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مقاله پژوهشی
تبیین سیاست خارجی در نظریه نظام انقالبی بیانیه گام دوم از منظر تحلیل گفتمان
علی آزرمی
تاریخ دریافت1400/02/14 :
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تاریخ پذیرش1400/06/18 :

چکیده :نظریه نظام انقالبی بهعنوان یک مفهوم راهبردی در بیانیه گام دوم که بهمعنای همزیستی
انقالبیگری و نظاممندی یا جوشش انقالبی و نظم سیاسی -اجتماعی است از اصطالحات و واژههای مهمی
است که پساز طرح ،سرفصل جدیدی در مطالعات سیاسی و جامعهشناختی ایران پساز انقالب
گشودهاست .از طرف دیگر بحث سیاست خارجی همواره یکی از محورهای مطالعاتی در ایران پساز
انقالب بودهاست تا جاییکه میتوان انقالب اسالمی ایران را ایجاد کننده یک شیفت پارادایمی در سیاست
خارجی ایران تلقی نمود .لذا در مقاله پیش رو تالش داریم تا سیاست خارجی بهعنوان یکی از حوزههای
مهم مطالعاتی در علوم سیاسی و همچنین نظریه نظام انقالبی بهعنوان جدیدترین مفهوم در حوزه
جامعهشناسی سیاسی را بصورت تبیین گفتمان سیاست خارجی در نظریه نظام انقالبی مورد کنکاش قرار
دهیم  .در همین راستا تالش خواهیم نمود تا مفصلبندی گفتمانی سیاست خارجی در نظریه نظام انقالبی و
همچنین هویتیابی و تثبیت معانی در این گفتمان را مورد تحلیل و تبیین قرار دهیم .مدعای مقاله بر این
است که دال مرکزی گفتمان مورد بررسی تعامل گرایی ضد نظام سلطه بوده و بقیه دال ها همچون جهاد
کبیر ،مقاومت گرایی فعاالنه ،نرمش قهرمانانه و کنشگری استراتژیک ،تحول در هندسه قدرت جهانی و
شکل گیری نظم نوین اسالمی بصورت منطقی حول آن مفصل بندی شده اند ،همچنین گفتمان سیاست
خارجی نظریه نظامی انقالبی با بهرهگیری از عناصر بینا گفتمانی و بینا متنی فقه سیاسی شیعه ،اسناد باالدستی
و قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران و اندیشههای امامخمینی (ره) و آیتاهلل خامنهای که اسطورهها
و ذهنیت جامعه ایرانی را شکل دادهاند توانسته اعتباری برای خود در عرصه عمومی و سیاست خارجی
ایران فراهم آورد.
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مقدمه
دنیای امروز انقالب اسالمی پساز نظامسازی به رکااود و خاموشاای دنااار نشااده و نمیشااود و میااان
جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند بلکه از نظریه نظااام انقالباای تااا
ابد دفاع میکند .این جمالت یکی از مهمتاارین و راهبردیتاارین ب شهااای بیانیااه گااام دوم انقااالب
اسالمی است که مقام معظم رهبری با طرح نظریااه نظااام انقالباای و برخاای از ویژگیهااای ایاان نظااام
سرفصل جدیدی در مطالعات سیاسی و جامعهشناختی ایران پساز انقالب اسااالمی گشااودند .نظریااه
نظام انقالبی در اندیشه رهبری راه رسیدن به آرمان های نهایی انقالب اسالمی یعنی جامعااه پااردازی و
تمدن سازی است(.سرپرست سادات )293:1398،بنابراین نظریه نظام انقالبی نگاه فرآیندی به حرکاات
انقالبی دارد که سرآغاز آن نهضت امامخمینی(ره) و وقوع انقالب اسالمی بوده و تمدن نااوین اسااالمی
هدف نهایی آن میباشد  .همچنین تلفیق دو مفهوم بهظاهر متناقضنمای نظام یا سیسااتم و انقااالب در
نظریهی نظام انقالبی از ابداعات اندیشهای و تئوریکی رهبر انقااالب اساات کااه از نظریااههای سیاساای
مطرح در این حوزه شالودهشکنی نمااوده و دیاادگاه و مفهااوم جدیاادی را تئااوریزه میکنااد .براسااا
دیدگاه کرین برینتون انقالب ها نهایت ًا به نظام تبدیل میشود و ایاان بازگشاات و تباادیل را ترمیاادورنام
مینهد یا کسینجر از این مطلب س ن بگوید که ایرانیها بایااد بااین دو گزینااه دولاات ملاات بااودن یااا
نهضت انقالبی یکی را انت اب کند ،اما در نظریه نظام انقالبی بر همزیستی انقالبی گری و نظاممناادی،
از در کنار هم بااودن جوشااش انقالباای و نظاام سیاساای-اجتماااعی و عاادم وجااود تضاااد بااین آنهااا
مفهومپردازی میشود بنابراین نظام انقالبی یعنی حرکت مبتنی بر عقالنیت برای نیل به آرمانهای یااک
ملت .نظام ساختار را و انقالبی آرمان را نشان میدهد ( .جمشیدی)1397 ،
از سوی دیگر شاااید بااهجرات بتااوان گفاات کااه یکاای از پیاماادهای مهاام انقااالب اسااالمی و یکاای
از نشاامگیرترین تحااوالت دوران پسااا انقااالب کااه آن را از دوران ماقباال خااود متمااایز میکنااد
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سیاسااات خاااارجی را بهدرساااتی یکااای از کانونهاااای مهااام مطالعاااات پساااا انقالبااای قااارار
داد(.مشاایرزاده )45:1397،انقااالب اسااالمی ایااران در سااال  57زمینهساااز ظهااور خوانشاای انتقااادی
نسبتبه محاایب بینالملاال و نظاام حاااکم باار آن گشاات باار ایاان اسااا

و پیاارو بااروز ایاان انقااالب

اجتماااعی رویکردهااای ایااران نساابتبه روناادهای بینالمللاای در وضااعیتی بساایار متفاااوت از
دوران پهلااوی قاارار گرفاات تااا جاااهی کااه میتااوان قاهاال بااه نااوعی شاایفت پااارادایمی در حااوزه
سیاساات خااارجی در جریااان انقااالب اسااالمی شااد (حاااجی یوساافی و رضااایی پناااه،)46:1399،
در همین راسااتا ماای تااوان گفاات کااه نظریااه نظااام انقالباای بیااانگر یااک رویکاارد جدیااد و شاایفت
پارادایمی ناوینی در عرصااه سیاساات خااارجی میباشااد .اساسا ًا بااا پیااروزی انقااالب اسااالمی ایااران
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سیاساات خااارجی نظااام جمهااوری اسااالمی ایااران اساات  .باار ایاان اسااا

حتاای میتااوان بحااث

در سااال  1357تحااوالت ساااختاری در سیاساات خااارجی باار پایااه گفتمانهااایی بهوجودآمااده
اسااات کاااه باااهعنوان ناااارنوب معناااایی مقاااوم سیاسااات خاااارجی میباشاااد (.جانبااااز و
جعفااری )94:1395،سیاساات خااارجی یکاای از وجااوه مهاام فعالیتهااای یااک نظااام سیاساای
اساات و شااامل راهبردهااا و خبمشاایهای نظااام در قبااال دیگاار نظامهااای سیاساای میشااود،
سیاست خااارجی مهمتاارین وجااه زناادگی اجتماااعی سیاساای ملتهااا و کشااورها تلقاای میشااود و
تااالش باارای فهاام و درت ماهیاات ،روناادها و نهایت ا ًا مبااانی فکااری و گفتمااانی سیاساات خااارجی
کشااورها همااواره و خصوصا ًا در سااالهای اخیاار کااانون مطالعااات دانشااگاهی بودهاساات .بنااابراین
طبااق مطالااب گفتهشااده درت گفتمااان سیاساات خااارجی در نظریااه نظااام انقالباای جهاات شااناخت
اصااول و راهبردهااای سیاساات خااارجی نظااام جمهااوری اسااالمی ایااران و نی ال بااه راهکارهااای
عملی در ساختن آینده مطلااوب و ماارجئ حاااهز اهمیاات خواهااد بااود  .لااذا مقالااه پاایش رو تااالش
ماای کنااد بااه برخاای سااواالت محااوری از جملااه اینکااه صااورتبندی گفتمااانی سیاساات خااارجی
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در نظریااه نظااام انقالباای نگونااه اساات بااهعبارتدیگر دال مرکاازی و دالهااا و ماادلولهای گفتمااان
فوق کدامانااد؟ پاسااد دهااد .در همااین راسااتا ایاان مقالااه تااالش میکنااد بااه ساایاالت دیگااری نیااز
همچااون نگااونگی غیاارت سااازی و هویتیااابی گفتمااان سیاساات خااارجی نظریاه نظااام انقالباای
و تثبیاااات معااااانی گفتمااااان سیاساااات خااااارجی نظااااام انقالباااای پاسااااد دهااااد .
چهارچوب نظری:
واژه گفتمان ابتدا توسب یکی از مترجمان ایراناای بااهعنوان معااادلی باارای واژه انگلیساای دیساکور

1

پیشنهاد و در اندت زمانی استفاده از آن رایج شد ،بهگونهای که حتی به حوزه سااریالهای تلویزیااونی و
محاورات روزمره مردم نیز راه یافت (.تاجیک و روز خااوش . )91:1387 ،الزم بااه ذکاار اساات کااه در
لغتنامهها در مقابل واژه دیسکور

عالوهبر گفتمان که کاااربرد فنیتاار آن در حااوزه فلساافه و علااوم

اجتماعی است به واژههای گفتار و کالم نیز برمیخوریم که کاربردهای معمولی و البتااه پرسااابقهتر واژه
را بیان میکند(.آشوری. )112:1384،
اصطالح تحلیل گفتمان ن ستینبار در زبانشناسی و توسب زلیااک هااریس بااه کااار رفاات .گفتمااان
امروزه یکی از پرکاربردترین مفاهیم در مباحث نظری و تحلیلهای محاصر در حااوزه علااوم اجتماااعی
و بهطور خاص علوم سیاسی شدهاست  ،تااا جاییکااه بااه دلیاال آنچااه از تاااهیر ایاان مفهااوم در نظریااه
اجتماعی معاصر میدانند از نرخش گفتمانی در علوم اجتماعی یاد میکنند هرنند که برخاای دیگاار از
پژوهشگران از جمله پری اندرسون بهعلت آنچه کااه زیااادهروی در تلقاای گفتمااانی از امااور میداننااد
باااااهعبارتی کنایاااااهآمیز از تاااااورم گفتماااااان سااااا ن میگویناااااد(.ایگلتون)32:1381 ،
فارغ از این مناقشات و تعارضات نظری باید گفت که امروز نمیتوان از تأهیر و نقش تحلیل گفتمااان و
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-Discourse

1

اراهه کردهاست نشم پوشید؛ خصوصا در کشور ما که برای بسیاری از پژوهشااگران خسااته از ساایطره
روشهااای پوزیتیویسااتی و کماای نویاادب ش رویکااردی متفاااوت در تحقیااق میباشااد .یکاای از
معروفترین و مشهورترین رویکردها در تحلیل گفتمان توسب الکال و موفه اراهه شدهاست ایاان دو از
طریق بازخوانی و ساختارشکنی نظریههای افرادی همچون گرامشی ،آلتوسر ،فوکو ،الکااان ،سوسااور و
دیگران نظریه گفتمان خود را در کتاب هژمااونی و راهبردهااای سوسیالیسااتی شااکل دادهانااد(.هوارث،
 )136:1375بر این اسا

آنها بهجای نبردهای طبقاتی از ضدیتها س ن میگوینااد یااا هویاات را در

برابر وضعیت طبقاتی و مفصلبندی را دربرابر سیاساات بااه کااار میبرنااد)Harpham,2002:110(.
شیوه تحلیل گفتمان با پرداختن روشمند به نظامهای معنایی و آرایش گفتمانها درواقع تالش میکنااد

مقالۀ پژوهشی :تبیین سیاست خارجی در نظریه نظام انقالبی ، ...علی آزرمی

رویکردهای گفتمانی در مطالعات علوم انسانی و نورافکن هایی که در روشنگری و شااناخت پدیاادهها

تا باورها و اندیشهها و ایدههای مفصلبندی شده منضبب و معنادار را مااورد شناسااایی و ارزیااابی قاارار
دهند .نظریه گفتمان بر آنست تا نگونگی پیدایش و بسب و تحول اندیشهها را بااهعنوان یااک گفتمااان
که سازندهی معانی و فعالیتهای سیاسی است درت و تبیین کند (.موسوی )65:1384 ،ارنسااتو الکااال
و همسر وی شانتال موفه  ،نظریه گفتمانی را بااه تأساای از فوکااو بااه همااه امااور اجتماااعی و سیاساای
گسترش میدهند و میکوشند با استفاده از این نظریه جامعه معاصر را تحلیل کنند .الکال و موفااه بااا رد
تمایز میان پراکتیس های گفتمانی و غیر گفتمااانی بیااان میکننااد کااه هاار ابااژه ای بااهعنوان موضااوع
گفتمانی ساخته میشود تا جاییکه هیچ ابژه ای خارج از زمینه و شاارایب گفتمااانی یافاات نماای شااود.
مفاهیم اصلی :
در نظریه یا تحلیل گفتمانی الکال و موفه ،مفاهیم اصلی و کلیدی وجود دارد که کاربرد این نظریااه باار
مبنای آن استوار و انجام میشود .کثاارت مفاااهیم در نظریااه ایاان دو اندیشاامند اگرنااه فهاام آن را تااا
حدودی دشوار مینماید اما درعینحال اباازاری در اختیااار محقااق قاارار میدهااد کااه بااهخوبی بتوانااد
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گفتمانهای حاکم باار جوامااع را بشناسااد و اجاازای م تلااه پدیاادههای سیاساایاجتماعی را تحلیاال
کند(.پوزش شیرازی و کسرایی )350:1388،برخی از این مفاهیم که برای پاسااد بااه سااواالت مقالااه و
فهاام گفتمااان سیاساات خااارجی نظریااه نظااام انقالباای سااودمند خواهنااد بااود عبارتانااد از:
 -1مفصلبندی :1هر عملی که میان عناصر مجزا و پراکنااده ارتباااق برقاارار کنااد بهنحویکااه معنااا و
هویت این عناصر در نتیجه عمل فوق تعدیل شود بهعبارتدیگر به عمل گردآوری اجاازای م تلااه و
ترکیب آنها در هویت جدید را مفصاالبندی گوینااد (.مااارش و اسااتوکر )203:1378 ،بنااابراین باارای
اینکه مفاهیم و کنشگریها قابلفهم باشند باید بهمثابه جزهی از یک نارنوب گسترده معنایی تلقاای و
درت شوند  .مفصلبندی کنشی است که میان عناصر م تله ماننااد مفاااهیم نمادهااا و اعمااال و غیااره
ننان رابطهای ایجاد میکند که هویت اولیه آنها دگرگونشده هویتی جدید مییابند  .ازایاانرو هویاات
گفتمان در اهر رابطه ای است که از طریق عمل مفصلبندی میان عناصاار گوناااگون بااه وجااود میآیااد.
بنابراین میتوان گفت که گفتمانها مفصلبندی مجموعهای از مفاهیم و واژگان هااا هسااتند کااه حااول
یاااک دال برتااار قااارار گرفتاااه و باااه زنااادگی انساااان معناااا میب شاااند (.خلجااای)54:1386،
-2دال مرکزی :2به ش ص یا مفهومی کااه سااایر دالهااا حااول محااور آن مفصاالبندی میشااود دال
مرکزی گویند .دال مرکزی همانند عمود خیمه برای گفتمان است به تعبیر الکال و موفااه نشااانهای کااه
سایر نشانهها در اطراف آن نظم میگیرند دال مرکزی است .اساسا  ،دال مرکزی آننیزی اساات کااه در
گفتمان رقیب طرد شده و جای آن خالی است تااالش گفتمااان در راسااتای هاباات کااردن شاابکهای از
معانی حول دال مرکزی صورت میگیرد ؛ بعبارتدیگر ظهور گفتمانهااا بااا تثبیاات نساابی معنااا حااول
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 -3دال و مدلول :دالها اش اص مفاااهیم عبااارات و نمادهااایی هسااتند کااه در نااارنوب گفتمااانی
خاص بر معنایی خاص داللت میکند معنا و مصداقی که یک دال بر آن داللت میکنااد ماادلول نامیااده
میشوند.
 -4غیریت و خصومت :1در نظریه الکال و موفه ،هویت گفتمانها مبتنی بر شناخت فضای ت اصاام و
غیریاات ساازیها میباشااد .آنتاگونیساام یااا تنااازع بااه گفتمااان هویاات میدهااد بنااابراین تنازعااات و
خصومتها مرزهای هویتی را روشن میکنند؛ ضدیت امری است که از راه آن گااروه هااا ،جوامااع ،و
کارگزاران مرزهای سیاسی خود را می شناسند و از راه فرایند دگرسازی هویاات خااود را ماای سااازند.
(تاجیک )85:1383، ،بهعبارتدیگر گفتمانها همواره به واسطه دشاامن هویاات پیاادا میکننااد و نظااام
معنایی خود را بر اسا

مقالۀ پژوهشی :تبیین سیاست خارجی در نظریه نظام انقالبی ، ...علی آزرمی

دالهااااااااااااای مرکاااااااااااازی ر میدهااااااااااااد (Rear&Jones,2013:385).

آن تنظیم میکنند .درحقیقت برای درت ساختار نظام معنایی گفتمااان بایااد آن

را در مقابل ساختار نظام معنایی گفتمان رقیب قرار داد و نقاق درگیااری و تفاوتهااای معنااایی را پیاادا
کرد  (.سلطانی )10:1383 ،فرض گفتمانهای م تله مستلزم هویتیابی آنها از طریق فراینااد غیاارت
سازی است (.بهروزی لااک )55:1386 ،بنااابراین همیشااه در هاار دوره تاااری ی از اجتماعااات بشااری
دستکم دو دسته گفتمان م تله با درجات متفاوتی از معارضااه  ،درگیاار نااوعی رقاباات و سااتیز بااا
یکدیگر هستند(.کچوهیان)117:1386 ،
 -5عنصررر 2یررا وه رره :1دالهااایی کااه حااول دال مرکاازی گاارد میآینااد وقتااه مینامنااد ،
وقتااه هااا تااا قباال از مفصاالبندی در گفتمااان هااا در حااوزه گفتمااانگونگی قاارار دارنااد و
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2
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عنصاار نامیااده میشااوند .لااذا گفتمانهااا را میتااوان تالشاای باارای تباادیل عناصاار بااه وقتااه
ال تثبیتشاااده تلقااای کااارد
هاااا از طریاااق تقلیااال ننااادگانگی معناااا باااه یاااک معناااای کاااام ً
 (Jorgensen&Filips,2002:24).انساااااجام گفتماااااانی باااااه هباااااات رابطاااااه دال و
مدلول یا بهعبارتدیگر هبات رابطه دال و عناصر با دال مرکزی وابستهاست .
 -6برجس هسازی و حاشیه رانی:برجستهسازی دالهای مورد نظر خود و به حاشیه راندن نظام معااانی
و دالهای گفتمان رقیب و برجستهسازی نقاق قااوت خااود و نقاااق ضااعه گفتمااان رقیااب یکاای از
استراتژیهای مهم گفتمانی است که تحت عنااوان برجستهسااازی و حاشاایه راناای عنااوان میشااود .از
نظرگاه الکال و موفه الزمه تثبیت معنای دالها و هژمونیااک شاادن یااک گفتمااان بهرهگیااری از راهباارد
برجستهسازی و حاشیه رانی میباشد .در هر گفتمانی تالش میشااود نیاارو و هویاات خااود از طریااق
برجستهسازی در قالب زبان و کارکردهای زبانی مطرح و برجسته شود و نیرو و هویت غیر یا گفتمااان
رقیب براسا

میلفههای زبانی طرد و به حاشاایه رانااده شااود (آقاگاال زاده )7:1385،برجستهسااازی و

حاشیه رانی دارای دو نهره نرمافزاری و س تافزاری است که بیااانگر نرمافزارهااا و سا تافزارهای
قدرت اند .برجستهسازی و حاشیه رانی نرمافزاری در قالب کارکردهااای زبااانی و نااوع سا تافزاری
بهصورتهای م تلفی همچون تظاهرات خیابانی و مانند آن نمود پیدا میکند این دو نوع روش با هاام
در ارتباق بوده و تقویتکننده یکدیگر هستند(.سلطانی)112:1384،
 -7هابلیرررت دس رسررری 2و اع برررار:1الکاااال و موفاااه بااارای تبیاااین اساااتقبال و موفقیااات
گفتمانهاااا در تثبیااات معاااانی دربرابااار گفتمانهاااای رقیاااب و در شااارایب بحاااران هاااا از
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پیشااانهادی گفتماااان باااا اصاااول بنیاااادین جامعاااه ساااازگاری داشاااته باشاااد و اگااار گفتماااان
ماااورد نظااار در اذهاااان ساااوژه هاااا بعناااوان در دساااتر

تااارین گفتماااان در میاااان شااارایب

بحرانااای و جاااایگزینی بااارای گفتماااان هاااای موجاااود و رهاااایی از شااارایب فعلااای باشاااد از
قابلیااااااات دسترسااااااای برخاااااااوردار اسااااااات(Laclau&Mouffe,2001:238) .
مفصلبندی گف مان سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی:
برای درت درست و تبیین دقیق از مفصلبندی و شکلگیری گفتمان سیاست خارجی مبتنی بر نظریااه
نظام انقالبی الزم است به این امر توجه کنیم که تحلیل گفتمان نهتنها نوعی نگاه نظری بلکه بایااد آن را
بهمثابه یک روش نگریست؛ بنابراین اولین گام برای شناخت گفتمان سیاست خارجی رجوع بااه متااون

مقالۀ پژوهشی :تبیین سیاست خارجی در نظریه نظام انقالبی ، ...علی آزرمی

مفهااوم قابلیاات اعتبااار و دسترساای اسااتفاده میکنااد .قابلیاات اعتبااار یعناای اینکااه اصااول

و اسنادی است که میتوان عناصر  ،دالها و مدلولهای متناظر را شناخت  .بهطور مشا ص بیانااات و
مواضع مقام معظم رهبری ،اعالمیهها و اطالعیهها را میتااوان بااهعنوان متااون اصاالی در نظاار گرفاات،
هرنند در تحلیل گفتمان نیازی به تهدید گفتمان قلمروی رسمی نیست و حتی فیلمها و سریالها هاام
میتواند قلمرو شکلگیری گفتمان تلقی شود) (Hansen,2012:2امااا در حااوزه سیاساات خااارجی
میتوان به قلمرو رسمی پسنده کرد .بههمین دلیل در این مقاله برای شناخت گفتمااان مااذکور بررساای
و تأمل در اندیشه و بیانات آیتاهلل خامنهای مورد تاکید میباشد ،خصوصا اینکااه بنااابر قااانون اساساای
جمهوری اسالمی ایران مقام معظم رهبری عالیترین مقام تصاامیمگیری هااای کااالن حااوزه سیاساات
خارجی است و آرا و اندیشههای ایشان در حوزه سیاست خارجی ترساایم کنناادهی عملکاارد دسااتگاه
دیپلماسی خااارجی خواهااد بااود(.واعظی دهنااوی .)46:1391 ،مقااام رهبااری محااور قانونگااذاری و
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راهبری پهنه های گوناگون زیست سیاسی و اجتماعی است که سیاساات خااارجی نیااز در ایاان شاامار
اساااااااااااااات (.دهقااااااااااااااانی فیااااااااااااااروز آبااااااااااااااادی.)261:1389،
س ن گفتن از سیاست خارجی مبتنی بر اندیشههای رهبری س ن از سیاساات خااارجی ایااران پااساز
انقالب است ایشان در اکثر رخدادهای این دوران حضور داشتهاند و این مساائله بااهویژه از خاارداد 68
انت اب ایشان بهعنوان رهبری به پویش بیشتری یافتهاست  .در ادامااه تااالش خااواهیم کاارد برخاای از
مهمترین وقته ها یا دال های سیاست خارجی در گفتمان نظریه نظام انقالبی و نحوه مفصاال بناادی آن
هااااااا حااااااوا دال مرکاااااازی را مااااااورد بررساااااای و تبیااااااین قاااااارار دهاااااایم.
 -1تعاملگرایی ضدنظام سلطه :
دال مرکزی تعاملگرایی ضدنظام سلطه مفهوم ابداعی جدید در گفتمان سیاست خارجی نظااام انقالباای
است که اشاره اولیه به آن در س نرانی آیت اهلل خامنه ای در 19اسفند سااال  1388در جمااع ساافرا و
مسئوالن وقت دستگاه دیپلماسی مطرح شد.
آیتاهلل خامنهای در این دیدار انقالب اسالمی را پدیدآورنده منطق و سیاستی نوین در نظااام بینالملاال
با عنوان سیاست خارجی تعاملی ضد نظام سلطه دانستند .در نشانگان گفتمان نظریه نظااام انقالباای دال
مرکزی تعامل گرایی ضد نظام سلطه دامنهای گسترده از بایدها و نبایدها در بستری از نگاه بااه واقعیاات
ها و هست ها به نمایش میگذارد ،ازجمله اینکه در این نشانگان کانونی گفتمان مااورد بحااث تاکیااد
میشود که در نظام بینالملل دو طرف وجود دارد  ،یکی سلطهگر و دیگری سلطهپذیر و نظام انقالباای
در سیاست خارجی خود نه سلطهگر است و نه سلطهپذیر بهعبارتدیگر در این دوگانااه بااا ساااختاری
روبرو هستیم که در یک طرف کشورهایی هستند که سلطهگر و ساالطهپذیر هسااتند و نظااام ساالطه را
شکل میدهد و از سوی دیگر جبهه ضدنظام سلطه قرار دارد .در ایاان دال مرکاازی کااه سااتون خیمااه
گفتمان سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی تلقی میشااود مفهااوم نظااام ساالطه برساااخته ماای شااود،
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بکار میرفت که در سالهای دهه  60در خطبههای نماز جمعه بیان کاارده بودنااد و بعاادها در تکاماال
اندیشه و در بستر زمااانی مناسااب بااهعنوان نظااام ساالطه مطاارح شااد(.نامدار و ضاامیریان)115:1390،
بنابراین کشورهای آزادی خواه مستقل و غیرمتعهد م اطب تعاملگرایی ایران هسااتند ،تعاماالگرایی در
این گفتمان به این شکل است کااه ایااران خواسااتار تعاماال در روابااب بینالملاال و در عااین توجااه بااه
ارزشهای اسالمی ،آرمانها و اهداف انقالب یعنی زیستن و تعامل در جهان آزاد از ظلم و سااتم و باار
اسا

احترام متقابل بااه حاکمیاات کشااورها میباشااد(.موالنا و محماادی .)127:1387،در ایاان منظاار

همگرایی منطقه ای بهترین روش برای مقابله با نظام سلطه اساات .بااراین اسااا

انقااالب اسااالمی بااا

هدف نجات انسان در نارنوب دکترین تعامل گرایی ضد نظام سلطه ،هاار فاارد ،جریااان ،جناابش و
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مفهومی که در زبان سیاسی آیتاهلل خامنهای درابتدا به شکل و در قالااب اصااطالح اسااتبداد بینالمللاای

دولتی را که م اله استکبار جهانی و نظام سلطه در نااارنوب آرمانهااای ایجااابی و ساالبی انقااالب
باشد ،در هر نقطه از جهان متحد طبیعی خود در جبهه مقاومت میداند(.قادری )69:1398،طبیعی اساات
که در رویکرد تعامل گرای ضد نظام سلطه طیه های تعاملی در سطوح بین المللاای ،منطقااه ای  ،فاارا
ملی و فرو ملی می تواند وجود داشته باشد .ابزار اجرای این رویکرد نیز بکارگیری دیپلماساای قااوی و
کارآمد که مقدمه آن اعتقاد کامل به مبانی شرعی و اصول و اندیشه های انقالب اسالمی است.
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 -2مقاومت گرایی فعاالنه و جهاد کبیر
سازه مفهومی جهاد کبیاار بااهمعنای عاادم تبعیاات از دشاامن و مرزبناادی بااا دشاامنان در عرصااههای
بینالمللی میباشد و مقوم یکی از اصول اساسی انقالب اسالمی و بالطبع یکی از ارکااان مهاام گفتمااان
نظریه نظام انقالبی میباشد .جهاد کبیر دال و سازه مفهومی است که آیتاهلل خامنااهای در براباار مفهااوم
نفوذ مطرح کردند .
«امروز جنگ نظامی مطرح نیست؛ امروز برای کشور ما جنگ نظررامی سررن ی و م عررارا اح مررال
بسیار بسیار ضعیفی است لکن جهاد باهی است؛ جهاد یک چیز دیگر است .جهاد فقررب بررهمعنای
ه ال نیست ،فقب بهمعنای جنگ نظامی نیست؛ جهاد یک معنررای بسرریار وسرری تری دارد .در بررین
ن تو
جهادها جهادی هست که خدای م عال در هران آن را جهاد کبیر نام نهرراد  :فتال ِت ِطر ِ الکررافِری ت
جاهدهم بِه جِهادًا کتبیرًا؛ از مشرکین اطاعت نکن .اطاعت نکردن از کفّار همررانچیزی اسررت کرره
خدای م عال به آن گف ه جهاد کبیر« .جهاد کبیر» یعنی چه؟ یعنرری اطاعررت نکررردن از دشررمن ،از
کافر؛ از خصمی که در میدان مبارز ی با تو هرار گرف ه اطاعت نکن .اطاعررت یعنرری چرره؟ یعنرری
تبعیّت؛ تبعیّت نکن .تبعیّت نکردن در کجا؟ در میدانهای مخ لف؛ تبع ّیررت در میرردان سیاسررت ،در
میدان اه صاد ،در میدان فرهنگ ،در میدان هنر .در میدانهای مخ لف از دشمن تبع ّیررت نکررن؛ ایررن
شد ،جهاد کبیر».

1

استراتژی مقاومت گرایی نیز راهبردی برساخته توسب مفهوم دینی جهاااد کبیاار در سیاساات خااارجی
نظام انقالبی میباشد .با بررسی شاخصههای زبان سیاسی مقاومت اسالمی میتوان به این مهاام دساات
یافت کااه بساایاری از شاااخصهای فرهنااس سیاساای ایااران ماهیاات هویاات گاارا ،عدالتجویانااه و
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 - 1بیانات آیت اهلل خامنه ای در دانشگاه امام حسین (ع) 1395/12/3

ساختارشکنی بینالمللی را دربرابر اقتدارگرایی نظام سلطه به وجود آورد ننین فرایندی از دوران دفاااع
مقد

به این سو بازتولید شدهاست(.متقی و پوستین نی ) 104:1390،برای درت بهتر جایگاااه دال یااا

وقته جهاد کبیر در گفتمان سیاست خارجی نظام انقالبی باید توجه کنیم که در اندیشااه سیاساای آیاات
اهلل خامنه ای  ،پنج شاخص انقالبیگری ،انقالبی بودن و انقالبی ماندن را احصا نموده اند که به ترتیااب
زیر می باشد.

مقالۀ پژوهشی :تبیین سیاست خارجی در نظریه نظام انقالبی ، ...علی آزرمی

شالودهشکن داشتهاست ،این امر بهدرستی نشان میدهااد کااه انقااالب اسااالمی توانسااته جلوههااایی از

شاخص های انقالبی گری در اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه ای

همانطور که مش ص است دال عدم تبعیت از دشمن یکی از ارکان اصلی گفتمان انقالبی است کااه در
سیاست خارجی نظریه انقالبی بعنوان دال مفهااومی جهاااد کبیاار خااود را نمااایش ماای دهااد .راهباارد
مقاومت نیز مبتنی بر یک رهیافت رهایی ب ش در برابر پارادایم سلطه در نظام بین الملل و البتااه مبتناای
بر قراهت انقالب اسالمی از اسالم و نظام بین الملل نیز هست(.قادری کنگاوری )230:1392،بر اسااا
مقاومت گرایی فعال ایده مهم استراتژی سیاست خارجی تلقی میشود کشورهایی که میخواهنااد زیاار
سلطه نباشند و ن واهند سلطهگری کنند با هر نژاد و زبانی مورد توجه بااوده و میتواننااد مااورد توجااه
سیاست تعاملگرایی باشد(نقیب زاده )57:1388 ،میتوان تأکید کرد که شااکل گیااری» پااارادایم کااربال
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«باااااار دو پایااااااه »هیهااااااات ماااااان الذلااااااه«

بااااااا هاااااادف دفاااااااع

از کرامت و عزت آدمی و »کل یااوم عاشااورا و کاال ارض کااربال« بااا هاادف تااداوم اباادی فرهنااس
عاشورا در اقصی نقاق جهان توانسته است گفتمان قاادرت مقاوماات و بلکااه سیاساات مقاوماات را در
برابر سیاست قدرت رهالیستی غربی قرار دهد(.قادری کنگاوری )64:1398 ،در نهایت می تااوان گفاات
که جهاد کبیر در سیاست خارجی با تاسی به قیام امااام حسااین (ع) و تااأهیر از پااارادایم کربالساات کااه
مقاومت یکی از بزرگترین آموزههای آن میباشد .همچنان که رهبر معظم انقااالب ،در اجتماااع یکصااد
هزار نفری بسیجیان در مصلی تهران در پاسد به تهدیدهای غرب فرمودند :ما همانند امااام حسااین(ع)
در این انقالب وارد شدهایم و همانند او خارج خواهیم شد .بدون شک شکلگیری ننین مقاااومتی در
انقالب اسالمی ایران –یعنی مقاومت پویای برخاسته از پارادایم کربال و نه مقاومت منفعالنه -برگرفتااه
از متن قرآن و سنت رسول اهلل(ص) و اهمه معصومین(ع) است.
 -3نظم نوین اسالمی
«در نگاه کالن به کل جهان – و از جمله به منطقه – انسان به این نکتهى اساسى برخااورد میکنااد کااه
نظم مستقر حاکم قبلى دنیا در حال تغییر و تبدیل اساات … ؛ ایاان نظاام در حااال

تغییاار اساات …»1

بررسی آرای اندیشمندان در مورد روند انتقال قدرت نشان دهنده اجماع نسبی بر ساار افااول تاادریجی
جایگاه آمریکا در نظام بین الملل می باشد(نگنی ،)75:1392،والرشتاین در کتاااب خااود بااه نااام افااول
آمریکا ،آمریکا در جهانی پرآشوب به پایان یافتن دوران نظااام بااین الملاال آمریکااایی اشاااره ماای کنااد،
(والرشتاین )81:1394،پل کندی از افول نسبی اقتصاد آمریکا بااه دلیاال افاازایش هزینااه هااای نظااامی و
گسترش رویه های امپریالیستی آن ها وجه می کند(کندی )204:1395،جان ایکنبااری ،در مقالااه ای بااا
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 - 1بیانات مقام معظم رهآیت اهلل خامنه ای در دیدار با اعضای خبرگان رهبری1393/6/13

جهانی و افول قدرت آمریکا و تغییر نظام تک قطباای در جریااان اساات) (Ikenberry,2008:32در
همین راستا می توان نظریه جهان نند قطبی ریچارد ها ) ،(Hass,2008:69تااا تغییاارات در نظااام
بین الملل و ظهور قدرت هااای جدیااد فریااد زکریااا ) (zakaria,208:51و دیاادگاه هااای والتااز در
خصوص موازنه قدرت را مورد نظر داشت .بنااابراین دروضااعیت کنااونی نظااام بااین الملاال از حیااث
ساختار قدرت در حال گذار است  ،بر اسا

نظر بریج دوران گذار مرحله ای موقتی اساات کااه طاای

آن یک نظام یا ساختار بین المللی از بین رفته و هنوز نظااام و ساااختار جدیاادی جااایگزین آن نشااده
است .این مرحله با وجود آن که فاقد زمان معینی می باشد ،در نهایت به یااک ساااختار جدیااد منتهاای
میشود (Bridges,1997:308) .تفاوت عمده ای که دوران گذار با دورا ن هااای تثبیاات نظااام دارد،

مقالۀ پژوهشی :تبیین سیاست خارجی در نظریه نظام انقالبی ، ...علی آزرمی

عنوان ظهور نین و آینده غرب ،به تغییر قدرت جهانی اشاره کرده است .او معتقد است تغییر قاادرت

در این است که در دوران» تثبیت و استقرار نظام ،بازیگران خود را تااابعی از نظااام باای ن الملاال ماای
دانند و در نارنوبه ی قانونمندی آن نظام به تعامل با یکدیگر ماای پردازنااد ،در حااالی کااه در دوران
گذار هر بازیگری سعی می کند نظام بین الملل را بر اسا

تمایالت و خواسته های خود شکل دهد .

(اسمعیلی و ارغوانی )170:1392 ،به عبارت دیگر ،در این دوره نظام بین الملل تابع بااازیگران اصاالی
در صحنه ی روابب بین الملل می باشد .دوران گذار در نظریه نظام انقالبی بااا مفهااوم پاایچ تاااری ی و
شکل گیری نظم نوین اسالمی صورت بندی می شود .نگاه به اوضاع سیاساای جهااان و منطقااه نشااان
میدهد که ما در مقطع حسّاسی هستیم؛ به معنای واقعی کلمه ،امااروز یااک پاایچ تاااری ی اساات 1.پاایچ
تاری ی کنونی حاکی از تحوالتی است که آیندهی هندسه نوین جهانی را رقاام خواهااد زد ،مهمتاارین
مولفه این نظم جدید ،بر هم ری تن نمودار و هندسه نظم موجود و ایجاد نظم نااوین مطااابق معماااری

 - 1بیانات آیت اهلل خامنه در جمع مسئوالن نظام 1393/4/16
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جدید است .مفهوم پیچ تاری ی به این مسئله اشاره دارد که در شرایب تغییرات ساااختاری و در حااال
گذار بودن نظام بین الملل بازیگران دولتی و غیر دولتی و مجموعه های هااویتی ماای تواننااد در شااکل
گیری نظم جدید ساختار بین الملل نقش موهری ایفا کننااد .باار همااین اسااا

آیاات اهلل خامنااه ای در

راستای تدوین گفتمان سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی سوال محااوری را بااه ایاان ترتیااب مطاارح
کردند که (( :در نظم جدید عالم ،جایگاه اسالم ،جایگاه جمهوری اسالمی ،جایگاه کشاااور مهااام ماااا
ایاران کجا خواهد بود؟ این را میتوانیم فکر کنیم ،پیشبینی کنیم ،در راه آن حرکت کنیم )) .
) (Rezaei,2007:302نظام جمهوری اسالمی ایران ،بر اسا

دیدگاه و بیانات مقام معظاام رهبااری،

میهر در این هندسهی نوین جهانی است  .در واقع در این شاارایب ،ننانچااه گفتمااان اسااالمخواهی بااا
محوریت ایران نتواند سهم و جایگاه خود از آیندهی جهااان را حفاات و تثبیاات کنااد ،و نتوانااد شاارایب
حسا

و این پیچ تاری ی را درت کند ،دهها سال و شاید بتوان گفت قرنهااا عقااب خواهااد افتاااد .در

حال حاضر نیز تالش رهبرانقالب این است که جهان اسالم را بااه ایاان آگاااهی برسااانند کااه ننانچااه
نتوانند در این موقعیت سرنوشتساز این گذار را درت کنند و به اتحاااد و اهااتالف دساات یابنااد دقیقا ًا
گرفتار آسیبی خواهند شد که در جنسهای جهانی اول و دوم دنار آن شدند؛ یعنی شکل گری نظماای
که در آن مسلمانان جایگاهی نداشتند اما در این شرایب پیچ تاری ی بااازیگرانی ماای تواننااد بااه ایفااای
نقش بپردازند که از مولفه های ساختاری برخوردار باشند(نگنی )85:1392،نظام انقالبی در این زمینااه
از قابلیت های فکری و نرم افزاری و همچنین س ت افزاری مناسبی برخااوردار اساات .بااه نظاار ماای
رسد که در تمدن نوین اسالمی و در کانون آن گفتمان انقالب اسالمی ضمن تجدید نظر در مناساابات
قدرت و هژمونی موجود در نظام بین الملل مفصل بندی نوینی را از قدرت و حکمراناای تحاات لااوای
آموزه های اسالمی طرح کرده است(.دانش نیا )1383:96 ،از دیدگاه گفتمان نظریه نظام انقالبی سااامان
کنونی نظام بین الملل ناعادالنه بوده وبرجسته تاارین رسااالت جمهااوری اسااالمی ایااران تااالش باارای
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برابر ابر قدرت ها کوتاه ن واهد آمد .ویژگی هااای نظاام نااوین اسااالمی و ساااختار نظااام بااین الملاال
مطلوب از نظرگاه گفتمان مورد بررسی مبتنی بر ویزگی های عدالت ،معنویت گرایی و توجه بااه خاادا،
سرکوب دیکتاتوری های بین المللی ،تبادل قدرت و توانایی های عمومی صورت بندی می شود.

مقالۀ پژوهشی :تبیین سیاست خارجی در نظریه نظام انقالبی ، ...علی آزرمی

برپایی یک ساختار نوین جهانی برپایه عدالت و احترام متقابل است و در این مسیر بااه هاایچ عنااوان در

ویژگی های نظام بین الملل مطلوب (نظم نوین اسالمی)در گف مان سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی
 -4کنشگر اس راتژیک :
دال کنشگری استراتژیک به مدلول دولت یا نظام انقالبی اشاره میکند که در سیاساات خااارجی خااود
نه کارگزار گرای محض و نه مغلوب ساختارها است به عبارت بهتر نه سوژهی خودم تار و نااه سااوژه
در بند ابژه  .دولتهایی که سیاست خارجی خود را مبتنی بر ساختارگرایی محض و سااوژه مقیااد بااه
ابژه قرار میدهند اقدامات آنها در نظام بینالملل واکنشی است اما در سیاست خااارجی نظااام انقالباای
کنشگری استراتژیک معیار است .در سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی سیاست خااارجی مبتناای باار
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گزینش هدفمند است دولت منفعالنه و واکنشی عمل نمیکند بلکااه کنشااگری اساات کااه بااا در نظاار
گرفتن محدودیتهای ساختاری سااازگارترین موضااع و اقاادام را براسااا

افااق فکااری خااود ات اااذ

میکند .به منظور تاکید بر ماهیت استراتژیک کنش ،این رویکرد میپذیرد که کارگزاران از بسااتری کااه
درآن قرار میگیرند ،تصوراتی معین دارند و با گاازینش از میااان گزینااه هااای ممکاان ،کاانش خااود را
آگاهانه با این بستر سازگار میکنند .استراتژی عبارت است از رفتار نیتمند معطااوف بااه محیطاای کااه
رفتار در نهارنوب آن شکل میگیرد ( .های)213: 1390 ،
مش صترین واژه برای بیان کنشگری استراتژیک در بیان آیااتاهلل خامنااهای در قالااب مفهااوم ناارمش
قهرمانانه طرح شده است .معنای دیگر ویژگی یا مهارت دیپلماتیک استفاده بهموقع و بااهجا از انعطاااف
و اقتدار نرمش قهرمانانه است که صلئ امام حسن مجتبی علیهالسالم پرشااکوهترین نمونااه تاااری ی آن
به شمار میرود 1.ما تعبیر نرمش قهرمانانه را به کار بردیم؛ یک عدّهای آن را به معناای دساات برداشااتن
از آرمانها و هدفهای نظام اسالمی معنا کردند؛ بعضی از دشمنان هم همااین را مستمسااکی قاارار دادنااد
برای اینکه نظام اسالمی را به عقبنشینی از اصول خودش متّهم کنند؛ اینها خالف بااود ،اینهااا باادفهمی
است .نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه باارای دساات یااافتن بااه مقصااود اساات 2.لااذا ناارمش
قهرمانانه به بیانی دیگر درت شاارایب و محاادودیتهای ساااختاری در نظااام بینالملاال از یکسااو و از
سوی دیگر طراحی کنشگری در همین ساختار مبتنی باار ابتکااار عماال و قاادرت اساات و پشااتوانه آن
استحکام ساخت درونی قدرت در نظام میباشد .نرمش قهرمانانه را باار ایاان اسااا

ماای تااوان نااوعی

ابتکار استراتزیک دانست که نمی گذارد دشمنان اسالم ما را درصحنه های بین المللی غافاال نمااوده و

 - 1بیانات آیت اهلل خامنه ای در دیدار مسئوالن وزارت خارجه و سفرا و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 1393/5/22
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 - 2بیانات آیت اهلل خامنه ای در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور 1392/8/29

می گردد.لذا در این رویکرد سیاست خارجی نظام انقالبی ضاامن توجااه بااه واقااع گرایاای و شااناخت
محدودیت ها و اقتضاهات نظام بین الملل توجه کند و از سویی دیگر از آرمان های خود کوتاااه نیامااده
و منطبق با واقعیت ها سیاستگذاری های مناسب برای نیل به اهداف را طراحاای کنااد .مثلاات مفهااومی
عزت ،حکت ،مصلحت را در همین نارنوب می توان مورد تحلیل قرار داد .سیاست خارجی نظریااه
نظام انقالبی مبتنی بر سیاست عزتمندانه ،حکیمانه و مبتنی بر عقالنیت و نهایتا مصاالحت جویانااه و در
نارنوب منافع ملی و افزایش مولفه های قدرت درت و طراحی می شود.

مقالۀ پژوهشی :تبیین سیاست خارجی در نظریه نظام انقالبی ، ...علی آزرمی

به انفعال بکشاند و در عوض موجب ات اذ دیپلماسی پویا و فعال از طاارف جمهااوری اسااالمی یاااران

مفصل بندی گف مان سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی
هویتیابی و تثبیت معانی گف مان سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی :
غیریت سازی در تحلیل گفتمان مش صکننده مرزهای هویتی یک گفتمان بوده و اساس ًا سازنده
هویت و عامل انسجام گفتمانی است .بر این اسا

گفتمان سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی نیز
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برای تثبیت نظام معانی و ایجاد هویت مورد نظر خود به غیریت سازی نیازمند است  .در این گام
موضوع برجستهسازی و حاشیه رانی در فرآیند تثبیت معانی گفتمان اهمیت بالقوهای دارد .گفتمان
مورد بررسی در این مقاله درصدد است تا با غیرت سازی با گفتمان سیاست خارجی رقیب مرزهای
هویتی خود را شفاف کند در اینجا گفتمان رقیب همان گفتمان سیاست خارجی نظام سلطه میباشد
.سوال مهمی که در این قسمت بهدنبال بررسی آن هستیم این است که گفتمان سیاست خارجی نظریه
نظام انقالبی که طبیعت ًا در گام دوم انقالب اسالمی باید مورد توجه دستگاههای مسئول قرار گیرد
نگونه توانسته در فضاهایی که گفتمانهای متعددی در امر سیاست خارجی وجود دارد عمومیت
یافته و به منزلت هژمونیک در تثبیت معانی دست یابد؟ بهنظر میرسد که با ابزارهای مهمی که تحلیل
گفتمان همچون غیریت سازی ،برجستهسازی و حاشیه رانی ،قابلیت اعتبار و در دستر

بودن به ما

میدهد بتوانیم این مهم را تبیین کنیم .گفتمان سیاست خارجی نظام انقالبی با برخورداری از ویژگی
اعتبار توانسته عمومیت یافته و هژمون شود و این امر با پیوند خوردن عناصر و میلفههای گفتمان
سیاست خارجی نظام انقالبی با متون دینی و فقه سیاسی شیعه و همچنین آرمانهای انقالب اسالمی
ایران میباشد .فقه سیاسی با ساختن هویت اسالمی و مذهبی تعیینکننده مجموعهای از قواعد و
هنجارهایی است که نقش دهنده به سیاست خارجی ایران است اساسا ایدهولوژی اسالمی_ شیعی
یک تشکل گفتمانی متشکل از مفاهیم و مفروضه هایی است که درت حوادث و ساختارهای خارجی
از طریق آن صورت میگیرد و بر کنشها و واکنشها و رفتارهای خارجی ایران تاهیر
میگذارد ) (Cassels,1996:27و ازآنجاکه اسالم شیعه بهعنوان یا بهصورت رسمی ایدهولوژی
سیاسی جمهوری اسالمی ایران تعیینشده است طبیعی است که الگوی سیاست خارجی آن نیز تابعی
از فقه سیاسی و سنتهای برخاسته از ترمینولوژی تارید اسالم باشد (.نقیب زاده )246:1381،لذا هر
گفتمانی که بتواند خود را به متن یعنی فقه سیاسی نزدیکتر کند از قابلیت اعتبار بیشتری در ذهن و
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همچون جهاد کبیر ،ضدیت با نظام سلطه و مقاومت گرامی حضور نیرومند فقه سیاسی را در خود
نمایش میدهد .همانطور که در ب شهای قبلی مقاله دیدیم هنجارهای دینی و فقهی از وزن و
اعتبار ویژهای در میان الیههای گفتمانی سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی برخوردار میباشد.
مشروعیت تردید ناپذیر جهاد درفقه اسالمی نارهای باقی نمیگذارد که سیاست خارجی نظریه نظام
انقالبی که نظامی اسالمی است بر پایه اندیشه ملهم از قانون جهاد پایهریزی و شالودهپردازی شود.
بهعنوان نمونه دال جهاد کبیر منطبق بر آیه  25سوره مبارکه فرقان میباشد یا نفی سلطهگر و
سلطهپذیر براسا

قاعده فقهی نفی سبیل و آیه  141سوره مبارکه نساء استنباق و تدوین گردیدهاست

.الزم است توجه کنیم که گفتمان فوقاالشاره نهتنها قابلیت اعتبار را از فقه سیاسی میگیرد بلکه با
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روح جامعه و انسان ایرانی برخوردار خواهد بود  .گفتمان فوق با بهکارگیری دال ها و مفاهیمی

اسناد و متون باالدستی ازجمله قانون اساسی و برنامههای کلی نظام جمهوری اسالمی و سند
نشمانداز بیستساله و نهایت ًا اندیشههای بنیان گذار انقالب اسالمی امام خمینی (ره) نیز همسویی
دارد .بنابراین گفتمان سیاست خارجی نظریه نظامی انقالبی با بهرهگیری از عناصر بینا گفتمانی و بینا
متنی فقه سیاسی شیعه ،اسناد باالدستی و قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران و اندیشههای
امامخمینی (ره) و آیتاهلل خامنهای که اسطورهها و ذهنیت جامعه ایرانی را شکل دادهاند اعتباری برای
خود در عرصه عمومی و سیاست خارجی ایران فراهم آورد .در دنیایی که غالبا زیر سلطه نیروهای
خارجی ویران گری بوده است که سعی داشته اند سایر نیروها را به انقیاد خود در آورند بهره گیری از
فرهنس سیاسی سنتی ایران یکی از ابزار های مهم و الزم برای استمرار بقا محسوب می
شود(فولر )1372،56:فرهنس سیاسی ایران و مذهب شیعه با یکدیگر پیوند ارگانیک داشته و هر دو
مولفه می توانند زمینه الزم برای بازتولید زبان سیاسی مقاومت باشند(متقی و پوستین نی)103:1390،
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گفتمان سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی همچنین با راهبرد برجسته سازی تااالش دارد تااا معااانی
خود را تثبیت کند  .دراینمیان با تاکید بر جهتگیری به سمت تامین منافع ملاای و افاازایش میلفااههای
قدرت و از سویی با طرد عناصر گفتمان رقیب که تهدیاادات گوناااگونی باارای کشااور فااراهم آورده و
منجر به عدم تامین منافع کشور میشود غیریت سازی مینماید .دراینمیان آیتاهلل خامنااهای بااا تأکیااد
بر اینکه هزینه سازش از هزینههای مقاومت بیشتر است 1عرصه جدیاادی باارای هویتیااابی گفتمااان
ال بااا رویکردهااای لیبرالاای در سیاساات
سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی گشودند  .این دیدگاه کااام ً
خارجی غیریت سازی مینماید و با برجسته کردن دال مقاومت گرایی به طرد دال سازش و تردیااد در
گفتمان رقیب هم میپردازد .اشاره رفت کااه در سیاساات خااارجی نظریااه نظااام انقالباای بااه افاازایش
میلفههای قدرت و تامین منافع و امنیت ملی تاکید میشود و گفتمان رقیب را نااافی مااوارد ذکاار شااده
بیان میکند  .جالب است بدانیم که دیدگاه از قابلیت تئااوریکی قااوی هاام سااود میباارد و منطبااق باار
تجربیات زیستهی تاری ی هم می باشد  .و مرشایمر باار کتاااب تااراژدی سیاساات قاادرتهای باازر
مینویسدکه یکی از استراتژیهای قدرتهای بزر این است که رقیب را در موقعیت فرسااایش قاارار
دهد(.مرشایمر )206:1389،الگوی رفتاری گفتمان رقیااب و مش صا ًا امریکااا در راسااتای فرسااایش و
کنترل دیگر بازیگران مهم منطقهای و بینالمللاای اساات و هاار میاازان یااک بااازیگر بینالمللاای درگیاار
فرسایش  ،عقبنشینی و سازش شود اشتهای نظام سلطه کمتر که نمیشود بلکااه یااک گااام بااه جلااو
آمده و درنتیجه مشکالت م تله برای کشور به وجود میآید .اما رویکرد ضدیت بااا نظااام ساالطه بااا
افزایش میلفههای قدرت منجر به تامین منافع ملی می گردد .در همین راستا مفهااوم جنااس ارادههااا در
نظریه نظام انقالبی برجسته میشود .جنس جنس اراده هاست« .در دنیا یک جنس عظیم و یک نااالش
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تدبیرهاست».دال تعامل گرایی ضد نظام سلطه ضمن هماهنگی با نقش ملی انقااالب اسااالمی در نظااام
بین الملل منجر به تامین امنیت هویتی یااا هسااتی شااناختی نظااام جمهااوری اسااالمی ایااران خواهااد
شد(.آزرمی و متقی .)14:1393 ،در نهایت میتوان ننین اسااتدالل کاارد کااه یکاای از قابلیتهااایی کااه
امکان تثبیت معنا و هژمون شدن گفتمان را فراهم میکند قابلیت دسترساای اساات وقتاای یااک گفتمااان
بتواند در شرایب آشفتگی و از جا شدگی خود را بهعنوان ارمغان آور نظم جدید در دستر
 .در دستر

قرار دهااد

قرار گرفتن گفتمان ،نیازمند عوامل سیاسی ،شبکه تولید و توزیااع گفتمااان و منااابع زبااانی

است .گفتمان سیاست خارجی نظریه نظام انقالبی از طریق بیانات و سا نرانیهای آیااتاهلل خامنااهای،
رسانهها و فضای مجازی و سااایر عااامالن سیاساای ازجملااه ن بگااان و روشاانفکران  ،دانشااجویان و
جریانهای سیاسی بازتولید شده و در دستر
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باازر برپاساات؛ جنااس تااو و تفنااس نیساات ،امااا جنااس ارادههااا و عزمهااا و سیاسااتها و

قرار میگیرد .

ن یجه گیری:
بیانیااه گااام دوم انقااالب اسااالمی بااهعنوان یااک سااند راهبااردی و آینااده پژوهانااه کااه همزمااان بااا
نهلمااین سااالگرد پیااروزی انقااالب اسااالمی ایااران توسااب آیااتاهلل خامنااهای خطاااب بااه مااردم
ایران منتشر شد حاوی نکات  ،مضااامین و مفهااوم پاارده پااردازی هااای مهماای اساات کااه توجااه بااه
آن نیازمنااد یااک هماات و تااالش بااین رشااتهای میباشااد  .دراینمیااان طاارح مفهااوم نظریااه نظااام
انقالباای فصاال جدیاادی از پژوهشهااا را فااراروی اندیشاامندان و محققااان حااوزه علااوم سیاساای و
همینطور جامعهشناساای سیاساای فاارا گشااود .اساسا ًا نظریااه نظااام انقالباای کااه تلفیااق دو مفهااوم
بااهظاهر متناقضنمااای نظااام یااا سیسااتم و انقااالب میباشااد از ابااداعات اندیشااهای و تئااوریکی
رهباار انقااالب اساات کااه از نظریااههای سیاساای مطاارح در ایاان حااوزه شالودهشااکنی نمااوده و در
آن از همزیسااتی نظااامواره گاای و تفکاار انقالباای یااا جوشااش انقالباای و نظاام سیاساای و اجتماااعی
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در کنااار یکاادیگر صااورتبندی میشااود و نگاااهی فرایناادی بااه انقااالب دارد کااه نقطااه آغاااز آن
انقالب اسالمی و حرکت آن بااه ساامت تماادن سااازی و تحقااق تماادن نااوین اسااالمی ماای باشااد.
از طرفاای همااانطور کااه ماایدانیم فهاام سیاساات خااارجی ایااران در دوران پااساز انقااالب همااواره
یکاای از دغدغااههای پژوهشااگران و محققااان ایاان حااوزه بودهاساات تااا جاییکااه بحااث از
شااکلگیری شاایفت پااارادایمی و تحااول در سیاساات خااارجی ایااران در دوران پااساز انقااالب
نساااااااااابتبه دوران قباااااااااالاز انقااااااااااالب صااااااااااحبت میشااااااااااود .
در مقالااهای کااه نگاشااته شااد تااالش کااردیم تااا در ادامااه تااالش هااا باارای فهاام سیاساات خااارجی
ایاااران پسااااانقالب باااه درت و تبیاااین دقیاااق از سیاسااات خاااارجی در نظریاااه نظاااام انقالبااای
بااهعبارتیدیگر تبییناای گفتمااانی از سیاساات خااارجی در نظریااه نظااام انقالباای دساات پیاادا بکناایم .
باار ایاان اسااا

در ابتاادا بااا بررساای نظریااه گفتمااان الکااال و موفااه مفاااهیم و جعبااه ابزارهااای

مفهااومی کااه در ایاان دیاادگاه وجااود دارد از جملااه مفصاالبندی دال مرکاازی برجستهسااازی و
حاشیه رانی و دیگر مفاهیم اساساای کااه ماای توانساات مااا را در پاسااد بااه سااواالت مقالااه راهنمااایی
کنااد تحلیاال نمااوده و تااالش کااردیم تااا سااازه هااای تئوریااک مقالااه را ایجاااد کناایم .
براسااا

بررساایهای صااورتگرفته و بررساای اسااناد و متااون ماارتبب و از جملااه بیانااات و

س ا نرانیهای آیااتاهلل خامنااهای بااهعنوان مباادع نظریااه نظااام انقالباای و همچنااین اهرگااذاریهای
ایشااان در تصاامیمی گیااری هااای سیاساات خااارجی براسااا

قااانون اساساای  ،بااه ایاان نتیجااه

رساایدیدم کااه تعاماالگرایی ضاادنظام ساالطه دال مرکاازی و سااتون خیمااه گفتمااان سیاساات
خااارجی در نظریااه نظااام انقالباای اساات کااه باار اسااا

آن دیاادیم کااه در نظااام بینالملاال بااا

ساختاری روبرو هستیم کااه یااک قطااب آن نظااام ساالطه هساات و قطااب دیگاار آن جبهااه ضاادنظام
ساالطه  .نظااام ساالطه یعناای کشااورهایی کااه ساالطه گرنااد و کشااورهایی کااه ساالطه را میپذیرنااد و
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دارنااد در تعاماالگرایی ضاادنظام ساالطه ضاامن نفاای ساالطهگری تعاماالگرایی نیااز مااورد توجااه
خواهد بود طبیعاای اساات تعاماالگرایی بااا هاار فاارد جریااان جناابش و دولتاای کااه م اااله اسااتکبار
جهااانی و نظااام ساالطه باشااد شااکل خواهااد گرفاات و طیهه اای تعاااملی در سااطوح بینالمللاای
منطقااهای و فراملاای و فروملاای میتوانااد وجااود داشااته باشااد .همچنااین کنشااگری اسااتراتژیک و
رفتاااری عقالناای و مبتناای باار ناارمش قهرمانانااه بااه بیااانی دیگاار درت شاارایب و محاادودیتهای
ساااختاری در نظااام بینالملاال از یکسااو و از سااوی دیگاار طراحاای کنشااگری در همااین ساااختار
مبتنی بر ابتکار عمل و قاادرت  ،جهاااد کبیاار یعناای عاادم تبعیاات از دشاامن بااهعنوان رکاان اساساای
در انقالبیگااری و انقالباای ماناادن  ،پااارادایم کااربال و تاساای بااه راهباارد کاال یااوم عاشااورا و کاال
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در ایجاااد ایاان ساااختار ظالمانااه نقااش دارنااد و از سااوی دیگاار کشااورهای ضاادنظام ساالطه قاارار

ارض کااربال  ،مقاوماات گرایاای پویااای برخاسااته از ایاان پااارادایم و نهایتاا ًا تحااول در نظاام و
ساختار نظام بینالملل  ،نظااام بااین الملاای کااه در حااال گااذار اساات و در نظریااه نظااام انقالباای ایاان
وضعیت به پیچ تاااری ی تعبیاار ماای شااود و صااورت بناادی نظاام نااوین اسااالمی بااا ویژگاای هااای
اساساای همچااون معنویاات گرایاای و عاادالت طلباای از محورهااای اساساای مفصاال بناادی گفتمااان
سیاساات خااارجی نظریااه نظااام انقالباای ماای باشااد .تاکیااد باار عناصاار بینااامتنی و بینااا گفتمانیفقااه
سیاساای شاایعه ،اسااناد باالدسااتی و قااانون اساساای نظااام جمهااوری اسااالمی ایااران و اندیشااههای
امااامخمینی (ره) و آیااتاهلل خامنااهای کااه اسااطورهها و ذهنیاات جامعااه ایراناای را شااکل دادهانااد
توانسااته اعتباااری باارای گفتمااان مااورد بررساای در عرصااه عمااومی و سیاساات خااارجی ایااران
فااراهم آورد .گفتمااان سیاساات خااارجی نظریااه نظااام انقالباای از طریااق بیانااات و ساا نرانیهای
آیااتاهلل خامنااهای ،رسااانهها و فضااای مجااازی و سااایر عااامالن سیاساای ازجملااه ن بگااان و
روشاانفکران  ،دانشااجویان و جریانهااای سیاساای بازتولیااد شااده و در دسااتر

قاارار گرفتااه
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است .نهایتااا سیاساات خااارجی در نظااام انقالباای مبتناای باار عقالنیاات بااوده و ضاامن هماااهنگی بااا
روح انسان ایرانی و فرهنس سیاساای شاایعه تااامین منااافع ملاای و افاازایش مولفااه هااای قاادرت نظااام
جمهوری اسالمی ایران را مطمئ نظر دارد .
کتابنامه
قرآن کریم
 ارغوانی ،پیر سالمی ،فریبرز  ،اسمعیلی ،مرتضی ،) 1392 ( .نظام بینالمللی در حال گذار وروابب دوجانبهی آمریکا و نین  ،مجله سیاست دفاعی .
 آزرمی ،علی ،متقی  ،ابراهیم .)1393( .گفتمان سیاست خارجی دهه نهارم انقالب اسالمی ازمنظر تئوری سازه انگاری ،فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی.
 آشوری  ،داریوش ، )1384 ( .فرهنس علوم انسانی  ،تهران :نشر مرکز . آقا گلزاده ،فردو  ، )1385( .تحلیل انتقادی گفتمان ،تهران :نشر علمی و فرهنگی . ایگلتون ،تری .) 1381 ( .درآمدی بر ایدهولوژی ،ترجمه اکبر معصوم بیگی  ،تهران :آگه بهروز لک ،غالمرضا ،) 1386 ( .کاربرد تحلیلهای گفتمانی در مطالعات سیاسی اسالمی ؛در روششناسی مطالعات سیاسی اسالم  ،تهران :دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
 پوستین نی  ،زهره  ،متقی ،ابراهیم ،) 1390 ( .زبان سیاسی مقاومت اسالمی در سیاستبینالملل  ،فصلنامه پژوهشهای روابب بینالملل .
 تاجیک ،محمدرضا  ، ) 1383( .گفتمان سیاست خارجی؛ عرصه فقدان تصمیم و تدبیر،تهران :نشر فرهنس گفتمان
 تاجیک ،محمدرضا  ،روز خوش ،محمد ،)1387( .بررسی نهمین دوره انت اباتریاستجمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان  ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی .
 جعفری  ،علیاکبر ،جانباز ،دیان ، )1395( .تنوع گفتمانی در سیاست خارجی جمهوریاسالمی ایران و وجوه دیپلماسی نوین هستهای ،فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست .
 نگنی زاده  ،غالمعلی  ، ) 1392 ( .ایران جهان اسالم و تغییر در هندسه قدرت بینالمللی ،فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست .
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 ، )1376پایاننامه دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران .
 دانش نیا  ،فرهاد  ، )1396( .نشمانداز جایگاه تمدن نوین اسالمی در شکل گیری نظمپساهژمون در اقتصاد سیاسی جهانی ،فصلنامه آیندهپژوهی ایران.
 رضایی پناه  ،امیر  ،حاجی یوسفی  ،امیرمحمد  ، ) 1399 ( .مبانی عملگرایانه اندیشهموعودگرایی در گفتمان سیاست خارجی امامخمینی(ره) .فصلنامه متین .
 سرپرست سادات ،سید ابراهیم  ،)1389(.جامعهپردازی در گام دوم انقالب اسالمی با نظر یهنظام انقالبی ،فصلنامه نظریههای اجتماعی متفکران مسلمان.
 سلطانی ،سیدعلی اصغر ، ) 1383 ( .تحلیل گفتمان بهمثابه نظریه و روش ،فصلنامه علوم سیاسی . قادری کنگاوری  ،روحاهلل ،)1399( .نظریه نظم نوین انقالبی در روابب بینالملل مبتنی برگفتمان مقاومت و دیپلماسی نهضتی ،دومین همایش بینالمللی گام دوم انقالب اسالمی ،مکتب
شهید سلیمانی الگوی تربیت مدیران جهادی تمدنساز .
 -فولر ،گراهام ، ) 1379 ( .قبله عالم؛ژهو پلتیک ایران  ،ترجمه عبا
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 -خلجی ،عبا  ،) 1386 ( .نا سازههای نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصالحطلبی(-1384

م بر ،تهران :نشر مرکز

 قادری کنگاوری  ،روح اهلل  ، )1394( .نظریه مقاومت و نظریه های غربی روابب بین الملل،تهران:نشر م اطب.
 قادری کنگاوری  ،روح اهلل  ، )1398( ،مقاومت و دیپلماسی نهضتی؛ تحوالت ،فرصت ها ونالش ها ،تهران :دانشگاه جامغ امام حسین علیه اسالم.
 کچوهیان  ،حسین ،) 1386 ( .تطورات گفتمانهای هویتی در ایران؛ ایرانی در کشاکش باتجدد و مابعد تجدد ،تهران :نشر نی
 کسرایی  ،محمد ساالر ،شیرازی  ،علی پوزش ، ) 1388 ( ،نظریه گفتمان الکال و موفه ابزارکارآمد در فهم و تبیین پدیدههای سیاسی ،فصلنامه سیاست.
 کندی  ،پل .)1394( .ظهور و سقوق قدرتهای بزر  ،ترجمه محمد قاهد ،ناصر موفقیانواکبر تبریزی  ،تهران :علمی فرهنگی
 مشیر زاده  ،حمیرا ،)1397( .از گفتمان انقالب اسالمی تا گفتمان سیاست خارجی جمهوریاسالمی  ،فصلنامه سیاست خارجی .
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