
 

 

 

 

 

 بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

 ****/ حمید احمدی ***/ ابوالقاسم طاهری **علیرضا ازغندی / *زادچهرآسعید 

 چکیده 

ی هها¬مولفهههدف: نگاره حاضر بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که 

ی و قهوا  و دوا  گیهر¬شهل هویت ملی ایران چگونه و به چه صهور  در 

 ند.کن¬میآفرینی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نقش

 د که با استفاده از روش توصیفیشو¬میروش: در پژوهش حاضر کوشیده 

ی، ضهمن هها¬آنر اطالعا  مبتنهی بهر روش کتاب هتحلیلی و با تلیه ب -

ی سیاست خهارجی گیر¬شل تلوین و  ه، نحو«هویت ملی»تبیین مفهو  

 جمهوری اسالمی ایران توضیح داده شود.

اسهالمیت،  - ها بیان گر آن است که سه مولفه هویهت ملهییافته: کنلاش

ای در معماری هر کدا  به گونه تقد  و تاخر، هبنا به نحو - ایرانیت و تجدد

 اند. وری اسالمی ایران موثر واقع بودهسیاست خارجی جمه

گهردد کهه سیاسهت خهارجی گیری: از این مقاله اینگونه مستفاد مینتیجه

ههای آن متهاثر جمهوری اسالمی ایران به شد  از هویت ملهی و مخ ههه

بیهنش  منبعها از است و به واقع مناسبا  و روابط خارجی ایران ناشهی از 

 د.شو¬میهویت ملی آن برساخته 
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 اژگان کلیدیو

یهی، سیاسهت خهارجی جمههوری اسهالمی ایهران، گرا¬تلوینهویت ملی، 

 ایرانیت، اسالمیت، تجدد

 مقدمه 

تیاریخی، تحیول  هبیا توجیه بیه سیبق تیوان¬مییختی، شنا¬جامعهبراساس نگرش و بینش 

 ی¬الیییهایییران را شییامل  سییه مییذهبی و دوره جدییید فرهنییی عمییومی، سییاختار هییویتی 

انید )ییا تمیدنیم متشیکل قلمداد کرد. ایین سیه الییه فرهنگییفرهنگی متفاوت و ناهمگون 

فرهنگی منبعث از  ی¬الیهاسالم، الیه فرهنگی اسالمی و  - ی ایرانی پیشاها¬الیهاز: 

انیید کییه  هییارده قییرن فرهنگییی نخسییت  نییان در هییم تنیییده ی¬الیییهمدرنیتییه بربییی. دو 

آن دو بییا یکییدیگر امکیییان بازشناسییی و تفکیییو کامییل فاکتورهیییای آن دو را  همراهییی

ناممکن کرده است. با این تفاسیر، افزون بیر منافیات داشیتن برخیی از عناصیر ایین دو 

نقییش و  تییوان¬مییالییه هییویتی بیا یکییدیگر و بالمیال لییزوم جیدا پنییداری ایین دو از هییم، ن

 - اخیییر بیر فرهنیی و ذهنییت تیاییر عمییف فرهنیی بربیی بییه وییکه در ییو صید سیال

را نادییده انگاشیت. بنیابراین، اگیر بپیذیریم کیه  - حیداقل بخیش معتنیابهی از میردم اییران

ی فرهنگی آن  نان با همیه در تقابیل، تخاصیم و ت یاد ها¬الیهبسیاری از عناصر این 

برنید، کیه هیم بیه لحیار ت ورییو و هیم بیه لحیار پراتییو هیر گونیه سیازش و به سر می

ی ناهمگون ها¬الیهد، امید به استقرار آشتی و همزیستی میان این کن¬میآشتی را نفی 

باشد. به خصیو  بسیار مشکل و دشوار می - اگر ناممکن نباشد، دست کم - ناسازگار

ی هیا¬فرهنییهیر ییو از ایین  ین کارکردهیایتیر¬مهمی که از ساز¬هویت مس لهدر 

ی خواهید هیا¬آنهای متکیر و  ندگباشد، ایجاد تلفیف و التقاط موجد هویتناهمگون می

ای را ایجیاد خواهید شد که خود بیه خیود تعار یات فیردی و اجتمیاعی بسییط و گسیترده

 م 143، 1393)براتعلی پور  کرد.

ییران بسیته بیه بدین صورت است که در تاریخ سیاست خارجی جمهیوری اسیالمی ا

ی هویییت ملییی برجسییته گییردد بییه همییان نسییبت سیاسییت هییا¬مولفییهاینکییه کییدام یییو از 

د. در شییو¬میییخییارجی و اصییول آن نیییز متناسیی  بییا نییو  مولفییه د ییار ت ییییر و تحییول 

به واسطه شیرایط جنگیی  - مشهور به دوره سازندگی - دولت هاشمی رفسنجانی هزمان

سیاسییت خییارجی جمهییوری اسییالمی ایییران و الییزام دولییت مبنییی بییر سییازندگی کشییور، 

الشعا  منافع ملی قرار داد اهداف ملی را برجسته و مصالح فراملی را تا حدودی تحت

ایرانییییت مقیییدم بیییر سیییایر  هکیییه ایییین مسییی له نشیییان از آن دارد کیییه در ایییین دوره مولفییی

ی هوییییت ملیییی گردییییده اسیییت. در همیییین راسیییتا در دوره اصیییالحات تجیییدد هیییا¬مولفیییه

جمهیوری محمیود احمیدی نیکاد هیا بیود و در دوره ریاسیتاز سیایر مشخصیه تربرجسته

گرایی مویرترین فاکتور هویت ملی در سیاست خارجی جمهیوری اسیالمی اییران اسالم
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 شد. قلمداد می

 رهیافت نظری 

ی، هوییت انگیار¬سیازهالملیل بیه خصیو  در انیوا   های کنونی روابیط بییندر نرریه

رتی کنش سیاسی عموما با ارجا  به هویت کشور مورد مفهومی مرکزی است. به عبا

گیردد و منیافع هیر د. منافع به صورت اجتماعی برساخته مییشو¬میتبیین قرار گرفته 

 ههیا و هنجارهیا بیه هوییت در محیدودکشور به هویت آن وابسیته اسیتب بیه واقیع ارزش

 م156، 1388)کریمی فرد  دهد.سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل می

هیا ی و تکوین هوییت دولیتگیر¬شکلی در سیاست بین الملل، انگار¬سازهری ت و

دارد کیه دهید و بییان مییاجتماعی را مورد تاکید قرار می - توسط ساختارهای فرهنگی

هیا را و به تبع آن سیاست خیارجی دولیت - نو  تفسیر از آن - ها، منافع ملیاین هویت

اصلی که هدایت کننده سیاست خارجی دولیتدهند. یکی از عوامل تحت تاییر قرار می

هاست. لذا منافع  یزی نیست که از قبل موجیود و یابیت باشید، بلکیه باشد، منافع-ها می

هیا نییز در ییو فرآینید پوییا و یابنید و خیود ایین هوییتهیا تکیوین مییتوسط هویت دولت

ند و شییو¬میییمییورد اخییتالف یییا منازعییه برانگیییز در طییول زمییان سییاخته و پرداختییه 

 م 33، 1394گیرند. )قهرمان پور های متنو  قرار میهمواره در معرض  الش

ی در روابط بین الملیل، کنشیگران و انگار¬سازهاز نگاه  متفکران ت وری تکوین و 

-نید کیه بیه واقیع حاصیل فهمیی بیینکن¬مییبازیگران نرام بین الملل، در جهانی زیست 

ن  خردگرایان، کشیورها نیه مبتنیی بیر میدل باشد. برخالف دکتریاالذهانی و مشترک می

نماینید. هوییت  ورزی مییانسان  اقتصادی، بلکیه براسیاس هوییت  انسیان  اجتمیاعی، کینش

ها، صرفا به وسیله هنجارهیا و سیاختارهای بیین المللیی، تعییین و تعرییف ملت – دولت

نگیرش،  بینیی،)جهیان گردندب بلکه هنجارها و ساختارهای ذهنی و اجتماعی داخلینمی

اید ولوکی و فرهنی سیاسیم نیز در تکوین و ساختمندی  هویت کشیورها نقشیی تعییین 

هیا و اقیدامات خیود براسیاس کننده دارند. هم نین، بازیگران در طول زمان و بیا روییه

انید، اقیدام، کینش و نو   فهمی که از واقعیت نرام بین الملل و روابط حاکم بر آن داشیته

 م27، 1393صادقی دهند. )عمل صورت می

دارد کیه بیازیگران برحسی  معیانی ذهنیی، ی بیان میانگار¬سازهرهیافت و مکت  

برآمیده اسیت دسیت بیه کینش و واکیینش  هیا¬آنهیای خیویش کیه از هوییت زبیانی و تلقیی

مییل بییا واقعیییت سییاخته و زننیید و در اییین تعامییل، واقعیییت را سییاخته و خییود در تعامییی

بازتا   نین تلقیی در تبییین و تو ییح رفتیار سیاسیت خیارجی ییو گردند. پرداخته می

منید خیویش، جهیان را بیرای خیود گیران براسیاس هوییت زمینیهکشور آن است که کینش

 نمایند و براسیاس آن دسیت بیه کینش و واکینش زده و از ایین طرییف واقعییتتعریف می

(Factر رابطیه بیا آن سیاخته ای دو سیویه، دسازند و به گونهنرام بین الملل را بر می م
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گیران صیحنه بیین هیا در مقیام کینشد. دولیتشیو¬میید یار تحیول  هیا¬آنشده و هوییت 

نمایند، ولیی همیه گیرند، اعالم و در نهایت اجرا میند، تصمیم میکن¬میالمللی، تفسیر 

دهنید کیه ماهییت و هیا را براسیاس  هیار و  فهیم خیویش از جهیان انجیام مییاین ُکنش

 م2-3، 1390نی دارد. )یاقوتی ذاتی بین االذها

آن ه این جریان و مطلوبییت آن را گسیترش داد، انحیالل  اتحیاد جمیاهیر  شیوروی و 

نیاتوانی از درک  هناتوانی جریان بال  جهت ارا ه فهمی قابل قبول از آن بیود. ُدشیوار

ای بیود کیه جرییان بالی ، خصوصیا نیو ت ییر به واسیطه تلقیی ایسیتا از سیاختار، مقولیه

 م 213، 1386)متقی و کارمی  گرایی، به واسطه آن مورد نقد بود.واقع

روابط بین الملل، نگاهی اسیت کیه ایین  هانانگار¬سازههای مهم نرریه یکی از جنبه

سیت خیارجی ت وری با استفاده از مبانی فرانرری خویش نسبت بیه تجزییه و تحلییل سیا

کیارگزار و عیدم تقیدم و تیاخر  - نماید. بینشی که براساس قوام متقابیل سیاختارارا ه می

گییرد و ایین وادی سی یکی بر دیگری، نسبت به سیاسیت خیارجی شیکل مییشنا¬هستی

د. در همیین راسیتا مبحیث هوییت کنی¬مییا جدای از حوزه سیاسیت بیین الملیل قلمیداد نر

هیا در محییط نریام بیین الملیل و  گیونگی تکیوین و تقیویم آن بیا تکییه بیر ملیت – دولیت

باشید، سانه و مهم این مکتبیو ت یوری مییشنا¬هستیمعانی بین االذهانی یکی از مباحث 

هیا نقشیی مهیم و اساسیی را بییازی دولیتی و تحلییل سیاسیت خییارجی گییر¬شیکلکیه در 

 م178، 1391د.)رسولی یانی آبادی کن¬می

گرایییی در روابییط بییین الملییل نقشییی بییه مراتیی  هییای اخیییر، مکتیی  سییازندهدر سییال

تیر در بسییاری از مباحیث ت ورییو پییدا نمیوده اسیت. بیه واقیع، از تر و اساسیمحوری

هیای  اصیلی و برجسیته در از ستونآن را یکی  توان¬مینگاه بسیاری از افراد اکنون 

اصیلی  هپردازی روابط بین الملل قلمداد کرد. البته در روابط بیین الملیل سیه گونینرریه

ب رویکیرد در خودنگرانیهب «میانیه رو»گرایی وجود دارد: نو  موسوم بیه از برسازنده

نرریییه تییرین طرفییدار برسییازی  معتدالنییه در و نییو  گفتمییانی  عمییل باورانییه. معییروف

هیای او بیرای ترکیی  خردبیاوری و روابط بین الملل شیاید الکسیاندر ونیت باشید. تیالش

هیای تعییین کننیده زییادی در میورد ابعیاد میادی و مند به بیینشبرسازی در قالبی اسلو 

هیای پذیری راه برده است. رویکرد دوم تا اندازه زییادی از نوشیتهتاییرات سببی جامعه

خاسته اسیت کیه از نیوعی بیینش  در خودنگرانیه و دگراندیشیانه فریدریش کراتوکویل بر

نماییید. گونییه سییوم برسییازی، بییرعکس مت ییمن کاربسییت ت ییوری کیینش پشییتیبانی مییی

گییریفیتس، ریییس و سییولومون ) باشیید.ارتبییاطی هابرمییاس در مییورد سیاسییت جهییان مییی

 م190، 1393

د ولیی شیو¬یمیی، اگر یه بیه انیوا  گونیاگونی تقسییم انگیار¬سازهرهیافت و مکت  

باشیییند. ختی مشیییترک مییییشییینا¬هسیییتیهمیییه اشیییکال آن در سیییه گیییزاره و مفرو یییه 

« های بین االذهیانی مشیترکارزش»و « هنجارها»، «هاساختارهای هنجاری و ایده»
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نیدب کن¬مییدر سیاست بیین الملیل و سیاسیت خیارجی کشیورها تیاییر و نقیش مهمیی ایفیا 

در قییوام  هویییت و منییافع کشییورها  سیاختار فکییری و هنجییاری نقشییی تاسیسییی و تکییوینی

 نید.کن¬مییهنجاری و کشورها متقیابال یکیدیگر را بازتولیید  - داردب ساختارهای فکری

 م 43-44، 1389)دهقانی فیروزآبادی 

ان، هویییت کشییورها، نییه تنهییا  گییونگی منییافع کشییورها را انگییار¬سییازهاز دیییدگاه 

تکوین منافع را نیز مورد کنکیاش نمایند، بلکه فقدان و عدم دهند و تبیین میتو یح می

سیت و از آنجیا ها¬آندهند. از این زاویه،  ون منافع کشورها، معلیول هوییت قرار می

ها، متکیر و متعددند، منافع کشورها نیز از پیش تعیین شده و یکپار یه که هویت دولت

، 1393)صادقی  یابند.نیستب بلکه درونزا و در فرایند تعامل اجتماعی قوام و دوام می

 م 27

از این دیدگاه، هویت دولت به عنوان یو منبع اصیلی و اساسیی بیرای تعییین منیافع 

ها را مشرو  و برخی دیگر را نامشرو  معرفیی ملی، در سیاست خارجی برخی اقدام

 م 28، 1393)صادقی  د.کن¬می

 مفهیومهیای سیاختاری و نهیادی  انگاری،  من تاکید بیر خصیصیهدر مکت  سازنده

(Conceptای شخصییی و ییا روان شییناختی، ، هوییت آن نییه بیه عنییوان مقولیه«دولیت» م

ی تعامییل بییازیگران بییا همییدیگر، گییردد کییه بییه وسیییلهای تلقییی میییبلکییه امییری رابطییه

مشارکت در معانی جمعی و از درون یو دنیای اجتمیاعی تکیوین و شیکل یافتیه، پدیید 

یابیت قلمیداد کیرد و  توان¬میها را نه و هویتد. از این رشو¬میآید و د ار ت ییر می

ها مشیروط، وابسیته بیه تعامیل و ها را شبیه به همدیگر تصور نمود، بلکه تمام آننه آن

گرایییان باشیند. طبییف دییدگاه سیازندهجیای گرفتیه در درون یییو میتن و زمینیه نهییادی میی

ی اصییلی جامعییه در محیییط بییین المللییی هییا  هییره، دولییت«ونییت»مخصوصییا الکسییاندر 

هییای ملییی در عرصییه جهییانی متصییور هسییتند. بییر اییین اسییاس آن ییه در قالیی  هویییت

هیا کیارگزارانی باشند. آنها قابل فهم و مشاهده میگردند، در ساحت دولتبرساخته می

ند و هییم از سییاختارها و شییو¬میییهسییتند کییه هییم از سییاختارهای بینییاذهنی داخلییی متییایر 

ی عرصه بین المللیب از این رو رابطه دوجانبه و تاییرگذاری متقابل سیاختار و هاتلقی

 م127، 1392)مراهری و مالیی  کارگزار در این زمینه وجود دارد.

 نشانگان هویتی نظام جمهوری اسالمی ایران

هویت نرام جمهوری اسالمی ایران را که به معنای شخصیت جمهوری اسالمی ایران 

ن یافتیه در قلمیرو سیرزمینی اییران و یه عنیوان ییو نریام سیاسیی تعیید بشو¬میقلمداد 

در  تییوان¬مییینهیید، منبعییث شییده از انقییال  اسییالمی کییه در مسیییر توسییعه گییام برمییی

 ییار و   نیید انگییاره تعریییف، تفسیییر و تعیییین کییرد. بیگانییه سییتیزی و بییر  سییتیزی، 

-شییعی، اسیتقاللپیذیری، اسیالم سیاسیی گری و سلطهحمایت از مست عفین، نفی سلطه
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ا ییال  هویییت جمهییوری اسییالمی بییه عنییوان یییو  تییوان¬میییگرایییی را طلبییی و تکلیییف

)دهقیانی  د.شیو¬مییها پرداختیه منرومه سیاسی قلمداد نمود که در ادامه به پردازش آن

 م61، 1394فیروزآبادی و وها  پور 

 بیگانه ستیزی و غرب ستیزی

هییای قییرن بیسییتم، همییه نه ییت اخیییر، بییه خصییو  پییس از آبازیییدن هدر طییول دو سیید

اجتماعی، مذهبی، روشنفکری،  د استعماری و  د استبدادی در ایران، حول  محور 

و اداره کشور توسط خود ایرانیان تکوین یافته است. حساسیت « حاکمیت ملی»اندیشه 

ل بیگانییه کییه از سییوی تحلیییل بیگانییه »گییران بربییی، بییه ایرانیییان نسییبت بییه مداخلییه ُدوه

بیر گشته است، نه تنها از تهاجم بیگانگیان بیه خیاک اییران در طیول تیاریخ تع« هراسی

هیای خیارجی بیا باشید کیه دولیتد، بلکه بیشتر از آن جهیت مییشو¬میاین کشور ناشی 

گرانه درصدد حفر نفوذ خویش در ایران و  پیاول منیابع آن های زیرکانه و حیلهتوط ه

تجلییات مختلفیی در سیاسیت خیارجی اییران در طیول اعتمیادی کیه ... ایین بیی اندبرآمده

رن شیدید ییا همیان تیوهم توط یه مبیدل گشیته اسیت. ایین مسی له تاریخ داشته، گاه به سوء

هیای سیاسیت گیویی و عیدم شیفافیت و عیدم صیراحت در بع یی از کینشتوسل به ابهیام

، بیه خارجی را در پی داشته است. هم نین توسل، گرایش و پناه بردن به نییروی سیوم

 ههای بیگانیهای قدرتعنوان یکی از راهبرد های ایران جهت در امان ماندن از آسی 

... میل جمهوری اسالمی ایران بیه برقیراری رابطیه  رقی  در ایران مطرح بوده است

-با اروپا در دوران جنی سرد و گرایش به  ین و روسیه، پس از طرح برنامه هسیته

در  تیوان¬مییوسیط آمریکیا و کشیورهای اروپیایی را ای ایران در مجامع بیین المللیی ت

، 1389)جوادی ارجمند و  یابکی  همین راستا مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار داد.

 م50

 حمایت از مستضعفین

 ینتیر¬مهیماسالم یکیی از  جهان بخش آزادی هاینه ت و مست عفین از اصل حمایت

کلیی  هنجار راستای در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در باشد کههنجارهایی می

اسیت. در ایین  شده توجه بسیار آن به« اسالمی اهداف و هاآرمان تحقف جهت در تالش»

قیانون اساسیی اشیاره نمیود کیه در آن جمهیوری اسیالمی  154به اصل  توان¬میمورد 

گر، ایران مورف گشته تا در عین خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملل دی

طلبانه مست عفین در برابیر مسیتکبرین در هیر نقطیه از جهیان پشیتیبانی از مبارزه حف

نماید. در بند سوم اصل دوم قانون اساسی نیز جمهوری اسالمی ایران خود را موریف 

نمییوده تییا بییه مبییارزه بییا رلییم در هییر نقطییه از جهییان بپییردازد، تییا وعییده الهییی کییه همانییا 

، 1391)رسییولی یییانی آبییادی  باشیید، محقییف گییردد.حاکمیییت مست ییعفین بییر جهییان مییی
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 م185

 هیا ونه یت از پشیتیبان  صیورت بیه كه مست عفان، از حمایت و مسلمانان از دفا 

 بشیریت داراي كیه اسیت اسیتوار فیرض ایین بیر د،شو¬مینمایان  بخشآزادي هايجنبش

خیود  هیا¬آن تیممین و تحقیف قبیال در اسیالم  دولیت كه باشندمی مشترك  مصالح و منافع

و  اسیالم  ملی ، سیطح سیه در منطقی  تیوال  با مصالح و منافع پندارد. اینمی را مس ول

 جمهیوري اسیالم ، خیارج  سیاسیت در رو، ایین از گیرددبمی  تعقیی  و تعرییف جهان 

 از دسیته شیود. ایین دوم  جوییپی مل  منافع موازات به اسالم  مصالح و بشري منافع

 در مصیالح اسیالم ، و بشري منافع تممین كه صورتی به یكدیگر هستندب طول در منافع

 و اییران اسیالم  حاكمییت جمهیوري و اسیتقالل حفیر و بقیا مسیتلزم جهان ، عدالت اینجا

 م171، 1388)دهقانی فیروزآبادی  باشد.می بالعكس

 پذیریگری و سلطهنفی سلطه

ستیزی، و آن را در ارتباط با هنجار قبلی قلمداد نمود، رلم توان¬میهنجار دیگری که 

به بند سیوم اصیل  توان¬میگری است. در این زمینه پذیری و سلطهبه طور کلی سلطه

ای داشت، کیه براسیاس آن جمهیوری اسیالمی موریف گشیته تیا دوم قانون اساسی اشاره

رییزی پیذیری پاییهسیلطهجیویی و سیاست خارجی خویش را براساس نفی هرگونه سلطه

از فصییل دهییم قییانون نیییز بییه صییراحت بییه جمهییوری  154تییا  152نماییید. در اصییول 

پیذیری و اسالمی ایران تاکید شده تا روابط خارجی خود را براساس نفی هرگونه سلطه

جویی استوار نمایدب و از هر گونه قراردادی که موج  سلطه بیگانگان بر منیابع سلطه

)رسولی ییانی  فرهنگی و دیگر ش ون کشور گردد، جلوگیری نماید.طبیعی، اقتصادی، 

 م185 ،1391آبادی 

 و اصیول ینتیر¬مهیم از پیذیري، یكی سیلطه و گیريسیلطه هرگونیه كامیل طرد و نف 

 باشید. جمهیوري اسیالم جمهوري اسالم  می خارج  سیاست در عدالت گفتمان دقایف

 ايگونه به اجتنا  کند، سلطه بر مبتن  مراودات و مناسبات از خارج ، سیاست در باید

 یابید. بیه افیزایش گیردد و حفیر بیین المللی  عرصیه در ملیت و كشیور احترام و عزت كه

 سیلطه نریام بیه مسیتلزم آن اسیت کیه  و مت من سلطه، نپذیرفتن منطق ، و طبیع  طور

. )دهقیانی ندانید متعهید سیلطه گیر هیايقیدرت بیه خیود را نسیبت و وابسیتگ  نداشیته باشید

 م173، 1388فیروزآبادی 

 اسالم سیاسی شیعی

باشد که هویت ملی جمهوری ین ساختار فکری و عقدیدتی میترمهمگرایی شیعی اسالم

ین ویکگییی و عنصییر قییوام بخییش اییین نرییام تییر¬مهییمبخشیید. اسییالمی ایییران را قییوام مییی

نمایید، اسیالمی بیودن آن سیاسی که مشروعیت و مقبولیت خیویش را از اسیالم اخیذ میی
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ین تعهید و کیارکرد آن نییز حفیر تیر¬مهیمپس «. دولت، دولت اسالم است»است،  ون 

باشید. منیافع و اهیداف ملیی هیای اسیالمی مییها و ارزشاسالم و تعهد و عمل به آرمان

هیای اسیالمی تعرییف و تعییین هیا و آرمیانجمهوری اسالمی ایران نیز برحسی  ارزش

هیایی کیه جمهیوری اسیالمی در عرصیه ین ارزشتیرمهمبهترین و  گردد. در حقیقتمی

هیایی اسیت کیه شیریعت و هیا و آرمیانجویی نماید، همان ارزشسیاست خارجی باید پی

هویییت اسییالمی و »هییا نیییز حفییر مکتی  اسییالم تقریییر نمییوده اسییت. در راس ایین ارزش

 1394وهیا  پیور )دهقانی فیروزآبیادی و  نرام جمهوری اسالمی جای دارد.« انقالبی

 م63

در ت وری جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت فقیه کیه در جرییان انقیال  اسیالمی و 

با تاسیس جمهوری اسالمی ایران ارا ه و اجرا گردیید، اسیاس و بنییان نریم سیاسیی در 

به عنوان و ع کننیده نررییه  ،باشد. به نرر امام خمینیزمان بیبت، والیت فقیه می

آن  نایبیان، عصیراسیالمی، در دوره بیبیت امیام گیذار جمهیوری انوالیت فقییه و بنیی

جانشییین وی در اجییرای  - الشییرایط بییرای فتییوا و ق ییاوتکییه فقیهییان جییامع - ح ییرت

)جیز جهیاد ابتیداییم  سیاست و مسا ل حکومتی و دیگیر امیور مربیوط بیه امیام معصیوم

بیه « جمهیوری اسیالمی» ر  یه در اندیشیه سیاسیی امیام خمینییند. اگیشیو¬میقلمداد 

عنوان تنها نیو  مشیرو  و مطلیو  حکومیت شییعی در عصیر بیبیت معرفیی نگردییده 

مبتنییی بییر  ییوابط »اسییت، بییه نرییر ایشییان حکییومتی مشییروعیت و مقبولیییت دارد کییه 

)دهقییانی فیروزآبییادی و وهییا  پییور  اسییتوار باشیید.« اسییالمی و متکییی بییه آرای ملییت

 م67-66، 1394

 طلبیاستقالل

هیای هیویتی نریام جمهیوری اسیالمی اییران، برجسیته شیدن ایین از مشخصیه یکی دیگر

باشیدب کیه در نریام بیین الملیل میی« مسیتقل و بییر متعهید»کشور به عنوان یو کشیور 

بیه عنیوان سیاسیت « نه شیرقی، نیه بربیی»به خوبی در شعار  توان¬میپکواک آن را 

ری و رویکیرد نریام گییکالن کشور در حوزه روابط خیارجی مشیاهده نمیود. ایین جهیت

جمهیییوری اسیییالمی اییییران بیییا ییییو تجدیییید نریییر طلبیییی و عیییدم آمیییدگی بیییرای پیییذیرش 

)رسیولی ییانی  هیا همیراه گشیته اسیت.هنجارهای بین المللی و نییز بیه  یالش کشییدن آن

 م193، 1391آبادی 

 گراییتکلیف

-دوران انقیال  اسیالمی ارا یه گشیت. گیروه در حسینتفسیر جدیدی از نه ت امام 

گراییی شییعی ارا یه های مختلف ایرانی تالش کردند تا تمییل سیاسیی جدییدی از عیدالت

نگییر و ماهیییت و ذاتییی عییاطفی، قیامییت نماینیید، از نرییر آنییان نه ییت امییام حسییین
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-طلبانه دارد و از سویی دیگر در قال  قلمروهای متمایز خیو  و بید قیرار مییشهادت

نماییید، خطییرات فییراروی خییود را گرایییی تاکییید میییرد. عنصییر شیییعی کییه بییر تکلیییفگییی

دهیدب البتیه آن خطراتیی کیه منشیا رمانتییو دارنید. لیذا، سیاسیت مورد پذیرش قیرار میی

ایران با آمریکا مطابف اشتیاق ایران به پیذیرش خطیرات نهفتیه کیه  هجویانخارجی تقابل

دارد، تکیوین یافتیه اسیت. ایین امیر بیه طیرح  گیرنگرا و قیامتماهیت رمانتیو، عدالت

گیری سیاسیی اییران های فراگیر در سیاست خارجی ایران منجر شده است. جهتهدف

هیای سیاختاریش تنرییم باشد که اهداف راهبردی خود را فراتر از قابلیتای میبه گونه

بیین المللیی نماید. بنابراین ایرانیان رفتار سیاسیی، اجتمیاعی، فرهنگیی، اقتصیادی و می

)طیاهری و کریمییی  نید.کن¬مییهیا و دکتیرین دینییی سیازماندهی خیود را براسیاس آمیوزه

 م145-146، 1391فرد 

 ی هویتی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانها¬مولفه

باشید کیه های ارزشی و هنجاری میای از نرام، مجموعههای هویتی¬مولفهمنرور از 

یات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ملیت اییران ها و خصوصباعث قوام و تکوین ویکگی

ی هیویتی مبنیای هیا¬مولفیهگردانید. ایین هیا متمیایز مییگردد کیه آن را از سیایر ملیتمی

هیییای گیییذاران از عرصیییه روابیییط بیییین الملیییل، وقیییایع و انگییییزهدرک و تفسییییر سیاسیییت

را هیا -کنشگران محیط بین الملل است کیه در مرحلیه بعید واکینش مناسی  در برابیر آن

ی هیوتی سیاسیت خیارجی جمهیوری اسیالمی اییران در هیا¬مولفهنمایند. نیز تعریف می

-طلبیی، پیونید دیین و سیاسیت، جهیان سیومقال  استکبارستیزی، صدور انقال ، عدالت

)دهقییانی  گیییرد.گرایییی، قاعییده نفییی سییبیل و نهایتییا اصییل دعییوت مییورد تفسیییر قییرار مییی

 م70، 1391فیروزآبادی و نوری 

 تیزیاستکبار س

پیشییگان گییران و سییتمانقییال  اسییالمی دارای مییاهیتی اسییت کییه بییا منییافع و اهییداف سییلطه

باشد، از ایین رو بیه نریر رهبیران آن، هییس گیاه سیردمداران کفیر و جهان در ت اد می

نماینید و بیا تمیام استکبار، رهور انقیال  اسیالمی را در عرصیه بیین المللیی تحمیل نمیی

خیزند و تیا نیابودی ها است، به مواجهه با آن بر میار آنوسایل و امکاناتی که در اختی

یا عدول از ماهیت و ذات اصلی آن دست از شیطنت خود برنخواهنید داشیت. )دهقیانی 

 م76، 1394فیروزآبادی و وها  پور 

باشید و بیا سازان خارجی ایران مییگذران و تصمیماین دیدگاه، دیدگاه بال  سیاست

آمییز نییز ایین دوران بازتولیید گردییده اسیت. حفیر خاصیمهتکرار حوادث و منازعات م

باشیید و حتییی هویییت استکبارسییتیز جمهییوری اسییالمی ایییران امییری بسیییار حیییاتی مییی

ای ایران را ذیل این مت یر تجزیه و تحلیل نمود.  را که محیروم مس له هسته توان¬می
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گییردد. د میییای خییود در حقیقییت اقییدامی مسییتکبرانه قلمییداکییردن ایییران از حییف هسییته

ی و اسیتکبار از ییو سیو و حماییت گررویارویی با آمریکا به منزله نوک پیکان سلطه

دریییا از آرمییان فلسییطین ترجمییان عینییی و عملییی استکبارسییتیزی اسییت. )دهقییانی بییی

 م77، 1394فیروزآبادی و وها  پور 

ستیز جمهوری اسالمی برای تعامیل در عرصیه روابیط خیارجی از یبات هویت رلم

گیردد. باشد. نرام اعتماد ایران با این هویت بازتولیید میییت فراوانی برخوردار میاهم

جویی استیفای حقوق مرلومان اسیت سازان در پیگذاران و تصمیمامنیت خاطر سیاست

-ها و موا ع  د صهیونیستی نماییان مییهای فلسطینیکه در دفا  از حقوق و آرمان

 م77، 1394فیروزآبادی و وها  پور )دهقانی یابد. 

داند کیه بیه عهیود بیین المللیی خیویش پایبنید باشید، دولت اسالمی خود را مورف می

هییای بییین هییا و سییازمانولییی جهییت کلییی سیاسییت خییارجی و معیییار ورود بییه کنوانسیییون

المللییی باییید پشییتیبانی از اصییل عییدالت و مبییارزه بییا اسییتکبار باشیید. اییین رفتییار بییه دلیییل 

ای که آن را یکی ر، برای بازیگران عرصه بین المللی ُشهره گشته است، به گونهتکرا

)دهقیانی فیروزآبیادی و وهیا   ند.کن¬میاز وجوه و ابعاد سیاست خارجی ایران قلمداد 

 م77، 1394پور 

 صدور انقالب

صدور انقال ، هم به سان هدف و هم به میابه اید ولوکی و نیز به عنوان یو رسیالت 

ها و ارکیان اصیلی یابد، یکی از پایهای از تقدس، تجلی میوریفه انقالبی که در هالهو 

بخیش نریام جمهیوری اسیالمی، قلمیداد گشیته و در نگیاه انقالبییان، و اساسی مشیروعیت

... پییر  عییدول و یییا هییر گونییه جییرح و تعییدیلی در آن، بییه هیییس وجییه تحمییل نخواهیید شیید

م اییین Universal) شییمولین انقییال  و جهییانوا ییح اسییت کییه بییا توجییه بییه اسییالمی بییود

مکت ، سیاست خارجی کشور از این توانایی برخوردار نیست که خیود را در محیدوده 

ای محبوس کند و با توجه به ایین رسیالت مهیم و بییر قابیل اهداف ملی و یا حتی منطقه

ت ییر، سیاست خارجی جمهیوری اسیالمی از نریر فکیری و ایید ولوکیو بایید سیاسیتی 

 م31-32، 1393)صادقی  پیشرو، فعال و پویا گردد.

 از یكی  بیرمتجانس، حت  و متجانس جوامع سایر به اسالم  انقال  سیاست صدور

 انقیال ، اسیت. صیدور بوده عدالت گفتمان از حاصل خارج  سیاست رفتاري پیامدهاي

 و اهیداف از یكی  ملیل دیگیر، بیه آن معرفی  و اسیالم  انقیال  تیروی  و تبییین معنیاي به

 مکانیسیمی انقیال ، د. صیدورشیو¬مییقلمداد  اسالم  جمهوري خارج  سیاست اصول

 پییام رسیاندن و اسیالم  انقیال  هايو آرمان هنجارها ها،ارزش گسترش و اشاعه براي

 كیه فرآینیدي گیرددبتلقیی میی دیگیر مردمیان هیا وملیت بیه آن بخیشآزادي و بخیشرهیای 

 كیه گردنید رهنمیون بیایت  همان به تا باشد،مست عف می و مسلمان هايملت بخشالهام
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 اسیتكبار و اسیتبداد بنیدهاي و قیید از رهیای  اسیتب یعنی  نمیوده تجربیه را آن اییران ملیت

  بایید اسیالم . از ایین رو، عیادل نریام یی  در قالی  قسیط و عیدالت برقیراري ونهایتیا

 جوامیع سیایر اسیالم  در انقیال  گفتمیان اسیالم ، عدالت استقرار براي کوشش نمود تا

 كه کندم  آشكار رهبران آن، و اسالم  انقال  گفتمان در تفكر و پیدا کند. تممل گسترش

 آمییز انقالبی خشیونت دگرگیونی  کوتیاه میدت و ایجیاد اسالم ، انقال  صدور از منرور

 و هیاتیروی  ارزش و تبییین انقیال ، صیدور از مقصیود بلكیه نیسیت، دیگر دركشورهاي

)دهقیانی فیروزآبیادی  باشید.می  آمیز، تدریجی و بط یمسالمت صورت به آن هايآرمان

 م183-182، 1388

-مهیمیکیی از « صیادرکننده انقیال »مطرح شدن این دولت بیه عنیوان ییو کشیور 

باشیید کییه ناشییی از بعیید هییای هییویتی نرییام جمهییوری اسییالمی ایییران میییین مشخصییهتییر

در همیین رابطیه اگر یه جمهیوری اسیالمی اییران  اسیالمی ایین کشیور اسیت. - انقالبی

د، کنی¬مییگیردد و از الگیوی انقالبیی نییز پییروی یو کشور با هویتی انقالبی تلقیی میی

هم نین میل به گسترش انقال  خویش دارد، اما بیه واسیطه ماهییت اسیالمی انقیال  از 

د. بنییابراین اسییالمی بییودن هویییت جمهییوری شییو¬میییهییای انقالبییی متمییایز سییایر نرییام

نماید و اگر یه ایین اسالمی ایران آن را از سایر کشورهای با هویت انقالبی متمایز می

اند، اما این ویکگی صرفا منبعث شیده ها نیز تمایل به گسترش انقال  خویش داشتهنرام

 م190، 1391)رسولی یانی آّبادی  ها بوده است.از ماهیت انقالبی آن

 طلبیعدالت

یابد و دوام خویش را بیدین وسییله م  قوام« عدالت»متعال   دال حول كه عدالت گفتمان

 مفیاهیم، از شیکل گرفتیه منطق  مرتبط ق ایاي و احكام از اينماید، منرومهت مین می

 اسیالم  جمهیوري بیراي را خیار  جهیان كیه اسیت هیای قییاس و هیابنیديمقوالت، طبقیه

 و منافع، خار  جهان به خارج ، سیاست گفتمان كند. اینم  معنادار و ایران برساخته 

 نریام بیین الملیل در گیرانکینش سیایر بیا اسیالم  جمهیوري تعامالت و موا ع موقعیت،

 از اییران و تلقی  هیاارجحییت منیافع، عقالنییت، هوییت، بیه عیدالت دهید. گفتمیانم  معنا

ها میمر دهد و در تکوین آنم  شكل بین الملل  بازیگران سایر با تعامالت در هاواقعیت

 م165، 1388د. )دهقانی فیروزآبادی شو¬مییمر واقع 

خییواهی را بییرای نرییام جمهییوری اسییالمی ایییران، نییه تنهییا عییدالت گسییتری و عییدالت

خواهان استب و از این روست که خود را بیه جهان اسالم بلکه برای کل جهان بشریت

به جامعه بین الملل معرفی نمیوده اسیت. « جوخواه و عدالتعدالت»کشور عنوان یو 

از آنجا که جمهوری اسالمی اییران خیود را پیشیگام، آوانگیارد و پیشیقراول جبهیه حیف 

نشینی و سیازش و تسیلیم را پندارد، هر گونه عق علیه باطل و اسالم در برابر کفر می

د و با آن در هر کجای عالم کیه باشید، پیکیار انگارعدالتی جایز نمیدر مقابل رلم و بی
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 م192-193، 1391)رسولی یانی آبادی  نماید.می

 پیوند دین و سیاست

 كلیید و دال کیانونی شیاه اییران، و اسیالم در دیانیت و سیاسیت واحید عینییت هانگیار

 در همواره اگر ه باشد. به واقع،می سیاست و دین هحوز دو و پیوند اسالم  اید ولوکي

 در علمیاء مداخلیه عیدم و مداخلیه متعارض و پارادوکسیکال عمل  هروی دو ایران تاریخ

 هسییر در سیاسیت و دیین همیزادي و اجمیاع  ت ورییو وحیدت داشیته، وجیود سیاسیت

 و اییران بیه اسیالم ورود از پیس اگر یه بوده است. لذا، مطرح علماء میان در پیامبر

 جیز حكومیت امیر در دیین مداخلیه عیدم بیه قا یل فقهیاء و علمیاء از بیبت برخی  هدور در

 جامعیه در دینی  حكیومت  اسیتقرار امكیان ییا عیدم و میردم او یا  بهبود و اصالح براي

 ايصیب ه با همواره كه معاصر تاریخ در ویکه ایران به تاریخ اصیل هايجنبش اند،بوده

 توجیه سیاسیت همقولی بیه همیواره علماء باشد كهگر آن مینشان است، بوده همراه مذهب 

بیه  مقولیه ایین انید.دوشادوش هم با یکدیگر تعامل و مراوده داشته سیاست و دین و داشته

 و اسیالم  حكومیت تشیكیل خی  نریري شیدن برداشیته و فقیه والیت هنرری طرح با ویکه

 سیب  اسیالم  جمهیوري مسیتقر شیدن نریام و اییران در اسیالم  انقیال  پیروزي سپس،

 و یگیانگ  و وحیدت دیین و گشیته سیاسیت و اسیالم  ایید ولوکي كامیل تلفییف و ترکیی 

 م209، 1387موسوی زاده و جاودانی مقدم ) است. داشته دنبال به را سیاست

سیاسیت  هسیازند زیربنیای  و اولییه اصیل سیاسیت و دیین اسیالم  پیونید اید ولوکي در

خیارج   سیاسیت در آن تیمییر ینتیرمهیم و اولیین مطیابف ایین، گیردد.م  محسو  خارج 

گییري جهیت خیارج ، سیاسیت بیه نریام آن ایید ولوکی  هیايدرویكر در سیاسی ، نرام ی 

 اهیداف و اصیول هیا،برداشیت و الملیل بیین نریام در آن خواهانهتجدیدنررطلبانه و تحول

د. بیدین شیو¬مییبیا تاکیید بیر اهیداف فراملیی و جهیان وطنییم دییده ) دین با آن هماهنی

 از دینی  بنیديتقسییم جهیان، هیاي كشیور سیایر بیا اسیالم  جهیت، در تعامیل ییو دولیت

 دارالكفیر، داراالسیالم، اصیطالحات بیا و یابیدمی  اهمییت روابیط خیارج  نیو  و جایگیاه

 روابیط اولوییت و ارجحییت و حیدود  ...و دارالهدنیه، دارالذمیه، دارالعهید، دارالحیر ،

 معییار معرفتیی و اسیالم ، بینی در نگیرش و جهیان شیود. بیه واقیع،می  معیین خیارج 

 منریر از بلكه پذیردصورت نم  مل  هايزمر اساس بر گذاري صرفاارزش و شناخت 

 از این رو، گردند.منفو م  یكدیگر از دارالكفر و داراالسالم قلمرو دو اسالم، به ایمان

 سیرزمین د وشیو¬مییتعییین  اسیالم  هواحید امیت تشكیل هاولی ههست میابه به داراالسالم

 بیه گییردبمی  قیرار داراالسیالم نیام بیه  - ابیر هوییت - كیالن هوییت یی  قالی  در اییران

 بلکیه باشید ملی  نمیی تابعییت اسیالم  صیرفا  فرهنیی در ایرانی  تابعیت عبارت دیگر،

 بیا تعامیل اسیاس بیر نییز خیار  دنیاي با آن رفتار نو  و گرددهم تلقی م  مذهب  تابعیت 

-مشیروعیت نیوع  سیب  امر این دیگر، سوي شود. ازم  دارالكفر متمایز و داراالسالم
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 اییران،  یالش خیارج  سیاسیت در و گیرددم  آن هنجارهاي الملل و بین نرام از زدای 

آورد. هم نین، م  وجود به گرای  رادرون – گرای برون یا گرای واقع  – گرای آرمان

هیاي سیاسیت در نییز مست یعفان از حمایت و استكبار با مبارزه ستیزي،رلم مانند اهداف 

 از حمایت كه  نان كنندم  پیدا اساسی و محوري جایگاه سیاس  نرام اعمال  و اعالم 

 خارج  سیاست یابت اصول از عنوان یك  به اسرا یل، با مبارزه و فلسطین ملت مرلوم

، 1387)موسیوی زاده و جیاودانی مقیدم  اسیت. گشیته مبیدل  اییران جمهیوري اسیالم 

 م210-209

 گراییجهان سوم

 گییری، تکیوین وشیكل در قیوام بخشی  را و تعییین كننیده نقیش نییز گرایی سیوم جهیان

 نمایید.می  بیازی اییران اسیالم  جمهیوري خیارج  سیاسیت در عیدالت اسیتمرار گفتمیان

 ید  میاهیت  كیه باشدمی بین المل  سیاس  معان  نرام و گفتمان نوع  گرای ،سوم جهان

 ایین د.کنی¬مییرا بیرای خیویش تعرییف  هکمونیی   ید و  ید امپریالیسیت  اسیتعماري،

موجیود،  بیین المللی  اقتصیادي سیاسی  نریم و مخالفیت بیا و یع اي، منانگاره ساختار

 تیممین بیراي مطلیو  و یع و نریم بیه نییل باشد و جهیتتعدیل آن می اصالح و درصدد

 ایین عبیارتی دیگیر، بیه کوشیدبمیی جنیو  توسیعه حال یا در سوم جهان كشورهاي منافع

بیه  موجیود، بیین المللی  نرم بنیادین نهادهاي و هنجارها اصول، قواعد، پذیرش با گفتمان

بیر  كشیورها، داخلی  امیور در مداخلیه عیدم و ملی  حاكمییت و سرزمین ، مل  دولت سان

 ت ییر سوم جهان نفع به باید اقتصادي، نرم خصو  به  نین نرمی، این اعتقاد است که

بیدین میوارد  توان¬می گرای جهان سوم اهداف و اصول ینتر¬مهمپیدا کند. از  تحول و

 عملی  برابیري مسیاوات و اقتصیادي، بیین المللی ، رشید و توسیعه عیدالت: اشیاره نمیود

 اصیالح بزرگ، هايقدرت و هابه بلو  وابستگ  عدم عمل، آزادي و استقالل كشورها،

 به احترام بین الملل ، يها¬آنو سازم نهادها هنجارها، قوانین، ت ییر و تحول یا تعدیل ،

 كیاهش میبیت بیین المللی ، هیا، همكیاريملیت – دولیت ار ی  تمامییت و ملی  حاكمییت

 بیه نریام  پایگیاه واگیذاري و اتحادهیاي نریام  در مشیارکت عیدم بیین المللی ، تشینجات

 آمییزمسیالمت حیل بیین الملیل، و حقیوق ملیل منشیور از حماییت بیزرگ، هیايقیدرت

 امیور در مداخله عدم عموم ، سالح نکادپرست ، خلع و امپریالیسم با مبارزه اختالفات،

)دهقیانی  سیوم . جهیان انترناسیونالیسیم توسیعه نییافتگ  و بیا مبیارزه داخلی  كشیورها،

 م180-181، 1388فیروزآبادی 

هیای سیده وییکه بیه تیاریخ، طیول در ایرانییان منفی  و میبیت تجیار  و تیاریخ  هسیبق

 در را طلبی و اسیتقالل خواه عدالت قال  در گرای سوم جهان گفتمان بیستم، و نوزدهم

 هیاي دول... دخالیت کیرده اسیت برانگیختیه اییران اسیالم  جمهیوري خیارج  سیاسیت

شیبه مسیتعمره  كشیوري صیورت بیه را آن اییران، در بریتانییا و روسییه اسیتعمارگر



62         26، ش 97، پاییز 7فهلنامه علمی ه پژوهخی انقالب اسالمی، س 

 در طلبی استقالل و خواه عدالت تلخ باعث قوام و دوام یافتن تجار  این درآورده بود.

و  عیدالت گسیتري براي تالش جهت در را آن و گشت اسالم  خارج  جمهوري سیاست

)دهقیانی فیرورآبیادی  نمایید.هیدایت میی بیر   محیور، هناعادالنی بیین الملیل نریام  یییرت

 م182-181، 1388

 قاعده نفی سبیل

کیه بیه آییه نفیی سیبیل معیروف گشیته « لن یجعل هللا للکافرین علی المومنین سیبیال»آیه 

است و بر لزوم حفر رجحان مسلمین بر کفار و یا مبارزه با تسلط کیافران بیر مومنیان 

 مطیابف . باشیدمیی اسیالم  اید ولوکي هايشاخ  ینترمهم از دیگر یك  ،ورزیده تمكید

 خیارج  سیاسیت اولوییت از سیلطه نریام بیا مبیارزه ییا و بیگانگیان هسیلط نفی  ایین آییه،

 در بیشیتر شیده، ارا یه متفیاوت و متکییری تفاسیر با كه آیه این گردد. اسالم  قلمداد می

 تیالش به آن گرایانهعمل بینش در و تبیین  مورد ارزیابی قرار گرفته و تكوین  قال  دو

 رو، اسیت. ازایین شیده اطیالق اسیالم  جامعه در نفوذ آنان سد و كفار هسلط با مقابله در

مسیدود  با و نموده تعریف را ها كشو سایر با اسالم  دولت ی  تعامالت ماهیت نف  سبیل

و  سیاسی  مختلیف هايساحت در اسالم  جوامع بر كفار هسلط و نفوذ نو  هر راه كردن

اسیتعمار،  و اسیتبداد و رلیم نفی  الحمیایگ ،تحیت نپیذیرفتن معنیاي بیه و نرام ، اقتصادي

سیاسی ،  گییريتصیمیم و اسیالم  كشیور داخلی  امیور در بیگانگیان همداخلی نبیودن جیایز

از  جلیوگیري و اقتصیادي وابسیتگ  عیدم نریام ، تیدبیرات و مقیدرات بیر مسیلمین تسیلط

 م210، 1387)موسوی زاده و جاودانی مقدم  باشد.می آنان بر كفار فرهنگ  نفوذ

و روییه  هیاالگو و الملیل بیین نرام ساختار پذیرش عدم سبیل، نف  هقاعد اساس بر لذا،

اولین پکواک عینی سیاسیت  - که موج  سلطه کفار بر مسلمین است - های مرسوم آن

و  بینانیهواقیع رهییافتی بیا سیبیل نفی  دیگیر، سیوي گیردد. ازخیارجی اسیالمی قلمیداد میی

بیا  راسیتاي مقابلیه در را اسیالم  دولیت قیدرت سیازيبیشیینه الملیل، بیین نریام بیه انتقیادي

شیود. می  خیارج  سیاسیت در گرایی عمیل نیوع  سب  و نمایدم  تجویز یگانگانب هسلط

تمركزگرایی ،  مسیلم، بیر كیافر هسیلط نفی  در تالش و اصل این به توجه با این، بر عالوه

اسیالم   دولیت خیارج  سیاسیت در نییز سیتیزيدشیمن و گرییزيبیگانیه و سیاالريدولیت

در  اییران بیرمسیتقیم اسیتعمار تیاریخ  هسابق به توجه با ویکه به مقوله یابد. اینتجلی می

)موسیوی زاده  گیردد.می  برخیوردار اییران خارج  سیاست در بیشتري اهمیت از تاریخ

 م211، 1387و جاودانی مقدم 

باشید. بیه بر حکم اولیه مسیا ل حیاکم میی« قاعده یانویه»قاعده نفی سبیل، به عنوان 

نماید و هر جایی که انعقیاد ییو عمل می« حف وتو»سان تر، این قاعده به تعبیر عرفی

قرارداد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نرامی و ... که فی نفسیه مبیاح و جیا ز اسیت امیا 

د، وارد شیو¬مییساز تسلط و هکمونی کافران بر مسلمانان تلقی در مرحله یانویه زمینه
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-100، 1391و نیوری  )دهقیانی فیروزآبیادی د.کن¬میگردد و آن قرارداد را باطل می

 م97

 اصل دعوت

تییرین ورییایف و اهییداف ین و در حقیقییت از ابتییداییتییرمهییممطییابف بییا اصییل دعییوت، از 

باشید. دعیوت از احکیام منصوصیه حکومت اسالمی، دعوت بیر مسلمین به اسیالم میی

بندی فقهی، جیزو مسیایل عبیادی گردد و در تقسیماسالم جزو  روریات دین قلمداد می

د. همان طور که اصالح امور جامعه اسالمی با اعمال اصیل امیر بیه شو¬میمحسو  

بایسیت بیا باشد طبیعتیا اصیالح جامعیه بشیری هیم مییمعروف و نهی از منکر میسر می

همین اصل آبیاز شیود و بنیابراین دعیوت دیگیران و سیفارش بیه اعمیال نییو و مییل و 

گرایش به سوی حف تعالی جز ی از ورایف مجریان سیاست خارجی است و ایین ییو 

، 1393)صیادقی  د.شیو¬میتکلیف دینی و سیاسی برای مسلمین و دولت اسالمی تلقی 

 م33

یاست خارجی خود بیا کشیورهای بیگانیه، بیه از این منرر، دولت اسالمی باید در س

های متعالی آن توجه الزم داشته باشد. متناس  با شیرایط ها به اسالم و آموزهدعوت آن

-هیای خاصیی بیرای تحقیف و انجیام ایین اصیل اسیتفاده مییو اقت ا ات زمیانی از شییوه

و  گردد. گاهی در  هار و  جدال احسن و مذاکرات دیپلماتییو، گیاه از طرییف وعیر

... ایین اصیل  ای و ارسیال پییامخطابه و گاهی نیز از طریف مکاتبه، دیپلماسیی مراسیله

... اصیل دعیوت  عینییت پییدا کیرد« صدور انقال »در گفتمان انقال  اسالمی در ایده 

و « رفتییار»د بلکییه بییه عنییوان یییو کنیی¬میییی را پیشییه نسییاز¬هویییتبییه طییور مسییتقیم 

بییه بازتولییید محتییوای خییود کییه منبعییث از  از اییین قابلیییت برخییوردار اسییت کییه« کیینش»

-102،  1391)دهقیانی فیروزآبیادی و نیوری  اسیت، بینجامید. سیاز¬هوییتسایر منابع 

 م100

 گیری نتیجه

جریییان اصییلی مطالعییات روابییط بییین الملییل و سیاسییت خییارجی عمومییا وقتییی سیاسییت 

و  دادنیید صییرفا بییه منییافع عینییی، ملمییوسخییارجی کشییورها را مییورد بررسییی قییرار مییی

ی وارد انگیار¬سیازهکردند. تا اینکه ت یوری و مکتی  برفیزیکی آن بازیگران توجه می

مطالعات روابط بین الملل شد. در این رهیافت عیالوه بیر مطالعیه منیافع میادی و عینیی 

-ها نیز مورد کنکیاش قیرار مییای و فرهنگی آنکشورها، منافع ذهنی، هویتی، انگاره

 گیرد.

وریو در این پکوهش مشخ  کردیم که نشیانگان هیویتی حال با این  هار و  ت 

نرییام جمهییوری اسییالمی ایییران کییه شییامل بیگانییه سییتیزی، حمایییت از مست ییعفین، نفییی 
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باشیید، متییایر از گرایییی میییطلبییی و تکلیییفگییری، اسییالم سیاسییی شیییعه، اسییتقاللسییلطه

سیاست خارجی جمهیوری اسیالمی اییران را تشیکیل داده  هی هویت ملی شاکلها¬مولفه

 است. 

حال با بررسی هویت ملی اییران در قالی  نشیانگان هیویتی نریام سیاسیی جمهیوری 

انقالبیی میورد بررسیی  - های سیاست خارجی پسیاو مشخصه ها¬مولفهاسالمی ایران، 

گیییذاران سیاسیییت خیییارجی سیییازان و سیاسیییتقیییرار گرفیییت و مشیییخ  شییید کیییه تصیییمیم

مهییوری اسییالمی ایییران، اصییول سیاسییتی خییویش را از هویییت ملییی اقتبییاس کییرده و ج

طلبیی، الگوی رفتار خارجی را در محورهای استکبار ستیزی، صدور انقیال ، عیدالت

گراییییی، قاعیییده نفیییی سیییبیل و اصیییل دعیییوت دنبیییال پیونییید دیییین و سیاسیییت، جهیییان سیییوم

 ند. کن¬می

در تقابل بین ساختار و کارگزار، هیس  د این بود کهکن¬میهدفی که این مقاله دنبال 

کدام بر دیگری تقدم و یا تاخر نداشته، بلکه هیر دو در ییو راسیتا همبودگونیه سیاسیت 

-را تکوین و تقویم می - در این جا سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران - خارجی

گرایانییه کوشیییده شیید تییا مسیی له دهیید. در پییکوهش حا ییر بییه تاسییی از رهیافییت برسییاخت

نافع هویتی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی اییران میورد بررسیی قیرار گییرد و م

ای سیاسییت خییارجی را ی آن بییه گونییههییا¬مولفییهگونییه نمایییان شیید کییه هویییت ملییی و اییین

تردییید امکییان  انفکییاک بییین دو مت یییر هویییت ملییی و انیید کییه بیییمتییایر از خییویش سییاخته

 نیست.  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قابل تصور

در نگاشته حا ر هویت ملی در قال  سه مولفه ایرانیت، اسیالمیت و تجیدد منبعیث 

از مدرنیته بربی مورد بررسی قرار گرفت و اینگونه مستفاد شد که بیه ازای برجسیته 

گری در ساحت و های هویت ملی، نو  کنشنمایی هر کدام از این سه بال از مشخصه

 ری اسالمی ایران متفاوت است. نرام بین الملل توسط دولت جمهو

اگر ایرانیت مد نرر باشد در این صورت سیاست خارجی جمهوری اسالمی اییران 

گییردب اگیر اسیالم بیه عنیوان مولفیه اصیلی در دسیتور گرایانه به خیود مییبافتاری ایران

کیار قییرار بگیییرد در اییین صییورت مصییالح اسیالمی و فراملییی بییر اهییداف و منییافع ملییی 

 بییه کشیورهای متجییانس برنامییه« صییدور انقیال »د و در اییین صیورت شیو¬میییاسیتیال 

د. حال اگر تجدد به عنوان معیار و شاخ  هویتی مورد پردازش قیرار شو¬میریزی 

نامیید، اصیل و اسیاس قلمیداد  تیوان¬مییبگیرد آن ه که سیاست خیارجی بیر  گرایانیه 

 د.شو¬می
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