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**

چکیده
این مقاله سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایراا را ررا اسران صراهرا ویرت م ری
رارسی می کرد .ویت م ی ایاا یک موضوع شراختی مبتری را فهم مشتاک از ایاا و
کشور ای دیگا می راشد .ویت م ی جمهوری اسرالمی ایراا ت وررور ایرن کشرور از
خویش را اسان راداشت و ورویا سایا کشور ا از آ است .فاضیه این مقالره رردین
واویب است که سیاستگزاریت جهت گیای و شیوه رفتاری سیاست خارجی جمهروری
اسالمی ایاا متاثا از انگاره ای ویت م ی روده است.

واژگان کلیدی :هویت ملی ،سیاست خارجی ،ایران ،شیعه ،انقالب اسالمی
* صضو یئت ص می دانشکده ص وم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ص وم و وحقیقاتت وهاا ت ایاا
** دانش آموخته کارشراسی ارشد ص وم سیاسی دانشکده ص روم سیاسری دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد وهراا
ماکزیت وهاا ت ایاا

621

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

مقدمه
رارطه سال ا ردلیل سیطاه پارادایم رئالیسم در روارط رین الم ل مورد ووجه قاار
نگافت .مورگرتا در کتاب سیاست میا م ل) و کرت والتس در کتاب ای (رشات دولتت
جرگ) و (وئوری سیاست رین الم ل) در قسمت نظایه پادازی ره هااحت اروباط
فا رگ و ویت م ی یک کشور را سیاست خارجی را نفی کاده اند .دلیل دیگا کم
ووجهی ره این مقوله سیطاه رفتار گاایی و ووجه ره پدیده ای م مون و قارل اندازهگیای
رود .در نتیجه وعایف فا رگ و وعین رارطه آ را پدیده ای دیگا صمل دشواری رود.
اما را ظهور رویکاد وکوین گاایی در صاهه روارط رین الم ل و ا میت داد ره انگاره ات
ایده ا و صراها غیا مادیت مؤلفه ویت جایگاه خود را در روارط رین الم ل پیدا کاد.
ررارااین وح یل واقع ریرانه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاا رااسان مفهوم
ویت و صراها آ امکا پذیا خوا د رود را درک ویت نظام قادر خوا یم رود ره
سازه ای مفهومی که مطارق آ دولت و کارگزارا آ ت جها را در قالب آ معرادار و
دستهرردی میکرردت دریاریم .در مرطق وکوین گاایی ویت امای از پیش داده شده
نیست ر که از آ حیث که امای واریخی استت حاهل شاکت یک موجودیت آگاه در
مفا یم رریاد ذ ریتی مورد قبول یک جامعه است ویت از این حیث که خود امای
وکوین یافته استت ره مرارع و ریشه ای خود ارجاع می د د.

چارچوب تئوریک :سازه گرایی در روابط بین الملل
سازه انگاری رویکادی است که پیش از طاح در روارط رین الم ل در جامعه شراسی
معافت و مباحث فاانظای در کل ص وم اجتماصی مطاح روده است .ریشه ای آ در جامعه
شراسی حداقل ره مکتب شیکاگو و پدیدارشراسی رامی گادد .در این نگاش را ساخت
اجتماصی واقعیت واکید میشود جها چیزی و قی می شود که ساخته و ارداع شده و نه چیزی
که رتوا آ را طبیعیت مس م ویا موجودی از قبل داده شده فاض کاد ( .ادیا ت:2831
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.)823
رویکاد سازه انگاری از قدرت؛ وعایف خاص خودرا ارائه می د دت سازه انگارا
چرین صروا می کررد که قدرت گفتمانی (دانشت ایده او )...و مادی راای اگونه فهم
و راداشتی از امور جهانی ضاوری است ( )watt,1998:41آنها ره گفتما ای رایج
و نافذ در جامعه ووجه زیاد ی دارندت ره این دلیل که گفتما ت اصتقادات و مرافع را شکل
داده و یا آ را مرعکس می سازد و از این طایق رجار ای رفتاری قارل قبول را رریا
مینهرد .صقیده ک ی را این است که ایده ا شک ی از قدرت ستردت ولی را این وفاوت
که قدرت از آ شکل نیاوی صایا ره هورت گفتمانی وبدیل شده است؛ نویسردگا
مکتب سازهانگاری اجتماصیتسیاست قدرت اندیشه ای است که را نحوه رفتار حکومت
ا واثیا میگذارد اما نمی وواند راای ومامی رفتار ای کشور ا در صاهه رینالم ی ووضیحی
ارائه کرد (ر یس -اسمیتت.)38312838
معموالً گزاره ای اه ی رویکاد سازه انگاری را ره هورت ذیل ریا میکررد:
الف :واحد اولیه وح یل در وئوری سیاست رین الم ل دولت ا سترد.
ب :ساختار ای اه ی و رریانی در سیستم دولت ا ریش از آنکه مادی راشرد رین
االذ انی سترد.
ج :مرافع و ویت دولت ا روسی ه این ساختار ای اجتماصی ساخته میشوند.
(.)Howard, 2005
سازه انگاری در مورد آنارشی و وواز قوات روارط میا

ویت دولت و مرافعت

پیچیدگی قدرت و ...درک متفاوت و جایگزین ارائه می د د)Hopf, 1998:175(.
آنچه سازه انگارا راآ واکید دارندت ساشت اجتماصی کرشگاا است یعری درواقع
انسا

ا را در روارط اجتماصی خود می ریررد .دولت ا در روارط رین الم ل و ا

کرشگاانسانی که ما می شراسیم در واقع یک ویت اجتماصی دارند یعری ما از قبل یا
کرشگا ما قبل اجتماصی را نمی ووانیم ورور کریم و در واقع ویت کرشگاا از وعامل
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رین خودشا حاهل شده است و نکته ای که را آ واکید می شود« :ساختار ای
معرایی» است ...این ساختار ای معرایی سترد که « ق ماو ممکرات را وعایف می کررد؛
یعری ایرکه در واقع ا کرشگای فکا می کرد که چگونه راید صمل کرد چه کار میوواند
رکرد و اگا می خوا د کاری انجام د د را چه محدودیت ایی مواجه است .رحث ای
سازه انگارا وا حدی شبیه ره مبا حث ساختار گاایا است :ساختار ایی وجود دارد که
را کرش کرشگاا واثیا می گذارد .ولی وفاوت رین سازه انگارا را ساختارگاایا در این
است که اوال ساختارگاایا رارطه یک جانبه می دانرد و در واقع واثیا وعیین کرردهای
راای ساختار ا قائل ستردت درهوروی که سازه انگارا راوعامل کارگزارا و ساختار ا
واکید دارند.از میا این مباحث آنچه راکه می خوا یم پایه رحث خود قاار د یم چیزی
است که وحت صروا سازه انگاری متعارف خوانده می شود که اهوال جایا اه ی
سازهانگاری در روارط رین الم ل و قی می شود.

هویت در تحلیل سیاست خارجی
ویت مفهوم ماکزی در وئوری ای کرونی روارط رین الم ل ره خروص در انواع
سازهانگاری است که صمل سیاسی معموال را ارجاع ره ویت کشور ووضیح داده میشود.
مرافع ررورت اجتماصی راساخته می شود و مرافع ا کشور وارسته ره ویت آ است؛
ما نمیدانیم مرافع ما چیست وا ندانیم چه کسی ستیم.ارزشها و رجار ا ره ویت ا
در ق ماو سیاست داخ ی و رین الم ی شکل می د د.
ویت ره صروا "وشاره و یکرواختی ویژگی ای صمومی واسا سی" و یا " فاایرد
معرا سازی را اسان یک ویژگی فا رگی یا مجموصه مبهم پیوسته ای از ویژگی ای
فا رگی که را مرارع معرایی دیگا اولویت داده میشود .ویت ساچشمه معرا و وجاره
راای مادم است و راای ا کرشگای ممکن است چردین ویت وجود داشته راشد و
مین مسئ ه موجبات ورش و وراقض است راخی مواردت میا

ویت و نقشت نوصی
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خ ط مبحث پدید میآید .اما ویت در مقایسه را نقش مربع معرایی نیاومردوای است
زیاا در را گیانده فاایرد ای ساختن خویش و فادیت یافتن است .در واقع ویت سازما
د رده معراست ولی نقش سازما د رده کارکاد کرشگا است(.کاست زت)11-8 :2831
معموال ویت جمعی ره هورت مرفی وعایف می شودت یعری یک فاد از این حیث
ایاانی ره شمار می آیدکه صااقی و روسی نیستت و ما خود را ره صروا "ما" شراسایی
می کریم ره این دلیل که از آنها جدا ستیم وشاره و یکرواختی ای که در ویت ما از
طایق ووسل ره "دیگای" محقق می شودت ویت مستما را وائید و وردیق میکرد.
و یژگی ای اثباوی راای ایجاد ویت کافی نیستت ر که صررا اضافی و مکمل دیگای
نیز نیاز است؛یعری وضعیت "ریگانه" در فاایرد ایجاد ویت ره صروا امای متضاد و
متعارض در نظا گافته می شود .از این لحاظت ویت یک م ت را نمی ووا در داخل
یک نظام انعطاف ناپذیا شراسایی کادت یعری میشه راید یک خارجی راشد وا ره کار
گافتن " رازی وفاوت " را متوقف سازد .حتی راخی راور دارند که یک مسایه وهدید
کررردهت چرا راای ه ح در داخل ضاوری است که اگا از پیش وجود نداردت راید را
رضایت متقارل ایجاد شود(.سمتیت)283 -1 :2831
اولین چیزی که از رحث وی ت ره ذ ن ما می آید رحث ثبات و وغییا است ره ویژهت
سیالیت ویت مورد واکید قاار گافته است اما این حقیقت معرای ویت را رقیق نمیکرد.
ویت یا صامل وغییا است یا موضوع وغییا اما در ا حالت صامل اه ی در وغییا است
که چه را ضعف خود و وچه را قدرت خودت وغییا ودگاگونی را ووضیح مید د و قارل
فهم می سازد .اما ویت حتی اگا موضوع یا صاهه وغییا م راشد راز م چیزی از آ
راقی می ماند که ثارت است و وغییا نمی کرد و آ اراده دولت معطوف ره متمایزرود
وخاص رود است .ویت حاوی اراده ره خاص رود در میا اقاا و وکامل رخشید
ره آ است .اراده وکوین خاهگی میوواند در راارا وحوالت زمانه ناکام یا پیاوز شود
اما مچرا وداوم داشته راشد این اراده می وواند از طایق ناکامی ا حتی قوت م

631

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

رگیاد .اراده ره خاص رود و وکمیل آ ت شاط زنده رود و حاکت داشتن فاد یا گاوه
است اراده معطوف ره خاهگی خود را وکامل رخشیده و غرا می رخشد و آ از طایق
زایش ف سفه ای راای متمایز رود یا دلی ی راای خاص ماند است(.کامیت)13 :2831
ویت مواره امای ررطی است؛ یعری در اروباط را دیگای و دیگاا و ررط را غیا
شکل می گیاد .شکل گیای ا ویتی محتاج راقااری وفاوت است.ما ویت خود را از
طایق وفکیک خودما و دیگاا ایجاد و حفظ می کریم ررارااین جبهه ای میا خود و
دیگای ره وجود می آوریم .وفاوت ای زایرده ویتت اغ ب را ارزش گذاری و س س ه
مااوب مااه اند در خروص ویت جمعی نیز وفکیک من/دیگای ره وفاوت ما /آنها مبدل
می شود .اگاه دیگای متفاوتت ره نافی و وهدید کررده ویت ردل شود؛ ومایز حالت
آنتاگونیستی ره خود می گیاد وامای سیاسی می شود و لذا ویت سیاسی ایجاد میگادد.
را خالف رویکاد خادگاایانه در روارط رین الم ل که ویت رازیگاا را در صاهه
رین الم ی مستقل فاض می گیاندت سازه انگارا را ساختگی ویت رازیگاا واکید
دارند .ومایز رویکاد در مباحث ستی شراسی نهفته است .وکوین گاایا مفاوضات
خاد گاایا از ما یت انسا را نمی پذیاند و را ساخت اجتماصی ویت ای رازیگاا
واکیدمی ورزند.
از آنجا که ویتهات مرافع و کرش رازیگاا را شکل می د ردت درک درست آنها راای
وح یل سیاست خارجی و رفتار رین الم ی رازیگاا حیاوی است .ویت ره معری فهم
نسبتا ثارت و مبتری را نقش ای خالی از خود و انتظارات دیگاا است .ررارااین امای
رارطه ای است.در وعامل اجتماصی است که ویت ساخته می شود و قوام می یارد.

مولفه های هویت ملی ایران
ویت فهم از خود در رارطه را دیگاا معرا می شود .ویت ا شخری یا فادی
نیسترد و اساسا مفهومی اجتماصی ره حساب می آیرد و در وعامل کرشگا را دیگاا و در
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رارطه را دیگاا وعایف می شوند .ویت ای سیاسی نیز پیوسته وارسته ره وعامل
کرشگاا سیاسی را دیگاا در چارچوری غالبا نهادی است .از آ جا که ویت دولت و
ویت م ت در رارطه را دیگا م ت ا و دولت ا شکل گافته و وعایف میشودت ویت
کرشگاا سیاسی نیز در روارط آنها را واحد ایی که خارج از ماز ای سازمیری آنها قاار
دارندت وعایف می شود(Barnett, 1999: 6) .
ا دولتی را مارک و نشا ویژه وماکز می کرد و ورویای از آ در ذ ن خود میسازند
و از طایق آ را از دیگا دولتها می شراسرد .ررارااین دولتها نقش متفاووی در جها
رازی میکررد و ممکن است ا دولت یک ماموریت ره صهده رگیاد که اساسش
راما یت ویژه جامعه استوار است؛ مثال:دولتهایی که واکید را رسالت واریخی خود
دارند .نوع دولت؛ را ووجه ره صضویت در گاوه ای اجتماصیت مرافعت ارزشهات نوع
شخریت که دارا ستیم مع وم می شود(Headley, 2007: 1-2) .
دغدغه ای فا رگی رعد از انقالب  9191میا محققا ایاانی ره شدت مورد
رحث قاار گافت نظایاوی در مورد ویت م ی ایاانیا مطاح شد وادارا جمهوری
اسالمی ایاا "اسالم شیعی" را ره صروا

ویت اجتماصی ایاانیا مطاح کادند در

حالیکه سکوالر ای ایاانی واکید کادند که مذ ب زمیره در میااث زرانی – قومی دارد.
روشرفکاا م ی گاا واکید کادند که زرا مربع ویت م ی است.زرا نقش حیاوی در
گفتما

میااث فا رگی ایاانیا

است.وعدادی از مورخا

فا رگی ومرتقدا

ادری

معتقدند که م ت ایاا را زرا فارسی وعایف می شود.راای این محققا زرا فارسی
مانیفست وفکااتت وجارب و آرزو است .رعضی از نویسردگا زرا فارسی را مهمتاین
فاکتور ناسیسونالسیم ایاانی می دانرد.
از دیدگاه اندیشمردا ایاانی ویت م ی ایاانیا از سه صررا "ایاا گاایی"ت
"اسالم گاایی" و " وجددگاایی" وکوین یافته است.در این قسمت ما ره طور خالهه
ووضیح ا کدام از این مولفه ا می پادازیم:

632

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

الف :ایران گرایی
درچارچوب ایاا گااییت م ت وم یت ایاانیت مهمتاین مربع ویت م ی ایاا است.
م ت ارزشت حیات ومرزلتی مستقل وقائم رذات دارد .را ووجه ره وعایف م ت صراها
واجزاء وشکیل د رده ویت م ی ایاا ت سازمین یا محدودۀ جغاافیاییت جمعیتت زرا ت
نژادت مذ بت واریخ مشتاکت فا رگ و سرت ات ساختار سیاسی مشتاک وروارط
اقترادی است .رعضیت ورها صررا وکانو محوری م ت وره وبع آ

ویت م ی را

وحدت سازمین ایاا می دانرد .رااین اسانت ویت م یت دردرجه نخست یک موضوع
جغاافیایی سیاسی است و ماروط ره چگونگی پیدایش ورقای م ت ایاا واحسان
وع ق ره آ می شود( .د قانیت)921 :9831
ف سفه ایاانی ویت که انسا را اهل و حقیقت می شماردت از ساآغاز فا رگ و
ومد ایاا زمین جوشش یافته است .ومد زروشتی انسا را موظف می داند که در
جها در پیکار اردی نور و ظ متت ره سود نور ره میدا آید و والش پایا ناپذیا خود
را را آ نهدکه چیاگی ظ مت و وبا ی را مانع شود و پیاوزی را در این پیکار
شکو مرد از آ خود سازد .ما گونه که در اسالم ایاانی( اسالم شیعی) نیزت راپیکار
حق را راطل واکید شده است .ره گفته دیگات این ومد انسا را موظف دانسته است که
در جها را وبا ی ا مبارزه نماید وا رتواند ره سار ردی و پیاوز رختی زندگی کرد.
(مجتهدزادهت )943 :9831
ب :شیعه گری
راخالف روایت م ی گاایی که حول محور م یت و ایاانیت شکل می گیادت نقطه
کانونی و ماکز ثقل روایت اسالم شیعیت از ویت م ی ایاا ت «اسالمیت» است .اسالمگاایی
که رااسان آموزه ات وعالیم و دستورات قاائت شیعی از اسالمت استوار استت مادم
ایاا را م تی مس ما ورور می کرد که مهمتاین مربع ویت و ماجع وفاداریشا اسالم

هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

733

و وشیع است .آنچه که م ت ایاا را از سایا م ت ا متمایز می سازد و ماز «خود» و
«دگا» را واسیم می کرد اسالم شیعی استت در نتیجه جمهوری اسالمی ایاا دولتی
است اسالمی شیعی که از سایا کشور ا متمایز می شود.
از آنجا که مذ ب شیعه از این طایق ره ویت م ی ایاانیا و شفاف نمود ماز ای
م یت فا رگ و دیری آنها را اقوام دیگا کمک شایانی کاد خود ره خود ره هورت صررا
مؤسس ایاا جدید و احیاء صظمت گذشته و نماد و استقالل این کشور ج وه گا شد.
از این پس آنچه ره کرش ایاانیا در صاهه داخ ی و خارجی جهت می د د مذ ب
شیعه است .رالطبع از این ر گذر را وزنه سیاسی اجتماصی نخبگا مذ بی نیز افزوده
شد و آنها را ره هورت رارزواین نماد جامعه مدنی درآورده روحانیت شیعه در ماز
جامعه مدنی و جامعه سیاسی قاار می گیاد( .نقیب زادهت)994 -5 :9839
ا چرد مذ ب شیعه کم وریش سیاسی روده است لیکن راید گفت که اسالم در ایاا
ره معرای فعالتای از اوائل قا ریستم سیاسی شد وداصیه دخالت فعال در سیاست و
اجاای احکام شایعت ره صروا قانو را پیدا کاد .سیاسی وا شد اسالم در قا ریستم
در واکرش ره فشار ا و وهدید ای مدرنیسم و از موضعی ودافعی هورت گافت .در
واقع در مه مذ ب و اجا که مدرنیسم مذ ب و شیوه زندگی قدیم را مورد وهدید
قاار داده استت واکرش طبیعی وشدید وع قات مذ بی و راز گشت ره مذ ب و اهول
اولیه آ و یا ره اهطالح اماوزی رریادگاایی روده است( .رشیایه)948 :9834:
رااسان این دیدگاهت سیاست در اسالم هافاً اما دنیوی و رشای و جدا از دین
نیستت ر که امای ووحیدی و انسانی است که ره دنبال وحدت جهانی اسالم است.
اقبال ال وری درراره مبرای انسانی دین اسالم و سیاست اسالم می گوید :این اما کامالً
طبیعی است که اسالم در میا خود آگا ی قومی ساده ای ط وع کاده راشد که ره یچ
یک از فا رگ ای قدیم آلوده نشده و در جایی زندگی می کرد که قاره ا در آنجا
یکدیگا می رسرد .این فا رگ جدید پایه وحدت جهانی را رااهل «ووحید» ررا نهاد.
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(رنجبات )97 :9831
ره این واویب مذ ب شیعه ره هورت قوی واین صررا در فا رگ م ی ایاانیا
درآمده و وا ره اماوز اهالت و قوام خود را حفظ کاده است .والشی که در قا ریستم
هورت گافت این رود که و فیق فا رگ ایاانی و اسالمی را از نو ره سوی وجاره
دایت کاد و صراها فا رگ ایاانی در راارا صراها اسالمی آ قاار دادند که صامل این
کار م نخبگا الئیک و نخبگا سیاسی و م نخبگا مذ بی رودند .صامل دیگا که ره
وضعیف فا رگ ایاانیت شیعی کمک کاد ورود صراها فا رگی وجدد رود.
ج :تجدد گرایی
ورود وجدد ره ایاا دومین گسیخت مهم فا رگی را در جامعه ایاا رقم زد.
وأثیاات ژرف راخورد را غاب ره ایجاد رمز ای فا رگی جدیدی انجامید که رسیاری از
صراها نظام فا رگی سرتی را ره چالش کشیده این چالش شاخص واین مسأله دویست
ساله اخیا و محور اه ی کشمکش ای سیاسی و اجتماصی این دوره است .در ضمن
ایاا در این مسأله را رسیاری از کشور ای جها سوم سهیم است زیاا لشکاکشی
ناپ ئو ره مرا در سال  9913نقطه شاوع سیطاه اروپا را سایا نقاط جها و قی می
شود(.نقیب زاده)991 :9839 :
غالب کسانی که در فا رگ سیاسی ایاا مطالعه کاده اندت معتقدند که انقالب
مشاوطیت ره یک معرا سا آغاز ریداری سیاسی ایاانیا و ورود ره صاهه جدید
سیاستت حکومت و قانو رود روشرفکاا نوگاای این دوره صمدواً در پیاامو انجمن
ای مخفیت مانرد لژ ای فااماسونای فعالیت داشتردت مثالً میازا صباسق ی خا ت مکار
میازا م کم خا در روزنامه «قانو » اقدام ره وأسیس «جامع آدمیت» کاد که دنباله
فااموشخانه م کم رود .رریا ف سفه سیاسی جامع آدمیتت مشاوطه و محدودیت قدرت
شاه و وفکیک قوای مم کت رود( .کاظمیت.)941 -3 :9832
دوره رضاشاه و محمدرضاشاه در واریخ وجدد دوره رسیار مهم و قی می شود که در
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آ وحوالت مهمی هورت گافته در درجه اول الزم رود وعداد ری شماری از افااد
وحریل کاده و وع یم یافتهت ضاوریات یک اروش نوساخته و ووسعه هرعتی و رواج
خدمات جدید و وارسته از قبیل رانکداری را راطاف رسازند که مین کار ضاورت
ووسعه و رهبود وسهیالت آموزشی و واریت ایاانیا در خارج از کشور را پیش کشید.در
واقع این نکته مهم رخش وحوالت صرا رضا شا ی را رقم می زند .زیاا اصزام دانشجو
ره هورت گستاده ره خارج از کشور ره واویب و شکل گیای قشا جدیدی از
روشرفکاا انجامید که نقش آنها در طول ادوار رعدی حائز ا میت است.
در دوره محمدرضا شاه (په وی دوم) وجدد گاایی صررا مهم فا رگ سیاسی رود.
« پدید آورندگا فااگفتما په ویستی والش کادند وا از طایق روایت ویت جدید از
دل متو و نشانه ای واریخی ره قدرت نهفته در ناسیونالسیم غاری دست یازند غ به
پوریتویسم و روش ای پوزیتویستی وازه ظهورت نخبگا ایاانی را ره این نتیجه رسانده
رود که غاب مقرد و سامرزل محتام جوامع غیا غاری و از جم ه ایاا است .ررارااین
در فااگیای دانش و در صاهه ن ظا و صمل از روش پوزیتویستی استفاده غاب مظها
ارزش ای چو پیشافتت آزادی و سکوالرسیم رود( .واجیکت )84-83 :9838
رطور خالهه؛ ویت ایاانی میشه ره دالیل واریخیت سیاسی واجتماصی دچار وغییا
روده است؛ زیاا ایاا ضمن ایرکه کشوری در حاشیه ومد

ا است در رسیاری از زما

ا و دوره ا نیز میل ره ماکزیت داشته است.این وضعیت دوگانه و پارادوکسیکالت
ویت ایاانی را چرد وجهی کاده است چردوجهی شده ویت ایاانی ره معری پیچیدگی
و ووسعه یافتگی آ است.

تکوین هویت انقالب اسالمی ایران :غلبه گفتمان اسالمیت بر ایرانیت و برتری
سنت بر تجددگرایی
در ایاا پس از پیاوزی انقالب مشاوطه؛ رین نخبگا حاکم میشه رین گفتما
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سرت  -مدرنیسم و م ی گاایی -اسالم گاایی وقارل یا وعامل وجود داشته است .در
صرا مشاوطه و نهضت م ی کاد هرعت نفت و دورا په وی وفوق را گفتما
مدرنیسم و م ی گاایی روده استت نخبگا حاکم در این دورا را پیاوی از صراها
فا رگی ایاا راستا و وجددگااییت سعی در راوای ایاا و پیشافت و ووسعه ایاا
داشترد .البته در این دورا وعایف خاهی از اسالم در نظا نخبگا روده و ره معری طاد
اسالمیت در این دورا نمی راشد .پس استقاار جمهوری اسالمی ایاا تنخبگا جامعه
سعی در راوای گفتما اسالمی گاایی و سرت گاایی داشترد .را پیاوزی انقالب
اسالمی؛ می ووا گفت که سرت را مدرنیسم پیاوز شد .در این دروه سرت گاایا را
وفسیا ایدئولوژیک و خاص خود؛ اسالم را را صراها مط وب خویش ارائه نمودند.
وقارل میا دین و م یت در ایاا در واقع کشاکش فاایرد ای سیاسی و مبارزه را سا
قدرت و رقارت راای کسب نفوذت را ره وجود آورده و وج ی وقارل ذاوی میا دین و
م یت در ایاا نبود .از آنجا که ا یک از نیاو ای رقیب اسان مشاوصیت خود را از
یکی از صراها م ی و معروی ویت ایاانی در نظا می گافتردت رقارت و کشمکش آنها
را سا قدرت و سیاستت ره نوصی ره وضاد میا دین و م یت کشیده شد .این وقارل
زمانی وشدید شد که گاو های سیاسی م ی گاات نظیا جبهه م ی و جبهه دموکااویک
م ی ره مخالفت را سیاست ای دیری جمهوری اسالمی در صاهه ای سیاسیت حقوقی
و اجتماصی راخاسترد .این مخالفت سیاسی نیاو ای م ی گاات از سوی نخبگا مقارل که
کرتال دستگا های دولتی را در اختیار داشترد حاکتی ضد اسالمی و مخالفت را احکام و
قوانین شایعت ق مداد شده اصتااض نیاو ای م ی گاایا ره الیحه قراص اوج این
درگیای سیاسی رود و مین مسئ ه راصث شد وا آیت ا ...خمیری نیاو ای م ی گاا را
مخالف را نظام اسالمی خواندهت م ی گاایی را خالف اسالم ررامد و حکم اروداد جبهه
م ی را اصالم نماید( .احمدیت .)38 :2838
را پیاوزی انقالب اسالمی گفتما سرت گاایی ایدئولوژیک را کوشش در راه احیای
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سرت ای اسالمی و شیعی در مقارل گاایش ای جها مدر و ویت ای م ی و غیا
دیری جدیدت از انضباط اجتماصیت وحدت ویکسا سازی فا رگی و مسویی فکای و
اجتماصی در قالب ویت سااسای مورد نظا خود حمایت کاده است.گفتما سرتگاای
ایدئولوژ یک کوشیده است وا انسا و جامعه را ره شیوه ای ضد لیباالی را اسان
ارزش ای سرتی و دیری وعایف ورازسازی کرد.اقدامات مخت فی از قبیل راقااری
پوشش اجباری راای زنا تنظارت وکرتال را مدارن و آموزشگاه ا گزیرش ایدئولوژیک
کارگزارا و کارمردا صمومیت رازخوانی واریخ راحسب صالئق ایدئولوژیکت نفی و مرع
ایدئولوژی ا و گاایش ای فکای غیا اسالمی و ...کوشش ای مخت فی در راه
یکسا سازی ویت اجتماصی سااسای در قالب ایدئولوژی و نفی و انکار وروصات
ویتی موجود ره شمار می روند .را طبق ایدئولوژی انقالریت ویت اسالمی در وقارل را
"غیا" آ یعری غاب وعین خاص خود را پیدا می کرد .از این رو وداوم کشمکش
نظای را غاب یا غاب یا غاب ستیزی الزمه وداوم ویت را ساخته ایدئولوژی انقالب
اسالمی روده است( .رشیایهت)211 –3 :2831
این نگاش نامتواز نسبت ره صراها وشکیل د رده ویت ایاانی و واکید افااط
گونه را مسأله دین ره زیا م یت ایاانی و میااث واریخیت فا رگی و سیاسی آ ت
پیامد ایی را در پی داشته است که می ووا رطور خالهه ذکا کاد:
 -دامن زد ره رحاا

ویت در میا ایاانیا .

 رشد ویت فاام ی و فاو م ی قاارداد ایاا در راارا چالش ا و دشمری ای خارجی در سطح مرطقه ای و رینالم ی.
 راز شد فضا راای وحایف واریخ م ی ایاا . واکید ناموزو را مذ ب راصث وارد شد لطمه ره مذ ب شده است.این صوامل ره نحو مؤثای را سیاست خارجی جمهوری اسالمی مؤثا روده است.
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شیاین انتا در کتاب «اسالم و غاب» معتقد است :چهار صامل ره ناپایداری و نوسا
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی کمک کاده است:
. 2غ به سرت گاایی نوین در ساختار سیاسی ایاا و نقش وعیین کررده آ در حوزه
سیاست خارجی.
 -1ارزیاری ایدئولوژیک و غیا واقع گاایانه از ووا خود.
 -8واکرش دیگا کشور ا در نهاد ای رین الم ی نسبت ره مبارزه ط بی انقالری
جمهوری اسالمی ایاا
 .1وجدد نظا در چشم انداز صقیدوی ایاا ( انتات 2831ت )111-181
رطور خالهه می ووا گفت ص ت صدم وطارق سیاست خارجی ایاا را جها خارج
ناشی از وقارل سرت گاایی حاکم را دستگاه حکومتی ایاا و وجدد گاایی حاکم را
صاهه روارط رین الم ی است.
پیش از پیاوزی انقالب اسالمی در ایاا ت نظا م حکومتی و راخی از اندیشمردا
جامعه سخت در والش پاورد

ویتی راای ایاا رودند که یکسا ه را دستاورد ا

وافتخارات خامرشی وساسانی وکیه داشت.ت ری آنکه اسالم را نقشی مهم در آ
راشد.پس از انقالب اسالمی راخی از ارکا نظام و اندیشمردا جامعه ساگام پاوراند
ویتی راای م ت ایاا شدند که یکساه را اسالم و مفاخا اسالمی وکیه داشت و ایاا
راستا را درآ جایی نبود .راخی از آنا وا آنجا پیش رفترد که "م ت" را شاید مغایا
"امت" و " ویت م ی" را مغایا " ویت اسالمی"شمادند .زیاا انقالب ایاا انقالری
رود که در صرا اطالصات اوفاق افتاد و ر با کبیا انقالب اسالمی امام خمیری انقالب را
دایت کادو از طاف دیگا را وقوع انقالبت یکی از اه ی واین مرارع مقاومت ویتی
در راارا جهانی شد شکل گافت.
ایدئولوژی انقالب اسالمی ره گونه ای رود که را امایکات غابت حکومت ای دست
نشانده صابت اسااییل و صموم دولت ایی که گاایش ای غاری و کاپیتالیستی داشترد
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وقارل پیدا کاد .جمهوری اسالمی ایاا صالوه را ایرکه در پی ایجاد نظم جدیدی در
ایاا رود ره دنبال وغییا و وحول در دنیای اسالمت کشور ای در حال وو.سعه و کمک ره
کل جایا

ای انقالری جها سومی نیز رود .را ودوین قانو اساسی جمهوری اسالمی

ایاا ت این ویژگی ای رفتاری ررورت نهادیره و قانونی در سیاست خارجی کشور
درآمد .ا چرد وحوالت ایاا ره طور جدی مادم کشور ای مرطقه را وحت واثیا قاار
داده و موجب رسیج سیاسی و مذ بی انها شد و راای مدوی صالئم رسیاری در ظهور
نهضت ای اسالمی راای وحول سیاسی در کشور ای مس ما پیدا شد اما حکومت
ای خاورمیانه ای ره خروص در کشور ای مس ما نشین در راارا امواج انقالب
اسالمی اقدامات متقارل خود را شاوع کادند(.سایع الق مت)11 :2831

تکوین سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران؛ برجسته شدن مؤلفـه اسـالم
گرایی(شیعه گرایی) بعد از انقالب
در فاایرد انقالب اسالمیت گفتمانی ژمونیک شکل گافت که ریشه در سرت اسالم
داشت این گفتما انقالری ره راز وعایف رریادی در حوزه سیاست داخ ی و خارجی
پاداخت و معیار ای متفاووی را راای وعایف و وعیین "خود" و " دگا" در صاهه م ی
و فاام ی ارائه داد .از سوی دیگا گفتما مس ط و غالب جهانی را ره چالش کشیدو نظم
و نسق حاکم را مراسبات و روارط رین الم ی را مورد وهدید و وادید قاار داد وکانو
ای متعدد را در راارا قدرت ژمونیک جهانی رسیج کادو متغیا ای نویری را وارد
هحره سیاست رین الم ل نمود در نتیجه در رطن گفتما انقالب اسالمی گفتما ای
متمایز سیاست خارجی متولد شد که در چارچوب آ رفتار سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایاا شکل گافت.
مؤلفه ای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاا ت پا اسالمیسم (شیعیزم) و
ناسیونالیسم است .مؤل فه ای ناسیونالیسم زرا ت فا رگ و قومیت است .مؤلفه ای پا
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اسالمیسمت ایدئولوژی جهانی است که والش می شود آ را ره کشور ای دیگا هادر
کاد "دفاع از حقوق مه مس مانا " از این ایدئولوژی نشات می گیاد .ررارااین ایاا از
گاوه ای حمان و حزب ا ..و جهاد اسالمی حمایت می کرد .از دل ایدئولوژی
انقالری(وشیع) والیت فقیه ریاو می آید که در مقارل اسالم سرتی قاار می گیاد.
امام خمیری مرافع جامعه مس مین (امت) را در مد نظا قاار داده رود ورا رد کاد
مفهوم ناسیونالیسم (م ی گاایی) خی ی از ایده ای سکوالر مرافع م ی را ناچیز شماد و
ایشا

مچرین سیستم رین الم ی که اساسش را دولت -م ت رود را رد کاد.او وادار

یک نظم جهانی اسالمی راای سود راد رشایت است .اسالم راای رشایت آمده و آمده
وا رشایت زیا چتا صدالت قاار گیادت در ایرجا دوراره سرت ایاانیها داصیه ی جهانی
داشتن است.وارد شد صررا جها گاایی روسی ه امام خمیری در سیاست خارجی ایاا
رگامی که ره گورراچف در ژانویه 2833نامه نوشتت دیده می شود امامخمیری را ردگویی
از خالء ایدئولوژیکی غاب و شاق را زیا سوال راد وارزشهای اسالمی واداری کاد و
نوشت که اسالم ووانایی ر ایی مه م تها را دارد(Ramazani, 2004:556) .
اسالم گاایی یه صروا مرظومه ای از مفا یم و ساختار معانی را یک قالب فکای در
حوزه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاا داللت دارد که را آموزه ات اندیشه ا و
آرما

ای اسالمی استوار است.این گفتما را مبرای اسالم سیاسی و در جایا نهضت

وانقالب اسالمی شکل گ افت و در قانو اساسی جمهوری اسالمی متج ی و متب ور
یافت .ماکز ثقل و سته ماکزی این گفتما وامینت رسط و حفظ ارزشها و آرما

ای

اسالمی و انقالری است که هیانت و پاسداری از جمهوری اسالمی مهمتاین آنها
محسوب می شود.

تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس مولفه های هویت ملی
فا رگ اسالمیتمفا یم راخاسته از اسالمتاهولتقواصد اخالقی و فقهی اسالم و
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اهول و قواصد حقوقی اسالم مگی در واقع نقشی در شکل داد ره ویت اسالمی
ایاا دارند .البته آنچه که وحت صروا ایدئولوژی اسالمی می ووا از آ نام رادتخودش
ره مجموصه ی گفتما
مجموصه ی گفتما

ای دیگا در اروباطاوی که ره ایاا ماقبل اسالم و رخشی م ره
ای سیاسی فکای که طی دو سه سده ی اخیا در ایاا مطاح

شدهاند را می گاددت ولی می ووا گفت که این گفتما از آنها م واثیا پذیافته است.
حال ره چرد نکته اه ی اشاره می شود؛ یکی راداشت از روارط رین الم ل است که م
یک معیار "شراختی" است و م یک معیار "ارزش گذاری" .یعری وقتی که را نگاه
اسالمی ره جها نگاه می کریمتجها را نظام رین الم ل ماکب از واحد ای م ی میریریم
را دو ق ماو استکبار و استضعاف .این راداشت نیز وجود دارد که در آیردهت امت اسالمی
واحدی وشکیل خوا د شد و را گستاش اسالم این امت اسالمی کل جها را در
راخوا د گافت و یک ک یت ما رگ جایگزین این وضاد فع ی می شود .را این دیدگاه
در واقع اوال می ریریم که نظام چیست؛ دوم این که از این نظام ( نظام رین الم ل حاکم)
مشاوصیت زدایی می شودتزیاا محرول وحوالت واریخی است که مااه را س طه گای
قدرت ای غاری روده و در اهل مغایا ایده ی دارااالسالم و دارالکفااست .از سوی
دیگات رگامی که سخن از وحقق امت اسالم استتاین مسائ ه مرجا ره اهل والش راای
وحقق امت اسالم می شود که می وواند ره قاصده ای در سیاست خارجی وبدیل شود.
جمهوری اسالمی ایاا از کارت اسالم ره مرظور وح یل راد ووضعیف مشاوصیت
کشور ای صاری محافظه کار استفاده می کادایاا رطور چشمگیای از کارت شیعه
استفاده می کاداین اما خروها در زما جرگ ریشتا ویدا رود .آیت اهلل خمیری نیز از
اسالم ناب محمدی در مقارل اسالم آ مایکایی هحبت می کاد .از دید او اسالم رعضی
از کشور ای صاری اسالم آمایکایی است.
اسالم ژمونیک راای س طه ا چه ریشتا ره مبارزه ص یه ایدئولوژی ای رقیب
(سوسیالیسمت ناسیونالیسمت لیباالیسمت چپت اسالم گاایی و مرطقه گاایی) راخاست .این

612

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

فاایرد که م ه ح آمیز و م خشونت رار رودت مرجا ره وب یغ ردیل ایی راای جامعه
پس از انقالب شد .اسالم ژمونیک ره صروا یکی از ردیل ای در قانو اساسی
جمهوری اسالمی راوز و نمود یافته و ص یاغم صدم ووافق در خروص راخی از
جزئیات آ در ک یت خود مورد پذیاش اکثایت مادم قاار گافته است.رعد ا اسالمی
کاد دولت ره ویژه در حوزه ای قانو ت صدالت و آموزش و پاورش واثیا صمیقی را
جامعه ایاا گذاشت.
راای فهم سیاست خارجی ایاا راید ره ساختار ای معرایی درو ایاا در نهاد ا و
ادارات رسمی و وفاسیا رسانه ای ووجه کاد.سه مولفه مهم استقاللت صدالت و مقاومت
ویت جمهوری اسالمی را شکل می د رد .در وئوری سازه گاایی سعی در راقااری اروباط
رین ویتت مرافع وساختار ای دولت راای ووضیح سیاست خارجی است.
اینک به مهمترین نشانه های هویتی سیاست خارجی جمهوری اسالمی میپردازیم:

رادیکالیسم در عرصه روابط بین الملل
رعد از انقالب "جایگاه ای فاادستی و فاودستی در س س ه مااوب نظام رین الم ل
که وداصی کرردهی یک ساختار غاری ساز و ریگانه ساز رازنمایی می شدندت ره ویت
ضد س طه در گفتما سیاست خارجی معرای پارنگوای میداد و گفتار و کادار
ایاانیا انقالری را ره سوی شورش ص یه س س ه مااوب نظام رین الم ل و نفی وضعیت
موجود در سیاست رین الم ل ( رادیکالیسم در صاهه رین الم ی) سمت وسو داده
است .نفی س س ه مااوب نظام رین الم ل ووسط ایاانیا انقالب وداصی کررده ی نفی
غاب ره مرزله ارژه فاادست رود که این گونه در گفتار ای سیاست خارجی نمایا شده
رود .این ارژه ی رنج آور نیز ره ویت گفتمانی ضد س طه معرا می دادت ویتی که
ما یتی ساختار ستیز و ضد س س ه مااوب نظام رین الم ل را راز وعایف می کاد.ساختار
شکری در وضعیت رین الم ی و نفی وضع موجود دنباله ای از ما اسارت زدایی
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ایاانیا انقالری روده است .نفی س سه مااوب نظام رین الم ل و ما یت ساختار ستیز آ
راصث شد وا سوی ه ای گفتما سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاا ره سمت نفی
نهاد ای رین الم ی و سازما

ای رین الم ی حاکت کرردت چااکه این نهاد ا و

سازما ا راای انقالریو وداصی کررده آمایکا – غاب رود.

حمایت از نهضت های آزادی بخش ومخالفت با قدرت های بزرگ
اهل  231قانو اساسی مقار می دارد"جمهوری اسالمی ایاا در صین خودداری
کامل از ا گونه دخالت در امور داخ ی م ت ای دیگا از مبارزه حق ط بانه
مستضعفین در راارا مستکباین در ا نقطه از جها حمایت می کرد" شاید این اهل و
صم کاد ای ماروط ره این اهل انقالری واین خط مشی و اقدامات جمهوری اسالمی
ایاا راشد.گستاه این اهل در سطح جهانی است و مجددا وقسیم رردی میا رازیگاا
را اسان سطح قدرت انهاست .رااسان این اهل قانو اساسی نیزت جمهوری اسالمی
راید ره اصتقادات خود وفادار روده و از مکاری را مااکز قدرت پا یز کرد .این اهول
راای چرد سال اول انقالب رطور گستاد ای اصمال گادید و ایاا ماکز ثقل رفت و
آمد مه نهضت ای آزادی رخشت جایانات سیاسی و معارض حکومتها و میرطور
حامی جایا

ای مخالف قدرت ای رزرگ شد.اما ره لحاظ اقترادیت ایاا ره ودریج

از کشور ای جها سوم فاه ه گافت و ره شاکای سرتی غاری خود مانرد ژاپنت غاب
اروپا و امایکای شمالی روی آورد .ره صبارت دیگا جمهوری اسالمی پیوسته آمادگی
کار اقترادی ره مه کشور ا حتی قدرت ای رزرگ را نیز داشته ولی در صاهه
سیاسیت این آمادگی نبوده است .روارط خارجی اقترادی از سیاست خارجی وفکیک
شده است .شاید این فکا در میا رجال سیاسی حاکم روده که خاید و انتقال فراوری
ضاوروا وارستگی سیاسی نمی آورد در حالی که گستاش مراسبات سیاسی مکن است
شاایطی را ره وجود آورد که راصث وارستگی و یا مشاوط شد گستاش آ ره قبول
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مواردی راشد که ره نوصی مشارکت سیاسی راای کشور ره ارمغا آورد .جمهوری
اسالی ایاا در روارط رین الم ی خود غالبا اهل وفکیک پذیای اروباطات را اصمال
کاده و روارط سیاسی فا رگی وجاری نفتی و اقترادی را از یکدیگا جدا کاده است.
در مجموع اهل  231قانو اساسی راای یک کشور انقالری و یا وازه انقالری اه ی
طبیعی و ماوبط است .را گذشت زما ت ورها مورد قارل اطالق ره این اهل در صم کاد
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاا ت نهضت آزادی رخش ف سطین است که نقش
فوق العاده وعیین کررد ای در روارط رین الم ی ایاا داشته است(.سایع الق م)31:

امریکا ستیزی
اگا ورویا" امایکا-غاب" در گفتما سیاست خارجی جمهوری اسالمس ایاا را
روانکاوی رکریمت یکی از این وراویای که در این فضای فا رگی -گفتمانی قارل
ارزیاری استت "امایکا -غاب" ره مرزله "ارژه ی وحشت" است .این احسان وحشت
و ناامری نسبت ره ارژه ی ریگانه یعری" امایکا -غاب" در نزد سوژه ای انقالریت امای
ریشه دار در نظام اجتماصی -سیاسی ایاا قبل از انقالب ره شمار می آید.در واقع این
وحشت و ناامری فااگیا رخشی از ویژگی ای روا شراختی اجتماصی آ روزگار روده
است .کاووزیا این ناامری و وحشت را ویژگی اه ی نظام په وی در ایاا می داند و
مینویسد " :استبداد نظام مرد و نمونه ای مرفاد ری صدالتی (ظ م) ناشی از آ حس
شدید وان و ناامریت ری اصتمادیت ناراروریت ساخوردگیت خشم و ریگانگی ایجاد میکرد.
واسی که در آ

رگام دولت در جامعه ایجاد می کرد ره نیاویی انفجاری وبدیل میشود

و نیاوی جدیدی را ره وجود .می آورد".در این فضای احسان ناامری و وحشت راای
نیاو ای اجتماصی ساکوب شدهت امایکا-غاب در صین ایرکه یک"ارژهی ریگانه" ره
حساب میآمدت ره یک "ارژه ی وحشت" نیز وبدیل شده رود .را ظهور گفتما سیاست
خارجی از رطن جایانات انقالریت این احسان وحشت و ناامری خود آگا انه و نا خود
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آگا انه در خویشتن انقالری ایاانیا انقالری نسبت ره امایکا– غابت ره نظم گفتاری و
کادار گفتمانی انقالریو مرتقل شد و "امایکا-غاب" ره مرزله" ارژه ی وحشت" در
سته ماکزی گفتما انقالب اسالمی و ره وبع آ در سته ی ماکزی گفتما سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایاا نیز جای گافت .در واقع این ارژه ی وحشت را دال
امریت در سته ماکزی گفتما سیاست خارجی جمهوری اسالمی پیوند خورده و ره
دال امریت معرا و مفهوم می د د .و خود نیز در پاوو آ قارل درک و وعبیا استت و ره
مین دلیل نیز کارکاد گفتمانی ضدیت را امایکا – غاب ره صروا یک کادار زرانی و
گفتمانیت کارکادی" وحشت زدا" و "امریت زدا" است .ارژه ی ریگانه یعری غاب و ره
خروص امایکا ره موجودی دیو ساشت و ا ایمن هفت وبدیل شده رود که روح
ایاانی را مسخ کاده است.مولفه ای محیطی و ایدئولوژی ایاا ایجاب می کاد که
غاب ستیزی ره صروا

رجار ای واقعی جمهوری اسالمی و قی گادد گاوه ای سیاسی

متروصی که در دورا رعد از پیاوزی انقالب در هحره سیاسی کشورظهور یافتردت دارای
گاایشات غاب ستیز رودند.

تکلیف گرایی
در دورا انقالب وفسیا جدیدی از نهضت امام حسین ارائه شد.گاوه ای مخت ف
ایاانی والش نمودندوا ومثیل سیاس ی جدیدی از صدالت گاایی شیعی ارائه د رد از نظا
آنا نهضت امام حسین ما یتی صاطفیت قیامت نگا و شهادت ط بانه دارد و از سوی
دیگا در چارچوب ق ماو ای متمایز خوب و رد قاار می گیاد.صررا شیعی که را
وک یف گاایی واکید داردت خطاات فااروی خود را می پذیاد؛ البته خطااوی را که مرشاء
رمانتیک دارند .ررارااینت سیاست خارجی وعارضی ایاا را امایکا را اسان اشتیاق ایاا
ره پذیاش خطاات نهفته که ما یت رمانتیکت صدالت گاا و قیامت نگا داردت شکل
گافته است.این اما مرجا ره طاح دف ای فااگیا در سیاست خارجی ایاا شده
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است .جهت گیای سیاسی ایا ا ره گونه ای است که ا داف استااوژیک خود را فااوا
از قار یت ای ساختاریش ورظیم می کرد .ررارا این ایاانیا رفتار سیاسیت اجتماصیت
فا رگیت اقترادی و رین الم ی خود را را اسان آموزه ای دیری سازماند ی می کررد.
امام خمیری زمانی ریا داشترد که" در زندگی انسا حتی یک مساله م وجود ندارد که
اسالم از قبل راه حل و دستور العم ی راای آ فاا م نکاده راشد( .مر ی نژادت:2831
)112

هنجار سازی شیطان بزرگ و مقابله با آمریکا
را اسان نگاش آرمانی جامعه ایاانی و م چرین را مبرای استعاره" شیطا رزرگ"
طبیعی ره نظا می رسد که جدال رین حقیقت و ا ایمن وداوم یارد .ره مین دلیل است
که سیاست خارجی ایاا در راخورد را امایکا از حوزه مرافع م ی فاه ه گافته و ره این
واویبت وارد صاهه ایده ای کیهانی شد .این ایده ا در واقعت رسالت نهفته شهاوندا
و پیاوا آرما صدالتت آزادی و حقیقت و قی می شوند .قالب ای یاد شده در رفتار
سیاست خارجی و داخ ی ایاا

در دورا

رعد از انقالب اسالمی راز وولید

گادید .اگونه جدالی که ره شهادت انجامدتنوصی پیاوزی محسوب می شد.آداب
مذ بی وشیع مانرد مااسم رزرگداشت شهادت امام حسین(ع) در روز ای صاشورا و
واسوصا راای اصتباررخشید ره فاد در جامعه طاح ریزی شده است را گاد مایی مادم
در این مااسمتآنا ره نوصی اقتدار دیری و ثبات اجتماصی دست می یاررد.
ا چرد که نماد شیطا ریشه در کهن الگو ای اسطوره ای و مذ بی فا رگ ایاانی
دارد ولی این مسئ ه که غاب در ذ ریت انقالریو وبدیل ره شیطا شده رودت ریشه در
د ه ای  81ره رعد دارد .در واقع اان از غول ات دیو ا و ا ایمن و شیطا در
گفتما

ای ضد قدرت ماقبل انقالری و وداصی مسخ شدگی ایاانیا در گفتما ضد

غاریت در فادای رعد از انقالب اسالمی در پیکا امایکا -غاب راز نمایی شده است.

هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

741

در فا رگ ایاا از صهد کهنت شیطا یا ا ایمن رازنمایی کررده روح شا وردی و
مرشاء واریکی روده است وایاانیا ره اقوام دشمن خویش آ را نسبت می دادند .در
فا رگ مذ بی نیز شیطا جایگاه مهمی دارد و موجودی رانده شده از جانب خداوند
است که وظیفه و کارکاد وسخیا روح انسا و راد آ ره سمت شاارت وواریکی را
ره صهده دارد.
اشغال سفارت امایکا ووسط دانشجویا وردرو را می ووا انعکان جدال گاایی
نماد ای حقانیت انقالب اسالمی دانست .چرین روحیه و کرشی در فا رگ سیاسی
ایاا در دوره ای گذشته نیز وجود داشته است.

مخالفت و مقاومت در برابر نظام سلطه
آگا ی اندو بار از ریگانه در گفتما سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاا وبدیل
ره یک "آگا ی س طه گونه"از آمایکا – غاب شده رود.اگا در گفتما

ای ضد قدرت

جامعه ایاانی در د ه ی  11ارژه ی ریگانه ره مرزله یک آرژه س طه – اسارت رازنمایی
می شدت در نظم گفتاری ایاانیا د ه ی  11ارژه ی ریگانه در مقام یک " ارژه س طه "
رود و از طایق یک گفتما ضد ریگانه (ضد آمایکایی -غاری) از این وضععیت س طه– اسارت
که ایاانیا خود را درو آ احسان می کادندت "اسارت زدایی می شد.شدت واکید و
پافشاری سوژه ای گفتما سیاست خارجی را دال "استقالل" وداصی – کررده این
اسارت زدایی از خویشتن و جها ایاانی از س طه ی ریگانه رودت که در شعار ایی را
مضمو "استقالل و آزادی" نهفته رود .ایاانیا را اسارت زدایی در راارا "ارژه س طه"
یعری آمایکا – غاب از خویشتن ایاانی خویش و احسان اسارت خویشتن در راارا
این ارژهی س طه محافظت می کادند.
ارژه س طه – اسارت در گفتما سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاا ره شکل
"آگا ی س طه گونه" از ریگانه (آمایکا – غاب) رازنمایی می شد .در نظم گفتاری
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انقالریو و سوژه ای گفتما سیاست خارجی درک از آمایکا – غاب ره صروا "ارژهی
س طه" ره روشری نمایا است .مچرین این آگا ی س طه گونه از آمایکا ره کاات در
نظم گفتاری و زرا آیت اهلل خمیری رازنمایی شده است.این آگا ی س طه گونه ره
گفتما سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاا جهتی مشخص داده و آ مقار ه را این
غاب س طه گا روده است.
از طاف دیگا را رجوع ره قانو اساسی جمهوری اسالمی نیز در می یاریم که جهتگیای
رین الم ی و سیاست خارجی کشور ریشه در اهول قانو اساسی دارد.اهول  231الی
 231در اروباط را سیاست خارجی می راشد .اهل  231قانو اساسی اصالم میدارد:
" سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاا را اسان نفی ا گونه س طه جویی و
س طه پذیایت حفظ استقالل مه جانبه و ومامیت ارضی کشورت دفاع از حقوق مه
مس مانا و صدم وعهد در راارا قدرت ای س طه گا و روارط ه ح آمیز متقارل را دول
غیا محارب استوار است"اشاره ره لغت س طه در قانو اساسی طبعا ره واریخ نفوذ و
دخالت ریگانگا دارد .ره کارگیای لغت س طهپذیای و حفظ استقالل مه جانبه
انعکان روحیه انقالری است ضمن آ که دف مبارزین مذ بی و غیا مذ بی ایاانی
در طی یک قا گذشته روده است.دفاع از حقوق مس مانا نشانگا روارط رین الم ل
اسالمی است که در واقع واحد سرجش مرافع م یت محدوده خاک ایاا نیست ر که
مجموصه دنیای اسالم در راارا غیا اسالم است.لفظ صدم وعهد نیز حاکی از ائتالف
نکاد را قدرت ای رزرگ است .شک صمیق و واریخی ایاانیا ره قدرت ای رزرگ
در این وعبیا جاری است که مرطبق را رریا

ای اسالمی و مخالف اوحاد مس مانا را

کفار و ظالمین است.

نتیجه گیری
سازوکار ای اه ی واثیاگذاری ویت را سیاست خارجی جمهوری اسالمی را میووا
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ره هورت واثیا را ذ ن ورمیم گیاا در نظا گافت .از طاف دیگا واثیا ویت را
سیاست خارجی ره دو هورت خود را نشا داد :یکی از طایق واثیا را الگوی رفتاری
جمهوری اسالمی ایاا و دیگای واثیا مؤلفه ای ویت انتاناسیونالیسم اسالمی را
سیاست خارجی.
مبانی ویت م ی ایاا الیه ای است و ماکب از سه الیه ( ایاا گااییت اسالم
گاایی را واکید را وشیع و وجدد گاایی است) و در ا مقطع زمانی و را ووجه ره فا رگ
و ویت نخبگا حاکمت الیه ای خاهی از ویت راجسته و مورد واکید قاار گافتهاند.
در واریخ  0221-23در زما حاکم شد دکتا مردق م ی گاایی راجسته رودت در
زما په وی دوم الیه ایاانی و وجدد گاایی راجسته شد اما ره معری نادیده گافتن اسالم
در آ مقطع نبود ر که از دیدگاه نخبگا حاکم صرا په وی راای پیشافت کشور وکیه
را اهول دموکااسی و سکوالریته ضاوری است.پس از پیاوزی انقالب اسالمی
گفتما سرت گاای ایدئولوژیک را گفتما وجددگاایی وفوق پیدا کاد این گفتما روِیژه
را کثات گااییت جامعه مدنی و نیز ناسیونالیسم ایاانی سا ستیز داشته است و در مقارل
را ر بایت انضباط اخالقیتارزشهای سرتیت نخبه گاایی سیاسی و کرتال فا رگی وماکز
نمود .گفتما سرت گاایی ایدئولوژیک دو گاایش صمده در درو خود داشت :یکی
گاایش کاریزمایی و پوپولیستی که از سال 0231-0231غالب رود و دیگای گاایش
محافظه کارا که از سال  0231-0233حاکم شد .در واقع این گفتما موجب احیا و
وجدید سرت گاایی ره صروا ایدئولوژی مس ط در مقارل ایدئولوژی ای مدر گادید.
وس ط این گفتما در کشور راصث شده که ومام حوزه ای اقترادت سیاستت فا رگ
و اجتماع دچار دگاگونی رریادین شوندت حوزه سیاست خارجی نیز از این وضعیت
رشدت متاثا شد .ومام نوسانات در خط مشی ای فا رگیت سیاسیت اقترادی
جمهو ری اسالمی ایاا رازواب ماز ای نامشخص میا صراها ایاانیت اسالمی و مدر
در ویت فا رگی ایاا است .ایاا زمانی در خالق واین و راورواین شکل خود قاار
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میگیاد که رهتاین ای این سه سرت فا رگی را را گزیرد.
رعد از پیاوزی انقالب اسالمی و مستقا شد جمهوری اسالمی ایاا ؛ فا رگ و
ویت نخبگا حاکم را کل جامعه واثیا گذاشت .ره صبارت دیگا ویت نخبگا را
صاهه ای سیاسی و اقترادی و اجتماصی و ..واثیا گذاشت .رالطبع هحره سیاست
خارجی نیز ره شدت وحت واثیا ویت نخبگا جدید حاکم قاار گافت.
ررارا این مؤلفه ا و صراها اسالمی در نزد نخبگا راصث "وفسیا خاهی" از مذ ب
شد واین وفسیا را جهت گیای و رفتار سیاست خارجی ایاا واثیا گذار رود؛ که در
قالب انتا ناسیونالیسم اسالمی راوز نمود .رعروا مثال آرما وشکیل امت واحده اسالمی
مبتری را مذ ب شیعه جعفای یکی از مؤلفه ای انتا ناسیونالیسم اسالمی رود .صررا
اه ی آموزه جمهوری اسالمیت آرما ر بای ستمدیدگا مس ما جها ص یه قدرت ای
متکبا غاری است .انتاناسیونالیست ا معتقدند پیاوزی را را مال کاد ناووانی غاب ره
دست می آید و ره س طه و انقیاد دویست ساله ادامه می د د .را راوای و حاکم شد
وفکا سرتگاای ایدئو لوژیک در ایاا وقارل شدید را نظام رین الم ل که مبتری را
مدرنیته است روجود آمد.
رتدریج نظام جمهوری اسالمی ایاا در اثا مواجه شد را مشکالت و معضالت
داخ ی و خارجی ره دقایق معتدل ویت ایاا مثل وسا لت وسامح و مدارا روی آورد
رعباروی در اثا جامعه پذیای رین الم ی شا د راوز نوصی رفتار وقایبا معقوالنه طبق
اهول و رجار ای رین الم ی رودیم اما در د ه اخیا در صاهه سیاست خارجی اهول
و ارزشهای دوره اولیه انقالب دوراره احیاءشد .در این دوره ضمن ری ووجهی ره
رجار ا و نهاد ای رین الم یت را سیاست ای پوپولیستی و وقار ی را نظام رین الم ل
وماکز شد .رطور خالهه راید گفت؛ وجاره  21سال حاکمیت جمهوری اسالمی ایاا
ره ما می گوید که ره نحو قارل ووجهیت جهت گیای و شیوه رفتاری دولت در صاهه
رستگی ره دقایق فا رگی و ویتی نخبگا حاکم در ا مقطعی دارد.
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