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چکیده
نوشتۀ پیش رو درصدد آن است تا به پاسخ این پرسش دست یابد که سهه اناهار
های هویت ملی ایران به چه صورت و طی چه فرآیندی در تکوین ،شکل گیهری و
استحکام و امتداد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طیِ سال های -4831
 4831نقش پردازی می کنند .در این ناار تلاش گردید است که بها اسهتداد از
روش توصیدی-تحلیلی و با اتکاء بر داد ههای مبتنهی بهر رهیافهت کتابخانهه ای،
ضمن در نظر گرفتن سه اناار های هویت ملی به عنوان چهارچوب نظری ،نحهو
شکل گیری ،قوام و دوام سیاست خارجی زمانۀ  4831-4831جمههوری اسهلامی
ایران را مورد تبیین قرار دهد .کندوکاوها نشان دهندۀ آن است که سه گانۀ هویت
ملی ایران یعنی ایرانیت ،اسهلامیت و تجهدد ،ههر یه بهه نحهوی در بافتارسهازی
سیاست خارجی این دور موثر واقع بود است .از این پژوهش بدین صورت افهاد
شد می وشد که سیاست خارجی ایران در باز زمانی مشخص شد بعهد از نظهام
معنایی معماری شد به شهدت از سهه گانهه ههای اسهلامیت ،ایرانیهت و تجهدد و
متعلقات آن متاثر می باشد و در واقع سیاست و مراودات خهارجی ایهران در بهین
سال های  4831-4831برساختی از سه گانه های مذکور است.
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مقدمه

گفتمانی که با شروع ریاست جمهوری احمدینژاد در سال  3137بر سیاست خارجی ایران حـاکم
گردید ،از آن با عناوینی چون «عدالتگرایی اصول محور» و یا «ایدئولوژیک-ارزش محور» یـاد مـی
کنند(رسولی ثانی آبادی.)73 :3179 ،
در این گفتمان و در صورتبندی مولفه های هویت ملی و تاثیر آن ها بر سیاست خارجی نسبت به
دوره قبل تغییراتی ایجاد شد که آن تغییرات در قالب برجستگی «اسلام گرایـی» در مقابـل دو عنصـر
دیگر یعنی «ملی گرایی» و «تجدد گرایی» نمود پیدا کرد(کریمی فرد .)333 :3133 ،به گونه ای کـه
تجدد به حاشیه رانده شد و ایرانیت در راستای اسلامیت بازتعریف شد.
احمدی نژاد معتقد بود در گذشته ،برخی ارزش ها و آرمان های انقلاب ،هـم در عرصـه داخلـی و
هم در عرصه خارجی ،کم رنگ شده است و دولت او ماموریت دارد آرمـان هـای نتسـتین انقلـاب و
ارزش های آن ،به ویژه عدالت ،را احیا کند .احمدی نژاد که در عرصه داخلی عدالت را ستون تبلیغات
و برنامه کاری خود تعریف کرده بود ،این موضوع را بـه سیاسـت خـارجی نیـت گسـترش داد و بسـ
عدالت در نظام بین الملل و تغییر معادلات حاکم بر این نظام را از اهداف خود اعلـام کـرد (سـرزعیم،
.)397-339 :3171
دولت محمود احمدی نژاد در پی ایدئولوژیک ساختن سنت بـا مرکتیـت و محوریـت اسـلام-بـه
عنوان یک دین جهان شمول -بود ...در این چهارچوب و در قالب راهبرد بازتولید شدۀ آرمـان گرایـی
اسلامی ،قدرت های بترگ به عنوان مستکبرانی قلمداد می شدند که از نگاه عتت اسـلامی بـا آن هـا
مقابله گردد و نه از منظر مصلحت جویی های دیپلماتیک و التامات ژئوپلیتیک .از این منظر مصلحت
گرایی اسلامی و صلح گرایی مردم سالارانه مورد توجه دولت های خاتمی و رفسنجانی مـورد شـماتت
قرار می گرفت(ازغندی.)371 :3173 ،
همان طور که قبلا بیان شد ،در سیاست خارجی تکوین گرایانۀ دولت احمدی نـژاد ،مولفـۀ اسـلام
گرایی برجسته ،تجدد طرد و ایران گرایی بازتعریف شد .نوعی از بازتعریف ایرانیت و ملی گرایـی را در
گتاره های زیر به روشنی می توان یافت:
آقای احمدی نژاد با تاکید مجدد بر ضرورت اعتماد به ظرفیت های ملی و اهتمـام بـه ظرفیـت هـا و
قدرت ذاتی کشور ،خواستار اثبات توانمندی ایران در عرصۀ فنـاوری پیشـرفته و در زمینـه تسـلیحات
نظامی و وادار کردن قدرت های بترگ به پذیرش حق ایران بـرای دسـتیابی بـه فنـاوری هسـته ای
است که از نظر ایرانیان به عنوان نشانۀ تقویت هویت و غرور ملی قلمداد می شود(دهشـیری:3179 ،
.)13
این مسئله نشان می دهد که اگر دولت هاشمی از ایرانیت تفسیری رفاه محورانه داشت و خاتمی
هویت ایرانی را در قالب مطالبات فرهنگی پی جویی می کرد ،دولت احمدی نـژاد تقویـت بنیـههـای
دفاعی در قالب فناوری های نوین را به عنوان بس ملیگرایی قلمداد می کرد.
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چهارچوب نظری
معروف است که از زمانه اشکانیان بذر هویت اصیل ایرانی پاشیده گردید و آنگاه در دوران پـی
از اسلام ،ساسانیان همتمان با تاسـی نـوعی دولـت ملـی و اضـافه کـردن سلسـله ای از اسـاطیر و
پادشاها ن افسانه ای به آن با هدف تقویت قدمت آن دولت ،هویـت آفرینـی را بـه انجـام رسـانیدند(
خسروی.)313 :3173 ،
"با ورود اسلام به ایران به تدریج شاهد شکل گیری یک هویت اختلاطی ایرانی-اسـلامی هسـتیم
که در ادوار بعد عناصری دیگر نیت بدان افتوده می شود"( خسروی.)313 :3173 ،
گسترش و بس یافتن گفتمان تجدد از یک سو موجب تقویت ملی گرایی و ملیت گردیـد ،امـا از
سوی دیگر تجددگرایی که بر نوعی سکولاریسم و یکسان سازی تاکید مـی کـرد ،در تدـاد بـا ملـی
گرایی و هویت ملی قرار گرفت و خواهان همسویی هویت ملی با بنیان های نظری جهان نوین شده
و نوعی غربی شدن را تبلیغ نمود(صنیع اجلال.)31 :3137 ،
احمد اشرف ،بین «هویت ایرانی» و «هویت ملی ایرانی» به نوعی تفکیک قایل است .از دیـدگاه
وی ،مفهوم تاریتی هویت ایرانی که در نهدت های قومی ،سیاسی و دینی دوران ساسانیان تکـوین
یافته ،در دوران اسلامی با فراز و نشیب هایی پایدار مانده و در عصر صفوی تولدی دیگـر یافتـه و در
زمانۀ مدرن به صورت «هویت ملی ایرانی» نمایـان گردیـده اسـت .وی اضـافه مـی نمایـد :اسـتقرار
پادشاهی ساسانی و دین زدتشتی به عنوان آیین رسمی کشوری ،همـراه بـا رسـمیت یـافتن اسـطوره
های دینی قومی درباره آفرین و تاریخ و جایگاه جغرافیایی ایران ،پایـه هـای اصـلی هویـت اقـوام
ایرانی را در که در ایرانشهر زیست می کنند ،شکل ،قوام و تکوین می دهد .ایـن مفهـوم یکپارچـه و
یکدست از هویت ایرانی با افول ساسانیان فرو می ریتد .حکومت جهانی اسـلامی بـه جـای حکومـت
ایرانی می نشیند و دین جهانی اسلام در طول دو تا سه قرن به جای دین ایرانی زرتشـتی بسـ مـی
یابد .اما خاطرات پراکندۀ تاریتی و اسطوره ها قومیتی در آگاهی جمعی اقـوام ایرانـی کـه بـا هویـت
گروهی عجم در برابر عرب در سرزمین های اسلامی مورد شناسایی قرار می گیرد ،بر جای می ماند و
به خصوص با شکوفایی زبان دری و آفرین آثار بترگ ادبی و علمی هستی آن اسـتمرار مـی یابـد(
صنیع اجلال.)373-379 :3137 ،
مهم ترین نوع از اقسام هویت ،هویت ملی می باشد؛ زیرا نقشـی تعیـین کننـده و بنیـادین در حـوزه
فرهنگ ،اجتماع ،سیاست و حتی اقتصاد دارد .به ستنی دیگر ،هویت ملی فراگیرترین و در عین حال
مقبول ترین سطح هویت در تمامی نظامهای اجتماعی -ورای گرای های ایدئولوژیک -تلقـی مـی
شود(صنیع اجلال.)397 :3137 ،
"هویت ملی محصول آن دسته از مناسبات و تعاملات اجتماعی است که با سوگیری های ارزشی
و هنجارهای اجتماعی معینی فعال گردند و بتوانند تعلق خاطر افراد و تعهد آنان نسبت به اجتماع ملی
را تقویت نمایند"(میرمحمدی.)33 :3131 ،
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براین اساس وقتی در ادبیات ملیت گرا از هویت ملی صحبت به میان می آیـد؛ هویـت سیاسـی،
فرهنگی ،اجتماعی و حقوقی شهروندانی که درون مرزهای سرزمینی یک دولـت-ملـت زیسـت مـی
کنند و خود را جتئی از آن می دانند ،مد نظر است(خسروی.)373 :3173 ،
پندارههای چال برانگیتی به سان «هویت ملی» به مرور زمان و تحت تاثیر تطورات هـویتی و
فرهنگی ایران« ،خود» ایرانی را شکل داده و این «خود» و «ما» به تـدریج و بـا فرآینـدی بطئـی در
سایر ساحتها از جمله فرهنگ ،سیاست داخلی ،سیاست خارجی و  ..نیت رسوخ پیدا کرده و بر آن-هـا
نیت موثر واقع شده است .سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیت از این قائده مسـتننی نبـوده و در
شرای پسا-انقلاب اسلامی هم در تمامی زمینهها از مقوله هویت ملـی تـاثیر پذیرفتـه اسـت .در ایـن
نگاره بر آن هستیم تا با کندوکاوی مفصل هویت ملی را مورد شناسایی قرار داده و ضمن ایجاد تمایت
با سایر گونههای «هویت» ،ایرانیت را به مداقه گذاشته و سپ به نحوۀ تاثیر گذاری هویت ملـی-بـا
تاکید بر ایرانیت -بر تکوین و شکلگیری سیاست خـارجی جمهـوری اسـلامی ایـران در بـازه زمـانی
 3177-3137پرداخته میشود.
نظام معنایی زمانۀ دولت احمدی نژاد(موسوم به اصول گرایی)
علیرضا ازغندی ،یکی از اساتید و پژوهشگران برجسته حوزۀ سیاست خارجی ایران ،نظام معنـایی
و مبانی ارزشی زمانۀ دولت احمدی نژاد را بدین شکل توصیف می کند:
سبقۀ تئوریک و سیاسی اعدای دولت محمود احمدی نژاد و معاونین و مشاورین رئـی جمهـور بـه
جریان راست رادیکال و یا نومحافظه کاری باز می گـردد .هـم در پنـدارها و هـم در رفتـار و کـردار
کارگتارانی که مسئولیت اداره امور کشور را به دوش گرفته اند شاهد تاثیرگذاری قابل ملاحظـه ارزش
ها و هنجارهای اسلامی-شیعی میباشیم .همچنین از گفتار شتص رئی جمهور این گونـه اسـتنبا
می گردد که او در درجۀ اول به تحقق جدی بنیادگرایی در عرصه سیاست داخلی علاقمند و در صـدد
براندازی نظم و نسق موجود جهانی از طریق صدور انقلاب است" .آرمان خواهی نوع شـیعی محمـود
احمدی نژاد در همان اولین مصاحبه خبری او به طرز قابل توجهی مشتص گردید :امروز بـه واسـطه
خون شهیدان مجددا انقلاب اسلامی رخ داده است .انقلاب اسلامی در سال  3137به وقوع پیوسته و ان
شا الله ریشه بی عدالتی به سـرآمده و امـواا انقلـاب اسـلامی بـه زودی همـه دنیـا را در بـر خواهـد
گرفت(ازغندی.)313-319 :3173 ،
در این قسمت نظام معنایی زمانۀ دولت اصولگرایی در قالب محورهای زیر به بحث گـذارده مـی
شود.
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 -3نقد نوستالژیکگرای «امر واپسین»
در این دوره ،نوعی «بازگشتگرایی» در انگاره ها ،گفتاره ها و نوشتارهای کارگتاران جدید یافـت
می شود که در اندوه از دست دادن گذشته ای که به زعم آنان ،آکنـده از فتامـت و احتشـام بـوده و
اکنون از دست رفته است و می بایست برای دستیابی مجدد بـه آن ،بـی تـابی نمـود و کـن ورزی
عملی کرد و چرخ زمان را نگه داشت و به میل خوی  ،به گذشته بازگردانـد(خلیلی و آزمـوده:3137 ،
.)339
نوستالژی بازگشت به دوران انقلابی گری اواخر دهه  19و دهه  69شمسی باعـث شـده بـود کـه
دولت نهم و دهم دستگاه گفتمـانی متفـاوتی نسـبت بـه  36سـال زعامـت گفتمـان هـای «توسـعه
اقتصادی» و «توسعه سیاسی» را طراحی و اجرا کند(خلیلی و آزموده.)377 :3137 ،
دستگاهی چند وجهی از ذائقه های متفاوت ایدئولوژیک که هم غرب ستیت بود ،هـم بـه اسـلامی
کردن جامعه می اندیشید ،هم بر مسائل اخلاقی و فرهنگی تاکید می کـرد ،هـم وجـوه مبـارزه علیـه
استبداد را در خود می پروراند ،هم بر عناصر جامعه گرایانه و عدالت جویانه اصـرار مـی ورزیـد و هـم
خود را نیازمند رهبری می دانست(خلیلی و آزموده.)377 :3137 ،
در راستای بازگشت به ارزش های اولیه انقلاب اسلامی ،این دولت معتقد بود که جهت گیری هـا
چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی دچار انحراف شده و بـه جـای اتتـاذ سیاسـت هـای
انقلابی از سیاست های سازپذیر مسالمت جویانه استفاده شده است ،بر این اساس تصمیم بـر آن شـد
که می بایست مواضع دفاعی خارا و با بازسازی ارزش هـا و الگوهـای انقلـابی و اشـاعه هنجـاری-
اجتماعی آن ها به انقلاب خدمت نمود(ازغندی.)317 :3173 ،
 -7دولت عدل اسلامی(عدالت گرایی)
بر اساس تحلیل سازه انگارانه ،عدالت طلبی نه تنهـا یکـی از ارزش هـای دیـن اسـلام و دولـت
اسلامی می باشد بلکه به عنوان یکی از شاخصه های لایهی ایرانی هویت ملی نیت محسوب می شود.
و ایرانیان در ذهنیت تاریتی خوی  ،جهان را در چهارچوب و نگرشی اساسا عدالت گرایانـه تفسـیر و
توصیف می کنند(باقری دولت آبادی و شفیعی سیف آبادی .)777 :3171 ،اما آنچه در ایـن دوره مـد
نظر قرار گرفته است همان ارزش های عدالت جویی و مساوات طلبی در گفتمان اسلامی است.
دولت احمدی نژاد نه تنها «عدالت طلبی» را سرلوحۀ راهبردهای داخلی خوی ساخته بود ،بلکـه
در رواب خارجی نیت آن را محور قرار داده و اتتاذ چنین نقشی را متاثر از مطالبات امروزین ملت های
دنیا عنوان می کرد:
فوا وفج دل ها دارد متوجه یک حقیقت نورانی می شود .مطالبات ملت هـای دنیـا را ببینیـد ،در
قرن گذشته ببینید مطالبات چه بود؟ حداکنر مطالبه ای که یک(ملت) دنبال آن بود ،اسـتقلال و آزادی
بود .الان می بینید که ملت ها دنبال عدالت انـد و عـدالت بسـیار بالـاتر و فراتـر از اسـتقلال و آزادی
است(دهقانی فیروزآبادی و نوری.)391 :3173 ،
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در این مقطع زمانی مفهوم «عدالت» آن قدر مهم جلوه پیدا کرد که عناصر گفتمانی اصـولگرایی
نوین حول نقطۀ کانونی عدالت شکل گرفت و به مرکت ثقل این گفتمان تبدیل شد .این مسئله تا آنجا
برجسته سازی گردید که مهم ترین کارکرد و فانکسیون جمهوری اسلامی ایران ،به عنوان یک دولت
اسلامی ،را تامین و گسترش عدالت در سطوح ملی و بین المللی مـی دانسـتند(دهقانی فیروزآبـادی و
رادفر.)379-373 :3133 ،
بر مبنای گفتمان عدالت گرایی آرمانی ،در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ،ایران بـه طـور مکـرر
شعار اصلاح مدیریت جهان را در جهت مبارزه با نظام سلطه ،در اجلاس سـالیانه سـازمان مـل مطـرح
نمود و حتی تلاش کرد در اجلاس اخیر جنب عدم تعهد در تهران ،ذهنیت این جنب را در راسـتای
اصلاح نظام مدیریتی جهان هدایت کند .عدالت گرایی آرمانی دولت اصول گرا هیچ سنتیتی با منـابع
قدرت جمهوری اسلامی ایران نداشته است و بسیار فراتر از سطح مقدورات ایران در سیاسـت خـارجی
ایران بوده است(محمدنیا.)333 :3177 ،
 -1مسئله موعودیت و «فرجام گرایی الهی»
در ادبیات اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا ،دولت منتظر و دولت کریمه دو اصطلاحی هستند
نشان از آن دارد کـه دوران مکتـب هـای مـادی در تفسـیر گفتمـان ایـن دوره پایـان یافتـه و ایـن
رویکردهای توحیدی و منجی گرایانه هستند که می توانند این دوره را مورد تبیین خـود قـرار دهنـد.
این دیدگاه ،بینشی فراگیر و همگانی دارد ،یعنی نه تنها سطوح جغرافیایی گونـه گـون را شـامل مـی
شود بلکه مقید و معتقد به دسته بندی اجتماعی نیت نمی باشد و تا آنجا پی میرود که بـرای فـراهم
کردن زمینۀ ظهور حکومت جهانی حدرت مهدی(عج) ،می بایست تمامی مکاتب ماتریالیسـتی را بـه
کناری گذارد و نگرشی پسا-ماتریالیستی و جهان بینی توحیدی را سرلوحۀ امورات داخلـی و خـارجی
قرار داد(خلیلی و آزموده.)311 :3137 ،
بر این مبنا ،دولت نهم و دهم بر این اعتقاد بودند که فدایی شکل گرفته است تا صهیونیست ها
منجی هایی انحرافی و دروغین را مطرح سازند و در راستای اهداف شیطانی خود عمل کنند .لذا این
طور به نظر می رسد که موعود گرایی احمدی نژاد و پای فشاری وی بر نـام بـردن از حدـرت ولـی
عصر(عج) نیت بر چنین مبنایی استوار بوده است(باقری دولت آبـادی و شـفیعی سـیف آبـادی:3171 ،
.)799
بدیهی است این نوع از پی فهم و پشتوانۀ تئوریک دست به دست هم بدهد تا احمدی نـژاد در
مقابل سلطۀ سرمایه داری ،رابطه با آمریکا ،مقوله هولوکاست و در نهایت رقبای سیاسی داخلـی خـود
سیاست های خاص و در عین حال ستت تری را در پی بگیرد(باقری دولت آبادی و شفیعی سـیف
آبادی.)793 :3171 ،
 -7ثنویت پنداری و مانوینگری نظام هستی
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شاخصۀ محوری ساختار معنایی گفتمان احمدی نژاد« ،ثنویت» یا دوقطبی نگریستن نظام هستی
می باشد .بر این اساس ،همۀ پدیدههای عالَم در یکی از دو قطب متالف خیر و شر قرار مـی گیـرد و
به واقع هستی صحنۀ تقابل دو جبهه تاریکی و روشنایی می باشـد کـه از مـرز مشـتص و واضـحی
برخوردار هستند و طیف میانه ای در این بین در نظر گرفته نمی شود" .هستی شناسـی بـین المللـی
متاثر از نگاه ثنوی ،عرصه ای از تنابل میان نیروهای خیر و شر را ترسیم می کند که دولت-ملت هـا
آن را نمایندگی می کنند ...".این مسئله در سیاست خارجی احمدی نژاد باعث شده بود که دولت خود
را پی آهنگ ،پیشقراول و آوانگارد جبهه حق علیه باطل تصور کند و عقب نشینی و سازش و تسلیم
در مقابل ظلم و بی عدالتی را جایت نشمارد(بصیری و احمدی نژاد.)19 :3171 ،
گفتمان احمدی نژاد در این عرصه را می توان تلفیقی از «اسـلام سیاسـی» و «ایـدئولوژی چـ
انقلابی» دانست؛ به گونه ای که در اسلام سیاسی ،نظام هستی عرصه جدال دو جبهـه اسلام(سـنت) و
کفر(تجدد) و در ایدئولوژی چ انقلابی ،تقابل دیـالکتیکی میـان پرولتاریا(انقلـابی) و کاپیتالیسم(ضـد
انقلاب) در بستر تاریخ رُخ داده است(حداد.)17 :3177 ،
در رهیافت «ثنویت» به خاطر تصلب ساختاری "جایگاه دشمنان کم و بی ثابت و دوسـتان بـر
اساس نوع ارتبا شان با دشمنان شناسایی می شوند .این تصـلب باعـث آشـتی ناپـذیری دو هویـت
«ما» و «دیگری» و شکل گیری رابطه بر اساس تقابل خواهد شد" (بصیری و احمـدی نـژاد:3171 ،
.)19-13
انعکاس «مانوی نگری» در نظام معنایی دولت احمـدی نـژاد بـر روابـ بـین الملـل ،تصـویری
متتاصم و جدال برانگیت میان دولت های شر بـا دولـت هـای خیـر و ملـت هـا ارائـه مـی نمایـد...
"مفروضات معرف دوستی و دشمنی در ساختار معنایی نواصول گرایان ،ذیـل مولفـه کـانونی ثنویـت
تعریف می شوند و تقابل دو قطب خیر و شر ،شاخص شناسـایی دوسـتان و دشـمنان اسـت"(حـداد،
.)16-19 :3177
 -1نوع نگرش دینی و اسلام سیاسی اصولگرایانه
احمدی نژاد در نوع نگاه به مقوله دین و تفسیر و تعبیر آن ،رویکردی خـاص و منحصـر بـه فـرد
داشت .وی با وجود اینکه تحصیلات حوزوی نداشت تفاسیری از دین اسلام را مطرح می کـرد کـه در
نوع خود تازگی داشت؛ به عنوان منال گتاره های ذیل می توانند در این زمینه گویای بحث باشند:
اسلام دینی جهانی است و خداوند یک دین بیشتر نفرستاده است .خداوند دینـی بـه نـام مسـیحیت و
یهودیت نفرستاده است .حدرت ابراهیم(ع) منادی اسلام بود .حدرت موسـی و حدـرت عیسـی نیـت
منادیان دین اسلام بودند .در جایی دیگر نیت این گونه بیان می دارد :پیامبر عتیت ما کـه پیـامبر خـاتم
است ،متعلق به تمام جهان است .ایشان پیامبر مردم آمریکا ،اروپا و آسیا نیت هست .پیامبر بودایی هـا
نیت هست(باقری دولت آبادی و شفیعی سیف آبادی.)371 :3171 ،
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در زمینه نوع تفسیر از اسلام و نگرش دینی تا بدان جا پی رفت که انتقاد علما را نیت برانگیتـت؛
انتقاداتی که بعد از مرگ «چاوز» و نوید «رجعت» او به اوا خود رسید تا اینکه آیت الله احمـد جنتـی
این گونه بیان می دارد" :کاش برخی که این مسائل را مطرح می کنند ،چهار تا کتاب می خواندنـد و
چهار روز به حوزۀ علمیه می رفتند و میان موضوع های نقلی و عقلی تفاوت قائل می شدند .رجعت از
مسائل نقلی است و با دلیل نقلی ثابت می شود و نیاز به حدیث و استناد به قرآن دارد"(باقری دولـت
آبادی و شفیعی سیف آبادی.)379 :3171 ،
اما با همۀ این تفاسیر محمود احمدی نژاد زیر مجموعه گفتمان اسلام سیاسـی اصولگرایانه(اسـلام
سیاسی فقاهتی) قرار می گیرد .اسلام سیاسی فقاهتی(اصولگرایانه) منظومه ای که دارای نشـانه هـا و
مفهوم های اختصاصی می باشد(حسین زاده.)791 :3137 ،
مفهوم هایی چون جمهوری اسلامی ،فقه و احکام اسلامی ،ولایت فقیـه ،اجتهـاد و تقلیـد ،نظـارت
علما ،روحانیت ،حجاب ،تعهد ،اسلامی کردن جامعه و دان ها و دانشگاه ها ،انقلاب فرهنگـی ،حفـ
ظواهر شرعی ،محدودیت آزادی به چهارچوب شرع ،اجرای حدود و مجازات های اسلامی ،امت گرایی
اسلامی در برابر ملی گرایی ایرانی ،حمایت از مستدعفان ،دفـاع از فلسـطین و صـدور انقلاب(حسـین
زاده.)791 :3137 ،
 -6تعالی در تقابل با توسعه
«توسعه» مفهوم و یا به تعبیری یک فرآیند می باشد که در بستر تاریتی مغرب زمین بـه وقـوع
پیوسته است .در جهان معرفتی پ از جنگ جهانی دوم ،کشـورهای غربـی سـعی داشـته انـد مـدل
پیشرفت خود را به عنوان نسته شفابت به سایر کشورهای موسوم به جهان سوم نیت تسری دهند.
اما در این وادی برخی از کشورهای سعی داشته اند مدل بومی پیشرفت را در پی بگیرند و رسـیدن
به تعالی را صرفا به صورت خطی و در مسیر کشورهای غربی ندانند.
"واژه تعالی ،به معنای رشد ،تحول و پیشرفت در نظر گرفته می شود .تعالی را مـی تـوان نـوعی
رسیدن به یک هدف ارزشمند بیان کرد که به حوزه مادی و معنوی انسان ها ،توجـه دارد"(خلیلـی و
آزموده.)337 :3137 ،
حمید مولانا ،مشاور محمود احمدی نژاد ،که خود مولف کتابی با عنوان «پیشرفت و تعـالی» مـی
باشد ،به عنوان طراح این ایده در این دولت مطرح بوده است .بدین صورت در برنامـه هـا و سیاسـت
های دولت احمدی نژاد ،بی از آنکه مفهوم «توسعه» مد نظـر باشـد« ،تعـالی» بـه معنـای رشـد و
تکامل انسان مطرح است" .به گونه ای که در برنامه دولت نهم ،بسـ و اجـرای عـدالت و توسـعه و
تعالی همه جانبه و درون زا مبتنی بر اسلام ناب محمدی و به کارگیری علوم و فنون پیشـرفته بـرای
تحقق عدالت و ارتقاء سلامت و رفاه ،به عنوان یکی از راهبردهای کلان دولـت مطـرح شـده اسـت"
(خلیلی و آزموده.)331 :3137 ،
 -9دُشوارۀ «استحاله فرهنگی»
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سالیان درازی است که «ما» ایرانیان با تمدن غرب ،تجدد و فرنگ مواجـه شـده ایـم ،امـا هنـوز
گذرگاهی برای گریت از بحران های ناشی از ورود و تهاجم فرهنگ غرب در درون خمیرمایـه آن چـه
که در ایران جریان دارد ،یافت نکرده ایم(خلیلی و آزموده.)316 :3137 ،
طبق دیدگاه های دولت نهم «با ارزش ترین و مقدس ترین بنیاد انسانی ،نهاد خانواده اسـت کـه
کانون پاک عشق ،صمیمیت و محی امن برای تربیت نسل های آینده ی بشری و بسـتر شـکوفایی
عاطفه ها و استعداد ها است ،امروزه شاهد یک هجمه ی سازمان یافته از ناحیه دشـمنان انسـانیت و
چپاول گران اقتصادی از طریق سبک زندگی مادی گرا با قدرت رسانه و ثروت جهت فروپاشـی ایـن
نهاد اصیل هستیم .در نهایت هدف اصلی ،استحاله ی فرهنگ های بومی-سنتی و تغییر خودباوری و
عتت نف  ،ترویج روحیه ی تقلید گرایی و مصرفی به عنوان یک ارزش در میان ملـت هـا اسـت تـا
زمینه چپاول و غارت مستقیم و غیره مستقیم منابع طبیعی و انسـانی را در ایـن کشـورها مهیـا کننـد
(محمودی رجا ،امام جمعه زاده و باقری دولت آبادی.)319 :3171 ،
از آنجایی که با توجه به رویکرد دولت نهم ،انتظار می رفت احمدی نژاد ،نماینده ی آرمان هـای
اصیل انقلاب باشد ،در دور دوم مواضع ایشان رو به تساهل فرهنگی نسبت به سـینما ،هنـر و نحـوه
پوش در جامعه و موسیقی نهاد؛ تا جایی که انتقاد علما را در بر گرفت .اکران فـیلم هـای سـینمایی
بدون محتوای ارزشی ،تکوین فدای باز برای موسیقی-درخواست از خواننده های ل آنجلسی برای
بازگشت به کشور ،رجحان ایرانیت بر اسلامیت ،ستای از کوروش و داریـوش و تتـت جمشـید و ...
نشان از تغییر رویکرد وی در دوره دوم بود(گرامیان و رضاپورقوشچی.)317 :3177 ،
 -3بروز ارادهگرایی :تقابل خرد فردی-خرد جمعی
علیرضا ازغندی ضمن برشمردن ویژگیهای نتبه از نگاه ویلفردو پارتو ،دربارۀ غلبه اراده گرایـی
در دوره احمدی نژاد این گونه می نویسد که:
برگتیدگان حکومتی به طور عام و کارگتاران وزارت امور خارجه به صورت خاص ،پیـروی «خـرد
فردی» به جای «خردجمعی» بوده و به شـدت از عنصـر آمریـت و تحکـم متـاثر هسـتند و کسـب
رضایت مافوق را بدون چون و چرا ضـامن هـر نـوع برخـورداری از متایـای شـغلی و اجتمـاعی مـی
دانند(ازغندی.)379 :3173 ،
تمرکت تصمیم گیری به گونه ای بود که شتصیت فردی احمدی نژاد بر کابینـه سـایه افکنـده و
تصمیمات به جای اینکه مبتنی بر خرد جمعی باشد توس او گرفته می شـد و تصـمیمات عمومـا بـه
سمت وی سوق داده می شد(سرزعیم .)76 :3171 ،این اراده گرایی نه تنها در سیاست داخلـی ،بلکـه
در اقتصاد-به عنوان امری تکنیکال و تتصصی -و سیاست خـارجی نیـت بـه وضـوح قابـل مشـاهده
بود(سرزعیم 379 :3171 ،و .)331
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مسئله ایران و سیاست خارجی زمانۀ موسوم به اصولگرایی
دولت نهم و دهم که در سال  3137موفق شد به عنوان کارگتار جمهوری اسـلامی ایـران بـر مسـند
قدرت بنشیند ،شعارهای محوری آن شامل این موارد بود :عدالت ،ساده زیستی ،حمایت از فقرا ،مبارزه
با فقر ،فسادستیتی و تبعیض زدایی و (...باقری دولت آبـادی و شـفیعی سـیف آبـادی.)799 :3171 ،
تحلیل و تفسیر این شعار ها نشان از آن دارد که مسئله ایران و مردم آن برای این دولـت و شـتص
آقای احمدی نژاد بسیار مهم بوده و سیاست های متتلف خود-از جملـه سیاسـت داخلـی و سیاسـت
خارجی -را بر اساس آن طراحی می کرده است.
زبان فارسی به عنوان یکی از نشانگان ایرانیـت در گفتمـان هویـت ملـی ،یکـی از مـوارد مـورد
پردازش دولت احمدی نژاد در سیاست خارجی می باشد .در این زمینه دولـت متبـور بـرای گسـترش
زبان فارسی مناطق جدیدی را هدف قرار داده بود که نشانه ای از توجه این دولـت بـه بُعـد ایرانیـت
هویت ملی است .افتتاح دفتر صدا وسیما در کاراکاس و پت برنامه های ایرانی و زبان فارسی برای
سراسر آمریکا لاتین ،ایجاد کرسی زبان پارسی در ونتوئلا ،تقویت زبان فارسـی در برزیـل و  ...از ایـن
گونه برنامه ها می باشد(بصیری و احمدی نژاد.)19 :3171 ،
یکی از روش هایی که می توان به این مسئله پی برد که در چه زمینه هـایی و بـا چـه اهـدافی
«ایران» در سیاست خارجی این دوره مورد توجه قرار گرفته است رجوع بـه منشـور و یـا برنامـه کـار
دولت احمدی نژاد می باشد .منشور این دولت(بندهای  )7-3که تحت عنوان «راهکارهـای سیاسـت
خارجی و رواب بین الملل» مورد اشاره قرار گرفته است ،اهدافی که به مقولـه «ایـران» مربـو مـی
شود را در  7محور این گونه بیان می دارد .3 :ارتقای نق ایـران در عرصـه هـای جهـانی  .7بسـ
توسعه تجاری ،اقتصادی و منطقه ای ایران  .1اعتماد سازی جهانی  .7تهدید زدایی(منصوری مقدم و
اسمعیلی.)737-731 :3179 ،
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 -3اهتمام به فناوری هسته ای به منابۀ «الگوسازی»
زمانی که پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران ابتدا در شورای حکام آژان بین المللی انرژی
اتمی و سپ شورای امنیت سازمان ملل در دستور کار قرار گرفت ،نظام جمهوری اسلامی ایران را در
برابر یک چال بین المللی قرار داده که ابعاد سیاسـی ،بـین المللـی و اقتصـادی آن بسـیار گسـترده
است(مولانا و محمدی.)377-371 :3139 ،
این که گذار جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای این کشور را به الگویی برای ملت های
آزاد جهان تبدیل می کند ،در گفتمان هسته ای معنایی محوری دارد« .الگوسازی» بر این معنا استوار
است که انتتاب خودکفایی و عدم وابستگی به نظام سلطه برای دست یـابی بـه فنـاوری هسـته ای،
ملت را برای سایر ملت ها سرمشق و الگو قرار می دهد .بر این اسـاس ،در گفتمـان هسـته ای از آن
جهت ایستادگی و مقاومت ضروری قلمداد می شود که ایران به عنوان دولت-ملتی سرمشـق و الگـو
باید در این مسیر آوانگارد و پی رونده باشد تا ملت های دیگر با پیروی از مدل ملـت ایـران ،جبهـه
ای یکپارچه در برابر نظم ناعادلانه بین المللی شکل دهند .در این مرحله تکنولوژی هسته ای افقـی را
برای جمهوری اسلامی در سطح بین المللی جهت الگو شدن فراهم می کند که احمدی نژاد خـود در
این باره این گونه بیان می دارد که اگر ملت ایران از این قابلیت برخودار باشد تا بـه قلـه هـای علـم
دست پیدا کند ،این پتانسیل را دارد که از سویی ،الگوی ملت های آزاده گردد و از سـویی دیگـر ،بـه
نقطه اتکای ملت های آزاده جهان مبدل شود .بر این اساس ،علت تقابـل غـرب بـا موضـوع فعالیـت
های هسته ای ایر ان انسداد پیروی کشورها از ایران تلقی می گردد .در گفتمان هسته ای الگو شـدن
ایران به عنوان قدرتی هسته ای برای سایر ملت های جهان تجلی تازه ای از انگاره «صدور انقلـاب»
می باشد ...این گفتمان و نظام اندیشگی در تفسیری بسی از صدور انقلاب ،از تکنولـوژی هسـته ای
برداشت ی همسو با صدور انقلاب ارائه می دهد .بر اساس این نظام معنایی ،فن آوری هسته ای از ایـن
توانایی برخوردار است که از جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی پیشـرفته و کارآمـد الگـو سـازی
نماید(دهقانی فیروزآبادی و عطایی.)11-16 :3177 ،
 -7استعاره «تعالی» در سیاست خارجی ایران
حمید مولانا -یکی از مشـاوران محمـود احمـدی نـژاد -در کتـاب «پیشـرفت و تعـالی؛ گـذار از
نوگرایی» ،ضمن نفی «توسعه» و «نوگرایی» ،مدلی غیر غربی برای پیشرفت را طراحی کـرده اسـت
که نام «تعالی» بر آن نهاده است .این اثر نه در راسـتای تکـریم از فرانـوگرایی کوشـیده اسـت و نـه
خردگرایی نوگرایانه را ترویج کرده است؛ بلکه ضمن بررسی طیف گسترده ای از نظریـات ،نظریـهای
منتقدانه از نیل به پیشرفت را مطرح می کند(مولانا و محمدی .)37-31 :3139 ،که دولت نهم و دهم
آن را یکی از محور های سیاست داخلی و سیاست خارجی خوی قرار داده است.
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پ از گتین محمود احمدی نژاد به ریاست جمهـوری ،در هـر دو عرصـه سیاسـت داخلـی و
خارجی ،مفاهیم و واژگانی رواا یافت که پیشینه ای نداشت و به طرزی عمده در زمینه های کدر و
مات نظریه سیاسی جمهوری اسلامی ،حالتی بطنی و جنینی داشت .در این میان ،نشاندن واژه تعالی
به جای توسعه و ترقی ،سبب شده است منتلت یک واژه متعلق به عرصه اخلاق و کلـام و الهیـات،
نتول یابد و به عرصه سیاست وارد شود و کار عملی زمامداران را در چنگال درون مایه هـای خـود
قرار دهد که چندان هم قرار نیست از حالت ابهـام و دوپهلـویی دربیایـد و صـریح و قابـل تعریـف
شود(خلیلی و آزموده.)399 :3137 ،
در این میان ،آن چه باورمندان به سیاست خارجی تعالی جویانه را دلالت می نماید عبارت از بـاور
به کهن شدن قرائت غربی توسعه است که به ستره می گیرد همتیستی انسان و جامعه و نظام الهی
را ،و آدمی را در برهوت خواه های پایان ناپذیر نفسانی و شهوات مادی خلع سلاح می کنـد و او را
با دست بسته و جان خسته به ابلی می سپارد .به ستن آنان ،ما توسعه به معنـای تقلیـدی و شـاید
تحمیل آن را شجاعانه بایگانی می کنیم .آن چه بالندگی ،شکوفایی در عین حال سـرآمدی سـرآمدی
ما را تدمین می کند ،تنها تعبیر قرآنی «تعالی» است که در سایه حکمت ،بصیرت ،عدالت و حکومت
مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) فراچنگ مـی آیـد و غایـت آن «سـرآمدی موعـد» اسـت(خلیلی و
آزموده.)393-397 :3137 ،
 -1نمودها و نمادهای «دیپلماسی نوروز»
دیپلماسی عمومی -که دیپلماسی نوروز جتئـی از آن محسـوب مـی شـود -بـه مجموعـه ای از
استراتژی ها و تاکتیک های نوین دیپلماتیک اطلاق می گردد که با توجه به شرای مقتدی حاکم بـر
نظام بین الملل ،در خدمت دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اسـت .در ایـن
راستا ،دولت مشهور به اصولگرایی کوشیده بر محی بین المللی -به خصوص افکـار عمـومی -تـاثیر
منبت ایجاد کند ،تا با ایجاد ایماژ مطلـوب از ایـران ،بـه اهـداف متکنـر فرهنگـی ،سیاسـی ،معنـوی،
اقتصادی و حتی نظامی دست یابد(دهقانی فیروزآبادی و فیروزی.)391 :3173 ،
احمدی نژاد در حوزه دیپلماسی(عمومی) ابتکاراتی در انتتاب نوع گروه هـا و روش هـای جدیـد
داشت؛ دیپلماسی نامه ها ،سفرهای متعدد خارجی ،ایماژ سازی از چهره واقعی هنجارهای نظـام بـین
الملل و مهم تر تصویب روز جهانی نوروز در قالب «دیپلماسی نوروز» بتشـی از آن هـا بـود کـه بـه
نوعی نقشه راه رواب فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران را معـین مـی کرد(بصـیری و احمـدی نـژاد،
.)19 :3171
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جشن جهانی نوروز یکی از ابداعات دولت محمود احمدی نژاد در حوزه دیپلماسی بـود کـه از آن
در جهت توسعه مناسبات چندجانبـه ،تقویـت سـطح همکـاری هـای اقتصـادی ،تجـاری ،سیاسـی و
فرهنگی استفاده شده است ...حدور  31بازیگر بین المللی در این جشـن بـترگ فرهنگـی ،پتانسـیل
عمده ای برای ایران جهت فرار از تحریم ها و گشودن راه های تازه به خـارا از مرزهـا را مهیـا مـی
کند(دیپلماسی ایرانی.)3179 ،
 -7بافتار اسطوره گرایانۀ سیاست خارجی ایران
از مولفه هایی که مرتب با تاریخ ایران می باشد ،اسطورههای ایرانی هستند .ایـن عنصـر کـه بـه
واقع کمتر به آن توجّه شده ،یکی از عناصر مهم هویّتی ایرانیان است .اسطوره را نوعی تفسیر فلسفی
از جهان دانسته اند که گذشته را توس فرضـیههای مجـازی و افسـانهای تبیـین نمـوده و جانشـین
تحلیل علمی میشود در حالی که ناخودآگاه گروهی را به قسمت خودآگـاه آنـان متصـل مـی نمایـد.
ماهیّت تأسیسی اسطوره ها یکی از کارکرد های آنهاست .به صورتی که بت زیادی از دولتهـای
تـازه تأســی ازآن اســتفاده مــی کننـد تــا بــه ملّــت خــود هویّـت و عـتّت عطــا نماینــد .از ایــن رو
غیرسیاسیترین امور مانند اسطورهها ،به سیاسیتـرین پدیـدهها مبـدل مـی گردنـد(نوری و ملکـوتی،
.)39 :3173
درخصوص آفرین جهان ،ایرانیان باستان معتقد بودند اهورامتدا جهان را آفرید و اهریمن ،جهان
را به بدی آلوده ساخت؛ به این ترتیب همۀ موجودات جهان به اهورایی و اهریمنی تقسیم شدند .ایـن
دیدگاه با نگرش اسلامی درخصوص عصیان شیطان در برابر پروردگـار مطابقـت دارد .جـدال ایـن دو
طرف ،که یکی همراه با خوبی و نور است و دیگری همراه بـا تـاریکی و بـدی ،همـواره در فرهنـگ
ایرانی نمود داشته است .این تقابل و دوگانگی جتء اولین عناصر اندیشۀ ایرانی بود که در دین زرتشت
و پ از آن در اندیشههای مانی تبلور یافت .این دوگانگی فق یک اندیشـه یـا نگـرش نبـود بلکـه
نوعی ایدئولوژی و راه پیکار در زندگی فردی ،جمعی و سیاسی هم بوده است .در باور ایرانیان باسـتان
نیروهای شیطانی در نهایت ،مقهور اقتدار الهی میشوند اما حیات دنیوی انسان تحـت تـأثیر ایـن دو
نیرو است و این خود حکایت از وظیفه و تلاشی دارد که انسـان بایـد در جهـت سـلطه بـر نیروهـای
اهریمنی در پی گیرد(نوری و ملکوتی.)33 :3173 ،
«ثنویت» یا مانوی نگری و دو قطبی دیدن هستی ،مولفه کانونی ساختار معنایی نواصول گرایـان
می باشد .در نظام اندیشگی این گروه ،ثنویت به عنوان مولفه ی کانونی ،سایر مولفه های این ساختار
را متاثر ساخته است .بر این اساس ،همه پدیدارهای گیتی در یکی از دو قطب خیر و سـر جـای مـی
گیرند که این تقابل از مرز مشتصی برخوردار است و طیف وسطی در این بین متصور نیست (حـداد،
.)11 :3177

فصلنامه علمی ـ پژوهشی انقلاب اسلامی ،س  ،9زمستان  ،79ش 79
در نظام اندیشگی نواصول گرایان ،ثنویت -دو انگاری معرفت شناختی -در همه سطوح یافت می
شود ...در سیاست داخلی ،محمود احمدی نژاد که به نوعی نماینده جریـان نـو اصـوگرایی مـی باشـد
مدعی مبارزه با طیف شر به نمایندگی از جناح خیر بوده است ...در سـطح سیاسـت جهـانی نیـت ایـن
جریان ،دولت-ملت ها را به دو گونه متالف یکدیگر دسته بندی می نماینـد کـه در قطـب شـرارت،
استکبارگران و زورگویان به سرکردگی امریکا و اسرائیل حدور دارند ...نقطه مقابل یعنی قطـب خیـر،
هر کشوری که در تداد با قطب شر قرار بگیرد ،به این دسته تعلق پیدا می کند .بر ایـن اسـاس و بـا
این تفسیر ،قطب خیر به مجموعه ی گونه گونی از بنیادگرایـان مسـلمان ،دولـت هـای کمونیسـتی،
کشورهای فقیر آفریقایی ،ملت های آمریکای لاتین و مواردی از این حیـث اطلـاق مـی گردد(.حـداد،
.)11 :3177
بنابراین انعکاس ثنویت در نظام معرفت شناسانه نواصولگرایان بـر روابـ بـین الملـل و سیاسـت
خارجی ،تصویری از تتاصم ،تباین ،تقابل و جدال میان دولت های شر با دولت های خیر و ملـت هـا
را به نمای می گذارد...شاخص های دوستی و دشمنی در ساحت نظام بین الملل در سیاست خارجی
اصولگرایانه براساس چنین بافتار اسطوره گرایانه ای تکوین و تقویم پیدا کرده بود(حـداد-19 :3177 ،
.)16
 -1ماهیت الگوپردازانه و مدل سازانه از صدور انقلاب
در دولت احمدی نژاد ،دیپلماسی عمومی یکی از ابتارهای مهم صدور انقلاب تلقی می شـد .ایـن
تعبیر بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران با عموم مردم کشورهای دیگر ارتبا مستقیمی برقرار
می کردد تا از طریق آن در شناساندن ایده ها ،آرمان های اسلامی و انقلابی ،معرفی نهادها ،فرهنگ و
هنجارها و تبیین اهداف و سیاست های خود بکوشد(سرزعیم.)333 :3171 ،
دولت نهم و دهم در ترویج و صدور انقلاب اسلامی ،مردم کشورها را متاطب خوی قرار می داد
و از طرف دیگر ضمن ظالم تلقی کردن نظام حاکم بر آن هـا ،طـی رویکـردی مکاتبـه ای از آن هـا
تغییر رویه و رویکرد را خواستار بود .نامه به جرا بوش ،آنگلا مرکل ،ژاک شـیراک ،رومـانو پـرودی و
پاپ بندیکت نمونه هایی از اتتاذ رهیافت مراسله ای توس دولت محمـود احمـدی نـژاد بود(بـاقری
دولت آبادی و شفیعی سیف آبادی.)799 :3171 ،
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صدور انقلاب اسلامی در دوران اصول گرایی ،در چارچوب نظریـه ی انقلـاب مسـتقر ،بـه صـورت
تبیین و ترویج افکار و اندیشه های انقلاب اسلامی از راه آگاهی بتشی و رهـایی بتشـی ملـت هـای
مسلمان و مستدعف تعریف می شود ،مفهوم صدور انقلاب به معنای ترویج گفتمـان انقلـاب اسـلامی
است که متدمن آگاهی بتشی و رهایی بتشی دیگران نیت می باشد ،گفتمانی که مـی توانـد الهـام
بت سایر ملت ها برای آزادی و رهایی از ساختارهای سلطه و سرکوب در سطوح داخلی و خـارجی
قرار گیرد .چون ملت های مسلمان و مستدعف از راه درک و شناخت دقایق و حقایق گفتمان انقلـاب
اسلامی به شرای موجود داخلی و بین المللی و وضعیت مطلوب در این دو سطح ،آگـاهی مـی یابنـد.
نتیجه ی عملی این خودآگاهی نیت تلاش برای عملی ساختن این گفتمان است که رهـایی آنـان را از
ساختارهای سلطه و سرکوب مهیا می کند(مسعود نیا و قربانی.)71 :3171 ،
 -6ملازمه «ایرانیت» و «اسلامیت»
در این دوران از سه محور هویت ملی -یعنی ایرانیت ،اسـلامیت و تجـدد -تجـدد بـه نـوعی بـه
کناری گذارده شد و تقریبا دقایق آن گفتمان در رویکردهای سیاست خارجی کمتر مورد استفاده قـرار
می گرفت .اما دو بال دیگر هویت ملی(ایرانیت و اسلامیت) در کنار هم به خدمت ساحت هـای گونـه
گون به خصوص سیاست خارجی دولت احمدینژاد درآمد.
اما با این تفاوت که در اوایل زمامداری نگاه حداکنری به «اسلام» وجود داشت و هر چه به اواخر
دوران احمدی نژاد نتدیک می شویم ،این نگاه حداکنری از «اسلام» به سمت «ایران» سوق پیدا می
کند(صبوری و صالحیان .)336 :3177 ،اما آنچه مهم ارزیابی می شود آن است که در هر حالت بـین
«ایران» و «اسلام» در هویت بتشی به سیاست خارجی در این دوران تلازم وجود دارد.
 -9میکرو-پولتیک «مکتب ایرانی»
فرانسی فوکویاما(نظریه پرداز ژاپنی الاصل آمریکایی) «پایان تاریخ»اش شـهرهای جهـانی دارد.
این پژوهشگر نظریه ای با عنوان «میکروپولتیک و میکروفیتیک» عرضه کرده و از میکروپولتیک بـه
تعبیر میل و انگیته و از میکروفیتیک به تعبیر قدرت یاد کرده است .وی اعتقاد دارد که انگیته و میـل
همان فرهنگ است و در صورت تغییر در این حوزه می توان امید دگرگونی در حـوزه هـای دیگـر را
داشت(خبرگتاری فارس.)3173 ،
«مکتب ایرانی» ایده است که اسفندیار رحـیم مشـایی در همایشـی آن را بیـان نمـود و محمـود
احمدی نژاد به تایید و تفسیر آن پرداخت .در توضیح این ایده هر دو شاخصه های مکتب ایرانی را بـا
ادبیات ناسیونالیسم باستانی تبیین کردند .احمدی نژاد در عین حال که ایران را یک مکتب تلقی مـی
کند و از فرهنگ متعالی آن ستن می راند ،ایجاد تمدن بشری را مرهون ایران می دانـد (خبرگـتاری
مهر .) 3137 ،در این جا رئی جمهور به صراحت تغییر رویکرد خوی را اعلام می دارد و دال کانونی
هویت ملی ایران را از اسلام به سمت ایران سوق می دهد.
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میکرو پولتیک «مکتب ایرانی» در این قسمت بدان معناست کـه محمـود احمـدی نـژاد پـ از
چندین سال که با نگاه حداکنری «اسلام گرایانه» بر مسند قدرت نشسته بود حال در اواخر دولت خود
با تغییری پارادایمیک تحول میل ،انگیته و نهایتا فرهنگ سیاسی-اجتماعی به سمت «ایران گرایـی»
را دنبال می کرد.
احمدی نژاد با اعتماد به نف  ،به نوعی از ایرانی بترگ ستن به میان می آورد که از این توانایی
برخوردار است تا به قدرت جهانی مبدل گردد .وی بارها جایگاه فرهنگی و تمدن ساز ایران باستان را
مورد ستای قرار داده بود .در کل و با توجه دوران پایانی دولت محمود احمدی نژاد می توان اینگونه
بیان کرد که به جت دولت موقت ،هیچ کدام از دولت های پ از انقلاب به اندازه دولت های نهم و به
خصوص دهم بر والایی و جایگاه ایرانی گـری در تکـوین هویـت ملـی جمهـوری اسـلامی ایـران در
راستای سیاست خارجی ایران تاکید نکرده اند(صبوری و صالحیان.)339 :3177 ،
در همین راستا ،محمود احمدی نژاد در مراسم رونمایی از منشور کوروش ،وی را «شـاه جهـان»
نام نهاد که حرکت همانند حرکت پیامبران است؛ مشایی ،رئی دفتر وی نیت منشور مذکور را «آیت
الهی» قلمداد کرد(دهقانی فیروزآبادی و نوری.)399 :3173 ،
نتیجه گیری
کلان روایت در رشتۀ رواب بین الملل و زمینۀ مطالعاتی سیاست خارجی به صـورت کلـی در مـواقعی
که سیاست خارجی دولت-ملت ها را مورد کندوکاو و کنکاش قرار می دادند منحصرا به منافع عینـی،
ظاهری ،ملموس و فیتیکی آن کنشگران توجه می کردند .تا زمانی که چهـارچوب نظـری و گفتمـان
معنایی برساخت گرایی وارد مطالعات علوم انسانی و سیاسی به طور عام و رواب بین الملل و سیاست
خارجی به طور شد .در این تئوری و مکتب علاوه بر واکاوی منفعت های مادی و عینی دولـت-ملـت
ها ،منفعیت های هویتی ،فرهنگی ،ذهنی و انگاره ای آن ها نیت مورد کندوکاو قرار می گیرد.
از این رو و در این چهارچوب پژوه مشتص نمودیم که نشانگان نظـام معنـایی دوره موسـوم بـه
اصول گرایی شامل نقد نوستالژیک گرای «امر واپسین» ،دولت عدل اسلامی(عدالت گرایـی) ،مسـئلۀ
موعودیت و «فرجام گرایی الهی» ،ثنویت پنداری و مانوی نگری نظام هستی ،نـوع نگـرش دینـی و
اسلام سیاسی اصولگرایانه ،تعالی در تقابل با توسعه ،دُشوارۀ «استحالۀ فرهنگی» و بـروز اراده گرایـی:
تقابل خردی فردی-خرد جمعی می باشد.
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حال که با بررسی و ژرفاکاوی نظام معنایی دولت اصولگرایی احمدی نژاد در قالـب نشـانگان آن
مورد بررسی قرار گرفت و مشتص شد که ایرانیت در قالب محورهای اهتمام به فناوری هسته ای به
منابۀ «الگوسازی» ،استعاره «تعالی» در سیاست خارجی ایران ،نمودها و نمادهای «دیپلماسی نوروز»،
بافتار اسطوره گرایانۀ سیاست خارجی ایران ،ماهیت الگوپردازانۀ و مدل سازانۀ از صدور انقلاب ،ملازمۀ
«ایرانیت» و «اسلامیت» و میکرو-پلتیک «مکتـب ایرانـی» تکـوین دهنـدۀ سیاسـت خـارجی سـازه
انگارانۀ جمهوری اسلامی ایران در این مقطع است به این نتیجه می رسـیم کـه مولفـه مـذکور را بـه
دقت مورد مداقه قرار دهیم تا تاثیر آن به احسن الوجه مورد توجه قرار گیرد.
آنچه این مقاله در پی آن بود بدین صورت است که در رویارویی ساختار و کارگتار ،هیچ یـک بـر
دیگری متقدم و یا متاخر نمی باشد بلکه هر دو در یک مسیر به صورتی همبودگونه سیاست خـارجی
دوره زمانی مشتص شده را تکوین و قوام می دهد .در پژوه حاضر به تاسی از چهـارچوب نظـری
هویت ملی تلاش شد تا دشواره ایرانیت به عنوان یکی از محورهای هویت ملی ایـران مـورد بررسـی
قرار گیرد و این گونه برساخت گردید که ایرانیت و شاخص های آن به گونـه ای سیاسـت خـارجی را
متاثر از خوی می سازند که بدون تردید امکان تفکیک بین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایـران
و این مولفه از هویت ملی قابل تصور نیست.
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منابع
 .1ازغندی ،علیرضا ( .)1931چارچوب هاا هتاگ یای
همتور

هاا

سیاساگ خاارهی

اسلامی اییان .تهران :نشر قومس.

 .2ب قری دولت آب دی ،علی و محسن شفیعی سیف آب دی ( .)1931از هاشامی تاا ر ااا ی؛
بیرسی سیاسگ خارهی اییان .تهران :تیس .
 .9بصیری ،محمد علی و احمدی نژاد ،حمید ( .)1931تبیین دیپلماسی فیهنگی سید محمد
خاتمی محمود اامد

ژاد در ظام بین الملل .رهی فت ه ی سی سی و بین المللی.

س ل  .7شم ره .64
 .6حااداد ،غل مرض ا ( )1936ساااخرار مانااایی واصااوگ یایااان سیاسااگ خااارهی
همتور

اسلامی( .)2931-2931پژوهش ن مه علوم سی سی .س ل دهم .شم ره .9

 .1حسین زاده ،محمد علی ( .)1933اسلام سیاسی در اییان .قم :انتش رات دانشگ ه مفید.
هدید غیب که کمری به آن توهه مای

 .4خبرگزاری ف رس (1خارداد .)1931اسریاتژ
شود .ق بل دسترس از آدرس اینترنتی زیر:

https://www.farsnews.com/news/19310290000131/%D%3A%7D%3B%9D%3AA%D%3B%1D
%3A%7D%3AA%DA%33%DB3%C-%D%3AC%D%3AF%DB3%C%D%3AF%D%3BA%D%3B%1D%3A3-%DA%A%3D37%3-%DA%A%3D%31%3D%3AA%D%3B1%D%3A%3D37%3-%D%3A%2D34%3-%D%3AA%D%33%3D%3AC%D37%3%D%31%3DB3%C-%D%3B%6D%33%3D%3AF

 .7خسروی ،علیرض ( .)1931دین ،ا قلاب اسلامی هویگ .تهران :انتش رات تمدن ایرانی.
 .3خلیلی ،محسن و آزماوده ،فهمیاده ( .)1933پا

زمیناه تاریخی/ا دیشاه ا

سیاساگ

خارهی تاالی یا .پژوهش سی ست .س ل  .12شم ره .23
 .3دیپلم سی ایرانی (21اسفند .)1930سفی ور ز

اامد

ژاد؛ ظیفیرتا ا رظارها .ق بل

دسترس از آدرس اینترنتی زیر:
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1333393/%D%3B%9D%31%3D%3B1%D%34%3D%33%3D%3B%1D%33%3D%3B%2DB3%C%D%3A%7D%3AD%D%31%3D%3AF%DB3%C-%D%34%3DA%33%D%3A%7D%3AF-
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%D%3B%3D%3B%1D%31%3DB3%C%D%3AA%D%37%3D%3A7-%D33%3%D%3A%7D%34%3D%3AA%D%3B%3D%3A%7D%3B%1D%37%3D%3A7

 .10دهشیری ،محمدرض ( .)1930درآمد
یایش ها

ساخرار

بی سیاساگ خاارهی دکرای ااماد

عناصی مرحوگ سیاساگ خاارهی همتاور

اژاد
اسالامی

اییان .تهران :شرکت انتش رات علمی و فرهنگی.
 .11دهق نی فیروز آب دی ،جل ل و وحید نوری ( .)1931سیاسگ خارهی همتاور

اسالامی

اییان در د ران اصوگ یایی .تهران :انتش رات دانشگ ه ام م ص دق.
 .12دهق نی فیروزآب دی ،جل ل و رادفر ،فیروزه ( .)1933الگو

صاد ر ا قلااب در سیاساگ

خارهی د لگ تم .دانش سی سی .س ل  .1شم ره .1
 .19دهق نی فیروزآب دی ،جل ل و فیاروزی ،علیرضا ( .)1931دیپلماسای عماومی همتاور
اسلامی اییان در د ران اصولگیایی .فصلن مه روابط خ رجی .س ل  .67شم ره .2
 .16رسولی ث نی آب دی ،اله م ( .)1930هویگ ا قلابی-اسالامی ظاام همتاور
اییان در فرمان ها

اسالامی

مخرلف سیاسگ خارهی .فصلن مه سی سات خا رجی .سا ل .21

شم ره .1
 .11سرزعیم ،علی ( .)1931پوپولیسم اییا ی تحلیل کیفیگ اکمیا ی محمود ااماد
ژاد از منظی اقرصاد ارتباطات سیاسی .تهران :نشر کرگدن.
 .14صبوری ،ضی ءالدین و ص لحی ن ،ت ج الادین ( .)1932آزمون پذیی
در بیرسی سیاسگ خارهی همتاور

ظییه سازه ا گار

اسالامی ایایان در د لاگ هاا

تام

دهم( .)2931-2932پژوهش ه ی روابط بین الملل .دوره  .1شم ره .3
 .17صنیع اجل ل ،مریم ( .)1936درآماد

بای فیهناو هویاگ اییا ای .تهاران :موسساه

مط لع ت ملی.
 .13کریمی فرد ،حساین ( .)1933تحلیال سیاساگ خاارهی همتاور
بیاساس مولفه ها

اسالامی ایایان

هویگ ملی .فصلن مه تحقیق ت سی سی و بین المللای .سا ل  .1شام ره

.2
 .13گرامی ن ،سعیده س دات و رضا پاور قوشا ی ،محماد ( .)1936هتاا ی شادن مواعا
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فیهنگی همتور

ساخرار-کار زار(مقایساه ساه

اسلامی اییان از ظی ظییه

د لگ اکبی هاشمی رفسنجا ی ،سید محمد خااتمی محماود ااماد

اژاد).

مط لع ت راهبردی جه نی شدن .س ل  .4شم ره .14
 .20محمد نی  ،مهدی ( .)1936بیرسی تطبیقی سیاسگ خارهی د لگ ها

اصوگ یا

اعرداگ .سی ست پژوهی .دوره  .2شم ره . 1
 .21محمودی رج  ،زکری ؛ ام م جمعه زاده ،جواد و با قری دولات آبا دی ،علای ( .)1931تحلیال
ر یکید د لگ تم دهم سبگ به هتا ی شدن فیهنو باا اسارفاده از ظییاه
آشوب .پژوهش ه ی راهبردی سی ست .س ل  .1شم ره .17
 .22مسعود نی  ،حسین و قرب نی ،ساعید ( .)1939الگوها
همتور

صد ر ا قلااب در فرماان هاا

اسلامی اییان .پژوهش ه ی سی سی .س ل  .6شم ره .11

 .29منصااوری مقاادم ،جه نش ایر و اساامعیلی ،عل ای ( .)1930تحلیلاای باای سیاسااگ خااارهی
همتور

اسلامی اییان در د ره ریاسگ همتاور

محماود ااماد

اژاد از

منظی مدگ پیوسرگی(هیمز ر ز ا) .فصلن مه سی ست .دوره  .61شم ره .1
 .26مول ن  ،حمید و منوچهر محمادی ( .)1937سیاسگ خارهی همتور
د لگ اامد

اسلامی اییان در

ژاد .تهران :نشر دادگستر.

 .21میرمحمدی ،داوود ( .)1939فرارهایی درباره هویگ ملی در ایایان .تهاران :موسساه
مط لع ت ملی.
 .24نوری ،وحید و ملکوتی ،محمد ( .)1931هایگاه عدالگ طلبی در منااب هویاگ سااز
سیاسگ خارهی همتور

اسلامی اییان .فصلن مه سی ست خ رجی .س ل  .24شم ره .1

