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 چکيده
 یفرهتگی  یهیا سیتت  لیی و مشابه المللیینب یگاهجا با ییکشورها دهدیم نشان تجربه

 ایین  .کتتید ینم گیرییمتصم یکسانی روش به تحوالت و یدادهارو مقابل در متفاوت،

 فیراهم  گییری یمتصیم  یتیه زم در یارزشی  نظیا   ،راهبردی فرهتگ که است آن از ناشی

 ایین  در ،اسیا  بیراین  دهد.می قرار یرتأث تحت را هاکشور یخارج یاستس که کتدیم

 بیر  چگونیه  راهبیردی  فرهتیگ  که شود داده پاسخ سؤال این به است شده تالش مقاله

 فرضییه  ؟گیذارد میی  یرتیأث  اییران  اسیالمی  جمهیوری  یخیارج  یاسیت س گیرییمتصم

 یی  تعر یی  طر از اسیالمی  جمهیوری  یراهبرد فرهتگ که است ینا مقاله نویستدگان

 یخیارج  یاسیت س گییری تصیمیم  ،خاص یمل هایقشن و یاسالم -یرانیا یمل یتهو

   .دهدمی قرار تأثیر تحت را ایران

 .هویت ملی، نقش ی،خارج یاستس گیری،یمتصم راهبردی، فرهتگ :کليدی واژگان

                                                                                                   
 الملل دانشگاه عالمه طباطباییاستاد روابط بین 

 نویستده مسئول( الملل دانشگاه عالمه طباطباییروابط بین یدانشجوی دکتر( aminhejazi30@gmail.com 

 

 82شماره مسلسل   ۹۳۱8تابستان  شماره دو   سال بیست و دو   فصلتامه مطالعات راهبردی 



 49تابستان  48 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   27

 مقدمه
 و شیود میی  انتخیا   معیتیی  همسیئل  برای حلیراه آن، طری  از که است فرایتدی ۹گیریتصمیم

 دارد عمیل  و گییری تصیمیم  در را ایبیالقوه  نفیو   همیشیه  کیه  است عتاصری از یکی فرهتگ

(Others, 2008: 4 &DeGroot ). هیای گزیتیه  کیه  اسیت  عواملی ازجمله راهبردی فرهتگ 

 دهید می نشان راهبردی فرهتگ با مرتبط مطالعات کتد.می تعری  را گیریتصمیم برای متاسب

 یدادهایرو مقابل در متفاوت، یفرهتگ یهاستت اما مشابه، یالمللنیب جایگاه با ییکشورها که

 واقی   در .(Rosa, 2014: 91) تید کتیمی ن گییری تصیمیم  یکسیان،  یهاروش با مشابه یخارج

 نظیا   ایین  کیه  کتدمی فراهم راهبردی گیریتصمیم زمیته در ارزشی نظا  یک راهبردی فرهتگ

 ،اسیا  بیراین  .(,Moore 1998) دهید میی  قرار تأثیر تحت را کشور خارجی سیاست ارزشی،

 کشیور  ایین  رویکردهای بر ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ به دهتدهشکل هتجارهای

 (.۹44 :۹۳۱1 شیراوند، و )زهرانی است مؤثر خارجی سیاست گیریتصمیم در

 آن در کیه  خاصیی  هتجارهایی بهباتوجه ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ بتابراین،

 کشیور  ملیی  هوییت  از مستقیماً که امر این کتد.می ایجا  را خاصی گیریتصمیم دارد، وجود

 صیحته  در خود برای ایران اسالمی جمهوری که رسالتی و مسئولیت و نقش بر ،پذیردمی تأثیر

 چگیونگی  کیه  اسیت  ایین  حاضر تحقی  مسئله کلی، طوربه .است مؤثر کتد،می تعری  جهانی

 رویکردی با را ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست گیریتصمیم بر راهبردی فرهتگ تأثیر

 فرهتیگ  کیه  بپردازد سؤال این به است درصدد و دهد قرار بررسی و مطالعه مورد انگارانهسازه

 اسیت؟  گیذار تأثیر اییران  اسیالمی  جمهوری خارجی سیاست گیریتصمیم بر چگونه راهبردی

 بیا  اییران  اسیالمی  جمهیوری  راهبیردی  فرهتگ خاص هتجارهای که است این محققان فرضیه

 و اسیالمی  -ایرانیی  ملی هویت تعری  طری  از گیران،تصمیم و نخبگان نگرش بر گذاریتأثیر

 بیر  تتاسیب،  متطی   بیا  مطیاب   و گیرا( رسیالت  دولیت  و مسیتقل  )دولت خاص ملی هاینقش

 فرهتیگ  مقالیه،  ایین  در است. گذارتأثیر ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست گیریتصمیم

 گییری تصیمیم  و میانجی متغیر عتوانبه ملی هاینقش و هویت مستقل، متغیر عتوانبه راهبردی

                                                                                                   
1. Decision Making 
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 بیر  راهبیردی  فرهتگ تأثیر بررسی برای و شودمی تلقی وابسته متغیر عتوانبه خارجی سیاست

  است. شده استفاده انگاریسازه نظریه ازجمهوری اسالمی ایران  خارجی سیاست گیریتصمیم

 ابتیدا  واسیت   شیده  اسیتفاده  اسیتادی  ییا  ایکتابخانه روش از تحقی ، فرضیه بررسی برای

 بیه  دهتدهشکل متاب  سپس، د.شومی بیان راهبردی فرهتگ نظریه اصلی هایگزاره و مفروضات

 فرهتیگ  هیای هتجیار  ادامیه،  در و شیود میی  واکیاوی  ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ

 تیأثیر  کشور این خارجی سیاست رفتار و یریگمیتصم در کهجمهوری اسالمی ایران  راهبردی

 و هوییت  بیر  راهبیردی  فرهتیگ  تیأثیر  چگونگی سپس، گیرد.می قرار بررسی مورد ،دنگذاریم

 راهبیردی  فرهتگ تأثیر چگونگی ادامه، در و شودمی بررسی ایران اسالمی جمهوری ملی نقش

 شود.می بیان تتاسب متط  بر مبتتی ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست گیریتصمیم بر

 

 راهبردی فرهنگ الف.
 گیروه  یک اعضای هاینگرش و باورها مفروضات، که است ارزشی نظا  یک راهبردی فرهتگ

 کتید. میی  فیراهم  را الملیل بین روابط در سیاست ابزار یک عتوانبه زور از استفاده خصوص در

 کتدمی هدایت را دولت یک امتیتی و سیاسی رفتارهای و هاتصمیم راهبردی، فرهتگ درنتیجه،

(10 :1998 Moore,). قیدرت  بهباتوجه عمل و فکر حالت» را راهبردی فرهتگ ۹گری کالین» 

 :Haesebrouck, 2016) شیود میی  حاصیل  ملی تاریخی تجربیات درک از که کتدمی تعری 

 کشیورها  فردمتحصربه رفتارهای و هاتصمیم بهتر درک هدف با راهبردی فرهتگ نظریه .(775

 میورد  راهبردی مسائل خصوص در آنها خارجی سیاست بیتیپیش همچتین و جهانی سطح در

 توجیه سبب کیانون   این به راهبردی فرهتگ واق ، در .(Feng, 2007: 2) گیردمی قرار استفاده

 متفیاوت  صیورت بیه  راهبیردی،  مسیائل  حیوز   در مختلی   کشیورهای  دهدمی نشان که است

 و مبیانی  ارائیه  بیا  راهبیردی  فرهتگ بتابراین .(Gray, 2006: 8) کتتدمی رفتار و گیریتصمیم

 سیاسیی  رفتیار  و گییری تصیمیم  بیر  خاص، امتیتی مسائل در خصوص دولت نگرش هایزمیته

 نقطیه  راهبیردی،  فرهتیگ  مفهیو   ترتیب، بدین .(Balamir, 2007:75 ) گذاردمی تأثیر کشور

 دارد، وجیود  هادولت برای راهبردی سیاست هایگزیته از بسیاری که است واقعیت این شروع

                                                                                                   
1. Colin Gray 
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 ,Rasmussen) دهتید میی  تیرجیح  را سیاسیت  از خاصیی  نوع هادولت که رسدمی نظر به اما

  شود:می تشکیل بخش دو از هانظا  نماد عتوانبه راهبردی فرهتگ کلی، طوربه (70 :2005

 است راهبردی هایمحیط ترتیب و نظم بار در اساسی مفروضات از متشکل نخست بخش

 شود:می زیر موارد شامل که

 یا دشومی قلمداد نابهتجار جتگ، ایتکه :المللبين روابط و انساني امور در جنگ نقش .1

 ییک  عتیوان بیه  ییا  الملیل بیین  روابط در طبیعی ویژگی یک عتوانبه تواندمی جتگ گریزناپذیر.

 ؛شود تلقی خاص زمانی در اختالل

 حاصیل  دشیمن،  با مقابله نتیجه ایتکه یعتی کند:مي ایجاد که تهدیدی و دشمن ماهيت .7

   متغیر؛ جم  حاصل یا است صفر جم 

 زور کیارگیری بیه  کیه  شیرایطی  و تهدیدها مهار و کتترل توانایی زور: به توسل کارایي .7

 گرفتیه  نظیر  در کشور اهداف به دستیابی برای مؤثر ابزار یک عتوانبه تواندمی و است سودمتد

 شود.

 دو  بخیش  دهتد.می تشکیل را راهبردی فرهتگ محوری پارادایم رفته،همروی هالفهؤم این

 خصیوص  در مفروضیاتی  ؛اسیت  تیر عملیاتی سطح در مفروضاتی از متشکل راهبردی فرهتگ

 ایین  در .(۳10 :۹۳۱0 )جانسیتن،  نید اکدا  تهدیدها با مقابله برای هاگزیته ترینثمربخش ایتکه

 اقیدا   ییا  دفیاعی  اقیدا   آمیز،خشونت اقدا  ازجمله مختل  راهبردی هایگزیته ترجیح بخش،

 .(Rosa, 2014: 92) شودمی بررسی غیرنظامی

 نقیش  بیر  کیه  المللبین روابط در انگاریسازه رویکرد طری  از را راهبردی فرهتگ مفهو 

 توسیط  اجتمیاعی  واقعییت  تفسیر گیچگون درک برای بیتیجهان و هاهویت هتجارها، ها،ایده

 کیرد  درک تیوان میی  بهتیر  دارد، تأکیید  المللیی بیین  امیور  در خیود  متاف  برساختن و بازیگران

 ( 3:Meyer, 2004). چگونیه  هیا دولت که است این بر متمرکز بیشتر انگاریسازه نظریه زیرا 

 هیا هویت انگاری،سازه نظریه در کتتد.می شتاسایی را آن به مربوط هایروایت و خاص هویتی

 طریی   از و شیود میی  تعریی   بازیگر یک توسط که است دیگران با تمایز و خود از تصاویری

 .(Simão, 2016: 15 &Piet) گییرد میی  شیکل  زمیان(  طول در بازنگری )و دیگران با روابط

 مشیخ   و کتید میی  بازسازی و ایجاد را خود اجتماعی، هایفرایتد در هویت دیگر، عبارتبه
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 بدین .(Cook-Huffman, 2009: 19) هستتد کسانی چه «دیگران» و کیستیم «ما» که نمایدمی

 فیر   دیگیر  دولیت  بیه  دولیت  یک از و است تغییرناپذیر نه و ثابت نه هادولت هویت ترتیب،

 هیای محییط  معتیایی  و فرهتگیی  عتاصیر  عتیوان بیه  هتجارهیا  .(۹21 :۹۳88 )چرنیوف،  کتدمی

 بر دولت هویت در تغییرات و دهتدمی شکل دولت هر هویت به ها،دولت داخلی یا المللیبین

 .(81 :۹۳۱0 دیگران، و )جپرسن نهتدمی تأثیر هادولت تصمیمات و متاف 

 ملیی  هیای نقش .کتدمی تحلیل «نقش» مفهو  وسیلهبه را متاف  و هویت رابطه انگاریسازه

 را نقشی طرح خود برای هادولت ازهریک  دارد. خارجی سیاست گیریتصمیم در مهم یتأثیر

 و هتجارهیا  و هیا ارزش هیا، دولت  هتیات ،نقش طرح این .گیرندمی نظر در المللبین نظا  در

 بیر  در را المللبین روابط در متاسب رفتار و بیرون دنیای انتظارات دارند، جهان از که تصویری

 رفتیار  و گییری تصیمیم  انگیاران سیازه  ترتییب،  بدین .(۹18 :۹۳81 سیدی، و )هرسیج گیردمی

 ,Lebow) کتتید میی  تبییین  جامعیه  در بیازیگران  نقیش  و هویت بهباتوجه را سیاسی بازیگران

 پیامید  متطی   اسیا   بیر  کیه  اقتصیادی  انکتشیگر  هیا دولت انگاری،سازه نظریه در .(3 :2008

 انسیان  الگیوی  قالیب  در را کتشیگر  آنهیا  بلکیه  ؛شوندنمی گرفته نظر در کتتد،می گیریتصمیم

 انجیا   زیر هایپرسش قالب در اجتماعی انسان گیریتصمیم الگوی کتتد.می توصی  اجتماعی

 شود:می

 دار ؟ قرار )هویت(موقعیتی چه در من .۹

 دارد؟ موضوعیت من اجتماعی هاینقش از یک کدا  موقعیت، این در .4

  است؟ متطب  من اجتماعی نقش با اندازه چه تا موجود رفتاری هایگزیته از هرکدا  .۳

 موجود( هایگزیته و هایمنقش ،)هویت( موقعیتم به)باتوجهرفتار و تصمیم ترینمتاسب .2

 (۹41 :۹۳۱۳ )ریتبرگر، است؟ کدا 

 این به است. تتاسب متط  بر مبتتی دولت گیریتصمیم از انگارانهسازه توضیح اسا ،براین

 در را خاصیی  هیای نقیش  و هیا هوییت  کیه  شیوند میی  تصیور  یهیای انسان بازیگران، که معتی

 مبتتیی  رفتار و تصمیم بیانگر «تتاسب متط » حقیقت، در کتتد.می برجسته مختل  هایموقعیت

 متیاف   حداکثرسازی در خصوص را «درست کار» انجا  کشورها آن در که است متدیقاعده بر

 .(Mohammad Nia, 2010: 151) دهتدمی ترجیح خود
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 هر راهبردی فرهتگ دهتدهتشکیل هتجارهای راهبردی، فرهتگ به انگارانهسازه رهیافت در

 (Lauterbach, 2011: 63) کتتید میی  تعریی   و ایجیاد  را کشیور  آن متیاف   و هوییت  ،کشور

 از ثیابتی  ییا  موقیت  بستر در کشور متاف  که کتدمی فرض راهبردی فرهتگ کردیرو عبارتی،به

 شیود میی  سیاخته  یالمللی نیبی  اسیت یس در کشیور  کیی  نقیش  خصوص در هابرداشت یالگو

(Neumann & Henrikki, 2005: 6). خود راهبردی فرهتگ در که کشورهایی ترتیب، بدین 

 خیارجی  سیاسیت  هسیتتد،  امتییت  و دفاع زمیتۀ در خاصی فرهتگی هایلفهؤم و عتاصر دارای

 بیر  ملیی،  نقیش  و هوییت  تعریی   بیا  راهبیردی  فرهتیگ  بتیابراین  نمایتد.می دنبال را متفاوتی

 راهبیردی  فرهتگ واق ، در (Balamir, 2007: 75گذارد.)می تأثیر کشور سیاسی گیریتصمیم

 و گییری تصیمیم  درک بیرای  خیارجی  سیاسیت  وتحلیلتجزیه در را گرمداخله متغیر یک نقش

 .(Meyer, 2004) کتدمی ایفا کشورها رفتار

 

 ایران اسالمي جمهوری راهبردی فرهنگ هنجارهای و منابع ب.

 ایران اسالمي جمهوری راهبردی فرهنگ منابع .1

 دارد. ایران سیاسی فرهتگ و عمومی فرهتگ در ریشه ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ

 و روح سبک، مشترک، ایستارهای خصوصیات، چارچو  در جامعه بر حاکم «عمومی فرهتگ»

 بییانگر  سیاسیت،  زیربتیای  اال هیانی  بیین  معتیایی  نظا  عتوانبه «سیاسی فرهتگ» و ملی هویت

 و هیا دییدگاه  و هیا آرمیان  و هاایده اعتقادات، و باورها ادراکات، و ایستارها سیاسی، هایارزش

-۹۳88 فیروزآبیادی،  )دهقانی است حکومت و جامعه قدرت، سیاست، به ایرانیان رویکردهای

 آنیان  راهبیردی  فرهتیگ  بر ایرانیان سیاسی فرهتگ ناپذیر،اجتتا  ایگونه به .(445-441 ال :

 و سیاسیی  فرهتیگ  مییان  محتوایی و معتایی تتاسب آن، بودنمبرهن دلیل که است گذارده تأثیر

 فرهتیگ  ممییزات  طیول  در ایرانییان  راهبردی فرهتگ واق ، در است. ایرانیان راهبردی فرهتگ

 و باورهیا  ایتکیه  بیه باتوجیه  .(40۹-404 :۹۳۱0 )سیلیمانی،  اسیت  گرفتیه  شیکل  آنهیا  سیاسی

 ایرانیان سیاسی و عمومی فرهتگ هایبتیان مذهب، و تاریخ از برگرفته اال هانیبین هاینگرش

 راهبیردی  فرهتیگ  اصیلی  متیاب   مقالیه،  ایین  در محققیان  آن، تبی   به بتابراین کتد،می ایجاد را
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 و ژئوپلیتییک  موقعییت  ایرانیان، تاریخی تجار  شیعی، اسال  شامل را ایران اسالمی جمهوری

 شود:می داده توضیح اختصار به ادامه در که دانتدمی المللبین نظا 

 

 شيعي اسالم .1-1

 عتصیر  به توجه بدون را ایران در سیاسی هویت مبانی و ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ

 از یکیی  شیرایطی،  هیر  در میذهب  بیه  گرایش عبارتی،به داد. قرار بررسی مورد تواننمی مذهب،

 در یاساسی  نقش اسال  .(2۳ :۹۳81 )سلیمی، است بوده ایرانیان هویت سازنده عتاصر تریناصلی

 ی،تی ید یباورهیا  سیاختار  با یاسیس طیمح کی ایجاد شامل که کتدیم فایا رانیا راهبردی فرهتگ

 ضید  یالمللی نیب نفو  با زهمبار و المللنیب سطح در بلکه ،متطقه درتتها نه سازیاعتبار یبرا تالش

 یفرهتگی  یهیا دریچیه تیرین  مهم از یکی ،اسال  واق ، در .(Strain, 1996: 22-23) است اسال 

 بییان  الملیل بین نظا  در خصوص را خود یهادگاهید ی،رانیا مداراناستیس آن  یطر از که است

 اسیالمی  جمهیوری  در یتی ید میتعیال  ،عبیارتی . بیه (DeGroot and others، 2008: 23) کتتدیم

 5)کتدیم هدایت قرآن هایآموزه و مفاهیم  یطر از را یالمللنیب جامعه با کشور این تعامل ،ایران

: 2002 ،Cain) نخبگییان یتیییبجهیان  بییه دادن شیکل  در یاکتتییدهنییییتع نقیش  یعیشیی اسیال   و 

 (.Stanley, 2006: 23) کتدیم فایا ایران اسالمی جمهوری در ریگمیتصم

 

 ایرانيان تاریخي تجارب .7-1

 غرور و تیهو و دارد قدمت سال ۳000 باًیتقر که دارد قرار خیتار از ایپشتوانه بر امروز رانیا

 سیابقه  این با انیرانیا .(Giles, 2003: 146) شودیم حاصل یفرهتگ تداو  نیا از یادیز اریبس

 بتیابراین  .اندگرفته قرار سلطه تحت ای اندبوده دیگران بر سلطم یا متداولطور به یطوالن اریبس

 مرد  خیتار قرن سی تیاهمتوان به نمی ،ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ بررسی برای

 اسیالمی  جمهیوری  راهبیردی  فرهتگ سو، یک از .(:Howard, 2013 27) دبو توجهیب رانیا

 خیاطرات  و انیی رانیا یعملی  یهیا تیی واقع و تایی تجرب از یعیوس  یط بررسی محصول ایران

 سیوی  از .(,Stanley 2006: 20-21) انید بیرده  ارث بیه  خود اجداد از که است رانیا باشکوه

 کشیور  یبیرا  آن یهابیآس و یخارج یکشورها نفو  از مملو انیرانیا یخیتار خاطرات دیگر،
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 تیأثیر  هیا ابرقیدرت  بیا  روابیط  یبرقیرار  بیرای  انیی رانیا درک در یخیتار عوامل نیبتابرا است.

 .(,Haji-Yousefi 16 :2010) گذاردیم

 

 ژئوپليتيک موقعيت .7-1

 رانیی ا فیالت  دارد. ایران اسالمی جمهوری راهبردی تفکر و خیتار در یمهم نقش رانیا یایجغراف

 فیار   جیخل و شمال در خزر یایدر نیب واست  شده لیتشک البرز و زاگر  یهاکوه توسط که

 3 :2015) اسیت  ایآسی  یغربی  جتیو   متطقیه  در ایوییژه  بسیار موقعیتاز  دارد، قرار جتو  در

McInnis,). بییرای یواقعیی ییایییجغراف وضییعیت یدارا کشییور یشییرق یمرزهییا فقییط واقیی ، در 

 شیافیزا  را «یکی یزیف یکپیارچگ ی احسیا  » ینسب یعیطب محدوده نیا .ستتدین کشور از محافظت

 ایین  .(,Howard 2013: 29) اسیت  هآورد وجیود  بیه  را یفیرد متحصربه یفرهتگ تیهو و داده

 معیادالت  در اسیت  قیادر  کیه اسیت   آورده در المللی  بین کشور یکصورت به را ایران ،موقعیت

 کلیی،  طیور بیه  .(۹88 :۹۳88 آقامحمدی، و )کاظمی کتد بازى اىبرجسته نقش اىمتطقه و جهان 

 تد.هسیت  اسیالمی  جمهیوری  راهبیردی  فرهتیگ  در تیداو   و ثبات عامل عمدتاً جغرافیایی عوامل

 قیرار  یغرب عمل و تفکر تأثیر تحت شدتبه پهلوی دوران در ایران راهبردی فرهتگ ،اسا براین

 فرهتیگ  از یمهمی  عتاصیر  امیا  .یافیت  تغیییر  اساسیطور به اسالمی، انقال  پیروزی با که داشت

 یافتیه  تیداو   همچتیان  ،اسیت  کیتیژئوپل وضعیت از برگرفته که ایران اسالمی جمهوری راهبردی

 .(,Eisenstadt 2015: 2) است

 

 المللبين نظام .1-8

 ,Strain) اسیت  الملیل نیبی  نظا  ،ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ متاب  از گرید یکی

 درجمهوری اسالمی اییران،   راهبردی فرهتگ بر المللبین نظا  اثربخشی البته .(20-21 :1996

 نظیا   تشیکیل  زمیان  از .(۹10 :۹۳۱۳ پیور، )ولیی  دارد قرار ایرانیان تاریخی تجار  عامل طول

 شیه یهم یامتطقیه  طیمحی  از رانیی ا یخیارج  اسیت یس ،۹۳51 سیال  در ایران یاسالم یجمهور

 255 :2003) اسیت  پذیرفتیه  تیأثیر  الملیل بین نظا  از ناشی هایمحذوریت همچتین و متالطم

Afrasibi and Maleki,). کیه  دهید میی  نشیان  کیالن  سیطح  در ایران اسالمی انقال  تحلیل 
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 کرد مطرح را هتجارهایی و هاارزش و داد رخ المللبین نظا  با تعارض در اساساً ایران انقال 

 .(۹12 :۹۳80 )سیتوده،  داشیت  تعیارض  موجیود  وضی   حفی   حیامی  هیای قدرت متاف  با که

 نظیا   بیا  زیی آمخصیومت  طیمحی  کیی  در را خیود  نییز  حاضر حال در ایران اسالمی جمهوری

 کشیور  ایین  میرد   و مسیئوالن  راهبیردی  فرهتگ در موضوع، این که کتدمی مشاهده المللبین

 .(Strain, 1996: 20-21) است گذارتأثیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران اسالمي جمهوری راهبردی فرهنگ منابع .1 شکل

 

 ایران اسالمي جمهوری راهبردی فرهنگ هنجارهای .7

 جانسیتون   یی تعر ازجمهوری اسیالمی اییران    راهبردی فرهتگ هایهتجار احصا و فهم برای

 ایمتظومه عتوانبه تعری  این در راهبردی فرهتگ است. شده استفاده راهبردی فرهتگ درباره

 در را  ییل  موضیوعات  خصیوص  در هجامعی  در رایج هتجارهای که شودمی شتاخته نمادها از

 :ردیگیبرم

 ؛صلح و جتگ ماهیت 

 ؛دشمن تیماه 

 زور به توسل در راهبردی حاتیترج (Rosa, 2014: 92-93). 

 سیه  تفکیک به ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ هایهتجار ادامه، در اسا ، این بر

 شود:می بیان اختصار به مزبور موضوع

منابع فرهنگ  

راهبردی جمهوری  

اسالمی ایران

اسالم شیعی

تجارب تاریخی 

ایرانیان

نظام بین الملل

موقعیت 

ژئوپلیتیک
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 گرایانهعدالت طلبيصلح .1-7

 اسیت.  طلبیی صیلح  ،اییران  اسیالمی  جمهیوری  راهبردی فرهتگ بتیادین هایهتجار از یکی

 نیسیت؛  خشیونت  و طلبیجتگ ،ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ در اصل ،روازاین

 و متاسیبات  شودمی گفته ایتکه با اسالمی جمهوری در است. صلح با اصالت اسال ، در زیرا

 سمت بهبه طور مستقیم  مخالفت این گاههیچ اما ندارد، قبول را المللبین غیرعادالنه ساختار

 مفیاهیم  از یکیی  زییرا  .(8/1/۹۳۱5 فیروزآبادی، )دهقانی است نشده کشیده خشونت اعمال

 هیم  بیه  کل یک بشرتتها نه آن، اسا  بر که است واحده امت اسالمی، متاب  در متدرج مهم

 تتازعی و تعارض روازاین است؛ برقرار هاانسان بین متصل و واحد نظا  یک بلکه ؛اندپیوسته

 در ترتیب، بدین .(۹0۳ :۹۳۱0 )سلیمی، ندارد وجود کشورها بالتب  و بشری جوام  بین  اتی

 بیه  بتیا  و دارد اسیتثتایی  حالت جتگ و است استوار صلح بر خارجی روابط در اصل اسال ،

 )خیالوزاده،  اسیت  محورصلح خود، خارجی روابط در اسال  یعتی شود.می تجویز ضرورت

 اختالفیات  آمییز مسیالمت  حیل  بیه  تماییل  و متازعیه  از گرییز  هتجار بتابراین .(482 :۹۳۱2

 )سیلیمی،  است تشخی  قابل روشتی به ایرانی جامعه در که است هتجارهایی از المللی،بین

۹۳81: 54). 

 

 دفاعي جهاد .7-7

 ماهییت  موضیوع  درجمهوری اسیالمی اییران    راهبردی فرهتگ اصلی هایهتجار از دیگر یک 

 محسیو   گرایانیه عیدالت  طلبیی صیلح  مکمیل  واقی ،  در که است دفاعی جهاد صلح، و جتگ

 مقابیل  در مسیلمانان  و اسال  حف  برای ابزاری عتوانبه جهاد .(Siddiqi, 2016: 12) شودمی

 از جلیوگیری  و میذهب  از دفیاع  متظوربه مشروع جتگی عتوانبه و شده تشری  ،ظلم و تجاوز

  اتی تتازع واق ، در .(۹58 :۹۳۱5 دیگران، و نژاد)سلطانی است یافته توسعه عدالتیبی و تجاوز

 دارد دفیاعی  جتبیه  شود،می داده مجوز قتال به گاهی هم اگر و ندارد جریان بشری جوام  بین

 .(۹۹۹ :۹۳۱0 )سلیمی،
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 مظلوم از دفاع و ظالم با مبارزه .7-7

 در «گرایانیه عیدالت » پسیوند  دهتیده نشیان  مظلیو ،  از دفاع و ستمگری و ظلم با مبارزه هتجار

 طلبیی صلح واق ، در .(412 :۹۳۱2 دیگران، و نژاد)قهرمانیاست  «گرایانهعدالت صلح» موضوع

 و مستضعفان حقو  احقا  متضمنجمهوری اسالمی ایران،  راهبردی فرهتگ در گرایانهعدالت

 .(۹10  :-۹۳88 فیروزآبیادی،  )دهقانیاست  بشری و اسالمی مصالح چارچو  در مسلمانان

 اسیال   یتیبجهان در شهیر ایتکه بر عالوه مظلومان، از حمایت و ظالمان با مقابله بر اصرار نیا

 تیاریخی  تجیار   و مشیترک  اجتمیاعی  باورهای از ناشی ،دارد یعدالتیب با مبارزه برای شیعی

 اسیت   گبیزر  یهیا قیدرت  دسیت  بیه  رانیی ا گذشیته  یرهایتحق تکرار از اجتتا  برای ایرانیان

(19 :2015 Eisenstadt,). 

 

 

 

 

 

 
 «صلح و جنگ ماهيت» با مرتبط ایران اسالمي جمهوری راهبردی فرهنگ هنجارهای .7 شکل

 

 سلطه نظام نفي .8-7

 صیورت  ملی   مرزهیاى  اسیا   بیر  گیذارى ارزش و شیتاخت   معییار  اسالم ، بیت جهان در

 مجیزا  یکیدیگر  از دارالکفیر  و داراالسیال   قلمرو دو اسال ، به ایمان متظر از بلکه ؛گیردنم 

 جیاودانی  و )قیوا   اسیت  پیذیرش  غیرقابل مسلمین بر غیرمسلمان سلطه هرگونه و شوندم 

 و اسیت  کیضیدهژمون  دولیت  کی ایران اسالمی جمهوری بتابراین .(۱۱-۹00 :۹۳81 مقد ،

 (,Mohammad Nia 40 :2012) است سمیالیامپر و استبداد و استعمار انواع حذفدنبال به

 طانیشی » را متحیده  االتیی ا تاکتون اسالمی انقال  پیروزی ابتدای از ایران اسالمی جمهوری

 کشیور  یبقیا  و متیاف   یاصیل  دیتهد و خود یاصل دشمن و «یجهان غرور» تجسم و «بزرگ

ماهيت جنگ و صلح

دفاعوظالممبارزه با
مظلوماز

صلح طلبي 
عدالت گرایانه

جهاد دفاعي
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 روزیی پ و عهیشی  کشیوری  عتوانبه را خود رانیا ،عبارتیبه (,Eisenstadt 2015: 8) داندیم

 قلدر کشور کی عتوانبه را کایآمر گر،ید یسو از و کتدمی تعری  یناسازگار برابر در نهایی

 تید کیمی  جیاد یا را یخاصی  یگفتمیان  چیارچو   یی،بازنمیا  نیی ا کیه  کتید یمی  یمعرف اکاریر

(Duncombe, 2016: 637). 

 

 بيگانگان به اعتمادیبي .7-7

 بیه  اعتمیادی بی و یناامت احسا  ،ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ هتجارهای از یکی

 یهیا قیرن  طیی  بیگانگیان  اقیدامات  از یامجموعه از یناش یناامت نیا است. بیگانگان عملکرد

 نیی ا (Giles, 2003 : 146) است کرده مظتون گانگانیب بهشدت به را انیرانیا که ستا متمادی

 دولتمردان که است شده باعث و گردیده ایرانیان میان در بیتا هتی باورهای ایجاد موجب مسئله

-Haji 16 :2010) باشیتد  داشیته  غربیی  کشیورهای  وییژه به بیگانگان به خاصی بدبیتی ی،رانیا

Yousefi,) بیا  غربیی  کشیورهای  بیه  اییران  اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ در اعتمادیبی 

 اییران  معاصیر  تیاریخ  .(۹18 :۹۳۱۳ نیژاد، )مصیلی اسیت   همیراه  ۹«هراسیبیگانه» از هاییجلوه

 شیده  دارخدشیه  ایرانییان  ملیی  غیرور  آنها، پی در که داده نشان ایرانیان به را متعددی حوادث

 یخیتیار  تجیار   به بیگانگان، به اعتمادیبی درباره رانیا گذاراناستیس دگاهید بتابراین است.

 .(,DeGroot and others 2008: 23) گرددمی بر توطئه و تجاوز از ییهانمونه عتوانبه آنها

 

 

 

 

 

 

 «دشمن ماهيت» با مرتبط ایران اسالمي جمهوری راهبردی فرهنگ هنجارهای .7 شکل

                                                                                                   
1. Xenophobe 

ماهیت دشمن

اناعتمادی به بیگانگبی نفی نظام سلطه
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 گرایيبرتری و طلبيمنزلت .7-7

 چگونیه،  و کجا و زمانی چه گیرندگانتصمیم ایتکه بر مبتی زور به توسل کارایی ادراک نوع

 دارد بسییاری  اهمییت  کشیورها  راهبیردی  فرهتگ فهم در دانتد،می متاسب را زور به توسل

(Biava and Others, 2011). راهبیردی  فرهتیگ  اصیلی  هیای هتجار از یکی ،اسا براین 

 و پیرامیونی  محییط  در گراییی برتیری  و طلبیمتزلت احسا  باید را ایران اسالمی جمهوری

 فرهتیگ  نظیران، صیاحب  برخیی  اعتقیاد  بیه  (Giles, 2003: 146) دانسیت  الملیل بین حتی

 اسیت  ملیی  متینیاا  و غیرور  هدوگانی  احسیا   بیر  مبتتیی  اییران  اسالمی جمهوری راهبردی

(Howard, 2013: 27). اندازه ،ییایجغراف تیموقع با همراه رانیا یامپراتور گذشته عظمت 

 در غالیب  دولت گاهیجا سزاوار یدرستبه ایرانیان که دهدیم نشان ران،یا یتیجمع تیوضع و

 قرن 45 که است یملت تتها ایران ،یانرانیا دگاهید از .(Strain, 1996: 21-22) هستتد متطقه

 اسیت.  یفراوانی  یعی یطب متیاب   و وییژه  ییایجغراف موقعیت یدارا ،دارد یخیتار تمدن سابقه

 یامتطقیه  یبرتیر  دیبا آنها کشور که باورند نیا بر انیرانیا ،خیتار و زمان گذشت با بتابراین

 .(Knepper, 2008: 454) کتد جادیا را خود

 

  پایداری و مقاومت .2-7

 گرفتهالها  که است ایران اسالمی جمهوری هویتی مهم هتجارهای از یکی پایداری و ۹مقاومت
 هیویتی،  هتجیار  ایین  اسا  بر است. شیعه مذهبخصوص به اسال  دین مذهبی هایآموزه از

 ارزش ییک  بیه  ایران اسالمی دولت برای آن از ناشی مشکالت تحمل و ناپذیریسازش روحیه

 .(۹84  : ۹۳۱0 آبیادی، ثیانی  )رسیولی  دهید میی  شیکل  را آن هویت از بخشی و شودمی بدل

 و دتی کت یسیتادگ یا دشیمن  داتیی تهد برابر در که خواهدیم خود طرفداران از «مقاومت آموزه»
 جمی   حاصیل  با مبارزه در کهتیا بر اعتقاد با کتدمی نفی را یاصل مسائل خصوص در مصالحه

 ردیی گیمی  قرار استفاده سوء مورد  اسال دشمتان توسط و است ضع  از یانشانه سازش صفر،

(22 Eisenstadt, 2015:). از ریناپیذ ییجیدا  یبخشی  تیاریخ،  طیول  در ،ایسیتادگی  و مقاومت 

 .(Mohammad Nia, 2012: 40) است بوده یانرانیا راهبردی فرهتگ

                                                                                                   
1. Obstinacy 
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  جانبههمه دفاع .7-4

 و انسیانی  هیای سیرمایه  تمیامی  کارگیریبه و سازیآماده از: است عبارت ۹«جانبههمه دفاع»

 دشیمتان  تهیاجم  و تهدیید  نیوع  هیر  با مقابله و پیشگیری متظوربه معتوی، و مادی امکانات

 تهیاجم  برابیر  در جانبیه همیه  دفیاع  .(411 :۹۳۱2 دیگران، و نژاد)قهرمانی خارجی و داخلی

 فرهتگ وارد که شودمی محسو  ایرانیان عمومی فرهتگ در گذارتأثیر هایهتجار از خارجی

 راهبیردی  فرهتیگ  در هتجاری چتین وجود است. شده نیز ایران اسالمی جمهوری راهبردی

 مقاومیت  بیا  اییران  بیه  خیارجی  تهیاجم  هرگونیه  که معتاست بدین ایران اسالمی جمهوری

 .(45۹ :۹۳۱0 )ترابی، شد خواهد اجهمو مردمی جانبههمه

 

 راهبردی ابهام .7-9

 اسیت. جمهیوری اسیالمی اییران     راهبیردی  فرهتیگ  هیای هتجیار  از دیگر یکی راهبردی ابها 

 در چتیدانی  اطالعات ملی، مصلحت به بتا که است کشورهایی ازجمله ایران اسالمی جمهوری

 و دهید نمی قرار کشورها سایر اختیار در خود سیاسی و امتیتی و نظامی مختل  ابعاد خصوص

 نایرانیا ،عبارتیبه .(۹52 :۹۳۱0 رضایی، و )ترابی کتدمی استفاده راهبردی ابها  اصل از آگاهانه

 و ابهامیات  واقی   در .رنید یگیم نظر در هاملت بیشتر در خصوص را زیادی ابهامات و تضادها

 در دیی ترد و شیک  جیاد یا باعیث  و اسیت  آلیود غبیار  وضعیت دیتشد یبرا یالهیوس هاتتاقض

 است رانیا راهبردی فرهتگ از یمشخص یژگیو نیا .(Howard, 2013: 35) دشویم دشمتان

 یبیرا  راهبیرد  کیی  عتوانهب کشور این توسط ابهامات ،اغلب که است تیواقع نیا از یبازتاب و

 .(Eisenstadt, 2015: 3) شودیم استفاده دشمتان بر غلبه

 

 گرایي()مصلحت نظام یبقا و حفظ .7-18

جمهیوری   راهبیردی  فرهتگ هایهتجارترین مهم از یکی گرایی،مصلحت یا نظا  یبقا و حف 

 بیرای  شیارع  کیه  اسیت  متفعتیی  اسیالمی،  حکومت در مصلحت از متظور است.اسالمی ایران 

 ترتییب  بیه  ،میال  و نسیل  عقیل،  جان، دین، حف  بر مشتمل متاف  این است؛ خواسته بتدگانش

                                                                                                   
1. Comprehensive Defense 
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 از اسیالم   نظا  حف  اسالم ، اصول اسا  بر .(۹01 :۹۳۱۳ سجادیه، و )ظری است  اولویت

 بیر  الملیل بیین  نظیا   تحمیلی   هگرایانواق  ضروریات کتار در مسئله این است. واجبات اوجب

 )قوا  آوردم  وجود به را اسالم  دولت مصلحت حف  و نظا  یبقا لزو  اصل اسالم ، دولت

 از یاریبسی  کیه  یکیتیاکت  یریپیذ انعطیاف  دیگیر، عبیارت  بیه  .(۹0۹ :۹۳81 مقید ،  جاودانی و

 یخیارج  یهاقدرت برابر در دفاع سازوکار کی عتوانبه کتد،یم مشخ  را رانیا یهااستیس

 .(Eisenstadt, 2015: 24) است شده استفاده متخاصم

 

 خودکفایي و طلبياستقالل .7-11

 اسیت.  خودکفیایی  و طلبیی اسیتقالل جمهیوری اسیالمی اییران،     راهبردی فرهتگ دیگر هتجار

 دشیمتان  سیوی  از برانیدازی  برای تالش تجربه با گذشته، هایدهه درجمهوری اسالمی ایران 

 بیرای  تیالش  را خیود  تیداو   و بقیا  حفی   هیای شییوه  از یکیی  دلییل،  همین به و بوده روبرو

 قرارگیرفتن  .(۹51 :۹۳۱0 رضایی، و )ترابی داندمی راهبردی سطح در خودکفایی و خوداتکایی

 طیول  در همواره کشور این است شده باعث نظیربی تیکیژئوپل و جغرافیایی موقعیت در ایران

 آنهیا  تجیاوز  و مداخلیه  تهدیید،  و طم  معرض در و المللی،بین هایقدرت توجه کانون تاریخ

 حیس  و سیتیزی بیگانیه  نیوعی  ایجیاد  باعیث  خارجی، عتصر وجود  هتیت همین و گیرد قرار

 .(۹۱8 :۹۳۱۳ )حیدری، است شده آنها راهبردی و سیاسی فرهتگ و ایرانیان در خواهیاستقالل

 فتاوری توسعه ببرد. نیب از یخارج یهاقدرت به را خود یوابستگ کتدیم تالش رانیا بتابراین

 دهییدیمیی کییاهش را یخییارج متییاب  بییه یوابسییتگ ،خوداتکییایی بییه یابیدسییت یبییرا یبییوم

(Mohammad Nia, 2012: 40). 

 

 بازدارندگى .7-17

 و فرهتیگ  بیین  ارتباط دانتد.می جهانی و عقالنی را بازدارندگی ویژگی ستتی، امتیتی مطالعات

 .(Lantis، 2009: 468) است شدیدی ابها  دچار امروز پیچیده راهبردی محیط در بازدارندگی

 در زییرا  دارد. تماییل  یبازدارنیدگ  تیی قابل شیافزا به ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ

 اسیت  بوده روبرو دشمتان جانب از مختل  یدهایتهد با یاسالم یجمهور مختل ، یهازمان
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(2001: 15 Eisenstadt,). جتیگ  ازجملیه  ایرانییان  تیاریخی  تجیار   و شییعی  اسیال   مبانی 

 فرهتیگ  در بازدارنیدگی  هتجیار  بیه  دهتیده شیکل  متیاب  ترین مهم از ،ایران علیه عرا  تحمیلی

 از المللبین نظا  و ژئوپلیتیکی موقعیت دیگر، طرف از .است ایران اسالمی جمهوری راهبردی

 باشیتد. میی  ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ در بازدارندگی هتجار به دهتدهشکل متاب 

 را رانیا یانزوا حسجمهوری اسالمی ایران،  علیه همیشگی هایدشمتی تیواقع که طورهمان

 بلتدمیدت  یتیامت اهداف هیپا را خودکفایی و دفاعی یآمادگ ،گیبازدارند رانیا اند،کرده تیتقو

 .(Knepper, 2008: 456) است داده قرار خود

 

 نرم قدرت .7-17

 قدرت و کرده دنبال را سخت نر / قدرتمتد یتیامت راهبرد یستتطور به رانیا یاسالم یجمهور

 قیدرت  .(Eisenstadt, 2015: 12) اسیت  داده قیرار  توجه کانون سخت قدرت از شیب را نر 

 خود معرفی یبرا رانیا ییتوانا و یست و عهیش مذهبی قدرت توازن در رییتغ بر مبتتی رانیا نر 

 متبی   کی عتوانبه یعیش اسال  ر،یتفس نیا در است. انهیخاورم در مسلمانان همه رهبر عتوانبه

 آنجیا  از .(,Rahigh-Aghsan and Viggo Jakobsen 563 :2010) شیود می شتاخته قدرت

 را خیود جمهیوری اسیالمی اییران     ،اسیت  یملی  قیدرت  ینظامریغ عتاصر شامل نر  قدرت که

 یمعرفی  جهیان  در رشید روبه و یاخالق یروین کی نیهمچت و اعتماد قابل کیشر کی عتوانبه

 .(Eisenstadt, 2015: 12) کتدیم

 

 

 

 

 

 

 «زور به توسل در راهبردی ترجيحات» با مرتبط ایران اسالمي جمهوری راهبردی فرهنگ هایهنجار .8 شکل

ترجیحات راهبردی

در توسل به زور

قدرت نرم بازدارندگی
و استقالل طلبی
خودکفایی

حفظ و بقای نظام

(مصلحت گرایی)
ابهام راهبردی

دفاع

همه جانبه
مقاومت و  

پایداری
منزلت طلبی و  

برتری گرایی



 42  ...  ياستسدر  گيریيمتصم بر راهبردی فرهنگ يرتأث

   ایران اسالمي جمهوری ملي نقش و هویت بر راهبردی فرهنگ تأثير ج.

 ایران اسالمي جمهوری ملي هویت و راهبردی فرهنگ .1

 آن یامیدها یپ کیه  انجامیید  کشیور  در یدیی جد یانقالب نظم استقرار به اسالمی انقال  یروزیپ

 ,zarif) گذاشیت  تیأثیر  کشور یخارج روابط و ملی هویت بر قاًیعم ،انقال  این و بود دیشد

 یافتیه تعیین  سیاسی نظا  یک عتوانبه را ایران اسالمی جمهوری هویت کلی،طور به .5 :2014)

 سیاز هوییت  عتصیر  دو پایه بر توانمی اسالمی، انقال  از برخاسته و ایران سرزمیتی قلمرو در

 و عامیل  دو ایین  نسیبت  بیه باتوجیه  کرد. تعری  «مذهب» و «ملیت» یا «اسالمیت» و «ایرانیت»

 تیاریخ  طیول  در مختلفی هایدیدگاه و هارهیافت ایران، ملی هویت تکوین در آنها نقش میزان

 ایرانیی  ملییت  و ایرانییت  را ملی هویت اصلی متب  گروهی اند.گرفته شکل اسال  از پس ایران

 هوییت  ماییه درونترین مهم بالعکس، دیگر، گروهی دارد. قومی و سرزمیتی مبتایی که دانتدمی

 دربیاره  گیروه  دو ایین  ترتیب، بدین .(20 :۹۳۱۳ فیروزآبادی، )دهقانی دانتدمی اسال  را ایرانی

 بیر اول  گیروه  دارنید.  نظیر اخیتالف  ایرانیان، ملی هویت در اسالمیت و ایرانیت اهمیت و وزن

 اصیلی  هویت و دتکتمی تأکید اسالمی هایارزش به بازگشت و اسالمی انقال  یالماس هویت

 :۹۳8۹ ملکیی،  و مقد  )گوهری دتدانمی اسالمی انقال  از برخاسته را ایران اسالمی جمهوری

 جهان در سیاسی واحدهای دیگر مانتد دولت -ملت یک ایران که باورند این بر دو  گروه .(۳1

 .(۹05 :۹۳84 )ملکیی،  باشید  هیا دولیت  سایر همانتد المللیبین صحته در باید و است امروزی

 دولت دوران از غیر تاکتون، اسالمی انقال  پیروزی ابتدای از ایران اسالمی جمهوری مسئوالن

 هوییت  در بیودن اسالمی برای را بیشتری اهمیت رو،ازاین و اندبوده اول گروه از عمدتاً موقت،

 ،اییران  اسیالمی  جمهیوری  هوییت  توسعه، هایبرنامه و اساسی قانون مطاب  هستتد. قائل ملی

 و )متقیی  اسیت  تعریی   قابل اسالمیت، بر تأکید با ایرانی -اسالمی سیاسی نظا  یکصورت به

 بیودن خیاص  و اسیت  خاص بازیگر یکجمهوری اسالمی ایران  واق ، در .(۹5 :۹۳۱۳ آزرمی،

 مییان  در مشیابه  هتجربی  نبیود  و دولیت  نیوع  ایین  اسیالمی  خاص هویت و ماهیت به ناظر آن،

 .(4۹ :۹۳8۳ )مشیرزاده، است موجود اسالمی هایدولت

 اسیال   از برگرفته ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ هتجارهای از مهمی بخش ازآنجاکه

 جمهیوری  مختلی   دوران در البتیه  شیود. می بارز اسالمی هویت که است بدیهی است، شیعی
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 ایرانییان،  تیاریخی  تجیار   ییا  شیعی اسال  از برگرفته هتجارهای وزن بهباتوجه ایران اسالمی

 بیدین  .اسیت  بیوده  نوسیان  در ایرانییت،  و اسیالمیت  اهمیت و وزن تتاسب به نیز ملی هویت

 طلبیی استقالل مانتد ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ به دهتدهشکل هتجارهای ترتیب،

 متاب  بررسی با کلی، طوربه هستتد. ایران اسالمی جمهوری هویت بخش قوا محوریرسالت و

 گرفتیه شیکل  هوییت  نوع که یابیمدرمی ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ هتجارهای و

 ناشی که هویتی است؛ انقالبی- اسالمی هویت یک عمدتاً ،ایران اسالمی جمهوری دولت برای

 دنییای  و دولیت  ایین  مییان  مرزهایی تعری  به متجر واست  بوده خود از نظا  این شتاخت از

 اییران  اسیالمی  جمهیوری  دولت برای متفاوتی هاینقش دربردارنده هویت این شود.می بیرون

  شد. خواهد پرداخته آنها به ادامه در که است

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایران اسالمي جمهوری ملي هویت .7 شکل

 

 ایران اسالمي جمهوری ملي هاینقش و راهبردی فرهنگ .7

 اقیدامات  و قواعید  تعهیدات،  تصیمیمات،  انیواع  از گذارانسیاست که است تعریفی ملی نقش

 بیه  کتد،می ایفا جغرافیایی گوناگون شرایط در شاندولت که وظایفی و شاندولت برای متاسب

 هیای نقیش  اسیا   بر خارجی سیاست گیرندگانتصمیم .(۹۱8 :۹۳1۳ )هالستی، آورندمی عمل

 انیواع  از تیابعی جمهوری اسالمی اییران   ملی هاینقش ،اسا براین .کتتدمی گیریتصمیم ملی

 بدین .(80 :۹۳8۳ )قهرمانپور، کتدمی تعری  خود برای اسالمی جمهوری که است ییهاهویت

 مختل  فراملی تکالی  و هامسئولیت ،ایران اسالمی جمهوری انقالبی -اسالمی هویت ترتیب،

 ۹۳88 فیروزآبیادی،  )دهقیانی  کتدمی ایجاد و ایجا  آن برای متعدد هاینقش چارچو  در را

هویت ملي

جمهوری اسالمي ایران

(شیعی)هویت اسالمی(ملی)هویت ایرانی
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 همیه  تیوان میی  اسیالمی،  ییا  ایرانیی  هویت وزن و راهبردی فرهتگ تأثیر بهباتوجه .(448 ال :

 کیرد.  تعریی   «محیور رسالت دولت» یا «مستقل دولت» غالب نقش دو  یل را مزبور هاینقش

 اسیالمی  جمهیوری  هویت تعری  و تفسیر چگونگی و راهبردی فرهتگ هایهتجار عبارتی،به

اسیت   شیده  باعیث  ،انقالبیی  -اسیالمی  ییا  گرایی()ملی ایرانی هتجارهای برتری بر مبتتی ایران

 را «محیور رسیالت  دولیت » ییا  «مستقل دولت» کلی نقش دو خود برای ایران اسالمی جمهوری

 برتیری  اسیالمی  هوییت  بر ایرانی هویت که ایران اسالمی جمهوری از دورانی در کتد. تعری 

 هتجارهیای  از برگرفتیه  «مسیتقل  دولیت » نقیش  موقیت(،  دولیت  )دوران است کرده پیدا نسبی

 دورانیی  در همچتین است. شده تعری  خارجی سیاست گیرانتصمیم توسط راهبردی فرهتگ

 اسیت،  کیرده  پییدا  نسیبی  برتری ایرانی هویت بر اسالمی هویت که ایران اسالمی جمهوری از

 سیاست گیرانتصمیم توسط راهبردی فرهتگ هتجارهای از برگرفته «محوررسالت دولت» نقش

 شوند:می بررسی اختصار به مزبور هاینقش ادامه، در است. شده تعری  خارجی

 

 

 

 

 
 ایران اسالمي جمهوری ملي هاینقش .7 شکل

 

 مستقل دولت .7-1

 تجیار   از ناشیی  و ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ هتجارهای از یکی طلبیاستقالل

 تعقییب  معتیای بیه  مسیتقل  دولت ،اسا براین است. شیعی اسال  هایآموزه و ایرانیان تاریخی

 ایین  برابر است. خارجی هایقدرت از پذیریتأثیر بدون المللبین نظا  در ممکن متاف  حداکثر

 غیرمتعهید  و مسیتقل  دولیت  ییک  عتوانبه را خود نقش ایران اسالمی جمهوری هویتی، هتجار

 از برگرفتیه  «مسیتقل  دولت» نقش بتابراین .(۹11  : ۹۳۱0 آبادی،ثانی )رسولی کتدمی تعری 

جمهیوری اسیالمی اییران     راهبیردی  فرهتگ در بیگانگان به اعتمادیبی و طلبیاستقالل هتجار

نقش های ملی

جمهوری اسالمی ایران

دولت رسالت محوردولت مستقل
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 شیود  مجهز دیتی هایآموزه به ایرانیان طلبیاستقالل فرهتگ شد موجب اسالمی انقال  .است

 اسیالمی  جمهیوری  راهبیردی  فرهتگ یمرکز جتبه کی استقالل، بتابراین .(28 :۹۳۱۹ )قتبرلو،

 توسیط  مسیتقل  دولیت  نقیش  و اسیالمی  و ایرانیی  هوییت  قیوا   موجیب  بالتب  که است ایران

 .(Howard, 2013: 28) است شده ایران اسالمی جمهوری

 

 محوررسالت دولت .7-7

 کیه  اسیت  محوریرسالت ،ایران اسالمی جمهوری یخارج استیس هاینقشترین مهم از یکی

 مراکیز  در انیی گرااسال  حاکمیت از بعد ویژهبه و اسالمی انقال  پیروزی از پس وستهیپطور به

 :Dehghani Firouzabadi, 2008)اسیت  شده یریگیپ ایران اسالمی جمهوری گیریتصمیم

 عتیوان بیه  را خاصیی  نقش ،یفرامل اهداف و یمل متاف  بیترک با رانیا اسالمی جمهوری .(14

 یهاجتبه و یمل تیهو بر مبتتی که دهدیم ارائه جهان در عهیش دمکراتیک و یانقالب دولت تتها

 مقدمیه  در ،اسیا  بیراین  .(Dehshiri & Majidi, 2009: 105) اسیت  آن یانقالبی  و یاسالم

 اسیالمی  محتیوای  بیه باتوجیه  اساسیی  قانون» :است آمده ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 ایین  تیداو   زمیتیه  بیود،  مستکبرین بر مستضعفین تمامی پیروزی برای حرکتی که ایران انقال 

 در عادالنیه  صیلح  هتجیار  تیأثیر  ایتجا در «کتد.می فراهم کشور از خارج و داخل در را انقال 

 آشیکار  محیور، رسیالت  دولیت  ییک  نقیش  ایفیای  بر ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ

 د.شومی

 و طلبیی متزلیت  ایرانییان،  راهبیردی  فرهتیگ  در بتییادین  هتجارهیای  از یکیی  دیگیر،  طرف از

 کشیورهای  د.شی  تشیدید  اسیالمی  انقیال   پییروزی  از بعید  دوران در کیه  اسیت  گراییبرتری

 سیایر  بیه  را خیود  سیاسیی  الگیوی  و اهیداف  تیا  کتتید میی  تالش محوررسالت و طلبمتزلت

 هتجارهیای  بیه باتوجیه  .(۹۹۱ :۹۳۱0 چیی، پوسیتین  و )متقی دهتد انتقال جغرافیایی هایحوزه

 خود برای همواره ایرانیان، که است گراییبرتری و طلبیمتزلت ویژهبه ایرانیان راهبردی فرهتگ

 و «سرمش  دولت» و «اسال  جهان رهبر» ایجابی نقش دو .قائلتد بخشرهایی و جهانی رسالتی

 انقالبیی  اسیالمی  هوییت  و راهبیردی  فرهتیگ  هتجارهای از که «ضدسلطه دولت» سلبی نقش
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  ییل  اییران  اسالمی جمهوری خارجی سیاست در ،گیرندمی سرچشمهجمهوری اسالمی ایران 

 گیرند:می قرار محوررسالت دولت نقش

 

 

 

 

 

 

 

 
 محوررسالت دولت هاینقش .2 شکل

 

 اسالم جهان رهبر .7-7

 ،اییران  اسیالمی  جمهیوری  راهبیردی  فرهتیگ  اصلی هایهتجار از یکی شد  کر که گونههمان

 2003: 146) اسیت  الملیل بین حتی و پیرامونی محیط در گراییبرتری و طلبیمتزلت احسا 

Giles,). خیارجی  سیاسیت  در ایمتطقه رهبری الگوی از خاصی شکل میالدی، ۹۱10 دهه در 

 امیا  داشیت؛  هماهتگی ایران راهبردی فرهتگ و سیاسی فرهتگ با امر این که دش متعکس ایران

 ایفیای  بتیابراین  بیود.  گرفته شکل نیکسون دکترین هایشاخ  اسا  بر شرایطی چتین تحق 

 وض  حف  هایسیاست اجرای و غر  با مشارکت مستلز  ۹۱10 دهه در ایمتطقه رهبر نقش

 سیاسیی  لحاظبه اسالمی، انقال  پیروزی از پس .(58 :۹۳۱0 چی،پوستین و )متقی بود موجود

 و نداشیت  وجیود  موجیود،  المللیی بیین  نظم قالب در نقش این ایفای به تمایلی ایدئولوژیک و

 با طبیعی طوربه که بود موجود وض  پذیرش ۀمتزلبه ،باره این در نقشی هرگونه پذیرش اصوالً

 )جیوادی  گرفیت میی  قرار تعارض و تتاقض در ایران انقالبی نظا  اسالمی باورهای و هاارزش

 و طلبیی متزلت هتجارهای اسالمی، انقال  از پس ترتیب بدین .(28 :۹۳8۱ چابکی، و ارجمتد

 متبی   دو از متیأثر جمهیوری اسیالمی اییران     راهبیردی  فرهتگ در استثتاگرایی و گراییسالتر

نقش های دولت 
رسالت محور

رهبر 
جهان 
اسالم

دولت 
ضدسلطه

دولت 
سرمشق
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 معتقدنید  اسالمی جمهوری رهبران و یافته تداو  انایرانی تاریخی تجار  و شیعی اسال  هویتی

 و جهیان  سراسر مسلمانان از حمایت وظیفه و انقالبی اسال  رهبری ،ایران ،معاصر جهان در که

 واست  داشته برعهده را مستضعفان( کلی عتوان با) استعمار و سلطه زیر غیرمسلمان ملل حتی

 .(۹۳1 :۹۳۱1 دیگران، و )گودرزی دارد جهانی و ایمتطقه امور در بدیلبی رسالتی و نقش

 هوییت  و راهبیردی  فرهتگ بخشقوا  عتصرترین مهم اسال  شد گفته که گونههمان طرفی، از

 بیتیی جهیان  ییک  و شمولجهان دیتی اسال ، که آنجا از درنتیجه است. ایران اسالمی جمهوری

 فراملیی  هیای آرمیان  و جهانی رسالت نیز ایران اسالمی جمهوری ،است خواهآرمان و سازآرمان

 هتجار عالوه،هب .(55 :۹۳۱۳ فیروزآبادی، )دهقانی دارد بشر کل سعادت و هدایت برای اسالمی

 گراییی ملیت و گراییاسال  از پیوندی ،ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ در بخشیالها 

 در ایران ایمتطقه رهبری هایزمیته که شودمی محسو جمهوری اسالمی ایران  ملی هویت در

جمهوری اسالمی اییران   نظا  بخشیالها  و نر  قدرت بتابراین، .نمایدمی فراهم را اسال  جهان

 راهبیردی  فرهتیگ  و شییعه  سیاسی فرهتگ در نهفته ملی و دیتی هایآموزه در ،غر  برابر در

جمهوری اسالمی اییران   دیگر، طرف از .(۱۳ :۹۳۱2 )قربی، دارد ریشه ایران اسالمی جمهوری

 از دفیاع  و مسیلمانان  مییان  وحیدت  ایجاد برای تالش را خود خارجی سیاست اهداف از یکی

 و )ظریی   اسیت  قائل خود برای یخاص نقش و رسالت زمیته، این در واست  داده قرار ایشان

 ،انقالبیی  اسیالمی  هوییت  و راهبیردی  فرهتگ هایهتجار ترتیب، بدین .(۹۳1 :۹۳۱۳ سجادیه،

 یا «محوررسالت دولت» همچون یهاینقش خود برای ایران اسالمی جمهوریاست  شده باعث

 یدیکل ینقش که است معتقد ایران اسالمی جمهوری رو،ازاین کتد. تعری  «اسال  جهان رهبر»

 و سیتم  زییر  مسیلمانان  نگهبیان  و یانقالبی  اسیال   الگیوی  یحیام  عتوانبه یجهان متاسبات در

 .(Eisenstadt, 2015: 6) کتدیم فایا رمسلمانانیغ

 

 )کارآمد( سرمشق دولت .7-8

 نقیش  توانمی را «محوررسالت دولت» نقش با مرتبط ایران اسالمی جمهوری هاینقش از یکی

 کیه  اسیت  هیایی نقیش  ازجملیه  سرمشی   دولیت  نقش کرد. تعری  «)کارآمد( سرمش  دولت»

 گراییدرون نوعی نقش این در زیرا ؛کتدمی ایجاد المللبین روابط در را درگیری سطح کمترین
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 مرزهیای  درون در نقیش،  ایین  اهدافِ به دستیابی برای ها،مسئولیت حیطه که شودمی مشاهده

  هایمشیخط کردندنبال طری  از دولت سرمش ، دولت نقش در است. شده متمرکز جغرافیایی

 .(۹4 :۹۳۱4 خلیلیی،  و )جعفرزاده هاستدولت دیگر بر نفو  کسب پی در خود، خاص داخلی

 فرهتیگ  در بخشیی الهیا   و طلبیی برتیری  و طلبیی متزلیت  هتجارهیای  از برگرفته نیز نقش این

 تیاریخی  تجیار   و شییعی  اسیال   هیویتی  متبی   دو از متیأثر جمهوری اسالمی ایران  راهبردی

 سیاسیت  مشخصیات  از یکیی  اسیال ،  جهیان  کشیورهای  مییان  در برتری ادعای .است انایرانی

 میالک  و اسیت  واحیده  امیت  ییک  اسیال   جهان فرض، این با .است پساانقال  ایران خارجی

 ناییرا  اسیالمی،  انقیال   از پیس  که است این بر اعتقاد بتابراین .است آن رهبری ،امت وحدت

 .(2۳ )همان: کتتد دفاع القریا  از باید امت همه و شد القریا 

 

 ضدسلطه دولت .7-7

 محیور رسیالت  دولیت  ییک  عتوانبه ایران اسالمی جمهوری هاینقش از یکی ضدسلطه دولت

 قوا  در مهمی نقش ،ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ در طلبیاستقالل هتجار که است

 هیا رسالت از بودنمستضع  و محرو  ملل حامی و موجود وض  با مخالفت واق ، در دارد. آن

 زیرویی پ با .(۹8 :۹۳۱۳ ،یآزرم و ی)متق است انقالبی اسالمی هویت با دولت یک هاینقش و

 در یاساس یرییتغ ،یدوقطب نظا  ثابت تیماه وجود با ایران اسالمی جمهوری ،یاسالم انقال 

 یالگیو  کی کتد، ادغا  ابرقدرت کی با را خود آنکه یجابه و داد انجا  خود یخارج استیس

 & Dehshiri) کیرد  اتخیا   «یغربی  نه ی،شرق نه» سیاست اسا  بر را دیجد یخارج استیس

(Majidi, 2009: 107. اسیت یس یرفتیار  عالمیت تیرین  مهیم  کیه  کیرد  ادعا توانیم واق ، در 

 نیبتیابرا  اسیت.  بیوده  سلطه نظا  با مقابله گذشته، دهه سه در ایران اسالمی جمهوری یخارج

 هژمیون  بیه  نسیبت  انطبیا   عید   و سلطه رد خصوصبه ،هیپا همین بر رانیا یخارج استیس

 ایران اسالمی جمهوری .(Dehghani Firouzabadi, 2008: 18) کتدمی رفتار و گیریتصمیم

 نیگزیجیا  متصفانه و درست نظم کی دیبا که تدیبیم ناعادالنه نظامی عتوانبه را المللنیب نظا 

 گیرنییدمییی نظییر در دنظرطلبیییتجد دولییت کییی عتییوانبییه را رانیییا ،روازاییین د؛شییو آن

(Mohammad Nia, 2011: 288).  برگرفتیه  ایران اسالمی جمهوری توسط رسالت این انجا 
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 اسیت.  بیوده  بخشیی الها  و گراییبرتری و طلبیمتزلت همچون راهبردی فرهتگ هتجارهای از

 بیرای  را متفیاوتی  معییار  راهبیردی،  فرهتیگ  از برگرفتیه  «انقالبیی  اسیالمی » هویت ،عبارتیبه

 عتیوان بیه  را اییران  اسیالمی  جمهوری و کرد ایجاد المللیبین عرصه در «دگرها» و «هاخودی»

 الملیل بیین  نظا  در طلبیسلطه نماد عتوانبه آمریکا ویژهبه غر  مقابل در اسال  جهان القریا 

 داد. قرار

 راهبیردی  فرهتیگ  در اساسیی  هتجارهیای  از یکیی  پاییداری  و مقاومیت  هتجار طرفی، از

 ضدسیلطه  دولیت  نقش و اسالمی هویت قوا  و دهیشکل در که است ایران اسالمی جمهوری

 راهبیردی  فرهتیگ  در سیتیزی ظلیم  و خیواهی عیدالت  هیای هتجار همچتیین  است. مؤثر بسیار

 دولیت  عتیوان بیه  را خیود  اییران  اسیالمی  جمهیوری  شیود میی  باعیث  ایران اسالمی جمهوری

 مرزهیای  ترتییب،  بیدین  و دهد قرار «استبدادی و استعماری» هایدولت برابر در «خواهعدالت»

 در یعتیی  .(۱8 الی :  ۹۳۱0 آبیادی، ثانی )رسولی کتد ترسیم را بیرون دنیای و خود میان هویتی

 کتید می معرفی ضدسلطه بلوک رهبری عتوانبه را خود اسالمی جمهوری ،المللبین کتونی نظم

 هتجیار  این، بر عالوه .(8 :۹۳۱۳ آزرمی، و )متقی داندمی گرانسلطه نمایتده را متحده ایاالت و

 دولیت  نقیش  وجودآمدنبه باعث نیز ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ در هراسیبیگانه

 است. شده ضدهژمون

 

 ایران اسالمي جمهوری خارجي سياست در گيریتصميم و راهبردی فرهنگ د.

 بیرای  نقیش  و هویت تعری  با ،راهبردی فرهتگ ازجمله ایانگاره ساختارهای و معتایی متاب 

 شیوند می هاییسیاست و تصمیمات بروز به متجر و دهتدمی شکل نیز را وی عقالنیت ،کتشگر

 انید. شیده  ایجاد اند،بوده آن هاینقش و معتایی ساختارهای این با متتاسب آنکهدلیل به تتها که

 و تصیمیم  و نمایید میی  معیین  و دهیشکل را راهبردی گیریتصمیم راهبردی، فرهتگ واق  در

 معتیا  عمیل  بیه  کیه  اسیت  چیزی آن فرهتگ زیرا باشد؛ فرهتگ بدون تواندنمی راهبردی رفتار

 که دهدمی نشان راهبردی فرهتگ با مرتبط مطالعات .(۹0۱ :۹۳۱1 شیراوند، و )زهرانی دهدمی

 یدادهایی رو مقابیل  در متفیاوت،  یفرهتگی  یهاستت اما مشابه، یالمللنیب جایگاه با ییکشورها

 واقی ،  در .(Rosa, 2014: 91) دهتید یمی ن نشیان  واکیتش  یکسان یهاروش با مشابه یخارج
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 نظیا   ایین  کیه  کتدمی فراهم راهبردی گیریتصمیم زمیته در ارزشی نظا  یک راهبردی فرهتگ

 مقالیه،  ایین  در .(Moore, 1998) دهید می قرار تأثیر تحت را کشور خارجی سیاست ارزشی،

 تتاسب متط  تاب  ،ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست گیریتصمیم که است این بر اعتقاد

 پاییه  بیر  کیه  اسیت  محیور نقش اجتماعی بازیگر یک ،ایران اسالمی جمهوری ،عبارتیبه است.

 .کتدمی عمل و گیریتصمیم ،خارجی سیاست در ملی نقش و هویت اسا  بر و تتاسب متط 

 اسیا   بیر  کیه  رودمیی  انتظیار جمهوری اسیالمی اییران    از ،«۹تتاسب متط » اسا  بر بتابراین

 تیاریخی  تجیار   و  هتی عوامل از ایپیشیته بر مبتتی که خود پذیرش مورد قواعد و هتجارها

 کتید  اتخیا   را خیارجی  سیاست در متاسب تصمیم ،است راهبردی فرهتگ هتجارهای ازجمله

 .(۹5 :۹۳۱4 )سلیمانی،

 خیارجی  سیاسیت  گیریتصمیم بر راهبردی فرهتگ به دهتدهشکل هتجارهای اسا ،براین

 اییران  اسیالمی  جمهیوری  راهبیردی  فرهتیگ  بتابراین، است. گذارتأثیر ایران اسالمی جمهوری

 ایین  کتد.می ایجا  را خاصی گیریتصمیم دارد، وجود آن در که خاصی هتجارهایی بهباتوجه

 کیه  رسیالتی  و مسیئولیت  و نقش بر ،پذیردمی تأثیر کشور ملی هویت از مستقیمطور به که امر

 و )گیودرزی  اسیت  نیاظر  کتید، می تعری  جهانی صحته در خود برای ایران اسالمی جمهوری

 سیاسیت  در گییری تصمیم الگوی بر راهبردی فرهتگ نقش بررسی برای .(۹44 :۹۳۱1 دیگران،

 پاسیخ  ترتییب  بیه  را زمیته این در مطرح سؤال چهار توانمی ،ایران اسالمی جمهوری خارجی

 داد:

 ترتییب  بیدین  است. ملی هویت به ناظر «دار ؟ قرار موقعیتی چه در من» ،ایتکه اول سؤال

 اسیالمی  هویت بین ایران اسالمی جمهوری هویتی نوسان موجب راهبردی فرهتگ هتجارهای

 اییران  اسالمی جمهوری برای را انقالبی -اسالمی هویت تکوین عمدتاً اما دهش ایرانی هویت و

 است. داشتهدنبال به

 مین  اجتماعی هاینقش از یککدا  موقعیت، این در» ،ایتکه بر مبتی دو  سؤال به پاسخ در

 تعریی   سیاز زمیتیه  انقالبیی،  -اسالمی هویت از متفاوت فهم که گفت باید «دارد؟ موضوعیت

 .است دهش «محوررسالت دولت» و «مستقل دولت» همچون یمتفاوت هاینقش

                                                                                                   
1. Logic of Appropriatensess  
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 نقیش  بیا  انیدازه  چیه  تیا  موجیود  رفتیاری  هیای گزیته از هرکدا » که است این سو  سؤال

 امتییت  عبیارتی به یا اسالمی مصالح یا ملی متاف  دوگانه با ایتجا در «است؟ متطب  من اجتماعی

 تباین و تعارض ،متاف  و اهداف از دسته دو این هستیم. مواجه شتاختیهستی امتیت یا فیزیکی

 متاف  دیگر، سخنبه .کتتد پیدا تزاحم هم با اجرا و عمل مقا  در است ممکن بلکه ؛ندارند  اتی

 :۹۳81 فیروزآبیادی،  )دهقیانی  همدیگر عرض در نه یکدیگرند، طول در اسالمی مصالح و ملی

 دولیت  نقیش  تعریی   موجیب  ایرانیی  هوییت  بیر  اسیالمی  هوییت  برتری ترتیب، بدین .(80

 ایرانی هویت برتری بالعکس است. متطب  اسالمی مصالح با بیشتر که شد خواهد محوررسالت

 تتاسب ملی متاف  با بیشتر که شد خواهد مستقل دولت نقش تعری  موجب اسالمی، هویت بر

 دارد.

 و تصیمیم  تیرین متاسیب » کیه  مضیمون  ایین  بیا  شیود میی  مطیرح  چهیار   الؤس درنهایت،

 مبتتیی  ایتجیا  در «است؟ کدا  موجود( هایگزیته و هایمنقش ،)هویت( موقعیتم به)باتوجهرفتار

 ملی هاینقش ازهریک  و ایرانی هویت و انقالبی -اسالمی هویت بین نوسان تتاسب، متط  بر

 جهان رهبر» ،«سرمش  دولت» شامل آن هایزیرنقش با «محوررسالت دولت» و «مستقل دولت»

 بیرای  یعتیی  کتید. میی  تعییین  و ایجیا   را متتاسیب  گیریتصمیم ،«سلطهضد دولت» و «اسال 

 رویکیردی  بیا  ملی متاف  ترجیح شاهد ،«مستقل دولت» نقش در خارجی سیاست گیریتصمیم

 دولیت » نقیش  تعریی   دیگیر،  سیوی  از هسیتیم؛  فیزیکیی  امتییت  ییافتن اولویت و گرایانهواق 

 امتییت  ییافتن اولویت و گرایانهآرمان رویکردی با اسالمی مصالح ترجیح موجب «محوررسالت

 تئنش آن از کتش که است پویایی یتدافر ،هویت ایتکه بهباتوجه زیرا است. شده شتاختیهستی

 دغدغیه  فیزیکیی،  امتییت  بیر  عیالوه  کشورها ،نمایدمی حف  را هویت خود نوبهبه که گیردمی

 شیتاختی هسیتی  امتییت  بتیابراین  .(414-415 :۹۳88 )میتیزن،  دارنید  نییز  شتاختیهستی امتیت

 خواهتید میی  هیا دولیت  کیه  را تصیویری  و خود به دولت این نگرش ،ایران اسالمی جمهوری

 .(۹۳۱5 حجازی، و )طباطبایی رساندمی ظهور متصه به ،باشتد داشته آن از دیگران

 بیر  و اسیت  اسیالمی  ایدئولوژی اصول بازتا جمهوری اسالمی ایران  هویت اسا ،براین

 اسیالمی  و جهیانی  رسیالت  نقش ،خود برایجمهوری اسالمی ایران  دولت هویت، این اسا 

 فراتر که گیرد عهده بر را اسالمی دولت تکالی  و وظای  بایستمی آن، طب  که شودمی قائل



 92  ...  ياستسدر  گيریيمتصم بر راهبردی فرهنگ يرتأث

 بیر  و اسیت  اسیالمی  متیاف   و دیتی تکالی  جهت در و بوده کشور این جغرافیایی مرزهای از

 المللبین نظا  عرصه در را خود متاف  و اهداف و اصول که است عقیده و نگرش همین اسا 

 .(41 :۹۳۱4 نژادنزیه، و )یزدانی کتدمی عمل و گیریتصمیم آن چارچو  در و نموده تدوین

 از حراسیت  و حفی   ازجملیه  اسالمی جمهوری شتاختیهستی امتیت دهتدهتشکیل اجزای

 جهت در همگی آمریکا، هژمون با مبارزه و اسالمی ایمتطقه استقالل اسالمی، انقال  و اسال 

 شیتاختی هستی امتیت پیگیری که است آن ایتجا در مهم نکته اند.شده طراحی هویت این تأمین

 امتییت  بیا  شتاختیهستی امتیت اگر یعتی گیرد.می صورت عاقل بازیگری الگوی چارچو  در

 - هزیتیه  بیرآورد  اسیا   بیر  دو، این از یکی انتخا  و گیریتصمیم باشد، تعارض در فیزیکی

 .(۹1 :۹۳۱۳ آزرمی، و )متقی گیردمی صورت فایده

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایران اسالمي جمهوری خارجي سياست گيریتصميم بر راهبردی فرهنگ تأثير الگوی .4 شکل

 

 گيرینتيجه
 درک بیرای  خیارجی  سیاسیت  وتحلییل تجزییه  در را یگرمداخله متغیر نقش راهبردی فرهتگ

 و عتاصیر  خیود  راهبردی فرهتگ در که کشورهایی و کتدمی ایفا کشورها رفتار و گیریتصمیم

 را متفیاوتی  خیارجی  سیاسیت  نید، دار امتیت و دفاع خصوص دررا  خاصی فرهتگی هایمؤلفه

 متیاب   میذهب،  و تیاریخ  از برگرفته اال هانیبین هاینگرش و باورها بهباتوجه نمایتد.می دنبال

 ایرانییان،  تیاریخی  تجیار   شیعی، اسال  شامل ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ اصلی

تصمیم گیری بر اساس منطق تناسب
(امنیت فیزیکی)منافع ملی (          امنیت هستی شناسی)مصالح اسالمی 

نقش ملی جمهوری اسالمی ایران
دولت مستقل دولت رسالت محور

هویت ملی جمهوری اسالمی ایران
(ملی)هویت ایرانی  (شیعی)هویت اسالمی 

هنجارهای فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران
تجارب تاریخی ایرانیان اسالم شیعی
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 اییران  اسیالمی  جمهیوری  راهبردی فرهتگ عالوهبه است. المللبین نظا  و ژئوپلیتیک موقعیت

 بیا  مقابلیه  و دفاعی جهاد و عادالنه طلبیصلح شامل فردیمتحصربه و خاص هایهتجار دارای

 گراییی، برتیری  و طلبیمتزلت بیگانگان، به اعتمادیبی و سلطه نظا  نفی مظلو ، از دفاع و ظالم

 است. و... طلبیاستقالل گرایی(،)مصلحت نظا  یبقا و حف  مقاومت، و پایداری

 تعریی   به متجر ایران، اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ خاص هتجارهای ترتیب، بدین

 اسالمی جمهوری برای محوررسالت دولت و مستقل دولت نقش و ایرانی -اسالمی ملی هویت

 جمهیوری  کیارگزار،  و سیاختار  متقابیل  بخشیی قوا  بهباتوجه دیگر، طرف از .است دهش ایران

 فرهتیگ  یهتجارهیا  خیارجی،  سیاسیت  در خیود  رفتارهای و هاتصمیم طری  از ایران اسالمی

 یمحیور نقیش  اجتمیاعی  بازیگر ایران، اسالمی جمهوری ازآنجاکه کتد.می بازتولید را راهبردی

 هتجارهیای  بتیابراین  ؛کتید میی  گیریتصمیم خارجی سیاست در تتاسب متط  پایه بر که است

 -ایرانی ملی هویت تعری  در تحول طری  از ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ خاص

 تتاسیب،  متط  با مطاب  و گرا(رسالت دولت و مستقل )دولت ملی هاینقش تکوین و اسالمی

 خیاص  ترجیحیات  انتخیا   بیرای  اییران  اسیالمی  جمهوری خارجی سیاست گیریتصمیم در

 قائیل  خیود  بیرای  اسیالمی  جمهیوری  که ملی هاینقش و هاهویت ،عبارتیبه است. گذارتأثیر

 کیه  ایگونیه بیه  ؛کتید می تعیین خارجی سیاست در را آن رفتاری و گیریتصمیم الگوی است،

 دولیت » و «ضدسیلطه  دولت» ،«مستقل دولت» ملی هاینقش و ایرانی انقالبی -اسالمی هویت

 و مختلی   گییری تصیمیم  ،ملی هاینقش و هاهویت این از هریک و شودمی تعری  «سرمش 

 بیه باتوجیه  اییران  خیارجی  سیاسیت  مختلی   هایدوره در ،روازاین کتد.می ایجا  را متفاوتی

 انتخیا   را آن تیوان میی  کیه  دشیو میی  گییری تصمیم ،تتاسب متط  مطاب  ی،مل نقش و هویت

 کرد. تعری  ملی متاف  و اسالمی مصالح دوگانه شامل خاص ترجیحاتی

 

 

 



 

 

 منابع
 
 یاسالم یجمهور یراهبرد فرهتگ کتا  در ،«یرانا یاسالم یجمهور یبازدارندگ و یراهبرد فرهتگ» (۹۳۱0) قاسم ی،تراب

 .یدفاع یراهبرد یقاتتحق مرکز تهران: اول، چاپ ی،عسگر محمود ویراسته یران،ا

 ،«اساسی هایشاخ  ایجابی، هایزمیته ایران؛ اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ» (۹۳۱0) رضایی علیرضا و قاسم ترابی،

 .یراهبرد مطالعات پژوهشکده تهران: ،۹۳۱0 زمستان ،52 شماره راهبردی، مطالعات فصلتامه

 اول(، )جلد یمل یتامت فرهتگ کتا  در ،«یستمائوئ ینچ در یاستراتژ و یفرهتگ ییواقعگرا» (۹۳۱0) ینآ آالستر جانستن،

 پژوهشکده تهران: اول، چاپ ی،سمت یمحمدهاد ترجمه ین،کتزنشتا یج یترپ ویراسته ی،جهان یاستس در یتهو و هتجارها

 .یراهبرد مطالعات

 فرهتگ کتا  در ،«یمل یتامت در فرهتگ و یتهو هتجارها،» (۹۳۱0) ینکتزنشتا یج یترپ و ونت الکساندر ال، رونالد جپرسن،

 چاپ ی،سمت یمحمدهاد ترجمه ین،کتزنشتا یج یترپ ویراسته ی،جهان یاستس در یتهو و هتجارها اول(، )جلد یمل یتامت

 .یراهبرد مطالعات پژوهشکده تهران: اول،

 معظم مقا  یگفتارها/نوشتارها یکمّ یلتحل نر : قدرت یدایشپ و یمل یهانقش» (۹۳۱4) یلیخل محسن و ینحس جعفرزاده،

 یجبس سازمان تهران: ،۹۳۱4 زمستان و ییزپا ،۱ شماره سو ، سال نر ، قدرت مطالعات دوفصلتامه ،(«۹۳18-۹۳88) یرهبر

 .یداسات

 ،«یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس هایشاخ  و هویت» (۹۳8۱) چابکی البتینا  و محمدجواد ارجمتد، جوادی

 تهران. دانشگاه سیاسی علو  و حقو  دانشکده تهران: ،۹۳8۱ بهار ،۹ شماره ،20 دوره یاست،س فصلتامه

 .ین تهران: یب،ط یرضاعل ترجمه الملل، ینب روابط در یهزبرنظر و یهنظر (۹۳88) فرد چرنوف،

 مقد ، دفاع پژوهشتامه فصلتامه ،«اجتماعی بسترهای و تاریخی هایزمیته ایران؛ راهبردی فرهتگ» (۹۳۱۳) شقای  حیدری،

 مقد . دفاع تحقیقات و استاد مرکز تهران: ،۹۳۱۳ تابستان ،۹0 شماره

 سمت. تهران: سو ، چاپ ی،کتسول و یپلماتیکد حقو  (۹۳۱2) یدسع خالوزاده،

 ۹۳18یاسالم انقال  معظم رهبر یاسیس یشهاند در انقال  صدور یالگو ییبازنما» (۹۳۱4جعفرزاده) ینحس و محسن خلیلی،

 همدان. دانشگاه همدان: ،۹۳۱4 ییزپا ،2 شماره دو ، سال ی،اسالم انقال  پژوهشتامه فصلتامه ،(«۹۳88 تا

 فصلتامه ،«نژادیاحمد دولت یخارج یاستس در محورعدالت ییگرااصول گفتمان» (۹۳81) جالل سید فیروزآبادی، دهقانی

 صاد )ع(. اما  دانشگاه تهران: ،۹۳81 تابستان و بهار ،5 شماره یاسی،س دانش

 شماره یاست،س فصلتامه ،«یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس یمل متاب » (ال  ۹۳88) جالل سید فیروزآبادی، دهقانی

 تهران. دانشگاه سیاسی علو  و حقو  دانشکده تهران: ،۹۳88 پاییز ،۹۹

 معرفت فصلتامه ،«یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس در عدالت گفتمان» (  ۹۳88) جالل سید فیروزآبادی، دهقانی

 خمیتی. اما  پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم: ،۹۳88 تابستان و بهار ،۹ شماره سیاسی،
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 تا بازرگان دولت از یران؛ا یاسالم یجمهور یخارج یاستس در یگفتمان چرخه (۹۳۱۳) جالل سید فیروزآبادی، دهقانی

 مخاطب. تهران: اول، چاپ ی،روحان دولت

 پایگاه با گفتگو ،«شود؟می کارآمد اسالمی جمهوری خارجی سیاست چگونه» (8/1/۹۳۱5) جالل سید فیروزآبادی، دهقانی

 اسالمی. انقال  فرهتگی پژوهشی مؤسسه رسانیاطالع

 تهران: ،5۹ شماره راهبردی، مطالعات فصلتامه ،«ج.ا.ا نظا  یتهو یتا هتیتیب یمبان» (ال  ۹۳۱0) الها  آبادی،یثان رسولی

 .یراهبرد مطالعات پژوهشکده

 یفرهتگ مؤسسه تهران: اول، چاپ یران،ا یاسالم یجمهور در یاهسته یاستس و یتهو (  ۹۳۱0) الها  آبادی،یثان رسولی

 تهران. معاصر ابرار یالملل ینب یقاتتحق و مطالعات

 بر یامقدمه کتا  در ،«المللینب روابط هاییهنظر از گرفتهالها  ی؛خارج یاستس یلتحل هاییافتره» (۹۳۱۳) ولکر ریتبرگر،

 .یراهبرد مطالعات پژوهشکده تهران: اول، چاپ یرمحمدی،م یمهد و یخسرو یرضاعل نوشته ی،خارج یاستس یلتحل

 فصلتامه ،«یهروس یونفدراس یخارج یاستس بر یکاستراتژ فرهتگ یرتأث یبررس» (۹۳۱1) یراوندش صار  و یمصطف زهرانی،

 خارجه. امور وزارت المللیینب و یاسیس مطالعات دفتر تهران: ،۹۳۱1 بهار ،۱1 شماره قفقاز، و یمرکز یایآس

 ،۹1 شماره یاسی،س علو  فصلتامه ،«المللینب نظا  ساختار و یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس» (۹۳80) محمد ستوده،

  باقرالعلو )ع(. دانشگاه قم: ،۹۳80 زمستان

 و یهامام یعهش متظر از المللینب روابط در یاسالم جهاد» (۹۳۱5) یطوس کوثر و یدیجمش ینمحمدحس و احمد نژاد،سلطانی

 نهاد تهران: ،۹۳۱5 تابستان ،25 شماره ی،اسالم انقال  مطالعات فصلتامه ،«یسمترور و ییگرا خشونت با آن تتاسب عد 

 دانشگاهها. در رهبری معظم مقا  نمایتدگی

 یران،ا یاسالم یجمهور یراهبرد فرهتگ کتا  در ،«یراهبرد فرهتگ بر یرانیانا یاسیس فرهتگ یرثأت» (۹۳۱0فاطمه) سلیمانی،

 .یدفاع یراهبرد یقاتتحق مرکز تهران: اول، چاپ ی،عسگر محمود ویراسته

 فصلتامه ،«المللینب روابط یاصل هاییمپارادا در یاسالم انقال  یخارج یاستس یکردرو پذیرییینتب» (۹۳۱4) رضا سلیمانی،

  همدان. دانشگاه همدان: ،۹۳۱4 ییزپا ،2 شماره دو ، سال ی،اسالم انقال  پژوهشتامه

 تهران: ،۳ شماره هشتم، سال ملی، مطالعات فصلتامه ،«ایران در ملی هویت به انگارانهسازه نگرشی» (۹۳81) حسین سلیمی،

 ملی. مطالعات مؤسسه

 ،۳ شماره سو ، سال خارجی، روابط فصلتامه ،«المللبین روابط به اسالمی نگرش بتیاد تعارض، عد » (۹۳۱0) حسین سلیمی،

 استراتژیک. تحقیقات مرکز تهران: ،۹۳۱0 پاییز

 یجمهور یخارج یاستس در شتاختیهستی امتیت و اسالمی هویت حف » (۹۳۱5) حجازی امین سید و محمد یدس طباطبایی،

 .یخصوص تهران: ،۹۳۱5 بهار ،۳2 شماره اسالمی، انقال  رهیافت فصلتامه ،«رهبری معظم مقا  متظر از یرانا یاسالم

 یاسالم یجمهور یخارج یاستس در مصلحت گفتمان یبتدصورت» (۹۳۱۳) یهسجاد یمهد یدس و محمدجواد ظری ،

 )ع(. صاد  اما  دانشگاه تهران: ،۹۳۱۳ زمستان و پاییز ،40 شماره یاسی،س دانش فصلتامه ،«یرانا

 ،51 شماره ی،راهبرد مطالعات فصلتامه ،«تحمیلی جتگ موردی مطالعه ملی؛ دفاع و راهبردی فرهتگ» (۹۳۱۹) عبداهلل قتبرلو،

 .یراهبرد مطالعات پژوهشکده تهران: ،۹۳۱۹ پاییز

 شماره ی،راهبرد مطالعات فصلتامه ،«یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس گرایانهینتکو یلتحل» (۹۳8۳) رحمان قهرمانپور،

 .یراهبرد مطالعات پژوهشکده تهران: ،۹۳8۳ بهار ،4۳
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 فرهتگ چارچو  در دفاعی فرهتگ هایلفهؤم بررسی» (۹۳۱2) بلباسی میثم و اسفتدیار شهرا  و الدینبهاء نژاد،قهرمانی

 هایپژوهش فصلتامه ،«ای(خامته اهللآیت اسالمی انقال  رهبر دیدگاه بر رویکردی )با یرانا یاسالم یجمهور راهبردی

 تهران. دانشگاه یاسالم انقال  یعال مطالعات مرکز تهران: ،۹۳۱2 ستانتاب ،4 شماره ،۹ دوره اسالمی، انقال  معاصر

 ،«یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس یادهایبت انگارانهسازه یبررس» (۹۳81) مقد  یجاودان یمهد و یعبدالعل قوا ،

 .یخصوص تهران: ،۹۳81 پاییز ،۳ شماره اسالمی، انقال  یافتره فصلتامه

 پژوهشتامه ،«یرانا یخارج یاستس یبررس در یقیتلف یافتیره یابی؛ساخت» (۹۳88) آقامحمدی ابراهیم و اصغرعلی کاظمی،

 .یمرکز تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه تهران: ،۹۳88 پاییز ،1 شماره الملل،بین روابط

 و یرانا یاسالم یجمهور رابطه یبررس» (۹۳۱1) یاسالم محسن و یزهران یمصطف و نژادیسلطان احمد و یلسه گودرزی،

 دانشگاه تهران: ،۹۳۱1 ییزپا ،۳۱ شماره الملل،ینب روابط مطالعات فصلتامه ،«یراهبرد فرهتگ پرتو در یکاآمر متحده یاالتا

 .یمرکز تهران واحد یاسالم آزاد

 شماره یاسی،س علو  فصلتامه ،«یتجرب یافتره ی؛خارج یاستس در گیرییمتصم» (۹۳8۹) یملک عبا  و ابو ر مقد ، گوهری

 باقرالعلو )ع(. دانشگاه قم: ،۹۳8۹ زمستان ،40

 از (یکهژمون نظا  ضد یگرا)تعاملیاسالم انقال  چهار  دهه یخارج یاستس گفتمان» (۹۳۱۳) یآزرم یعل و یمابراه متقی،

  همدان. دانشگاه همدان: ،۹۳۱۳ ییزپا ،2 شماره سو ، سال ی،اسالم انقال  پژوهشتامه فصلتامه ،«یانگارسازه یتئور متظر

  .یدمف دانشگاه قم: اول، چاپ یران،ا یخارج یاستس در روند و الگو (۹۳۱0) چیینپوست زهره و یمابراه متقی،

 ،15 شماره سیاسی، علو  و حقو  دانشکده مجله ،«المللینب روابط فرانظریه عتوانبه یانگارسازه» (۹۳8۳) یراحم مشیرزاده،

 تهران. دانشگاه سیاسی علو  و حقو  دانشکده تهران:

 صبا. فرهتگ تهران: پتجم، چاپ یران،ا یاسیس فرهتگ (۹۳۱۳) عبا  نژاد،مصلی

 مرکز تهران: ،۹۳84 بهار ،41 شماره راهبرد، فصلتامه ،«یرانا یخارج یاستس در گیرییمتصم یتدفرآ» (۹۳84) عبا  ملکی،

 .یکاستراتژ یقاتتحق

 یروزآبادی،ف یدهقان جالل یدس ترجمه یهان،ش یکلما نوشته الملل،ینب یتامت در ،«یشتاخت یهست یتامت» (۹۳88)یفرجت میتزن،

 .یراهبرد مطالعات پژوهشکده تهران: اول، چاپ

 پژوهشتامه فصلتامه ،«مقد  دفاع دوران در ایران اسالمی جمهوری راهبردی فرهتگ تحول» (۹۳۱۳) حسین سید پور،ولی

 مقد . دفاع تحقیقات و استاد مرکز تهران: ،۹۳۱۳ تابستان ،۹0 شماره مقد ، دفاع

 مطالعات دفتر تهران: ی،سرطار  مسعود و یمیمستق بهرا  ترجمه الملل،ینب یاستس یلتحل یمبان (۹۳1۳) ی.جیک ی،هالست

 .المللیینب و یاسیس

 ،44 شماره ی،عموم حقو  پژوهش فصلتامه ،«یخارج یاستس در یمدن قدرت نقش» (۹۳81) یدیس یممر و ینحس هرسیج،

 .ییطباطبا عالمه دانشگاه تهران: ،۹۳81 تابستان و بهار

 در یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس در یعموم یپلماسید کاربست(.»۹۳۱4) یهنژادنزد یارو و اهللیتعتا یزدانی،

 ،۹۳۱4 تابستان ،۳ شماره دو ، سال ی،اسالم انقال  پژوهشتامه فصلتامه ،«یاسالم انقال  یهاارزش و اصول چارچو 
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