری چنین سیاستی، هویت 

کارگزار و هم چنین هنجارها و روند تأثیرگذاری آنها بر هویت مهم می  املی ساختاررون فرایند تعو روند شکل یابی آن د

نماید، در فرایند هویت یابی ایرانیان عالوه بر ملیت و مذهب در عرصه رفتارهای سیاسی به دو دسته گرایش های توسعه ای و 

 (.70ـ  11: 0633انقالبی نیز می توان نقش داد)سلیمی، 

ین دیدگاه سیاست خارجی نتیجه تحوالت مختلف و شکل گیری معانی بین االذهانی و تعامل ساختارـ کارگزار و آمیختگی از ا

تحوالت داخلی، منطقه ای و بین المللی است و همچنین سیاست خارجی بر آمده از تصمیمات انسانی در چارچوب جغرافیایی، 

و جمعی است. هویت دارای ماهیتی تعددپذیر، تکثرپذیر، متحول و دارای فرهنگی، سیاسی، اداری و تعامل بین هویت فردی 

عناصری کم و بیش ثابت و متغیر است که چگونگی نگرش ما نسبت به خود و دیگری را شکل می دهد و تعریف کننده هویت 

نه آنها موثر است. ها به یکدیگر، در سرنوشت روابط صلح جویانه و خصما فردی و نقش کشور می باشد؛ چگونگی نگرش ملت

ها باید طوری ترسیم شوند که با ماهیت و جوهره هویت ها  میدان مانور نخبگان بخش پویای هویت می باشد و سیاست

 همخوانی داشته باشد. 
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هویت دولت جمهوری اسالمی ایران متشکل از الیه های متعدد هویتی است و در تعامل با هنجارهای بین المللی و درون 

نگرش بین االذهانی که تقریبا  ریشه در حافظه جمعی ایرانیان دارند به رفتارها شکل می دهد و منافع را تعریف می نماید و 

 دوست و دشمن را مشخص. 

 

 ی سياست خارجی جمهوي اسالمی ايرانهاي هويت گفتمان

تحلیل »های گفتمانی  از جمله مفروضات رهیافت گفتمانی، پراکنده و پیچیده بودن جهان است که تنها از گذر مقوله بندی

های مسلط هر دوره هستند که به حقیقت شکل می دهند و حقیقت به واسطه زبان  و این گفتمان .قابل درک است« گفتمان

است؛ گفتمان مسلط یا متکثر در هر جامعه حاصل تعریف هایی است که از خود و دیگری در آن جامعه وجود دارد قابل تعیین 

و تعریف کننده نقش های منعکس کننده، هنجارها و ایستارهای آن جامعه است که حاصل تعریف هویت از یک پروسه نظری 

 عملیاتی است.  0به یک پروژه

هر جامعه ای ریشه در هویت آن جامعه دارد که در تعامل ساختارـ کارگزار دچار قبض و بسط های سیاسی موجود در  گفتمان

همچنین گفتمان با تفسیر جهان و ایجاد یک فهم گسترده تر و مشروح تر راجع به فرایند سیاسی امکان می دهد تا  .می شود

 (.36: 0637از ساختارهای مادی فراتر رفت)کرمی، 

های گفتمانی قابل فهم اند و  مور اجتماعی و سیاسی و به طور کلی جهان واقعیت تنها در درون ساختماناز دیدگاه گفتمانی ا 

(، و هژمونی یک گفتمان هیچ گاه تام و 011: 0634ها به فهم ما از جهان شکل می دهند)حقیقت و حسینی زاده،  گفتمان

های طرد شده همواره امکان فعال شدن  بود و گفتمان کامل نیست و هیچ گاه عمل طرد به طور کامل موفقیت آمیز نخواهد

 (. 063: 0634مجدد را دارند)حقیقت و حسینی زاده، 

از گفتمان دارند موید خصوصیت رابطه ای هویت است، هر معنایی را تنها با توجه به عمل کلی ای  2موفه و برداشتی که الکالو 

: 0644ان خاصی که آن عمل در آن قرار دارد باید شناخت)هوراث، که در حال وقوع است و هر عملی را با توجه به گفتم

آن، که سایر نشانه ها حول آن دال  6های هویتی باید از مفاهیم هویتی و دال های مرکزی (. در هر گفتمانی از گفتمان032

هد کمک مرکزی شکل می گیرد و نیروی جاذبه این هسته سایر نشانه ها را در خود جذب می کند و سامان می د

 (.013: 0634گرفت)حقیقت و حسینی زاده، 

گفتمان سیاست خارجی ایران دارای الگوهای فرهنگی و هویتی خاص خود است که ریشه در ذهنیت و حافظه تاریخی ایرانیان  

ست، دیگر های ایران باستان و عناصر تمدن ایرانی ا دارد، هویت هایی همچون ایران گرایی که به معنای اعتقاد به اصول ارزش

، همچنین جهان سوم گرایی در قالب راهبرد نه شرقی نه غربی انقالب 7اسالم گرایی، شیعه گرایی و هویت حاصل از مدرنیته

 اسالمی و گفتمان عرفانی و فلسفی شرقی و همچنین گفتمان هویتی خاورمیانه ای و آسیایی است.

                                                           
1
. Project 

2
. Laclou, E. and C.Mouffe 

3. Nodal points 
4. Modernati 
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و محیط خارجی به دلیل موازنه مثبت منفعالنه، موازنه منفی  از گذشته تا حال سیاست خارجی ایران در تعامل محیط داخلی

(. جهان سوم گرایی در امتداد 232ج: 0637و تالش برای تثبیت به نیروی سوم رویکردهای گوناگونی داشته است)سیف زاده، 

عمار غرب می داند استراتژی عدم تعهد و گرایش به جنبش عدم تعهد و جهان سوم، که ریشه عقب ماندگی را تاریخی و در است

همچنین خواستار احقاق حق خود و شکل دهی به نظم جدیدی است. جهان سوم گرایی تجلی راهبرد و جهت گیری استقالل 

استقالل گرایی ایران ریشه در نوعی تداوم اجتماعی  در هویت ملی دارد.لبی و غرور تاریخی است که بنیان خواهی، عزت ط

 (؛ 7الف:  0633است)سجادپور، منحصر به فرد کشور 

استراتژی عدم تعهد مقوله ای است حاصل چارچوب موازنه قدرت جهان دو قطبی که کشورها سعی داشتند خود را بدین 

وسیله از رقابت و نزاع بین کشورهای قدرتمند کنار کشند و امروز جنبش حاصل از جهان سوم گرایی هدف خود را بر جبران 

داند، گرایشی که ریشه در استقالل طلبی، سلطه ستیزی، حفظ عزت و  عقب ماندگی اقتصادی و مخالفت با یکجانبه گرایی می

 کرامت انسانی و غرور ملی مستتر در هویت انقالبی ـ اسالمی ـ ایرانی کشور دارد. 

گفتمان هویتی دیگری که در مناسبات و تعامالت سیاست خارجی ایران نقش دارد، هویت برآمده از ژئوپولیتیک ایران است؛  

به دلیل همین موقعیت ژئوپولیتیک نمی تواند از بحران ها و مسائل و مشکالت منطقه ای و  .ی بین المللی استایران کشور

به همین دلیل در مواردی که سیاست خارجی ایران از جهت گیری های انفعالی تبعیت می کرد . بین المللی برکنار باشد

ن در جنگ خلیج فارس و به طور کلی سیاست نه شرقی نه غربی ژئوپولیتیک نقش منفی داشت و در مواردی چون بیطرفی ایرا

 (.220: 0631سعی بر استفاده مثبت از ژئوپولیتیک بوده است)اطاعت، 

های تعیین کننده سیاست خارجی بر حسب متغیرهای ژئوپولیتیک است،  هویت خاورمیانه ای و هویت آسیایی از جمله هویت 

تاریخی که دارد و هویت آسیایی که دارای رویکردی  1م سیاسی و نوستالژیهویت خاورمیانه ای با مشی ایده آلیس

پراگماتیستی است؛ هر یک حوزه و کارکرد متفاوتی دارند. نگرش، خواسته ها و ذهنیت ایرانی نسبت به مقوله فلسطین ریشه 

 در هویت اسالمی و خاورمیانه ای دارد. 

معماری، هنر و جغرافیای شرق است و چارچوب گفتمانی که ایجاد می کند هویت شرقی بر گرفته از: فلسفه، اخالق، عرفان، 

غرب مرزبندی می نماید، درون این قالب گفتمانی معانی و مفاهیم و هنجارهایی هست که عالوه بر « دیگر»را برابر « خود»

درون هویت ملی متبلور است و تکثر، هدایت کننده معناگرایی در عرصه فهم و تفسیر می باشد، از جمله متغیرهای هویتی که 

 است. « اصل بازگشت به خویش»های شرقی نیز می نماید  های ملی دارد اشاره به ارزش ریشه در ارزش

در بحث هویت ملی ایران و شاخصه های و مولفه های هویتی تأثیرگذار بر فرایند سیاست خارجی عالوه بر هویت هایی چون  

ی، خاورمیانه گرایی از چهار مولفه مهم و متمایز از جمله هویت مبتنی بر اسالم، هویت آسیایی، جهان سوم گرایی، شرق گرای

مبتنی بر ایران، هویت مبتنی بر تشیع و هویت مبتنی بر مدرنیسم سخن به میان می آورد که هر چند بسته به دوره زمانی، از 

ولی هر  .ن نسبت به آن می توان بحث نمودهژمون شدن یک گفتمان در یک دوره خاص و تحت الشعاع قرار گرفتن دیگرا

گویی به هویت ملی، تأثیرگذار و به تبع در شکل گیری  کدام آنها بر حسب مولفه هایی همچون پذیرش، عمومیت و جواب

سیاست خارجی مقدورات و محذورات حاصل از هستی شناختی و معرفت شناختی خود را تحمیل می نماید و این باعث ایجاد 

های هستی شناختی متفاوت هر کدام از مولفه ها در رون اجماع بر سر هویت  تا حدودی تناقض به دلیل بنیانپیچیدگی و 

 ملی می شود.
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در این مقطع به چهار گفتمان هویتی باقی مانده به صورت مجزا پرداخته می شود؛ پرداختن به هر یک از این مولفه ها لزوم 

تحلیل نه یک مبحث هستی شناختی بلکه یک بحث روش شناسی است،  بحث سطح تحلیل را پیش می کشد؛ بحث سطوح

سطح تحلیل ناظر بر این نیست که جهان به راستی چگونه است، بلکه اشاره به این دارد که چگونه به بهترین تبیین دست می 

 (.063: 0631توان یافت)روزنبرگ، 

نه بدان جهت که این پدیده ها در جهان واقعی از  -و قانون های پیش بینی کننده و ایجاد قاعده بدین دلیل برای ایجاد مدل 

دلیل نیز آن است که مسلم پنداشتن  .به طبقه بندی و تفکیک سازی مفاهیم و موضوعات دست زده می شود -هم جدا هستند

را در آن واحد چیزی در هر تالش تبیینی ضرورت دارد، دلیل ساده آن هم در این واقعیت است که انسان قادر نیست همه چیز 

 (.17: 0637تبدیل کند. نهایتا  برخی چیزها را مفروض و مسلم می گیرد)ونت، « مشکله»به 

کردن آن در قالب سطوح زیر سیستمی و فراسیستمی  3در مقوله هویت ملی ایران و متغیرهای سازنده آن به ناچار باید به آنالیز

ها، خلط موضوعی غیر قابل پیشگیری می  رهای هر کدام از این جزء هویتاهتمام ورزیده و در این نوع پردازش مفاهیم و متغی

 های هویتی ممکن است مشترک باشد.  باشد به صورتی که برخی از مفاهیم غالب این گفتمان

 

 هويت مبتنی بر اسالم -الف

ها با همدیگر را دستخوش  دین اسالم، عالوه بر جهان شناسی، خدا شناسی، آخرت اندیشی و آداب و عبادت دینی رابطه انسان

تحول ساخت و همچنین به مقوالتی مانند امنیت، عدالت، پیشرفت و سعادت دنیوی و اخروی حساسیت ایجاد کرد)نصری، 

0634  :67.) 

را پدید آورده « دیگری»و « خود»یا « آنها»و « ما»الگوی مذهبی هویت یکی از پیچیده ترین و کهن ترین غیریت سازی های 

مسلمان در برابر نامسلمان داشته است؛ این « ما»به امروز نقش برجسته و مهمی در پرسش به چیستی و کیستی  است که تا

هویت در عین اهمیت آن در تمایز سازی ها و دوگانگی سازی ها به یک نظام بین الملل معنا می دهد که در این نظام تنش 

 (.46:0634زاده ،  وجود دارد)ادیب« دارالحرب»و « داراالسالم»مداوم بین 

از جمله مباحث مهم در مبحث هویت ملی و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه و اسالمی مولفه ذهنیت و ارزش های دخیل 

و معنا گرایی که گاهی تحت عنوان آرمان گرایی به آن پرداخته می شود حاصل از سطح حضور  4است، این ذهنیت گرایی

های  وب فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی است. هویت اسالمی ضمن نقد سایر هویتاسالمی در چارچ –متغیرهای ارزشی 

موجود)ناسیونالیستی، زبانی، ارضی، نژادی و ...( منتج از نظم وستفالی چه در عرصه ملی و چه فراملی عالوه بر وحدت ملی در 

ویت اسالمی به النفسه هدف بر کنار کشور سعی در ایجاد نظم جهانی اسالمی و انسجام اسالمی دارد، رویکرد وحدت بخش ه

های هویتی از جمله: قومی، فرهنگی، ملی، زبانی ندارد و این تکثر را در عین وحدت اسالمی به عنوان  گذاشتن سایر گفتمان

حیطه کارکردی خود می پذیرد. هویت دینی در عرصه داخل و خارج ضمن سعی در همراهی سایر مولفه های هویتی با خود، 

سیاست بسط می دهد که همه موضوعات فرارو را با وزنه این گفتمان می سنجد؛ در  هژمونیک را در صحنه اجتماع وگفتمانی 

لقری اسالمی دارد که ضمن نفی عرصه فراملی هویت اسالمی سعی در ایجاد وحدت و شکل دهی به امت اسالمی در سایه ام ا
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ملت، جهان اسالم را به سوی وحدت و یکپارچگی برای دفاع در مقابل دسیسه  –حاصل از دوگانگی های مدرن و دولت نظم

 های استعمار و امپریالیسم و ایادی آن فرا می خواند.

از دیدگاه هویت اسالمی؛ هویت اسالمی قرائتی شالوده شکنانه و واسازانه از اسالم دارد و با نگریستن و باور به اسالم به مثابه 

برای « اسالمی»بومی « کلمه نهایی»سیاسی و اندیشیدن به  –رصه و قلمرو مسائل و مباحث اجتماعیدرع  3یک دال متعالی

، حال و آینده و تعریف و بازتعریف خویش، تقریر دیگری از خود و دیگری و تعریف «شدن»و « بودن»بیان امیدها و آمال 

خارج کردن  فتمان غرب)درپاره ای از گرایشات(، ووگزینش انتخابی از گ« دگر خارجی»به جای عرب به عنوان « غرب»مجدد 

مدرنیته از حصار غرب مداری آن و باز تعریف آن به مثابه یک متن با چند مولف را اصول تعریف کننده خود می داند)ادیب 

 (.62: 0634زاده، 

ه بارزی برای الگوگیری، که در پی انقالب ایران انگیزه قدرتمندی برای احیای اسالم پدید آورد و نمون 2از دیدگاه سیمون مِردن

حرارتی بودکه قصد داشت با تمام نیروهای فساد در زمین و به ویژه ایاالت متحده به مبارزه برخیزد.  استقرار اسالم پرشور و پر

(. 0172و 0176؛ 0636ایشان همچنین معتقد است این وضعیت به دلیل هزینه های بسیار زیاد غیرقابل ادامه بود)مِردن، 

گفتمان اسالمی در چارچوب سیاست خارجی ایران را ایدئولوژی فراگیری می داندکه سیاست رهبری و « گراهام فولر»

 (.612: 0644فولر، سرکردگی ایران در منطقه را دنبال می کند)

ای تغییر ریشه مذهب در بطن، هویت اسالمی و در قالب گفتمان انقالب اسالمی برای ایران انقالبی نوید و تضمین وسیله ای بر

ایدئولوژی انقالب اسالمی مجموعه ا ی از ایده ها، ارزش ها و هنجارهای حاصل از بینش  (.31: 0631ای ذهنیت بود)فوکو، 

های رهایی بخش و اسالمی، نفی سبیل، مبارزه با امپریالیسم،  اسالمی همچون: امت اسالمی، ظلم ستیزی، دفاع از جنبش

اندیشه های سرمایه داری را واردگفتمان هویتی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و دیپلماسی سکوالریسم، لیبرالیسم و 

 عمومی آن نمود و هدف خود را مبنی بر صدور و به گوش دیگران رساندن این رسالت ترسیم کرد.

 به عنوان متحدان راسخهای اسالمی از حفظ توده های مسلمان  هویت اسالمی منبعث از انقالب اسالمی و بازگشت به ارزش

وائتالف با جنبش های رهایی بخش و همچنین ایجاد رابطه نزدیک با کشورهای اسالمی و اجتناب از مصالحه با ایاالت متحده 

امریکا به عنوان رهبر بلوک قدرتی که مسئول تحقیر امت اسالمی است، به عنوان مفاهیم غالب گفتمان سیاست خارجی خود 

(؛ همچنین پس از انقالب با جایگزینی هویت غالب دوره ماقبل خود، باعث شد که ایران در پی 63الف: 0632نام می برد)ملکی،

ایفای نقش های فراملی باشد، هرچند تشیع ایرانی به بیان برخی از محققان این نقش فراملی را تاحدودی کمرنگ نموده 

 (.31:0632است)الویشس هینبوش و احتشامی، 

ها و ایده های خاص خود  ی با بازتعریف دو محیط داخلی و خارجی سیاست با توجه به هنجارها، ارزشانقالب–هویت اسالمی

ها، منافع، رفتارها و سیاست خارجی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی می  تعریفی نو و متفاوت از سیر شکل گیری هویت

ستان گرای ایرانی را به دلیل مشی ضد اسالم آن و دهد، بحران هویت حاصل عنصر مدرنیسم و همچنین هویت افراط گرای با

خودی »توجه آن به مفاخر حاصل از فرهنگ زرتشتی و دیدگاه جغرافیا محور را رد می نماید و مالک های متفاوتی را برای 

د در عرصه ملی و فراملی به دست می دهد و ریشه این بیگانگی را شاید در تالش جهت تشکیل حکومت واح« دگرها»و« ها

عادالنه دانستن نظم موجود و  جهانی باید دانست. نفی روند هنجارسازی حاصل از گفتمان مسلط جهانی و ظالمانه و غیر
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های مقاومت تحت مقاومت گرایی از جمله ایستارها و هنجارهای منبعث از هویت اسالمی مستتر  همچنین بسیج کانون

دارد؛ بدین صورت که حجم قابل « حجم همسو»این گفتمان سعی در  درگفتمان انقالب اسالمی است. در واقع ایران برحسب

توجهی از دنیای اسالم حول و حوش اهداف روشنی اجماع نظر داشته باشند و همسو شوند، این حجم می تواند به اهداف خود 

 در حد نظری خواهد نایل آید و تاحجم نباشد و قدرت انباشته نشده ای پدید نیاید اهداف عالی به دست نمی آید و صرفا 

  (.16: 0642بود)سریع القلم، 

 

 هويت مبتنی بر ايرانيت  -ب

تاریخ باستان، تاریخ شکست ساسانی تا مشروطیت و تاریخ مشروطیت به بعد که کشور با ورود مدرنیسم مواجهه می شود سه 

اسالمی که اوج آن در دوره سلجوقی است دوره هویتی خاص ایران را می سازد. با وجود با شکوه و پیشرفته بودن تمدن ایران 

شکل کامل به خود می گیرد، به دلیل امواج  و دوره صفویه و حضور تشیع، که هم هویت دینی و هم هویت سیاسی ایران تقریبا 

و  ها، مغول ها سهمگین و هجوم و غارتی که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ایران ابتدا با ورود اعراب و اسالم و سپس ترک

بعدها اروپایی ها ایجاد شد. حمله و هجوم، محاصره، اسارت، بردگی، کشتار و عنصر بیگانه در حافظه تاریخی ایرانیان که شاهد 

امنیت و رفاه دوره باستان خود حداقل از طریق روایت پیشینیان بودند امنیت را به دغدغه همیشگی جامعه تبدیل کرد، به 

ت نگریسته می شد و حتی گفتمان ها هم رنگ و بوی امنیتی به خود گرفت؛ ناامنی که از صورتی که همه چیز در سایه امنی

ها بود از جمله متغیرهایی بودند که  حضور بیگانه در ایجاد محاصره و هجوم شکل می گرفت و عقده حقارتی که وارث شکست

ی این تمدن بزرگ مطمئنا  اولین متهم که نه در فرهنگ سیاسی کشور بعدها موثر می افتند؛ اعراب و دین اسالم عامل فروپاش

مجرمانی بودند که باعث افول تمدن ایران باستان بودند؛ ولی نمی توان از این واقعیت تاریخی چشم پوشی کرد که حمله اعراب 

قتصادی و تنها عامل خارجی بود و نابسامانی های داخلی از جمله ظلم شاهانه، ظلم موبدانه و سخت گیری های مذهبی، فشار ا

فقر و... مقدمات ضعف ایران را فراهم کرده بود که اگر به وسیله اعراب فتح الفتوح نمی شد به وسیله رومیان و یا شاید ترکها 

تصرف صورت می گرفت. گفتمان هویتی مبتنی بر ایرانیت با مبنا قراردادن جغرافیایی تمدن ایران حکومت های ایران باستان 

نی، زبان فارسی، تخت جمشید، شاهنامه و فره ایزدی و نژاد آریایی و... را به عنوان نماد ازجمله هخامنشی و ساسا

 اعراب تعریف می نماید.« دیگری»در مقابل« خود»هویتی

تمدن ایران باستان دارای فلسفه اخالق خاص خود بود که شاید در مهمترین مورد بتوان گفت ریشه در دین زرتشت و دیدگاه 

های ایران  خلقت در نظر آریان« حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی»های اولیه داشت. از دیدگاه  و آریان های مانی و مزدک

باشد، آدم پرهیزگار به  میدان جنگی است؛ جنگ خوبی با بدی یا روشنایی و تاریکی و انسان از جنگی های این میدان می

خوب کمک کند و با آفرینش بد خصومت ورزد)پیرنیا و اقبال عقیده آنان کسی است که بهتر و بیشتر بتواند به آفرینش 

(. قواعدی که از دل هنجارهای ایرانی این دوره بیرون می آید بعدها نه تنها تسهیل کننده گسترش اسالم 206:0632آشتیانی، 

حقوق بشری که کوروش در بلکه با تلفیق با دیدگاه شیعه در قوائد حاکم بر فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی تأثیرگذار بوده است. 

ها می نماید و برابری  متن کتیبه خود می آورد و نقشی که در دفاع از ملتهای دوره خود از جمله نجات یهودیان از دست بابلی

و مساوات که اوج باز پروری آن در دیدگاه مزدک است؛ آنجایی که وی معتقد است که باید مساوات را برقرار کرد تا کینه و 

(؛ در باب نیکی در پندار و رفتار و کردار آیین زرتشتی و رسالت جهانی که 73:0643هان رخت بربندد)کریستنسن، نفاق از ج

نور و پاکی به مثال خورشید و آب دارد و باد به نشان زندگی و حرکت و خاک تقدس خود را به گفتمانهای حاکم می دهند؛ در 
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نمودی از باروری و رویش است در دفاع از مملکت از اهورامزدا می خواهد  جایی که داریوش اول با کرنش به این خاکی که که

که مملکت را از هجوم)دشمن(، از محصول بد، از دروغ محفوظ دارد و این سه عامل را مانع پیشرفت مملکت می 

 (، هم گویای استقالل خواهی ایرانیان وهم ضربه پذیر بودن آن است.273:0643داند)گریشمن، 

گونه که بر شمرده شد درون خود دفاع از حقوق بشر، برابری و مساوات، نیکی پندار،  مبتنی بر ایرانیت همان یتیگفتمان هو

رفتار و کردار و دفاع از خاک و اشاعه نور را می نماید. از دادگری در پناه درفش کاویان)به عنوان اولین پرچم ایرانیان( و توان و 

ل ضحاک به عنوان نماد سیاهی و جادوگری و سلطه و صورتی از اهریمن و شیطان صفتی جسارت انقالبی کاوه آهنگر در مقاب

نیز سخن می گوید؛ فره ایزدی به عنوان نگهدارنده کشور، دین و ایمان و اساطیری چون رستم را در درون خود دارد. در مورد 

هد آورد؛ طبق تاریخ اساطیری ایران هنگامی که مقوله امنیت و تاثیر آن بر هویت و فرهنگ سیاسی ایران می توان از تارخ شا

فریدون قلمرو خود را بین سلم، ایرج و تور تقسیم می نماید؛ یکی روم و خاور دگر ترک و چین/ سیم دشت گُردان، و ایران 

او را کرد  زمین، نخستین به سلم اندرون بنگرید )منظور فریدون(/ همه روم و خاور او را سزید، دگر تور را داد توران زمین/

(؛ بر طبق این 63ـ  62: 0631ساالر ترکان و چین، از ایشان چو نوبت به ایرج رسید/ مر او را پدر شاه ایران گزید)فردوسی، 

پس از مدتی سلم و تور به تقسیم فریدون ناراضی می شوند؛ سزد گر بمانیم هر دو دُژَم/ کزین سان « شاهنامه فردوسی»اشعار 

و ایران و دشت یالن و یمن/ به ایرج دهد، روم و خاور به من، سپارد تو را مرز ترکان و چین/ که از تو پدر کرد بر ما ستم، چ

(؛ طمع ورزی به خاک ایران توسط همسایگان و هجوم و حمله و محاصره ایران طبق 71: 0631سپهدار ایران زمین)فردوسی، 

 ها به اوج خود می رسد.  خواهی سیاوش این جنگ اساطیر در این دوره با روم و توران شروع می گردد و با کین

هویت مبتنی بر ایرانیت سرانجام این منطق کانونی امنیتی را درون خود پذیرا و حفظ تمامیت ارضی خود و ظلم ستیزی و  

ورزی لیتیک تاریخی ایران و طمع پمنع تجاوز را همچون قاعده های هرم گفتمانی خود می پذیرد؛ و این گویای اهمیت ژئو

تاریخی است که به سرزمین ایران بوده است و مبنایی امنیتی حاصل از ناامنی تاریخی به نمایش می گذارد. تاکیدی که در این 

گفتمان هویتی بر نژاد پاک و خون آریایی می شود بر دگر سامی و زرد استوار است به صورتی که رضاشاه در همراهی آلمان 

ئتالف حاصل به صحنه آوردن نیروی سوم بود، ریشه نژادی نیز داشت و طرح ژاندارمری در جنگ دوم جهانی هر چند این ا

ایران عالوه بر ملزومات یک قدرت منطقه ای به رخ کشیدن قدرت خود به اعراب بوده است، که عالوه بر بنیاد ایدئولوژیک، 

را نیز بر خود حمل می کرد. این گفتمان های مذهبی ریشه نژادی  مبتنی بر تثبیت قدرت شاه در داخل و تضعیف نقش گروه

هویتی ناسیونالیستی به عنوان هویتی نوعی از نوستالژی رمانتیک مبتنی بر ایران باستان است و در بحث راهبردهای این 

گفتمان هویتی در سیاست خارجی ایران همگرایی کشورهای فارسی زبان از جمله ایران، افغانستان و تاجیکستان و تا حدودی 

تمدنی است که  -که گفتمان فرهنگی بکستان به دلیل سمرقند و بخارا که فارسی زبان را می توان مصداق آورد. و دیگر ایناز

بیشتر میدان هدف، آسیای مرکزی و قفقاز و تا حدودی افغانستان و پاکستان و هند را مد نظر دارد؛ خارج از محذورات 

این گفتمان بر مفهوم و ایده)جهان ایرانی( بر ایران شهری قرار دارد)دهقانی مذهبی، نژادی، زبانی و سیاسی چنین گفتمانی 

(؛ هر چند چارچوب گفتمان فرهنگی ـ تمدنی خیلی فراتر از هویت مبتنی بر ایرانیت است و سایر 027: 0631فیروز آبادی، 

چارچوب جغرافیای ایران باستان متغیرهای هویتی از جمله اسالم، ژئوپولیتیک و فرهنگ را نیز پوشش می دهد ولی درون 

 عمل می کند. 
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مدرنیسم صورت ذهنی و نمود بیرونی تمدن جدید غرب و همچنین گرایش به اندیشه ها و پدیده های مدرن است در حالی 

ز گذشته برای ساختن آینده ای که مدرنیته تجربه ای تاریخی یا دوره زمانی است که بر نو شدن دائمی جامعه و جهان، بریدن ا

، جدایی ذهن و عین، سکوالریسم، 00، فرد محوری، صنعتی شدن، عقل محوری01بهتر و شکوفاتر مبتنی است. انسان محوری

دموکراسی، لیبرالیسم، حاکمیت دولت ها، شیوه نوین زندگی مبتنی بر منافع و حقوق افراد بشر و تحول دائمی در زندگی از 

 (.02و  07: 0631عمومی مورد توافق مدرنیته است)سلیمی، جمله خصوصیات 

هویت مدرنیستی حاصل از مظاهر فرهنگ غرب، که نمود آن ایدئولوژی پایان تاریخ فوکویاما است و گاهی در مباحث هویتی  

ود با ایرانیت و ملی از آن با نام هویت غربی نیز نام برده می شود؛ با مواجهه با آن، هویت ملی ایرانیان که عجین شده ب

اسالمیت و هیچگاه تصور بحران در باب این ترکیب هویتی متصور نبود. به ایجاد چالش های معنایی منجر گردید؛ تمدن مادی 

حاصل از مدرنیسم عالوه بر سئواالت شرعی، سؤالی که ابتدا در ذهن ایرانی ایجاد کرد دلیل عقب ماندگی ایران با آن تمدن و 

بود؟ و چه راهکاری برای جبران آن عقب ماندگی باید نمود؟. مطمئنا  یک ذهن تک بعدی سیاسی در گذشته با شکوه چه 

اولین قدم اسالم و هجوم اعراب را عامل فروپاشی تمدن باستانی ایران فرض نموده و با آن وارد چالش می شود. مدرنیسم راه 

می داند این در حالی است که جهانی شدن فرهنگ با  02نعبور از عقب ماندگی را در نوسازی و پیوستن به حلقه جهانی شد

(. شمشیری دو لب است که هم هویت مبتنی بر ایرانیت و هم اسالمیت را هدف 172: 0642روند یکسان سازی آن)سجادپور، 

 می گرفت.

یون یا مدرن ، مدرنیزاس07)نوسازی( و وابستگی متقابل06جهانی شدن به دو تحول عمده در جهان اشاره دارد مدرنیزاسیون

شدن در اصطالح جامعه شناختی به معنای تغییر ماهیت جامعه از یک اجتماع سنتی، روستایی و کشاورزی به اجتماع سکوالر، 

 (.01: 0631شهری و صنعتی است)سلیمی، 

خالف  مکتب نوسازی رفع موانع توسعه جهان سوم را از طریق منشور تجربه توسعه شمال می داند از این رو رشد شمال)بر

های فرهنگی و نهادهای  نظریات وابستگی( حاصل استثمار جنوب نیست بلکه حاصل کشف رموز پایدار اقتصادی است و ارزش

(؛ نظریات نوسازی، 32 -36: 0637اجتماعی و اقتصادی که کلید توسعه شمال هستند با مفهوم تجدد آمیخته شده اند)ساعی 

های فرهنگی سنتی، سلطه قدرت و عوامل ساختاری فرهنگی حاصل  هادها و ارزشموانع نوسازی کشورهای جنوب را ناشی از ن

 استبداد می داند.

جهانی شدن کلیت گفتمانی جهان اسالم را در هم می ریزد و تفارق، پراکندگی و گسست را بر آن تحمیل می کند و نقاط 

فرو پاشیدن کلیت ساختاری آن، همه محاسبات و  متعالی مسلمانان را در محاق حذف و انسداد قرار می دهد، اما همزمان با

شالوده شکنی می « جهان اسالم»برداشتهای الهی و خدایی از واقعیت و حقیقت را مورد تهدید قرار می دهد و از این منظر

نیسم (. قوائد حاصل از گفتمان هویت مدر610: 0636شود و با افول کلیتی به نام اسالم، اسالم ها سر بر می آورند)قوام، 
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همچون فردگرایی، قدرت محوری، منافع محوری، مصرف گرایی و غیره مطمنا  نمی تواند با اصول گفتمان مذهبی تطبیق پیدا 

 کنند و این اصول نه متناقض بلکه متضاد همدیگر هستند. 

وامع اروپایی با خود دیدگاه باستان گرایانه با همزاد پنداری خود با گفتمان غربی به دلیل احساس یگانگی نژادی که با ج

احساس می کند و از لحاظ نژادی معتقد است که به امریکا و اروپا نزدیک تر است تا به عرب ها و سامی ها؛ عرب ها را به 

عنوان دگر هویتی خود می داند و راهکار حذف عقب ماندگی را نوسازی به روش غربی می داند. اما ایران اسالمی به رغم کهن 

نوگرا نیازمند دگرگونی و در پی دگرگونی است، نوگرایی و متحول بودن ایران، اجتماع ما را تبدیل به جامعه بودن، جامعه ای 

ای در حال انتقال کرده است؛ انقالب اسالمی به یک مفهوم ابراز نارضایتی جامعه ایران از شرایطش و لزوم نوعی نوگرایی در 

 (. 7-1: 0633ام با حفظ هویت توجه داشته باشد)سجادپور، الف جامعه را منعکس می ساخت که به توسعه یافتگی تو

 

 هويت مبتنی بر مذهب شيعه -د

سنی از جمله شاخصه ها و مؤلفه های گفتمان هویت شیعی است، مذهب شیعه با « دگر»هویت شیعی در مقابل « خود» 

هایی است که  تعریف کننده هنجارها و ارزشمبنایی کردن اصول پنج گانه عقیدتی خود و ضمن ارج نهادن به سنت و شریعت 

از لحاظ هستی شناختی ریشه در معصومیت ائمه اطهار و آیات و احادیث و حادثه غدیر خم دارد، تفاوت شیعه و اهل تسنن تا 

حدی است که امروزه از جمله موانع انسجام اسالمی و وحدت اسالمی بر آورد می شود، تفاوت در اصول مبین و گویای این 

 جدایی و جدال است. 

مطمئنا  خواسته های اعتقادی گفتمان تشیع به عنوان استراتژی در چارچوب تاکید تاکتیکی بر هویت اسالمی و احیای امت  

واحده با ام القری بودن ایران عقالنی ترین راهبردی است که هر چند با تقابل گروه های سلفی و وهابی مواجهه است در 

البته چون در این مبحث بر هویت شیعی تاکید شده است و لزوم ایجاد یک  .ی تواند شکل گیردراستای گفتمان شیعی م

های شیعه با دگر هویتی خود یعنی تسنن ارجاع داده  هویت ایجاد مرزبندی ها و تعریف کلی برای خود است لزوما  بر تفاوت

کار دین و دولت چه در مدینه النبی و در خالف می شود. به مثال از لحاظ نقش دین در چارچوب سیاست به رقم پیوند آش

که در تقابل با بحث امنیت  (؛ یا این67: 0632اسالمی، امامت و رهبری در اندیشه سنی از اصول دیانت اسالم نیست)فیرحی، 

 (.71: 0632در تسنن می توان به بحث عدالت در تشیع اشاره کرد)قادری، 

مدتا  سیاسی و ایدئولوژیک گفتمان سنی، گفتمان شیعه خواسته های عقیدتی و به نظر می رسد که برخالف خواسته های ع 

مذهبی خود را پیش می کشد به صورتی که اسالم شیعی همواره به پدیده ملیت بدبین بوده و آن را خطر در هم شکستگی 

ملی گرایی به دیده بدبینی جامعه مسلمانان یا امت تلقی کرده است، در واقع اندیشمندان سیاسی شیعه همواره به پدیده 

نگریسته اند. پس از نظر شیعه کشورـ ملت فقط یک مرحله است و برای نیل به جامعه آرمانی باید تقویت دولت ـ ملت و 

 (. 70: 0631تقدیس شیعه یک دژ مستحکم تشکیل شود تا موقعیت تشیع را تضمین نماید)توال، 

خاطر شدید ایرانیان به امور باطنی و عرفانی از یک سو و باطنی تشیع از پیوند نزدیک بین تعلق  01از دیدگاه هنری کوربن

چارچوبه هویت ملی ایران نفوذ نماید. بدین صورت یکی از وجوه سیاست  (. که باعث شد در70: 0631سوی دیگر است)عنایت؛
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خارجی ایران در مشی جهانی انقالب اسالمی شیعه مداری است که هدف آن نه فقط اتحاد جوامعی شیعی است بلکه بازآفرینی 

 (. 63: 0631جهان تشیع درون جهان اسالم، در چشم انداز اسالم جهانی است)توال، 

ن گفتمان هویتی مستتر در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است که در گوشه کنار جهان، حسب همی بر 

شیعیان به ایران تأسی می جویند و آن را به عنوان قبله خود می شناسند، شیعیان عراق، لبنان و سایر کشور عربی، آذربایجان، 

 افغانستان و پاکستان و حتی شیعیان زیدی یمن.

شناسه معنایی و فرهنگی ملت و حاکمیت سیاسی در مرزهای ملی یک کشور است و در بر دارنده ی دو متغیر خود هویت ملی 

و دیگری است که به مرزبندی های فرهنگی و غیریت ساز منجر می شود؛ هر واحد سیاسی پاره ای از اصول ارزشی و برخی از 

  اصول مادی و عینی را به عنوان هویت خود تعریف می کند.

در اسالم اصل بر اصالت اجتماعی است و منافع اصالت ندارد و اجماع عده ای دلیل بر کنار نهادن اصول نیست، در لپبرالیسم  

در این فضای « سریع القلم»اصالت فردی حاکم و منافع و اجماع هدایت کننده تصمیم گیری ها است؛ با این حال از دیدگاه 

های  ویت ندارند بلکه سیاست هست که دارای بحران هویت است و عدم توانایی کانونمردم ایران بحران ه 03پارادوکسیکال

 (.72و  74: 0637قدرت در دستیابی به اجماع نظر، زمینه تداوم بحران را فراهم می کند)سریع القلم، 

و مظلوم/ ظالم هر کدام اشاره ایران / عرب، ایران/ اسالم، شرق/ غرب، اسالمی/ غیر اسالمی، انقالبی/ غیر انقالبی، شیعی/ سنی  

در حالی که یک متغیر هویتی به منطق نتیجه می اندیشد دیگری منطق  .در روند هویت سازی دارد« دیگری»و « خود»به 

تکلیف را پیش می کشد، در حالی که یکی رویکرد انتقادی دارد دیگری در پی تعامل است و در حالی که هویتی بر منطق 

دیگری دنیا را سیاه و سفید می بیند. همچنین در حالی که هویت مبتنی بر ایرانیت یک منبع هویتی خاکستری عمل می کند 

ملی و ناسیونالیستی است، هویت مبتنی بر اسالم یک منبع هویتی فلسفی با کاربردهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ 

البی را نه خطی نه دیالکتیک بلکه رنگارنگ می سرشت سیاست خارجی ایران انق« روح اهلل رمضانی»بدین دلیل است که 

 (.32: 0631داند)رمضانی، 

از جمله هنجارها، ارزش ها و ساختارهای بین االذهانی که در تولید هویت ملی ایران دخیلند، ظلم ستیزی، نبرد خیر و شر،  

اسیت در برابر حاکمیت سرزمینی و غرور ملی، استقالل خواهی، مقاومت گرایی، تعامل و جهانگرایی، عدالت، نفی سبیل، حس

ملی خویش، بیگانه هراسی ناشی از عقده های تاریخی، رسالت گرایی، دین محوری، اخالق گرایی، مبارزه با دنیاگرایی، 

 دادخواهی، منجی گرایی، مهدویت، جهادگرایی، شهادت، و انگاره هایی چون الگوسازی و الگو شدن است، این هنجارها و ارزش

، عدالت 04های انسانی، تقابل با نظام سلطه، تنش زدایی نده قواعدی چون نفی سبیل، حفاظت و حمایت از ارزشها شکل ده

ها، جامعه مدنی اسالمی، جهان سوم  محوری و ایجاد کننده و تقویت کننده ایده هایی چون ایده امت واحده، گفتگوی تمدن

نه غربی، گفتمان صدور انقالب و نقش ایده آلیستی چون تقابل با  گرایی، رهبری جهان اسالم و محور وحدت اسالمی، نه شرقی

ساختار نظام بین الملل به دلیل این نگرش که نظام بین الملل موجود نظامی نابرابر و نامطلوب و محصول تاریخی است که 

های برونگرایانه یا  نقدرت دارد، به هویت ملی تزریق می نماید؛ زیرا که جمهوری اسالمی مبین آرما 03ریشه در پاردایم
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ایدئولوژیک و وفاداری های عقیدتی است که سازه گاری چندانی با بنیان نظام بین الملل کنونی ندارد، جمهوری اسالمی 

 (.222: 0636محصول انقالبی فراگیر است)نوروزی، 

ـ کارگزار ارجحیت های سیاست قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با توجه به هویت ملی و ملزومات حاصل از تعامل ساختار 

. 2. همسایگان کشور ؛(23: 0632خارجی کشور را در ارتباطات فرامرزی بدین گونه اولویت بندی می نماید)ملکی، ب

. کشورهایی که به نوعی یکی از نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی 7. کشورهای جهان سوم و 6کشورهای مسلمان؛ 

 ید.کشور را تامین می نما

های مرزی و سرزمینی دولت ها  قواعد و هنجارهای بین المللی همچون اصل حاکمیت، عدم مداخله، استقالل، یا چارچوب

دامنه تفسیر قواعد و هنجارهای حاکم بر هویت ملی را دچار قبض و بسط می نمایند. هنجارهای بین المللی از دیدگاه تاریخی 

محصول جهانی سازی سرمایه داری غربی و رشد و پیشرفت سرمایه داری  عموما  ریشه در عملکرد کشورهای غربی و

کارگزار بر آن -(. سازه انگاری در باب نگرش و باور های بین االذهانی و قوام بخشی متقابل ساختار43: 0632دارند)قهرمانپور، 

یتیک و موقعیت منطقه ای چه های بین المللی هستند که مشخص کننده این هستند که ژئوپول است که این هنجار و ارزش

 (. 27ـ  21: 0631معنایی دارد)مشیرزاده، 

هویت ملی ایرانی هنجارها و ایده ها زیادی را می تواند پیشروی ساختار نظام بین الملل قرار دهد تا بتواند خود را با زمان وفق  

ن االذهانی برای خود هویتی قائل می شود و بر دهد؛ و در روند تعامل است که ایران با نگاه به دیگران و بر اساس مفاهیم بی

بنیان هویت مذکور، نقش و جایگاهی برای خویش تعریف می نماید. تعامل هویت ملی و بین المللی نه این یا آنی در برآیند و 

 خروجی مشترک ضمن ایجاد استراتژی اقدام از تناقض های تصمیم سازی نیز فرو خواهد کاست.

ه هنجارها و ایستارهایی است که در رابطه با دیگری به وجود می آید، نقشی که از جمهوری هویت نقشی منعکس کنند

اسالمی ایران و انتظاراتی که امروزه در دیدگاه افکار عمومی داخلی و خارجی و همچنین رهبران سیاسی است خود تولید 

 ون حامی جنبش های آزادی بخشی و ملتکننده تصمیم است؛ عالوه بر هویت نوعی حکومت اسالمی ایران، هویت نقشی چ

های مستضعف، دولت الگو، دولت میانجی، محوریت جهان اسالم، مبارزه با یکجانبه گرایی آمریکا، مبارزه با اسرائیل به عنوان 

م محور تروریسم، قبله شیعی، قدرت منطقه ای، موازنه دهنده منطقه ای، ظلم ستیزی، عدالت خواهی و طرفدار گفتگو، هر کدا

های هویتی حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ریشه دارد، تعریف کننده  از این نقش ها که در هنجارها و ارزش

منافع و اقدام می باشند، اقدام را در طیفی از تعامل سازنده تا انتقادی، ضدیت با وضع موجود تا اصالح آن درون سه فرهنگ 

قوله نقش های حاکم بر گفتمان سیاست هابزی، الکی و کانتی شکل می گیرند که به نظر می رسد از دیدگاه رئالیستی م

 خارجی ایران، قدرت تابع نقش است تا نقش تابع قدرت. 

های خاص اسالمی است در حالی که در نظام بین  نظام اسالمی مبتنی بر عقالنیت، معطوف به ارزش 02از دیدگاه ماکس وبر 

ه از مطالعات خاص و معطوف به اهداف مشخص الملل موجود، عقالنیت منحصرا  بر سازماندهی زندگی بر اساس اصول متخذ

های  (؛ با قبول مفروض نظام اسالمی به عنوان یک روش و آیین زندگی در مقوله نظام41: 0636مادی و ظاهری است)امین، 

سیاسی کاریزمایی که خواهان ایجاد معنای جدیدی از حکومیت و زندگی است و در قالب عقالنیت اخالقی و با توجه به اصولی 

وطنی، اصل اجتهاد و تاکید بر اصول ارزشی برای تبیین موجودیت اجتماعی،  چون؛ دوگانگی حاکمیت)اهلل و مردم(، اصل فرا
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(؛ که از این 2: 0641می توان دولت جمهوری اسالمی ایران را در قالب تئوری دولت اخالقی گنجاند)بخشایشی اردستانی، 

 آن نیستند.های خردگرا قادر به تحلیل  نقطه نظر تئوری

نظم مورد نظر حاصل از گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با توجه به عقالنیت اخالقی مبتنی بر تکلیف و  

با توجه آبژه « آبژه بیگانگی»عقالنیت انتقادی انقالب اسالمی با ترسیم غرب در برابر هویت ملی ایران و تبدیل آن به یک 

برای هویت خود می « نا امنی»جی ایران نسبت به بیگانه)غرب و آمریکا( آن را نشانه ای از سلطه ـ اسارت گفتمان سیاست خار

این عدم  ( ؛ و013ـ  032: 0634داند که یکی از موانع گفتگو تفاهمی بین ایرانیان و آمریکا و غرب بوده است)ادیب زاده، 

آمریکا است مانع از رسیدن به یک تفاهم مشترک و  تعامل تفاهمی در نظام تعامل ایران ـ غرب هر چند سبب آن خود غرب و

اصل شناسایی مثبت متقابل شده است؛ در این گفتمان غیر تفاهمی هر دو به صورت دشمن ذهنیت خود را شکل داده اند و با 

که دوری پیشوند منفی هویتی از دیگری یاد می کنند و به باز تولید فرهنگ هابزی در بین خود تداوم می بخشند، به صورتی 

از هم این فرهنگ و قالب ذهنی را تشدیدتر می کند و به آن تداوم می بخشد؛ هر قدر تعامالت و همچنین ارتباطات میان 

طرفین موضوع کم باشد سوء ظن ها بیشتر و افکار منفی بیشتر شکل می گیرد و مانع از تفاهم و تعامل سازنده بین آنها می 

ی همه گیر می شود و همه جا بروز می نماید و همه جا می توان شاهد حضور سایه ای از شود و این ذهنیت منفی و منفی باف

 نیز تشدید می شود. « توهم توطئه»آن دیگری بود. به صورتی که با درونی شدن منفی بافی و ترس، 

را تشدید و فضا را ترس و عدم امنیت ممکن است با تضعیف روحیه و اعتماد به نفس و ایجاد بر انگیختگی هیجانی تقابل  

وار بر رابطه خود و دیگری اثر می گذارد « تله پاتی»بحرانی نماید، الزم به ذکر است که ذهنیت ترس، و هیجان حاصل از آن 

می گیرد و به همین دلیل است که در رابطه ایران  که این فضا را عدم گفتگو تشدید می نماید، حاشیه و حاشیه پردازی شدت 

 عاملی سازنده مبتنی بر شناسایی متقابل شکل یابد. و آمریکا باید ت

دشمن »در نبود یک منطق مفاهمه ای و درون فرهنگ بیگانه ستیزی در قبال دشمن چارچوب دیگری شکل می گیرد که  

لذا در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دشمن امریکا دوست ایران است و « دشمن من دوست من است

ارزه با یکجانبه گرایی امریکا در ائتالفی از دشمنان آمریکا شکل می گیرد. که چارچوبه جهان سوم گرایی، نگاه راهبردهای مب

به شرق و امریکای التین و همکاری درون قالب شانگهای در برابر آمریکا و تالش برای همراهی و ایجاد موازنه ای جدید نمودی 

 از آن است. 

ای تغییر وضع موجود لزوما  بدون هماهنگی، همکاری، ائتالف، اتحاد، و یا اتفاق حتی توسط خود ایجاد موازنه جدید و تالش بر 

که ائتالف گرایی را وجه اصلی سیاست خارجی و امنیتی ایران باید دانست و ائتالف با  حسب این آمریکا نیز سخت است و بر

« دگر»بازیگران چالشگر و نیروهای گریز از مرکز و قدرتهای خواستار چند جانبه گرایی از جمله راهکارهای ایران در مقابل 

اگر چه ائتالف با نیروهای ضعیف ائتالف را شکننده  امریکا است؛ ائتالف در سایه منافع مشترک و موازی امکان دارد بدین سبب

خواهد کرد ولی ائتالف هویتی می تواند عامل بازدارنده باشد؛ درباره سطوح ائتالف در چارچوب سیاست خارجی ایران اول 

 (.17ـ 34: 0642ائتالف اسالمی، سپس منطقه ای و دیگری ائتالف ضد یکجانبه گرایی مطرح است)سریع القلم، 

به نام « دگر رادیکال خارجی»وزه، هویت سیاست خارجی ایران عمدتا  در پرتو مواضع سلبی، نقیضی و واکنشی در برابر یک امر 

« تاجیک»(؛ 063ب: 0633آمریکا معنا می یابد به عبارت دیگر امروز همان دگر هویت سوز، هویت ساز نیز شده است)تاجیک، 

خود و دیگری)ایران و آمریکا( را بدین گونه تشریح می کند که چون این  دگر را  روند شعارگرایی و قدرت تابع نقش در رابطه

ارائه کردیم، اما از آنجا که نمی « خود»بسیار بزرگ تصور کرده بودیم، الجرم تصویری به همان بزرگی)یا حتی بزرگتر از آن( از 
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سازه های معرفتی در تعامل  (.071ب: 0633جیک، پناه بردیم )تا« به شعار»توانستیم این بزرگی را به رخ دیگری بکشیم، 

ها را شکل می دهند و هویت ها تعریف کننده منافع ملی و منافع ملی تبیین کننده رفتارها در  ها، هویت دولت دولت

در واقع موانع معرفتی  .چارچوب سیاست خارجی است؛ در عرصه نظری مهمترین مانعی که فراروی روابط ایران و اروپا است

به مثال تعریفی که هر طرف از حقوق  .یعنی نوع نگاه به تحوالت بین المللی و به مفاهیم بین المللی متفاوت است ،تاس

ـ 2: 0631های کشتار جمعی، صلح خاورمیانه و انرژی هسته ای دارد، متفاوت است)دهشیار،  ، تروریسم، بحث سالح21بشر

260.) 

دارد یکی از دگرهای عمده در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ضدیت با رژیم  عالوه بر تعامل انتقادی که با اروپا وجود 

اسالمی اسرائیل نمودی از دشمنی با اسالم و تصرف سرزمین اسالم است؛  -صهیونیستی است. از دیدگاه گفتمان هویتی انقالبی

(؛ 37: 0642ولوژیک است)سریع القلم، که آمریکا عمدتا  یک دگر سیاسی است اسرائیل بیشتر یک دگر ایدئ و برخالف این

در مورد آینده  20جمهوری اسالمی ایران ضمن حمایت از تشکیل دولت فلسطین به مرکزیت قدس و برگذاری رفراندوم 

فلسطین، اسرائیل را غاصب و بیگانه به شمار می آورد  و آن را عنصر استعمار غرب در منطقه و ژاندارم حفظ وضع موجود می 

 (.31: 0637داند)اسدی، 

از دیدگاه نظریه سازه انگاری سازه های معرفتی و هنجاری ملی و بین المللی که در قالب قانون اساسی کشور، افکار نخبگان،  

انتظارات جامعه و تبلیغات انتخاباتی و دکترین های سیاست خارجی و در سطح بین المللی در قواعد و رویه های مصوب 

های بزرگ و مباحثی چون آزادی، حقوق بشر، جامعه مدنی،  و همچنین دستور کار قدرتها  ها، نهاد و رژیم سازمان

که به شکل گیری اهداف و مقاصد کمک می کنند تعریف کننده هویت هستند و منافع  عالوه بر این .دموکراسی مستتر هستند

که ریشه در هویت ملی دارد و بر آمده از و رفتارها را نیز تئوریزه می نمایند. از جمله اهداف ملی جمهوری اسالمی ایران 

های اسالمی، حفظ و اعتالی انقالب و نظام برآمده از آن، حفظ  ها و آرمان گفتمان انقالب اسالمی است حفظ و اعتالی ارزش

ت امنیت تمامیت ارضی، حفظ امنیت و مصالح ملی، تشنج زدایی و ایجاد رابطه برابر با حقوق برابر با سایر کشورها، حفظ و تقوی

خلیج فارس و امنیت منطقه ای و صلح و امنیت بین المللی، حفظ استقالل سیاسی، ممانعت از شکل گیری اتحادیه ها و 

پیمانهای امنیتی ـ نظامی منطقه ای بدون حضور ایران، حفظ و تقویت امنیت هستی شناختی نظام، دفاع از توزیع قدرت در 

 (.042: 0630تاجیک، سطح جهانی و تقویت جهان چند قطبی است)

هویت اسالمی نه تنها در تکوین انقالب اسالمی بلکه در وجه انقالبی سیاست خارجی نیز تأثیرگذارده و مسئولیت های فراملی  

که نقش مهم در شکل دهی به «غیریت»را به عنوان مسئله محوری مطرح نموده است؛ مرزهای سازنده هویت و تعیین کننده 

بر اساس نحوه ادراک و تفسیر مولفه های سه گانه ماهیت  .ی جمهوری اسالمی ایران داشته استجهت گیری سیاست خارج

 (.212: 0632نظام بین الملل، وفاداری عقیدتی فراملی و اصالت دولت ترسیم شده اند)نوروزی، 

م، تمامیت ارضی، در قالب همین هویت نوعی و نقشی و گفتمان سیاست خارجی است که از اسالمیت نظام، جمهوریت نظا 

حاکمیت ملی، وحدت ملی، معیشت ضروری مردم، نظم و امنیت عمومی جامعه، کیان اسالم و مذهب تشیع در جهان، 

استقالل سیاسی، پرستیژ و افتخارات ملی، تامین عدالت و رفاه جامعه، صلح و امنیت بین الملل، حفظ محیط زیست)تاجیک، 

 لی نام برده می شود. ( به عنوان اهداف و منافع م034: 0630
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 ساختار و سياست خارجی جمهوري اسالمی ايران -کار گزار

ساختارگرایی به ابعاد مشابه واحدهای تشکیل دهنده عرصه بین المللی به منظور ایجاد قانونمندی های رفتاری تاکید می کند؛ 

ها(، تحت الشعاع محرک ها و کارکردهای در این رویکرد تنوعات و ناهمگونی های موجود در دولت ها)جعبه سیاه دولت 

مشترک آنها قرار می گیرد، این در حالی است که کارگزاران، بسترهای اجتماعی و فرهنگ متنوعی دارند و به تبع آن، می 

ی ترکیبی از ساختار و واحدها»توانند با برداشت ها و معانی متفاوتی به پدیده ها بنگرند. والتز ضمن تعریف سیستم به صورت 

ضف نظریه های سابق سیستم ها را در عدم شناخت کافی از ساختار سیستم که باید متشکل از مشخصه ها، رفتارها « متعامل

ایمانوئل  22(؛ در حالی که از نئورئالیسم والتز و نظریه سیستم جهانی610: 0634و تعامالت واحدها باشد، می داند)قنبرلو، 

است 27ام برده می شوند از نظریه انتقادی به مفهوم خاص که متاثر از مکتب فرانکفورتبه عنوان نظریه ساختاری ن 26والرشتاین

 و نئولیبرالیسم به عنوان نظریه کارگزار محور اسم می برند. 

والتز در مورد ساختار سیاسی معتقد به این است که نظام های بین المللی همواره ساختار دارند و نظام از یک ساختار و اجزای  

تشکیل می شود و ساختار برآیش اجزایش می باشد همچنین وی از سه الیه، اصل سازمان دهنده، تفکیک و تنوع یابی  متعامل

 (.30: 0633کارکردی واحدها و توزیع توانایی های ساختار سیاسی نام می برد)بوزان و لیتل، 

ساخته کارگزاران هستند ولی ساختار سیستم  در فرآیند تعامل ساختارـ کارگزار هر چند ساختارهای سیستم بین المللی بر 

های دولت ها نیز تاثیر می گذارد. جوامع اسالمی و جهان سوم خود نتوانستند سیستم  بین الملل هم بر خواسته و آمال انتخاب

را ناعادالنه و  که نظام بین الملل موجود تولید کنند؛ انقالب اسالمی با رد ساختار نظام بین الملل و با راهبرد تغییر، ضمن این

زورمندانه می داند آن را بر ساخته ای تاریخی از دل تقسیم قدرت بین فاتحان جنگ جهانی دوم می شمارد؛ مخالفت با شرق و 

و رد ائتالف و اتحاد و بی توجهی به سازمان های بین المللی و عدم مشروعیت دهی به آنها  0242غرب در فضای دو قطبی 

 ـ ارزشی بوده است. ناشی از دیدگاه انقالبی

انقالب اسالمی با مسئله دار نمودن قدرت در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی بر قدرت مستقل خود به جای قدرت وابسته  

(؛ از این رو 204: 0637تاکید و سطح قدرت خود را تا میزان رویارویی با ساختار نظام بین المللی پیش می برد)ستوده، 

یدگاه انتقادی و منطق توجیه در صدد پیشینه ساختن منافع و ارجحیت های مادی خود نبود بلکه تالش جمهوری اسالمی با د

 می کرد آنها را از منظر موازین و قواعد مقبول و مشروح، موجه و معتبر سازد. 

قوانین عامی می  برخالف دیدگاه همچون نئورالیسم که سیاست خارجی دولت ها را نه تابع سیاست داخلی بلکه تابع اصول و 

ه دولت ها است؛ انقالب اسالمی در حالی ن  های ساختاری نظام بین الملل و خارج از اراده مستقال بیند که محصول محدودیت

جا بود و طبق نظریه والتز پس از انقالب اسالمی نبایستی سیاست خارجی ایران  بر پیروز گردید که ساختار نظام دو قطبی پا

شد؛ زیرا که ساختار اتحاد و ائتالف را تجویز می نمود، ولی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با دستخوش تغییر می 

مبنا قرار دادن اصل نه شرقی نه غربی خود را از اتحاد و ائتالف بیرون کشید و با ساختار معاصر خود به مخالفت 
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تعریفی سیاست عدم تعهد که از منظر استراتژیک (. اصل نه شرقی نه غربی یا به 37ـ  31: 0637برخواست)حاجی یوسفی، 

می توان آن را تدوین کننده استراتژی سیاست خارجی ایران دانست؛ دست یابی به استقالل در سیاست گذاری خارجی، دوری 

جستن از درگیری مستقیم ناشی از رقابت امریکا و شوروی، پایان دادن به وابستگی ایران به یک اردوگاه 

کاپیتالیسم و کمونیسم( و گسترش روابط با سایر ملت ها به جز اسرائیل و آفریقای جنوبی را جزء اهداف موضوعی ایدئولوژیکی)

 (.32ـ  41ب:  0636خود ترسیم کرده بود)تاجیک، 

از دیدگاه تاریخمند گفتمان هویتی سیاست خارجی ایران فرآیند تحوالت تاریخی پویاتر و پیچیده تر از آن است که در قالب  

ساختارهای ایستا قابل تبیین باشد، ساختارگرایی با نادیده گرفتن این پویایی ها و پیچیدگی ها روندی تقدیرگرایانه و 

ایرانی مبتنی بر قضا و قدر داشته است. ماهیت قدرت در نظام جمهوی اسالمی، جبرگرایانه را خالف عقیده مذهبی هویت 

عقیدتی و فکر و اندیشه اسالمی بر هر منظومه منافع دیگری اولویت دارد، اندیشه اسالمی به طور طبیعی در تقابل با ساختار 

اره، در مورد مرزهای قدرت در جمهوری (؛ در این ب02: 0634سرمایه داری و مادی موجود و بین المللی است)سریع القلم، 

اسالمی سه نظریه وجود دارد؛ ملی گرایی اسالمی، صدور مطلق انقالب و نظریه ام القری، ملی گرایی اسالمی با پذیرش آرمان 

نظر دارد که از « خدمت به وطن از طریق اسالم»حکومت جهانی واحد امام زمان )عج( در دوره غیبت بیشتر بر اهداف ملی و 

و نظریه ام « انقالب مستمر و دائم»جمله شئون این نظریه پذیرش مرزهای جغرافیایی است و نظریه صدور انقالب بر مفهوم 

 (. 23: 0632نظر دارد)فیرحی، « حکومت اسالمی و مصلحت حکومت»القری بیش از هر چیز بر مفهوم 

اخلی جهت فهم کارگزار سیاست خارجی و همچنین در چارچوب رویکرد ساختار ـ کارگزار شناخت محیط ذهنی ـ ادراکی د 

محیط عملیاتی سیاست خارجی یعنی نظام بین الملل دارای اهمیت است؛ ادراکات، ارزش ها و باورهایی که نه تنها تحت تاثیر 

، ایدئولوژی ساختارها، بلکه متاثر از پیامدهای رفتاری کارگزار در یک رابطه تعاملی می باشد در روند سیاستگذاری مهم هستند

های اسالمی ـ ایرانی که سعی در تغییر مناسبات منطقه ای و جهانی داشت طولی نکشید که با سد منطق قدرت  و ارزش

بود. سیاست  21مواجهه شد؛ حال برای گذر از این سد چه باید کرد؟ این بزرگترین سؤال فراروی گفتمان تجدید نظر طلب

ه عالوه بر توجه به داخل، پیوسته تحوالت بیرونی را رصد نماید و یا بیرون را با خود گاه مؤثر و کارا خواهد بود ک خارجی آن

(؛ 4: 0634که خود را با بیرون؛ هیچ بده بستانی بی نیاز از فدا کردن یا فروگذاشتن چیزی نیست)عامری،  تطبیق دهد و یا این

چتر سیاست داخلی و ملزومات آن به ضرر کشورخواهد نبود تساهل در این مورد، تحت الشعاع قرار گرفتن سیاست خارجی زیر 

(، عمده وظیفه سیاست خارجی تامین صلح و جلوگیری از تعرض به تمامیت ارضی و حاکمیت 664: 0632بود)سریع القلم، 

بدین سبب سیاست خارجی وظیفه خطیر تولید امنیت را بر عهده دارد تولید امنیت گستره پهناوری از حفظ  .سیاسی است

(. ایران به واسطه ویژگی های 61ب:  0633ی سرزمین تا توسعه امکانات اقتصادی و فرهنگی را در بر می گیرد)سجادپور، بقا

و ...( که دارد نمی تواند یک کشور حاشیه ای باشد و به طور طبیعی  24، ژئوکالچر23ممتازی)همچون، ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک

هویت دینی ایران نمی تواند در سیاست خارجی بی تاثیر باشد، ایران به لحاظ منطقه یک بازیگر منطقه ای و بین المللی است، 

: 0642ای اهمیت سیاسی و اسالمی دارد اما از حیث بین الملل دارای اهمیت اقتصادی، نفتی و ژئوپولیتیک است)سریع القلم، 

64.) 
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ایران قدرتی برای کشور در سطح جوامع و افکار بین هر چند دیدگاه ارزشی و انتقادی با توجه به ژئوپولیتیک و ثروت ملی  

و موقعیت هژمونیک امریکا در عرصه جهانی، انقالب در تکنولوژی، ارتباطات و  23الملل ایجاد نموده ولی روند یکجانبه گرایی

است به صورتی  که امنیت ایران وابسته به امنیت جهان خارج از این -(؛ 31ـ 42: 0633اطالعات و وابستگی متقابل)ازغندی، 

امنیت ملی ایران را مسائلی  -که ایران اعالم بی طرفی نموده بود باز از میدان جنگ به دور نماند که در دو جنگ جهانی با آن

 جدید رو به رو نمود. 

 ساختار نظام بین الملل و هنجارهای بین الملل همچون حقوق بشر، شهروند جهانی، دموکراسی، آزادی و جهانی شدن عامل 

تاثیرگذاری در قبض و بسط گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران داشته است به صورتی که هنجارهای بین المللی 

در هویت نوعی و نقشی جمهوری اسالمی تاثیر گذار بوده است، البته این فرایند متقابل بین ساختار و کارگزار متوازن نبوده و 

هاشمی رفسنجانی همیشه اختیار انتخاب نبوده »به هر حال به قول  .دی داشته استمعموال  عنصر کارگزار تاثیرگزاری زیا

 ضد ساختاری که دارد محصور در میان برخی محدودیت جمهوری اسالمی به رغم فعالیت هایی(. 41: 0631رمضانی، «)است

نطقه ای ایران همچون های ساختاری سیستم بین المللی است که بر آزادی عمل آن تاثیر منفی می گذارد، شرایط م

خاورمیانه نا امن حاصل از وجود اسرائیل، بنیادگرایی و فرصت ها و چالش های ژئوپولیتیک و منابع نفتی و گاز منطقه از این 

دیگر کشورهای صنعتی، دارای منافع ضروری و  جمله است که منطقه را برای جامعه بین الملل حساس نمود؛ ایاالت متحده و

مستلزم جلوگیری از سلطة کشورهایی است که اهدافی متضاد « کسینجر»این منطقه هستند و این امر از دیدگاه الزام آوری در 

رادیکال شدن منطقه، تبعات و پیامدهایی خواهد داشت که از شمال دارند زیرا که در دیدگاه ایشان  با اهداف امریکا و غرب

(؛ محیط امنیتی ایران متأثر از محیط جهانی است 613: 0636گرفت)کسینجر، آفریقا تا آسیای مرکزی و هند را در بر خواهد 

و این در کنار تداوم، با آنچه که در عرصه مناسبات جهانی و از جمله پدیدة جهانی شدن اقتصاد می گذرد به طور توامان تداوم 

 (.173: 0642و تغییر در متغیرهای امنیت خارجی را به همراه دارد)سجادپور، 

یکی این که این کشورها با رفتن به زیر  ،تز کشورهایی را که با معضل امنیتی مواجه هستند دو را پیش روی آنها می گذاردوال 

چتر پشتیبانی کشورهای بزرگ یا ائتالفی نیرومند از کشورها، امنیت خود را حفظ کنند و دیگر با ایجاد توازن سازی در مقابل 

ایران با سعی در ایجاد توازن سازی ها در مقابل یکجانبه گرایی غرب و به ویژه امریکا  (؛waltz, 2111, 63های بزرگ) قدرت

و به میدان  22جانبه گرایی، امروزه در گروه شانگهای ایستاد. همچنین با تالش برای گسترش ظلم ستیزی و مخالفت با یک

حضور فعال در جنبش عدم تعهد و کنفرانس  آوردن نیروی سوم، نگاه به شرق، حضور در افریقا و امریکا التین و همچنین

های بین المللی سعی در شکستن اجماع بین المللی به وسیله غرب و به ویژه امریکا نموده است که نمونه  اسالمی و سازمان

این رویکرد توازن سازانه ایران در  .این قدرت نمایی را در رویکرد عدم تعهد در قضیه انرژی هسته ای می توان مشاهده کرد

ایران در خلیج فارس عالوه بر  61های چند دهه گذشته بوده است. راهبرد همگرایانه امتداد امنیت ملی کشور در مقابل تحریم

ند های دو جانبه و چند جانبه اقتصادی نیز تاکید دارد. در رویکرد چ تالش برای ایجاد یک توافقنامه جمعی امنیتی بر همکاری

 جانبه گرایی، ایران بر همکاری نهادی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، فرهنگی و امنیتی تاکید می نماید. 
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در مجموع راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را می توان بدین گونه تشریح کرد؛ که عموما  می توان از آنها به  

 یاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نام برد؛ ساله س 21عنوان مبنایی برای چشم انداز 

 تبيين رديف

 و فراگیر گفتگوی اساس بر گرایی جانبه چند و گرایی جانبه دو سایه در اروپا اتحادیه و اروپایی کشورهای با روابط 1

 .سازنده

 .آمریکا گرایی یکجانبه تقابل و اقتصادی همکاری راستای در التین امریکا کشورهای با روابط 2

 در و گیر همه و جانبه دو توسعه و اقتصادی های همکاری چارچوبه در افریقا اتحادیه و افریقایی کشورهای با روابط 3

 .یافته سازمان جنایات و قاچاق بیماری، فقر، با مبارزه راستای

 .آسیایی های همکاری و شرق به نگاه استراتژی تحت آسیا با روابط 4

 .متقابل شناسایی و تفاهم درچارچوب شمالی امریکا با روابط 5

 .جدید نظم ایجاد و گرایی یکجانبه با مقابله و نظامی و سیاسی اقتصادی، های همکاری چارچوب در چین با روابط 6

 .تروریسم رشد از جلوگیری و المللی بین سازی توازن و تکنولوژیک، مرزی، های همکاری بستر در روسیه با روابط 7

 .ژاپن با سیاسی و اقتصادی روابط 8

 . آن آسه با اقتصادی و امنیتی سیاسی، روابط 9

 ثبات به کمک و قاره شبه در مابین فی مسائل در گری میانجی و پاکستان و هند با سیاسی و امنیتی روابط 11

 .خود شرقی مرزهای و مرکزی آسیای و افغانستان

 .گرایی یکجانبه با تقابل و سازی ائتالف شانگهای، قالب در امنیتی سیاسی، روابط 11

 .تمدنی -فرهنگی و امنیتی اقتصادی، های همکاری چارچوبه در قفقاز و مرکزی آسیای با روابط 12

 زیست و اقتصادی و امنیتی های همکاری و زدایی تنش چارچوب در فارس خلیج همکاری عضو کشورهای با روابط 13

 .محیطی

 .امنیتی و سیاسی همکاری و فلسطین مقوله چارچوب در خاورمیانه منطقه کشورهای با روابط 14

 .ترکیه و عراق با اقتصادی و امنیتی سیاسی، روابط 15

 حدودی تا و دیپلماتیک و معنوی های کمک چارچوب در اسالمی بخش آزادی و بخش رهایی های جنبش با روابط 16

 .مادی

 .عمومی دیپلماسی چارچوب در و ها تمدن گفتگوی تحت جهانی های توده و ها ملت ها، تمدن ها، فرهنگ با روابط 17

 .اسالمی کنفرانس چارچوب در همکاری و اسالم جهانی وحدت تحقق راه در تالش و اسالمی کشورهای با روابط 18
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 .آنها به نسبت انتقادی رویکرد ضمن آنها، تقویت راستای در الملل بین های سازمان با همکاری 21

 

آنچه که از راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در این روابط بر می آید ارتباط حول مشخصه های هویتی آن از جمله مبارزه با 

یکجانبه گرایی، همکاری های جهان سومی و روابط درون چارچوبه همکاریهای هویتی از جمله زبانی، تمدنی و عقیدتی و 

ری های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، زیست محیطی است که هر کدام از این نگرش بین االذهانی به متغیرهایی چون همکا

همکاری را در امتداد آن هویت ها قرار می دهد؛ به مثال در مقوله امنیت، محافظت از کشور و منابع اقتصادی آن، در راستای 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 893-812، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

822 
 

صادی نیز در راستای ایجاد جامعه اهدافی واالتر و گسترده تر از چارچوب های ملی و مادی است و همکاری های سیاسی و اقت

 ای نمونه و الگو است. 

 

 نتيجه گيري تجزيه و تحليل و 

تالش گردید که تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در بستر هویت و مسئله ساختارـ کارگزار تبیین مقاله  در این

ساختگی هویت در روند تاریخی استوار است که شود؛ هویت در گفتمان سیاست خارجی ج. ا. ا. بر روند شکل گیری و بر 

هایی همچون  های حاصل از هویت ها و آرمان مبتنی است بر عناصر پویا و پایا. هویت ملی ایران ریشه در هنجارها، ارزش

 تنها بر ها به صورت مشترک یا اسالم گرایی، ایران گرایی، شیعه گرایی، مدرنیسم، انقالبی گری و ... دارد که هر کدام از این

سازنده مشخصه ی ویژه خود هستند که گاهی اوقات نیز دارای تناقض و تضاد با هم می باشند که این تضاد و تناقض به 

صورت بحران هویت در سیاست خارجی، گاهی اوقات به مبهم و پیچیده بودن فرایند سیاست گذاری می افزایند. هر چند 

می باشد ولی به دلیل  بحران هویتاسالمی راهی برای برون رفت از  -مان اسالمیسیاست خارجی ج. ا. ا. به دلیل هژمونی گفت

آنچه می توان از آن  .ملزومات حاصل از ساختار نظام بین الملل و هنجارهای جهانی این هژمونی همه جا نمی توان کارا باشد

یشه خارجی نیز دارد؛ هنجارهایی چون به عنوان هنجارها گفتمان هویتی سیاست خارجی نام برد عالوه بر ریشه داخلی، ر

بیگانه ستیزی، دشمن هراسی، عزت ملی، مقاوت گرایی، عدالت خواهی، مبارزه خیر و شر و ... از جمله متغیرهای هویتی 

 هستند که در پی ایجاد وضع مطلوب خود و سیستم متأثر از قالب ها ذهنی خود هستند. 

بیان نمود که معانی بین االذهانی و هنجارهای حاصل از منابع متفاوت هویتی  در مقوله هویت ملی و هنجارهای آن می توان

بدین دلیل در فرایند سیاست خارجی نیز این تضاد و تناقض معنایی گاهی سیاست  .در سطح داخل نتوانسته به اجماع برسند

قض هویتی در هر جامعه و درون فرایند کشور را با تناقض و تا حدودی رویکردی انفعالی مواجه نموده است، البته تکثر و تنا

ولی معموال  این تناقض ها در سایه یک هویت هژمون و مدیر، مدیریت می شود و  .سیاست گذاری هر جامعه ای وجود دارد

ثبات می یابد ولی آنچه که در این میان مهم است نقش هویت و هنجارهای هژمون و یا مدیر و یا موازنه دهنده است؛ اگر این 

ت مدیر جنبه انتقادی داشته باشد ممکن است در داخل با بسیج افکار، ذهنیت ها و توانایی ها به اقناع آنها بپردازد ولی در هوی

پویش ارضای آنها چون باید با هنجارهای بین المللی طرفدار وضع موجود که منطق قدرت را نیز همراه دارند مبادله و تعامل 

های خود بپردازد و نه می تواند از خواسته های خود دست بکشد، بدین سبب  بیرون با آرمانداشته باشد نمی تواند به تطبیق 

 هست که در صحنه نظام بین الملل از هنجارهای حاکم بر گفتمان سیاست خارجی ایران فهم دقیق و درستی وجود ندارد.

یات ساختارگرا هر کدام بخشی از واقعیت را می در مقوله ساختارـ کارگزار؛ رویکردهای انتقادی به دلیل کارگزارگرایی و نظر

های خود به دلیل موقعیت خاص زمانی و مکانی ایران نقش ساختار را مورد  نمایند. جمهوری اسالمی ایران ضمن حفظ آرمان

هیچ گاه توجه قرار می دهد. تعامل ساختار ـ کارگزار وابسته به نگرش و هنجارهای حاکم است ولی از دیدگاه عینی این تعامل 

های  زیرا که ایران دارای ارزشهای و هنجارهایی است که بعد امنیتی آن محسوب می شود و قدرت .شکل متوازنی نداشته است

ها ندارد و ایران هراسی  بزرگ و سردمداران کشورهای منطقه و به المجموع ساختار نظام بین الملل میانه ای با این ارزش

طور که  ست؛ ایران کشوری بین المللی است و امنیت آن نیز بین المللی است، هماننتیجه این فضای بین االذهانی ا

و تعامل است که  تاثیرگذاری آن بین المللی است پس تعامل ساختار و کارگزار از جمله ملزومات سیاست خارجی آن است

 موفقیت نسبی سازه انگاری بر تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی صحه می گذارد.   
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