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  چکیده
ي سـیاه دولـت در ایـران معاصـر؛ بـه      نویسندگان در این پژوهش تالش دارند تا با کنکاش و واکاوي  جعبـه 

و در نهایـت آثـار ایـن مسـائل بـر       بررسی؛  مسـائل داخلـی، ماهیـت دولـت، هویـت نـوعی و هویـت  نقشـی آن        
اده از مبـانی مکتــب  در ایـن راسـتا ابتــدا بسـتر نظـري مناسـب بـا اسـتف       . رویکردهـاي سیاسـت خـارجی بپردازنـد    

شود سـپس بـا تشـریح چگـونگی     گرایی و با تأکید بر عوامل و منابع فرهنگی، ارزشی و هنجاري طرح میسازنده
ي ایـده . شـود گـذاري خـارجی پرداختـه مـی    شناسی سیاسـت سیبگیري هویت دولت در ایران معاصر به آشکل

هاي سیاست خارجی ایران عمیقاً متأثر از رویکردهاي هویتی دولت است، گیريمحوري مقاله این است که جهت
با این وجود به دلیل ضعف یا فقدان نهادهاي مدنی، تعاریف هویتی دولت نه در تعامل منطقی با ملت بلکه بیشـتر  

گـذاري  بـاري بـر سیاسـت    چنین فرآیندي آثـار زیـان  . گیردهاي نخبگان سیاسی حاکم شکل میس نگرشبر اسا
  .خارجی ایران داشته و سبب تضییع منافع ملی کشور گردیده است
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  مقدمه 
گرایان هم سیاست خارجی کشورها نخستین بار از سوي واقعهر چند تالش براي توضیح و ف

گرایـی از  گرایـی و نـو واقـع   هاي خردگرا به ویژه واقـع صورت گرفت، با این حال ناتوانی نظریه
هاي پایانی جنگ سرد، توجه بسیاري از اندیشـمندان  المللی سالپیش بینی و درك تحوالت بین

. المللی جلب کـرد ی داخلی کشورها و نیز در سطح بیناین حوزه را به عوامل اجتماعی و فرهنگ
ي تعامالت اجتمـاعی  گیري آن در عرصهو چگونگی شکل» هویت دولت«در این میان موضوع 

پژوهشـگران  . بیش از پیش مـد نظـر قـرار گرفـت    ) که تا پیش از این مورد غفلت واقع شده بود(
گـویی  الملل، به دنبال پاسخرشته روابط بین حاضر نیز با مد نظر قرار دادن این تحوالت نظري در

اند که هویت دولت در ایران معاصر چگونه شکل گرفته و تأثیر آن بـر   به این سؤال کلیدي بوده
رویکردهاي سیاست خارجی چه بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده اسـت کـه هویـت    

معه شکل نگرفته و ایـن امـر همـواره    هاي جادولت در ایران معاصر در تعامل با هنجارها و ارزش
  . سبب شخصی شدن رویکردهاي سیاست خارجی و ناکارآمدي آن گردیده است

ي گـرفتن از چـارچوبی تئوریـک اسـت کـه بـه نحـوه        پرداختن به این موضوع مسـتلزم بهـره  
ــت   ــت دول ــدن هوی ــاخته ش ــار  برس ــت خ ــد سیاس ــا در فرآین ــذول دارد ه ــافی مب ــه ک . جی توج

هـا را  هـا را امـري پیشـینی و دولـت     کـه هویـت دولـت    -خـالف خردگرایـان   گرایان بـر  سازنده
معتقدند فهم این که چگونه ساختارهاي غیرمادي،  -کنندموضوعاتی ثابت و همیشگی فرض می

شناسـی  رو و با عنایـت بـه هسـتی    از این. کنند، اهمیت داردگران را مشروط میهاي کنشهویت
هاي الزم براي انجام ایـن پـژوهش   گرایی از قابلیتسد سازندهرجایگزین این مکتب،  به نظر می

هـا و  ارزش«و » ملـت  –دولـت  «شناسـی بـر   بنابراین تمرکز مقاله به لحاظ هستی. برخوردار است
شناسی نیز با استناد بوده و از نظر معرفت» دهنده به هویت دولت در ایران معاصرهنجارهاي شکل

تفسیري جهـت آزمـون فرضـیه و درك     –هاي تحلیلیه، از روشگرایانشناسی سازندهبه معرفت
گیري هویت دولت در ایران معاصر و آثار آن بر سیاست خارجی استفاده شـده  چگونگی شکل

گیري دولت مـدرن در ایـران ارائـه    ي شکلاي مختصر از نحوه در این راستا ابتدا تاریخچه. است
اي ایرانی در عصر پهلوي و جمهوري اسالمی همی شود و پس از آن رویکردهاي هویتی دولت

بر ایـن اسـاس بـراي درك    . گیردو آثار این رویکردها بر سیاست خارجی مورد بررسی قرار می
گیري هویت دولت  در ایران کنونی، نگاهی تـاریخی بـه ایـن قضـیه نیـز      هر چه بهتر روند شکل

جمهوري اسـالمی اسـت، امـا بـا     هر چند مقطع اصلی مد نظر این تحقیق، دوران . خواهیم داشت
که به چگونگی برساخته شـدن دولـت در طـول زمـان اهمیـت       -توجه به نظریات سازه انگاران 
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گیـري دولـت  مـدرن    شـکل يي نحوههاي ما براي مطالعهزمان آغاز بررسی  -بسیاري می دهند
در ایران به  گیري دولت مدرنچرا که زمان شکل. ها خواهد بوددر ایران، آغاز حکومت پهلوي

یـن  ر اد.گـردد بـاز مـی  ) 1304(زعم بسیاري از پژوهشگران مسائل ایـران، بـه دوران پهلـوي اول   
اي، مقاالت و در صورت لزوم از مصـاحبه   آوري اطالعات از منابع کتابخانهپژوهش جهت جمع

.  شود و ارتباطات الکترونیکی استفاده می
  

  تمهید نظري
الملـل تبـدیل   هاي روابط بـین ي اخیر به یکی از مهمترین تئوريههگرایی طی دو د ي سازندهنظریه

شناسـی  گرایـان در بعـد هسـتی   بسیاري برآنند که مهمترین علت این اقبال، تـالش سـازنده  . شده است
ي روابـط بـین الملـل را از    الملل است تا به آنجـا کـه ایـن مکتـب، کـانون بحـث در حـوزه       روابط بین

هـا، قواعـد،   توجه سـازنده گرایـان بیشـتر بـه انگـاره     . سی منتقل کرده استشناشناسی به هستیمعرفت
هـا را در برابـر   ي اسـت کـه آن  هـا بـر نقـش تکـوینی عوامـل فکـر      تأکیـد آن . هاسـت رها و رویههنجا
دهـد و در عـین حـال بـه دلیـل پـذیرش       الملل قـرار مـی  گرایی حاکم بر جریان اصلی روابط بینمادي

  .(Adler,1997, p: 98)سازدرا از پساساختارگرایان متمایز میها اهمیت واقعیت مادي، آن
گرایی ضمن تأکید بر ویژگی ساختاري و نهـادي مفهـوم دولـت؛ هویـت     ي سازندهدر نظریه

ي شود که بوسـیله اي تلقی میشناختی، بلکه امري رابطهاي شخصی یا روان آن نه به عنوان مساله
کت در معانی جمعی و از درون یک دنیـاي اجتمـاعی تکـوین    تعامل بازیگران با یکدیگر، مشار

ها نه ثابتند و نه شبیه بـه همـدیگر، بلکـه تمـام     از این رو هویت. کندآید و تغییر مییافته پدید می
طبـق دیـدگاه   . ها مشروط، وابسته به تعامل و جاي گرفتـه در درون یـک مـتن نهـادي هسـتند     آن

بـر  . المللی هسـتند ي اصلی جامعه در محیط بینها چهره، دولت»گرایان به خصوص ونتسازنده
شـوند، در سـاحت    ي جهـانی برسـاخته مـی   هاي ملـی در عرصـه  این اساس آنچه در قالب هویت

هـا کـارگزارانی هسـتند کـه هـم از سـاختارهاي بینـاذهنی        آن. ها قابل فهم و مشاهده استدولت
ي دوجانبـه و  شـوند و رابطـه  لمللـی متـأثر مـی   اي بینهاي عرصهداخلی و هم از ساختارها و تلقی

  ). (Wendt,1992, p: 126تأثیرگذاري متقابل ساختار و کارگزار در این زمینه وجود دارد
. هویت حقوقی، نوعی، نقشی و جمعی: چهار شکل اساسی دارد» ونت«هویت دولت از نظر 

ارد و پایگـاهی بـراي سـایر    ها صرفاً هویت حقوقی است که پـیش از تعامـل وجـود د   از میان این
هر بازیگر ممکن است چند هویت اجتمـاعی داشـته باشـد، امـا تنهـا یـک هویـت        . هاستهویت

نهادي، ادعـاي انحصـار بـه کـارگیري مشـروع زور و حاکمیـت        –حقوقی دارد که نظم حقوقی 
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ییـر  هـا داراي بنیـادي مـادي و تغ   هویـت حقـوقی دولـت   . گیردیک جامعه و سرزمین را دربر می
امپراطـوري،  (تواند چندگانه باشد همانند نوع رژیم یا شکل دولت هویت نوعی می. ناپذیر است

که بیشتر بـر اسـاس روابـط جامعـه بـا      ) ملت قومی یا مدنی و یا مرحله دولت سازي آن –دولت 
  ). Pouliot, 2004 p: 321(شود دولت تعریف می

. بلکه صرفاً در رابطه با دیگري مطرح اسـت هویت مرتبط با نقش نه امري ذاتی براي دولت، 
گردد که یک بـازیگر در یـک سـاختار اجتمـاعی گرفتـه      این هویت به جایگاه و موضعی بر می

بـه  . کنـد است و از هنجارهاي رفتاري نسبت به دیگرانـی کـه در مقابـل آن هسـتند، پیـروي مـی      
قبـال ملـت خـود وسـایر     به رسالت و مأموریتی که یـک دولـت در   » هویت نقشی«عبارت دیگر 

تواند خودش بـه تنهـایی    یک بازیگر نمی. ها براي خود متصور است، اشاره داردها و دولتملت
بنابراین هویت جمعی یعنی جایگـاه و موقعیـت دولـت در مقابـل سـایر      . چنین هویتی داشته باشد

.(Wendt, 1994, p: 384-96)المللبازیگران بویژه بازیگران اصلی نظام بین
هـاي  ها هستند که بر تعریـف هـر واحـد سیاسـی از منـافع ملـی و اسـتراتژي       در مجموع این هویت

هـر تغییـري در   ). 1385کرمـی،  (دهنـد  هـا جهـت مـی    گذارنـد و بـه آن  سیاست خارجی آن تأثیر مـی 
ساختارهاي مادي و معنایی و تعامل دولت با محیط خود، ممکن است منجـر بـه تغییراتـی در یکـی از     

همچنـین ممکـن   ). 1جدول شماره (ها ارائه کندهویتی شده و تعریف جدیدي از منافع و سیاست ابعاد
اي باشد که یک واحد سیاسی نتواند به تصویر روشنی نسبت بـه خـود و   است شدت تغییرات به گونه

ت و   فقـدان تعریـف از منـافع ملـی و رفتارهـاي سـردرگم       دیگران برسد و در نتیجه دچار بحران هویـ
ت حقـوقی داراي ابعـاد کـامال      از بین . (Wendt, 1987, p: 335)ددگر تی فـوق هویـچهار سطح هوی

  .پایدار و هویت نقشی، جمعی و نوعی، تغییرپذیر و دگرگون شونده هستند
  

  تعامل هویت، هنجارها و منافع ملی. 1جدول شماره 
  
  
  
  
  
  

  
Source: Katzenstein, 1996, p: 28  
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. گرایی با موضوع این تحقیق بایـد بـه دو نکتـه توجـه کـرد     ي سازندهظریهالبته هنگام تطبیق ن
ي هویـت دولـت و جایگـاه    ، بسیاري از هنجارهـاي سـازنده  »ونت«نخست اینکه گر چه در نگاه 

گیرنـد، ولـی در ایـن تحقیـق صـرفاً عوامـل       المللی شکل میجهانی کشورها در جریان کنش بین
المللی و تأثیرات سـاختار،   شود و عوامل بینیرانیان تبیین میداخلی مؤثر در ساخته شدن هویت ا

  . گیرندخارج از بحث این مقاله قرار می
مدرن در ایران کامالً با اروپاي  ملت –گیري و ایجاد دولت ي دیگر آنکه جریان شکلنکته

هـاي حـاکم بـر ایـران     خی دولـت هـاي تـاری  بسـا در بسـیاري از برهـه    غربی متفاوت اسـت و چـه  
ها نسبت به هویت ملی و هویت دولت در تضاد بـا  نبوده و رویکرد آن» هاي واقعی جامعهچهره«

ت دولتـی و      به این ترتیب می. ي ایران قرار داشته استي جامعهخواست و اراده تـوانیم بـین هویـ
 –گیـري دولـت  اساسـاً از زمـان شـکل   ). 1384مردیها، (هویت ملی در ایران تفکیک قائل شویم

تا کنون ارتباط بین دولت و ملت بیشـتر یکسـویه و از بـاال بـه پـایین      ) 1304(ت مدرن در ایرانمل
ــوده اســت ــدین ترت ).75-74: ، صــص1379بشــیریه، (ب ــب حکومــتب ــه  ی ــف بســته ب هــاي مختل

هاي خود یک یا چند مورد از عناصر هویت ساز را برجسته سـاخته و در تعریـف هویـت    نگرش
هـا  هاي خـاص آن ها و ایدئولوژياند که با سیاستو عواملی تأکید نموده ایرانی تنها بر هنجارها
گرایـی و  ي سـازنده از این رو در پژوهش حاضر با تکیه بـر اصـول نظریـه   . همخوانی داشته است

گیري هویت دولت در ایران و استفاده از سطح تحلیل خُرد، به تبیین عوامل داخلی مؤثر بر شکل
  .جی کشور خواهیم پرداختآثار آن بر سیاست خار

  
  ظهور دولت مدرن در ایران ) الف

هـا و مقـاطعی  ایران پیش از آغاز روند اصـالحات در اوایـل قـرن نـوزدهم مـیالدي در دوره     
هایی از عقالنیت، مدنیت، نظم و ثبات، علم و هاي غنی فرهنگی و تمدنی بوده و مایهشاهد جلوه

هــاي در دورهمــثالً. و مــدارا را نشــان داده اســتنــوآوري، قانونمنــدي، ســازماندهی و تســاهل 
هخامنشی، انوشیروان ساسـانی و اردشـیر بابکـان، شـاه عبـاس اول      حکومت کوروش و داریوش

هایی از تجدد و مدرنیته وجود ي ایرانیان جلوهنظر فکري در اندیشهصفوي و کریم خان زند، از
ــا ایــن وجــود ایــن جلــوه ). 46: ، ص1378میالنــی، (داشــت ــت دولــت و هــا بــه واســطهب ي ماهی

ــّنت   ــت س ــود و غلظ ــاختارهاي موج ــه س ــا مای ــی ب ــاي گرای ــی و   ه ــول، جزم ــر معق ــی، غی خراف
بنـابراین در شـرایط ضـعف و زوال    . و نهادینه تـداوم یابـد  کارانه، نتوانست به نحو پایدارمحافظه

ییـر وضـع   تغهاي اجتماعی هر از چندگاهی در جهـت اصـالح و  دولت مرکزي در ایران، جنبش
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اجتمـاعی شـیعی بـه تشـکیل      ها یعنـی جنـبش  باالخره یکی از این جنبش. نمودندموجود رخ می
برخـى از نویسـندگان، دولـت ایـران در     . ختم شدند)ه 907-1135/م1501-1722(دولت صفویه

انـد و معتقدنـد ماهیـت    توصیف کردهعصر صفویه را با عنوان دولت ملى و یا حتى دولت مدرن
هینـتس،  (گیرى دولت مـدرن در ایـن مقطـع زمـانی گردیـد     ساز شکلهب تشیع زمینهسکوالر مذ

  ). 65: ، ص1372سیورى، . 10: ، ص1346
ــدگاه محققــین حاضــر در عصــر صــف   ــن حــال از دی ــا ای ــاریف و  ب ــا تع ــت مــدرن ب وى، دول

دلیـل چنـین رویکـردي    . شود، در ایران شکل نگرفتهایی که براي چنین دولتی ذکر میویژگی
ي قدرت سیاسى صفویه هرچند که هویت ملى را خارج ین است که حضور تشیع در عرصهنیز ا

هاى فرهنگى دین اسالم، یعنى امت محورى، پذیرفت و از طریق مذهب تشیع حکومـت  نشانهاز
، 1383افضـلی،   (حکومـت دنیـایی را برنتابیـد   گاه الزامات دولت مدرن و یـک کرد، اما هیچمی

  . )87: صص
ي ایران در آن جامعه. گر دولت صفوي داراي ارتش و نیروي نظامی مستقلی نبوداز سوي دی

نشـینان آن مرزهـاي مشخصـی    نشـینان، شهرنشـینان و ایـل   گانه بود و میـان ده  اي سه دوران جامعه
در مرکز کشور حکومتی وجود داشت که تسلط خود را بر مناطق شـهري اعمـال   . وجود داشت

پیرامـون ایـن مرکـز؛     . گرفـت از برخی ایالت و عشـایر کمـک مـی    کرد و براي دفاع از خودمی
هـا تسـلط داشـتند و    ها و یا حاکمان محلی بـر آن کردند که خانایالت و روستاییانی زندگی می

. خاسـتند کردند و با دولت مرکزي به ستیز بر مـی باالخره مناطق ایلی دوردست گاه سرکشی می
تقویت دولت مرکزي و پیشرفت عباس کبیر براي مهم شاهبا وجود اصالحات گسترده و  بنابراین

ي سقوط صفویه را زمینهکشور، برخی نیروهاي گریز از مرکز مانع تداوم آن اصالحات شدند و
  ). 232: ، ص1384موثقی، (ها فراهم کردندبا هجوم افغان

وسـیه  ي ردر دوران قاجار نیز تقویت دولت، در واکنش به هجوم استعماري غرب در چهـره 
العملی و عملگرایانه داشت، ضـمن  ي منفعالنه، عکسجهت جنبهتزاري صورت گرفته و از این

بـه لحـاظ داخلـی، عقـب     . مانع پیشبرد این فرآیند شـدند اینکه برخی نخبگان حاکم نیز به شدت
ي نظـام سیاسـی ایـران حاصـل شـده بـود، مـوج        هایی که در اثر انحطاط چند صـد سـاله  ماندگی

هـا و جلـوگیري از   ا در داخـل ایـران بـراي نوسـازي کشـور، جبـران عقـب مانـدگی        نیرومندي ر
نبود یک دولـت مرکـزي   . مداخالت کشورهاي خارجی در امور داخلی ایران بوجود آورده بود

اي پایان دهـد، نظـام سیاسـی کشـور را یکپارچـه سـازد و        هاي قبیلهنیرومند که بتواند به کشمش
اي ي اصول مدرن سازمان دهد، یکی از دالیـل پایـه  را بر پایهآن دستگاه اداري، نظامی و سیاسی
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از سوي دیگر، نبود حکومت قانون و استبداد و خودکـامگی پادشـاهان،   . این عقب افتادگی بود
کـرد، اکثـر   ي اصـالحات عمـل مـی   که به صـورت مـانعی در برابـر پیشـبرد سیسـتماتیک برنامـه      

را به ستوه آورده، نیروي عظیمی را علیه استبداد، متحد نیروهاي اجتماعی، اعم از سنّتی و مدرن 
  . و متشکل ساخته بود

ساالري، ایجاد یـک دولـت مرکـزي    بر این اساس جنبش مشروطیت همزمان سه هدف مردم
تشکیل مجلس شوراي ملی بارزترین دستاورد انقـالب  . کردنیرومند و نوسازي ایران را دنبال می

که بـا محـدودکردن قـدرت شـاه و دربـار و حاکمیـت قـانون و        اساسی بود مشروطه و یک گام
هـاي درونـی   با این وجود، به دلیل دوگـانگی . شدمردم، منشأ یک سلسله اصالحات در ایران می

ي کشورهاي خارجی خواهان و مداخلهخواهان و مشروطهجنبش، کشمکش مداوم بین مشروعه
ي نـبش مشـروطیت نتوانسـت پــروژه   هـاي داخلـی، ج  هـا و رقابـت  زدن بـه تـنش   در جهـت دامـن  

هاي اقتصـادي و  ها وتنشاصالحات سیاسی و نوسازي ایران را به سامان برساند و با ایجاد بحران
ي این وضـعیت بحرانـی دیگـر میسـر     ادامه. سیاسی، کشور را در آستانه ازهم گسیختگی قرارداد

نوسـازي کشـور بودنـد و از    طلب که خواهـان   اي از نیروهاي اصالحدر چنین شرایطی عده. نبود
هاي جنـبش مشـروطیت واخـورده شـده بودنـد، بـا تأکیـد برعناصـري چـون          مشکالت و ناکامی

ي ایـران را برافراشـتند و اولـین دولـت     وحدت ملی، استقالل و پیشرفت، پرچم نوسـازي آمرانـه  
وطیت و بدین ترتیب به دنبال عدم توفیق جنبش مشـر . Tibi,1990, p: 140)(مدرن را بنا کردند 

سـاالري، ایجـاد دولـت    ي مشروطیت، یعنی مردمي آن، عناصر متشکله پروژه هاي حاصلهبحران
ساالري آن کنار گذاشـته شـد   عنصر مردم. مرکزي نیرومند و نوسازي از یکدیگر تفکیک شدند

  ). 2-1: ، صص2007زمانی، (و گفتمان نوسازي آمرانه شکل گرفت
  

  هویت دولت و سیاست خارجی) ب
ت مـردم یـک کشـور بایـد بـه       هـاي  گرایـی بـراي یـافتن ریشـه     اساس نگرش سـازنده بر  هویـ
-ها وجود دارد و نظام هنجارهاي آنهایی توجه کرد که در محیط آنها و انگارهها، ایدهنگرش

دهـد کـه    ي ایـران نشـان مـی   مروري بر متون موجود در باب هویت در جامعـه . سازدها را بر می
، »تاریخ و تمدن ایران«ي ها هویت ایرانیان را از دیر باز تاکنون متأثر از سه حوزهي آنتقریباً همه

؛ داوري اردکـانی،  123: ، ص1370سـروش،  (داننـد  می» تمدن غربی«و » اسالم و میراث معنوي«
ایـن منـابع کـه داراي    ). 113: ، ص1381؛ جهـانبگلو،  166: ، ص1380؛ شایگان، 55: ، ص1379

ي نیز هستند در ارتباط با یکدیگر بوده و در کلیـت خـود، هویـت ایرانیـان و     هاي زیاد همپوشانی
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هـاي  اند و پایـه ها از جهان اطراف را ساختهاند، منظر آنکارگزاران حکومتی ایران را شکل داده
  .اندها و قواعد حاکم بر آن را تشکیل دادهها در باب نظم مستقر، رویهقضاوت آن

هـاي جامعـه و   هـاي ایرانـی بـا ارزش   ي تعامـل دولـت  ش حاضر نحوهاساس در پژوه بر این 
از سوي دیگر از آنجا که هـدف، بررسـی   . ها مورد تأکید قرار گرفته استساز آنعناصر هویت

تأثیر رویکردهاي هویتی بر سیاست خارجی ایران است، با ثابت و قطعـی فـرض نمـودن هویـت     
، بیشـتر بـه   )رزمین، جمعیت، حکومـت و حاکمیـت  به عنوان یک دولت داراي س(حقوقی ایران 

بـر ایـن اسـاس نـوع و شـکل دولـت در ایـران و        . شودابعاد نوعی و نقشی هویت آن پرداخته می
ي داخلـی و  در عرصـه ) بـه معنـاي هیـأت حاکمـه    (ي آن با مردم و نیز رسالتی کـه دولـت   رابطه

ها پرداختـه شـود تـا    زم است به آنالمللی براي خود قائل است، از جمله مسائلی هستند که ال بین
  . هاي سیاست خارجی مشخص گرددگیري استراتژيها بر شکلتأثیرات آن

  
  ها، هویت و سیاست خارجی پهلوي -1

به قدرت رسید، تمام تالش خود را به کار برد تـا یـک    1304رضا شاه پس از اینکه در سال 
جــاد دســتگاه اداري متمرکــز، گســترش بــراي ایاو . دولــت ملّــی در مفهــوم غربــی کلمــه بســازد

هـاي پیرامـونی زد تـا محـیط     ارتباطات و غلبه بر بحران نفوذ، دسـت بـه همگـون سـازي هویـت     
ها با تعریف هویت نـوعی ایـران   بنابراین پهلوي. مساعدي را در برابر اقتدار دولت خود مهیا کند

د و یکدستی است و زبان ملت مدرن، مدعی شدند که ملت ایران قوم واح -در قالب یک دولت
در راسـتاي ایـن   . واحدي دارد و بر این اساس، سعی در منطبق نشان دادن ملیـت و زبـان داشـتند   

سیاست، انکار موجودیت جوامع عرب زبان جنوب غربی کشور، ممنوعیت چاپ و نشر به زبان 
هـاي غیـر فارسـی    ي اسـتان ها به سود تهران و علیه کلیهي استانترکی، تبعیضی فراگیر علیه همه

  ). 433:ص، 1379، کاتوزیان(ها در دستور کار قرار گرفتزبان به نفع فارسی زبان
گیري از همچنین رضا شاه دست به یورشی نظامی به زندگی و فرهنگ عشایري زد و با بهره

ها در نواحی غربی نمود که در اغلب ها و سکنی دادن آنزور عریان سعی در متالشی کردن ایل
آمیز از دیگر اجزاي این سیاست، تأکید بر افتخارات شکوه. د با تلفات فراوان به انجام رسیدموار

). 106: ، ص1382پورسـعید،  (ایران باستان همراه با نوعی اکراه از تسـلط فرهنـگ اسـالمی بـود     
همچنین سیاست تجددطلبی که کم و بیش از دوران مشروطه آغاز شده بـود، در دوران پهلـوي   

:             باره صورت گرفت ود رسید و از جمله اقدامات زیر در اینبه اوج خ
. و تجدید سازمان دستگاه قضا و عدالت) غیر شرعی(وضع قوانین عرفی* 
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. کردن اجباري لباس اروپایی متداول*
. رفع حجاب از زنان*
. ي عمل آنانمبارزه با نقش روحانیون در جامعه و محدود کرد حیطه*
. ي کشورهاي اروپاییهاي آموزشی به شیوهاد سازمانایج*
) ي پهلوي دومدر دوره.(تبدیل تاریخ هجري شمسی به تاریخ شاهنشاهی*

ي غربی و دهها اقدام دیگـر کـه تمـدن اروپـایی را     ایجاد و گسترش مراکز سرگرمی به شیوه
  ).128: ، ص1359مطهري، (کرد اسالمی می –جایگزین فرهنگ و تمدن ایرانی 

ي ر مجموع گفتمان مدرنیسم پهلوي با تأکید بر مضامینی چون توسعه و نوسـازي بـه شـیوه   د
اروپایی، ناسیونالیسم ایرانی، مدرنیسم فرهنگی، عقالنیت مدرن، سکوالریسم و جـز آن، در پـی   

ي دوران پـیش  پـاره هـاي پراکنـده و پـاره   و تضـعیف هویـت   ملت ایران تأسیس هویت سراسري
). 21: ، ص1383ه، بشیری(بود

از سوي دیگر هویت نوعی هر کشور، تأثیر مستقیمی بر تعریف و رویکرد به هویت نقشی آن نیـز  
ملـت بایـد    - آن دولت سازد کهبدین معنا که نگرش یک دولت به خود، مشخص می. خواهد داشت

مختلفـی از   هـاي در ایـن زمینـه، نقـش   . ي سیاست خارجی بر عهده بگیـرد هایی را در عرصهچه نقش
، )امپریالیسـتی (به سه نقش تغییـر وضـع موجـود    » مورگنتا«هاي مختلف ایفا شده است که سوي دولت

تـوان بـه   در عین حال می). p:36 ،1948 ،Morgenthau(کندحفظ وضع موجود و پرستیژي اشاره می
، »ايفرامنطقـه اي و گرایانـه منطقـه  رهبـري قـوم  «، »ايرهبـري منطقـه  «تر دیگري نظیـر  هاي فرعینقش

رهبـري  «، »هژمـون جهـانی  «، »ايژانـدارم منطقـه  «، »اياي و فرامنطقـه رهبري فرهنگی و مذهبی منطقه«
در ایـن  ). 59: ، ص1381سـجادپور،  (ها نقش فرعی دیگر اشـاره کـرد   و ده» مخالف با هژمون جهانی

ر مبناي حفـظ وضـع   ها بویژه محمدرضا شاه، سیاست خارجی ایران براستا در دوران حکومت پهلوي
اتخاذ استراتژي قدرت سوم از سوي رضـا  . ریزي شده بودهاي غربی طرحموجود و همراهی با قدرت
ها و نیز اتخاذ سیاست پیوند با غرب از سـوي محمدرضـا شـاه و نزدیکـی     شاه و نزدیکی وي به آلمان

شی ایـران در دوران  هاي سیاست خارجی و نیز هویت نقوي به آمریکا، به خوبی نشانگر جهت گیري
ي ایـران  ها براي توسـعه تعریف هویت دولت در قالب دولت ملی مدرن و اشتیاق پهلوي. پهلوي است

هاي بزرگی همچون آمریکا بـه تعریـف و ایفـاي نقـش     ها بکوشند با جلب نظر قدرتسبب شد تا آن
جـود، عـدم فراگیـري    با ایـن و ). 71: ، ص1375هوشنگ مهدوي، (ژاندارم منطقه براي خود بپردازند 

هویت ملّی واحد و احساس شهروندي، ضعف در نهادینگی و در نتیجه برجسته شدن نقش اشـخاص  
هـا، از جملـه   هاي بزرگ و وابستگی ایـران بـه آن  گذاري خارجی و نیز اعمال نفوذ قدرتدر سیاست
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سـت خـارجی   ها بوده است، که پیگیري یـک سیا مهمترین نقاط ضعف دولت ایران در دوران پهلوي
  . ساخت موفق را با مشکل روبه رو می

در دوران پهلوي امکان ایجاد احزاب و نهادهاي مدنی مستقل از دولت و شاه وجود نداشت 
توان بنابراین نمی. گردیدهاي جامعه نیز به دولت منتقل نمیها، هنجارها و خواستهو طبیعتاً ارزش

ي تحقـق  الزمـه . ي ایرانی بودنظر در جامعه شاهد عالیق مشترك بین مردم و حکومت و اجماع
این اهداف، حکومت قانون و فراهم آوردن امکانات قانونی مشارکت مـردم در امـور سیاسـی و    

در حالی که محمدرضا شاه به هر قانون و مقرراتی کـه آزادي عملـش را محـدود    . اجتماعی بود
  ). 529: ، ص1371علم، (نگریست ساخت، با تنفر میمی

هـاي بـزرگ، بـویژه آمریکـا، منـافع بسـیاري       ي دیگر هر چند نزدیکی ایران به قـدرت از سو
سـاخت، امـا   المللی را نصیب ایـران مـی  هاي داخلی و برخورداري از پرستیژ بینهمچون پیشرفت

هـاي مـدنی در سیاسـت    ي ایـن روابـط، نقـش محـدود نهادهـا و نظـارت      فقدان مدیریت نهادینـه 
ی پادشاهان ایران، به تـدریج ایـن رابطـه را بـه نـوعی وابسـتگی و       خارجی و پایگاه ضعیف مردم

در نتیجــه چنـین شــرایطی در دوران  ). p:341،1991 ،Gasiorowski(نشــاندگی تغییـر داد  دسـت 
هاي سیاست خارجی ایران و تعریف منافع ملـی بیشـتر تحـت تـأثیر خلقیـات      گیريپهلوي جهت

ي هاي بـزرگ بـوده و جنبـه   است خارجی قدرتهاي سیها و دکترینشخص شاه و نیز استراتژي
  . ملّی و مردمی آن بسیار رقیق و کمرنگ بوده است

  
  جمهوري اسالمی؛ هویت و سیاست خارجی -2

با وقوع انقالب اسالمی در ایران و تشـکیل حکومـت جمهـوري اسـالمی، اسـالم بـه عنـوان        
در ایـن راسـتا   . مطـرح شـد  ي سیاست خارجی ایران و هویت آن چارچوبی براي رفتار در حوزه

گیري سیاست هاي فرهنگی و مذهبی، نقش مهمی در تعیین منافع ملّی و جهتهنجارها و ارزش
انگـاران از آن بـه نقـش تعـین بخـش      این همان چیزي است که سازه. کنندخارجی ایران ایفا می

. کننـد تعبیـر مـی  یند کـنش بـازیگران   آدر فر) هایی نظیر ایدئولوژيدر قالب(ساختارهاي معنایی
کنـیم، ایـن صـفت    انگارانـه وقتـی از جمهـوري اسـالمی صـحبت مـی      بنابراین با دیدگاهی سـازه 

هایی است که هویـت جمهـوري   و ارزشي هنجارهاي مجموعهاست که تعیین کننده» اسالمی«
  ). 45: ، ص1382مشیر زاده، (دهنداسالمی را تحت تأثیر قرار می

ي ایرانـی و نیـز   انقالب، به دلیل شرایط انقالبی حاکم بر جامعه براین اساس در مقطع پس از
ي ایـران باسـتان و   حـوزه (ساز ایرانیهاي هویتعقاید و باورهاي کارگزاران سیاسی، سایر مؤلفه
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مورد بی توجهی قرار گرفته و تنها اصول اسالمی هستند کـه در تعریـف هویـت    ) ي غربحوزه
هاي نگرش کارگزاران جمهوري اسالمی در باب نقش ارزشالبته . آیندملّی ایرانیان به چشم می

  . اسالمی و نیز هویت ملی همواره یکسان نبوده است
تـرین  هاي مبتنی بر اسالم شیعی، مهـم ي اول پیروزي انقالب اسالمی در ایران، ارزشدر دهه

ل نزد رژیـم پیشـین   هاي مقبوي ایرانی گردید؛ بدین ترتیب ارزشمنبع ایجاد همبستگی در جامعه
گرایی و ارکان غیر دینـی هویـت ایرانـی نیـز بـه      در این میان، ملت. یکسره تحدید یا انکار شدند

چنین سرنوشتی دچار شد؛ البته عوامل دیگري نیـز در بـدبینی رهبـران انقالبـی مـؤثر بودنـد کـه        
: ها بدین قرارنداي از آنپاره

گرایان بـه مبـارزه بـا رژیـم پیشـین در چـارچوب       لیتأکید م: گرایان ایرانیناکامی ملی  -اول
از طرفی . هاي مبارزه به شمار نیایندقانون اساسی، سبب شد تا نیروي فعال و قابل توجهی در سال

هـا  گرا نظیر شاهپور بختیار با رژیم پهلوي به تشدید بـدبینی آمیز برخی نیروهاي ملیروابط تفاهم
ي دولـت انقالبـی بـه رشـد     گـرا در اداره ت موقّـت ملّـی  سـرانجام ناکارآمـدي دولـ   . یاري رساند

هاي ضد ملّی منجر شد؛اندیشه
هاي اسـالم شـیعی قابـل    این تعابیر با کمترین تأمل از اندیشه: گرایانهترویج تعابیر امت  -دوم

هـاي انقـالب طـرح شـد، بـر صـدور انقـالب، تحقـق         این تعابیر که به مثابه آرمان. دریافت است
ی اسالم، دفـاع از مستضـعفان در مقابـل مسـتکبران و منـافع امـت اسـالمی تأکیـد         حکومت جهان

داشت؛
زاده و هـایی همچـون آخونـدزاده، تقـی    شخصـیت : گـرا وران ملّـی سوء ظن به اندیشه  -سوم

هـاي غربـی، بـا توسـل و     صادق هدایت از جمله کسانی بودند که در عین ترویج باورها و ارزش
یش از اسالم، رویکردي جهت نقد و طرد اسالم و سنن دینی در پـیش  تمسک به هویت ایرانی پ

. هایی را به دست فراموشی سپردهاي انقالبی، آثار چنین شخصیتبه همین دلیل ارزش. گرفتند
هاي ایرانی تا آن جا پیش رفت کـه برخـی انقالبیـون    روند طرد و نفی تعصبات ملّی و ارزش

فردوسی از رستم خیالی و پادشـاهان تعریـف   «: دبینانه داشتندحتی به متون ادب فارسی نیز نگاه ب
کرده؛ در حالی که در کتاب خود یک کلمه هم از انسان و انسـانیت و یـا خراسـانیِ رنـج دیـده      

ي مـردم  ي نیرنـگ و دروغ و سـرگرم کننـده   ي فردوسـی، شـاهنامه  شـاهنامه . . . نامی نبرده است
  ). 12:، ص1358دي  22خلخالی، (»بدبخت ما است

حل نهایی بسیاري از متفکران که پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز تمجید و تأیید برخی راه
الـدین فارسـی   جـالل . بود»انترناسیونالیسم اسالمی«از انقالبیون را همراه خود داشت، ایدئولوژي 
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الم جـدا  توانـد از ملـت اسـ   هیچ ملـت مسـلمانی نمـی   «: معتقد است» انترناسیونال اسالمی«با طرح 
. )1377فروردین  23رضوي، (»شود، مگر این که به یک انترناسیونال بیگانه بپیوندد

ي اول در یک توافق جمعی، رویکرد دینی، از چنان ژرفـایی برخـوردار شـد    بنابراین در دهه
که هویت ملّی مترادف و همسنگ هویت دینی قلمداد شد و سایر ابعاد هویت، اجزاي کم بهاي 

  ).64: ، ص1383رمضانی، (مار آمدآن به ش
و تأسـیس نظـام جمهـوري     1357بهمـن   22اي دیگر، پیروزي انقـالب اسـالمی در   در حوزه

ي جایگـاه جمهـوري   ي اندیشه و نظـر، بـه ویـژه در زمینـه    هاي متعددي در عرصهاسالمی، بحث
ي اصول قـانون  همطالع. هاي سیاسی دنیا به وجود آوردها و نظامبندي حکومتاسالمی در تقسیم

محققـین سیاسـت   هاي رهبر انقـالب،  پردازان و نیز نگرشهاي روشنفکران و تئورياساسی، ایده
جمهوري اسالمی آشـنا مـی سـازد کـه تشـخیص هویـت       هاي خاص خارجی را با برخی ویژگی

  . نمایدنوعی وهویت نقشی دولت ایران را بسیار پیچیده می
رو از ایـن . ن برگرفته از مبانی و موازین دینی و ملّی استقانون اساسی جمهوري اسالمی ایرا

به تعبیر دیگـر بـه روشـنی    . اندبه رسمیت شناخته شده» ملّت«و » امت«در این قانون هر دو عنصر 
توان ادعا نمود که قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران دو دسته وظیفه بر دوش دولت ایران می

بـه هنگـام   . امت اسالمی و تالش براي تقویت دولت ملّی ایـران تالش براي ایجاد : گذارده است
اصـل چهـارم قـانون اساسـی     (تزاحم یا تعارض منافع نیز برتـري بـا مصـالح امـت اسـالمی اسـت      

پوشی از منافع ملّـی،  تنها در صورتی که تقدم منافع امت اسالم و چشم). جمهوري اسالمی ایران
نظام اسالمی را فراهم آورد، دیگر نمی تـوان منـافع   موجبات تزلزل در ارکان حاکمیت و اساس 

  . امت را بر منافع ملّت ترجیح داد
ي گرایـی اسـالمی، صـدور مطلـق انقـالب و نظریـه      هـاي ملّـی  در سطح روشـنفکران، نظریـه  

اند مبانی نظري الزم بـراي تشـریح نـوع    اي هستند که تالش کردههاي سه گانهدیدگاه» القريام«
گرایی ي ملینظریه. ي سیاست خارجی را فراهم کنندبرد عملکرد آن درعرصهحکومت ایران و 

. کنـد اسالمی بر اهمیت و اولویـت کشـور، ملـت و منـافع ملّـی در سیاسـت خـارجی تأکیـد مـی         
پردازان، آن واحد اولیه و اساسی را براي جلب وفاداري مردم در جامعه، دولت ملّی ایـران  نظریه

). 110: ، صـص 1362بازرگـان،  (بـه ایـران از طریـق اسـالم هسـتند      دانند و در صـدد خـدمت  می
گرایی اسالمی با توجه به تعریف خود از هویت دولت، نقش و منـافع جمهـوري اسـالمی را    ملی

طلبانه مبتنی بـر ایـن   جویانه و صلحهاي مسالمتالمللی و اتخاذ سیاستدر پذیرش هنجارهاي بین
. ددانالملل میهنجارها و حقوق بین
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ماهیـت و هویـت جمهـوري    ي صـدور مطلـق انقـالب،    ي نخسـت، اندیشـه  بر خـالف نظریـه  
طرفـداران ایـن   . کنـد اسالمی ایران را به عنـوان واحـدي از جمـاهیر متحـد اسـالمی تعریـف مـی       

چنـین  ). 214: ، ص1386متقی، کـاظمی  (رویکرد، هویت ملّی را در هویت امت اسالم می بینند
کند که این دولت نقش و منافع خود را بـر حسـب مصـالح اسـالمی تعریـف      برداشتی ایجاب می

وظیفه و نقش اصلی چنین دولـت اسـالمی   . کرده و در سیاست خارجی در صدد تحقق آن باشد
گرایی اسالمی است و رفع نیازهاي داخلی را چونان وسـیله و هـدف   هاي جهانکمک به آرمان

.)69: ، ص1376حقیقت، (دهدفرعی قرار می
بـر اسـاس ایـن نظریـه،     . شـناخته شـده اسـت   » القريام«اي است که با عنوان سومین نظریه، اندیشه

واحده است و کشوري که بتواند با تشکیل حکومـت اسـالمی سـطح رهبـري      امتجهان اسالم یک 
از نظـر  . گیـرد  القـراي جهـان اسـالم قـرار مـی      اش فراتر ببرد در موقعیت ام مینیخود را از مرزهاي سرز

اهللا خمینـی بـا   در چنین جایگـاهی قـرار گرفتـه و آیـت     1357انقالب مبتکران این نظریه، ایران پس از 
بـه ایـن   . ر گرفـت در دو شأن رهبر ایران و رهبر امت اسالم قـرا  والیت فقیهتأسیس حکومت مبتنی بر 

ترتیب حکومت ایران بایستی عالوه بر منافع ملّی به منافع جهان اسالم نیز بپردازد و دیگر کشـورها نیـز   
در صـورتی کـه میـان منـافع     . القراي جهـان اسـالم حمایـت و دفـاع کننـد      موظفند از ایران به عنوان ام

است مگر در حالتی که مسئله بـر سـر   القري و منافع امت تعارضی پیش آید منافع امت همواره مقدم  ام
ي القري و جهان اسـالم، همـه  در ارتباط دیالکتیک بین امبنابراین . القري باشد حفظ نظام اسالمی در ام

  ). 49- 45: ، صص1375الریجانی، (القري دفاع کنندامت باید از ام
ار دولـت ایـران،   اهللا خمینی در رابطه با نوع و ساختهاي آیتدر سطح رهبري نیز، در دیدگاه

هاي خود، چنان به مرزهـاي  ها و پیامایشان در برخی مصاحبه. خوردهمین دوگانگی به چشم می
رسـد  گرایی اسالمی نزدیک است و به نظر میي ملّیکنند که تا حدودي به نظریهملّی تأکید می

  . کننددر قالب دولت ملّی مدرن تعریف می دولت ایران را کامالً
ما به هـیچ کشـوري   . ریزي کنیمراي پیشبرد اهداف و منافع ملّت محروم ایران برنامهما باید ب«

ایـران  . طمع نداریم و حقی نداریم که در هیچ کشوري دخالت بکنیم، مگـر آن کـه دفـاع باشـد    
براي جمعیت خودش همه چیز دارد واین طور نیست که یک کشور سرکش باشد کـه بخواهـد   

جز دفاع، جنگ ابتدایی با هیچ کس نخواهد . . . ایران. ود بیاوردي خهمه چیز را در تحت سلطه
  ).293: ، ص16، ج 1369خمینی، (»کرد

هـاي فـوق، اظهـاراتی دارد کـه آشـکارا بـر       اهللا خمینـی در کنـار دیـدگاه   آیتاز سوي دیگر 
  :و صدور انقالب نزدیک است» مئانقالب دا«ي نظریه
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مـان  شناسد و ما باید در جنـگ اعتقـادي  رز نمیجنگ ما، جنگ عقیده است و جغرافیا و م«
.)87-85: خمینی، همان، صص(»بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهان راه بیندازیم

ي دولـت ملـی یـا فراملـی در ایـران، مظـاهر       اهللا خمینـی دربـاره  هـاي آیـت  به هر حال اندیشه
تقاد و امید به ایجاد حکومـت  رسد وي ضمن اعبه نظر می). 1380فیرحی، زمستان(متفاوتی دارد

الملـل و  ها و شرایط نظـام بـین  جهانی اسالم در آینده، با توجه به درك و شناختی که از ویژگی
دیدنـد و  ي ایران داشتند، وضعیت موجـود را بـراي تحقـق چنـین هـدفی مناسـب نمـی       نیز جامعه

اهللا خمینـی بـه عنـوان داور    بر این اساس آیت. بنابراین به الزامات دولت مدرن در ایران تن دادند
نمـود و بسـته بـه شـرایط     کننده را در جمهوري اسالمی ایفـا مـی  نهایی مسائل ایران، نقش متوازن

رمضـانی،  (داد گرایی اسالمی و یـا دولـت ملـی تغییـر مـی     وزن خود را به سمت طرفداران جهان
وان تغییر هویت نـوعی  گرایی از آن به عنو این همان چیزي است که در سازنده) 69: همان، ص

هـا و   اهللا خمینـی نیـز سیاسـت    پس از پایان جنـگ ایـران و عـراق و درگذشـت روح    . شودیاد می
القـري شـکل گرفـت کـه عمـالً       ي امگرایانـه ي واقـع راهبردهاي ایـران عمـدتاً بـر اسـاس نظریـه     

در دستور  بازسازي اقتصادي و نظامی. شده بود» صدور انقالب«گرایی ي آرمانجایگزین نظریه
تـر بـه   مردان جدید ایران قرار گرفت و نگاه بـه درون بـه جـاي توجـه بیشـتر و جـدي      کار دولت

). 34: ، ص1381ازغندي، (بیرون، به سیاست جدید رهبران ایران تبدیل گردید
بر این اساس اعتقاد همزمان به دولت ملّی و امـت اسـالمی هـم در قـانون اساسـی جمهـوري       

ایـن دوگـانگی سـبب    . خـورد ریات روشنفکران و رهبر انقالب به چشم مـی اسالمی و هم در نظ
گردیده است تا تعریف از هویت نوعی جمهوري اسـالمی از ابتـداي پیـروزي انقـالب اسـالمی      

سمت و سـوي ایـن تغییـرات نیـز بـه اسـتثناي دولـت        . تاکنون بارها دچار تغییر و دگردیسی شود
گرایـی مصـلحت جویانـه بـوده     ملـت  -انه به سمت دولـت گرایگرایی آرماننژاد، از امتاحمدي

. است
در رابطه با هویت نقشی جمهوري اسالمی ایران نیز باید گفت که از ابتداي پیروزي انقـالب  
تا روي کار آمدن هاشمی رفسنجانی، جمهوري اسالمی ایران با توجه به تعریفـی کـه از هویـت    

نمـود، نقـش تغییـر وضـع موجـود و یـا رهبـري         نوعی خود به عنوان اتحاد جماهیر اسـالمی مـی  
هــا و لــب ایــن نقــش، سیاســتدر قا. مخالفــت بــا هژمــون جهــانی را بــراي خــود برگزیــده بــود 

هایی همچون ستیز با غرب و آمریکا، حمایت از مستضعفین جهـان، گسـترش اسـالم و    استراتژي
ا گذشـت حـدود   بـ . سازان جمهوري اسـالمی قـرار داشـت   صدور انقالب در مرکز توجه تصمیم

هـا مشـخص   یک دهه از ایفاي این نقش و تأمین نشدن منافع مـد نظـر مقامـات ایرانـی، بـراي آن     
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تواند نقش تغییر وضع موجود را در پیش بگیـرد و منـافعش را در سـطح فـرا     گردید کشوري می
ه ي اقتصـادي رسـید  المللی، به سطح باالیی از رشـد و توسـعه  ي بینملّی دنبال کند که در عرصه

تـوان هـم کشـوري    المللی رویارویی کند، یعنی در آن واحد نمـی باشد تا بتواند با نظم غالب بین
المللـی را بـر هـم زد   یافتـه تبـدیل کـرد و هـم نظـم غالـب بـین       توسعه نیافته را بـه کشـور توسـعه   

با آغاز عصر سازندگی و گرایش بـه نوسـازي در کشـور،    بنابراین ). 49: ، ص1381القلم، سریع(
در ایـن تعریـف   . کردایطی پدید آمد که نیاز به تعریف مجددي از هویت ایرانی را تجویز میشر

در ). 65: رمضـانی، همـان، ص  (اي از ملیت ایرانی و اعتقادات مـذهبی اسـت  هویت ایرانی آمیزه
شناسـی ملّـی دچـار    ي دوم با روي کار آمدن سید محمد خاتمی، رویکـرد بـه هویـت   اواخر دهه

در گفتمان خاتمی، هویت ملّی و تاریخی ایران بار دیگر در قالـب جدیـدي کـه    . ددگردیسی ش
اي گرایـی ایرانـی بـه گونـه    در این گفتمان، ملّـی . هاي دینی شود، مطرح شدبتواند همنشین سنت

انـد  هاي اسالمی سازگار است، بلکه چنان در هم آمیختهاست که نه تنها با هویت دینی و ارزش
  ).120-118: ، صص1380زهیري، (ها از یکدیگر ممکن نیستتمییز آنکه شناسایی و 

المللـی،  هاي هاشمی رفسنجانی و بویژه خاتمی متأثر از شـرایط داخلـی و بـین   بنابراین دولت 
ي آن برقراري تعامل مثبـت بـا   هاي جدیدي را براي جمهوري اسالمی قائل شدند که الزمهنقش

یـن راسـتا نقشـی کـه بـه طـور تلـویحی از سـوي مقامـات          در ا. زدایـی بـود  جهان خـارج و تـنش  
مورد تأکید قرار گرفته نقش  1جمهوري اسالمی مطرح شده و نیز در سند چشم انداز بیست ساله

  . است» اياي و فرا منطقهرهبري فرهنگی، مذهبی منطقه«و یا » قدرت منطقه اي«
هویت نقشی جمهوري اسالمی نژاد تعریف از هویت نوعی و البته با روي کار آمدن احمدي

تـوان از آن بـه عنـوان    هاي پس از جنگ قـرار گرفـت کـه مـی    در مسیر متفاوتی نسبت به دولت
در این دوره، بار دیگر مرزهاي ایدئولوژیک و عقیـدتی جـایگزین   . بازگشت به گذشته یاد نمود

کنـد دیـن   یرا تعریف مـ » دیگري«و » خود«سازي که مرزهاي جغرافیایی گردید و عنصر هویت
گرایی از هویت ملّی کـه حـول محـور ملیـت و ایرانیـت      بر خالف روایت ملی. مبین اسالم است

ي کــانونی و مرکــز ثقــل روایــت اصــول گرایــی از هویــت ملــی ایــران  شــکل مــی گیــرد، نقطــه
گرایی عدالت محور، تکوین دهنده و قوام بخش هویت بنابراین گفتمان اصول. است» اسالمیت«
، 1387عیوضـی، تابسـتان   (براي جمهوري اسالمی ایران اسـت » یا حکومت عدل اسالمی دولت«

  ). 210: صص
                                                                                                                                                                      

، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی از وضعیت فرهنگی يتصویر» هجري شمسی 1404انداز جمهوري اسالمی در افق سند چشم.1
این سند به عنوان یک سند . کندرا ترسیم می 1404هاي انقالب اسالمی در سال بر اساس مبانی و آرمانایران و علمی 

.ابالغ شدگانهبه قواي سه )رهبر ایران(اي آیت اهللا خامنهتوسط  1382فرادستی و کالن در آذرماه 
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بینی اسالمی قـرار  بر این اساس، هویت نوعی جمهوري اسالمی در غالب ایدئولوژي و جهان
هـاي  چنـین هـویتی نقـش   . گرفته و کارکردهـاي فراملّـی آن مجـدداً مـورد تأکیـد قـرار گرفـت       

گرایـی  کند که گفتمان اصـول ي سیاست خارجی تعریف و تعیین میز در عرصهگوناگونی را نی
سیاسـت خـارجی اولویـت و ارجحیـت      را در» عامـل ضـد اسـتکبار و سـلطه    «نژاد نقـش  احمدي

هـا و اصـول اسـالمی تعریـف     هـا، آرمـان  منـافع و اهـداف ملّـی نیـز بـر حسـب ارزش      . بخشـد می
هـا و  ها براي جمهوري اسـالمی ایـران همـان ارزش   گردد؛ بطوریکه بهترین و مهمترین ارزشمی

  ). 213-211: عیوضی، همان، صص(کندهایی است که دین اسالم مقرر میآرمان
ي بـا پایـان دوره  (بـار در جمهوري اسالمی ایران حداکثر هـر هشـت سـال یـک    بر این اساس 

اد و تعـاریف  تغییراتی کلی در ابع) ریاست جمهوري یکی و آغاز ریاست جمهوري فردي دیگر
هویت نوعی و هویت نقشی ایجاد شده و در نتیجه تعریف جدیدي از منافع ملّـی و رویکردهـاي   

تغییر در تعریف و نگـرش بـه هویـت ملّـی هـر چنـد از دیـدگاه        . گرددسیاست خارجی ارائه می
 رسد، امـا ایـن مسـأله در صـورتی منطقـی اسـت کـه تغییـر        گرایان امري طبیعی به نظر میسازنده

ي ز بـا کشـورهاي دیگـر در عرصـه    ي عمیق دولت بـا ملـت و نیـ   تعاریف ناشی از تعامل و رابطه
ي مـدنی و نیـز   در حالی که در جمهوري اسالمی ایران بـه دلیـل ضـعف جامعـه    . ی باشدلالملبین

ي مقاطع بازتاب و بیانگر نظریـات  ها در همهفقدان ارتباط صحیح دولت و ملت، رویکرد دولت
ي ها از هویت نیز همواره هماهنگ با نظرات واقعی جامعـه جامعه نبوده و تعریف آنو تمایالت 

  . ایرانی نبوده است
رغـم وجــود نهادهـاي متعــدد   مشـکل اینجاسـت کــه در دوران جمهـوري اســالمی نیـز علــی    

هـاي خصوصـی و   فقـدان رسـانه  . ساالرانه، این نهادها از کارآمـدي الزم برخـوردار نیسـتند   مردم
هاي قدرتمند مردمی، سبب گردیده بود ها در جلب پایگاهبودن احزاب و مشکل آنلتیآزاد، دو

خـود را حفـظ   ) گونـه اجتمـاع (2»گماین شافتی«خصوصیت  1ي ایرانیجامعه» تونیس«تا به تعبیر 
  ).,pp: 1791925,Tonnies(نموده، از برقراري تعامل صحیح با دولت باز بماند

ي داخلـی و خـارجی تقویـت    ي مـدنی در عرصـه  نقش جامعه در دوران خاتمی تالش شد تا
کـاهش  . ي سیاسـت خـارجی ایـران در پـی داشـت     شود که تغییـرات ملموسـی را نیـز در حـوزه    

المللی، افزایش اعتبار جمهوري اسالمی و برانگیختن احترام اي و بیني منطقهتشنجات در عرصه
مـات بـا کشـورهاي اروپـایی و حـذف      جهانی نسبت به فرهنگ و تمدن ایرانـی، رفـع سـوء تفاه   

                                                                                                                                                                      
1. Ferdinand Tonnies 

در ر مقابل د. عمیق، احساسی، طبیعی و ارگانیک است ؛اجتماعی است که در آن همبستگی بین افراد ؛فتگماین شا.2
. نظم قانونی، تقسیم کار، مالکیت و تضاد دراعضاي گروه حکمفرماست »گزل شافت«
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ي اروپا علیه ایران، از جمله منافعی هستند که رویکـرد محمـد خـاتمی    اتحادیه 1997هاي تحریم
با این ). 28: ، ص1382فالحی، بهار(در سیاست خارجی براي جمهوري اسالمی به ارمغان آورد

ر مناسـب بـراي ایفـاي نقـش     ها و نهادهاي مدنی داخلی هنوز از توانایی الزم و بسـت وجود تشکل
در محاق قرارگرفتن نهادهاي مدنی پس از روي کار . مؤثر در سیاست خارجی برخوردار نیستند

هـا در  نژاد، خود گواهی بر ضعف این نهادهـا و نقـش و قـدرت انـدك آن    آمدن دولت احمدي
  ). 83-81: ، صص1384آبادي، بهار ابراهیم(برابر دولت است

دهی به رویکردهـاي سیاسـت   ش محدود نهادهاي مدنی در تعیین و جهتبنابراین به دلیل نق
مجریه است که  ي هاي رئیس قوهخارجی، در مقطع پس از انقالب نیز این خصوصیات و نگرش

این مسأله سبب شـده اسـت   . کندهاي سیاست خارجی را تعریف میعمالً منافع ملی و استراتژي
با ثباتی نسبت به خـود و دیگـران برسـد و در نتیجـه      جمهوري اسالمی نتواند به تصویر روشن و

این امر نیز  ي نتیجه. ي سیاست خارجی گرددو رفتارهاي سردرگم در عرصهدچار بحران هویت 
ي سیاسـت  ي رویکردهایی متناقض در عرصهها و ارائهتاکنون چیزي جز تغییرات مداوم سیاست

المللـی  وضعیتی که وجهه و اعتبار بین. است المللی جمهوري اسالمی نبودهخارجی و روابط بین
  . سازددار نموده و تعقیب منافع ملی را نیز دشوار میجمهوري اسالمی را خدشه

انگارانه، رفع تهدیدات خارجی صرفاً یـک امـر داخلـی و یـا مبتنـی بـر انباشـت        از منظر سازه
، بلکه امري )کننده هستندهر چند این عوامل نیز مهم و تعیین(قدرت دولت و کاربرد زور نیست

ذهبی داخلـی و نیـز کشـورها در    مـ  -هـاي قـومی  گـروه (ارتباطی است که در رابطـه بـا دیگـران   
دیپلماسـی و روابـط خـارجی موفـق و تـن در      . یابدبه معناي کامل تحقق می) المللیي بینعرصه

ه با ارائه تصویري الملل نیز از جمله عوامل مهمی هستند کدادن به قواعد و هنجارهاي حقوق بین
ي هرگونـه تهدیـد و تعـرض بـه آن کشـور را      طلب از یک دولت، هزینهمثبت، قدرتمند و صلح

این در حالی است کـه از یکسـو هویـت و حاکمیـت     .  (Migdal, 2001, p: 7)افزایش می دهند
، ملّی در جمهوري اسالمی در قالب مرزهاي ایران تعریف نشده است بلکه واحد اصلی ارزیـابی 

، همـواره  )به جز در مقاطعی خاص(از سوي دیگر جمهوري اسالمی. جهان و امت اسالمی است
هـاي  اعتنایی بـه سـازمان  توجهی و بیي بیبا کاهش روابط و تعامالت خود با جهان غرب، رویه

چنـین  ). 137: ، ص1385کریمـی، زمسـتان  (المللی به ویژه شوراي امنیت را دنبال نموده استبین
  . رو ساخته استالمللی با مشکل روبهي بینتأمین منافع ملی کشور را در عرصهاي رویه

هـاي  گیـري یـابیم کـه جهـت   ي سیاست خارجی جمهوري اسالمی درمیبا نگاهی به کارنامه
المللـی ریشـه در تعـاریف فراملّـی و     ي بـین ایران در قبال همسایگان و سـایر کشـورها در عرصـه   
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هاي ابتدایی پس از بر این اساس خصوصاً در سال. ملّی داشته استاسالمی از هویت و حاکمیت 
هـاي  بخش، گروههاي آزاديانقالب، ایران به صورت مرکز رفت و آمد نمایندگان همه نهضت

. هـاي بـزرگ درآمـد   هاي مخـالف قـدرت  ها و همچنین پشتیبان جریانسیاسی معارض حکومت
الب، موضوع فلسطین نه موضوعی میان اعراب همچنین در نگرش رجال سیاسی ایران پس از انق

اي کلیدي میان مسلمانان و اسرائیل شمرده شده است که ایران نیز در قبـال  و اسرائیل بلکه مسأله
  . باشدآن مسئول می

نـاخواه بـر ذهـن کـارگزاران آن اثـر      چنین تعاریفی از هویت دولت جمهوري اسالمی، خواه
اي عادي و طبیعی با جهان ارتباط سویی بخواهد به گونه گذاشته و سبب شده است که دولت از

و تعامل داشته باشد و از سوي دیگر، همزمان، در برابر مراکز قدرت و صاحبان زور و امکانـات  
  ).7-6: سریع القلم، همان، صص(گستري باشدبایستد و فراسوي مرزهاي خود در پی عدالت

ان سیاست خارجی ایران در طول سی سـال  گیرهاي تصمیمگیرينگاهی به عملکرد و جهت
دهد که جمهوري اسالمی به دلیل ماهیت ایدئولوژیک خود، بـه جـز در   پس از انقالب نشان می

مقاطعی خـاص در صـدد پایـان بخشـیدن بـه ایـن شـرایط از طریـق گسـترش روابـط، گفتگـو و            
ی با آمریکا و اسرائیل را زنی با منابع تهدیدزا نیز نبوده و حتی تعارض با غرب و بویژه دشمنچانه

  ). 49: ، ص1379سریع القلم، (به عنوان بخشی از منافع ملی کشور تعریف نموده است
انگـاران بـه خـودي    ها از منظـر سـازه  عدم ارتباط با دشمنان و عدم درك درست از نیات آن

گـامی کـه ایـن ادراکـات منجـر بـه       شـود، امـا هن  خود تهدیدي بـراي امنیـت ملـی محسـوب مـی     
اي هاي تعقیب آن شود، تهدید ابعاد تازهریزي سیاست خارجی و تدوین منافع ملّی و روشحطر

هایی، خود به خـود موجـب ایجـاد و گسـترش     از سوي دیگر اتخاذ چنین سیاست. خواهد یافت
ي آن نیز چیزي جز ها نیز خواهد شد، که نتیجهبدبینی در طرف مقابل و اشتباه در تصمیمات آن

  . هاي خصمانه علیه جمهوري اسالمی نخواهد بودستتحریم و سیا
  
  گیرينتیجه

تشـابه   بـاوجود قانونی سبب شده است تـا دولـت مـدرن در ایـران     استبداد، خودکامگی و بی
هاي مدرن غربی، از کارایی و حسن عملکرد الزم برخوردار نبوده و بـا نـواقص   ظاهري با دولت
گیري هویت دولت نیز رونـدي نـاقص و معیـوب داشـته     یند شکلآدر نتیجه فر. فراوانی پا بگیرد

ینــد آهــاي مــدرن بـا تــأخیر انجــام گرفــت و فر از آنجــا کــه ورود ایــران بـه نظــام دولــت . اسـت 
هاي درونی در ساخت اجتماعی و فرهنگی و سازي حاصل توسعه و پیشرفتسازي و ملتدولت
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هـاي اجتمـاعی متعـارض و    یـت منطبق با نیازهاي داخلی نبود، نتوانسـت بـه پشـت سـر نهـادن هو     
ي ایـران در قـالبی نهادینـه و تعـاملی بینجامـد      هاي اجتماعی بنیادي در جامعهسازماندهی شکاف

ي نیازهاي سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی     در نتیجه دولتی که بر پایه). 42: ، ص1384دلیر پور، (
  . دگانگی استداخلی شکل نگرفته است در تعریف هویت خود دچار نوعی سردرگمی و چن

ي عمودي و آمرانه بـین دولـت و ملـت، هویـت دولـت همـواره       از سوي دیگر به دلیل رابطه
در درون جامعه نیز به دلیـل هنجارهـا و فرهنـگ سیاسـی     . بدون تعامل با ملت شکل گرفته است

مـردم خـود را اتبـاع حـاکم تلقـی       )که موجب ارادت ساالري گردیـده اسـت  (تابعیت -آمریت
. هـاي داخلـی و خـارجی قائـل نیسـتند     براي خود حقی در اظهار نظر نسبت به سیاست کنند ومی

هـاي جامعـه بـه دولـت را بـر عهـده دارنـد نیـز بسـیار          ي انتقال ارزشنهادهاي واسطی که وظیفه
ي ایـن امـر برجسـته شـدن     نتیجـه . اندضعیف بوده و همواره توسط دولت کنترل و سرکوب شده

هـاي سیاسـت   گیـري یف هویـت دولـت و بـه تبـع آن تعیـین جهـت      نقش نخبگان سیاسی در تعر
  . خارجی ایران بوده است

در حالی که هویت ایرانی ترکیبی از سه عنصر تمدن ایرانی، اسالمی و غربی است، نخبگـان  
انـد کـه بـا    نظرانه همواره بر عناصري از این هویت تأکید نمودهسیاسی با نگرشی محدود و تنگ

ایـن مسـأله ضـمن ایجـاد     . کردهایشان در تطابق و هماهنگی بیشتري بـوده اسـت  ها و رویدیدگاه
ي مردمـی آن را نیـز بـا    ثباتی و تغییرات مکرر در سیاست خارجی ایـران، موفقیـت و پشـتوانه   بی

اي مـوارد سـبب تهدیـد امنیـت ملـی و تضـییع منـافع ملـی         رو کرده اسـت و در پـاره  چالش روبه
  . گردیده است
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