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  مهمقد

ها و مقاالت فراوانی در سالیان اخیر با هدف تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسالمی  کتاب

 الملل به نگـارش در  هاي کالسیک و نوین روابط بین از منظر نظریهو مصادیق رفتاري آن ایران 

هـاي نظـري و مفـاهیم تحلیلـی خـود نظیـر        هـا بـا بصـریت    هر یک از این نظریه 1آمده است.

پرده ابهام از بخشی  ،جویی بخشی، عمل به هنجارها و مصلحت جویی، رهایی طلبی، امنیت قدرت

خور ستایش،  هاي در رغم این تالشبه است.   از سیاست خارجی ایران یا رفتار خاصی کنار زده

الملل و تحلیـل   هاي متعارف در روابط بین واقعیت غیرقابل انکار آن است که هیچ یک از نظریه

 ،یت سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران نیستتبیین و تحلیل کل سیاست خارجی، قادر به

اي را در  هاي گوناگون پس از انقالب در ایران، هر یک سیاسـت خـارجی ویـژه    چرا که دولت

این دشواري موجـب   است. بسیار دشوارکه یافتن وجه اشتراك در آنها  اند دستور کار قرار داده

 یـت کلایران، سیاست خارجی جمهوري اسالمی را نه  گران و ناظرین مسائل شده برخی تحلیل

 .(Clawson, 2010: 1) در نظر آورندبلکه مجموعه تصمیماتی اقتضائی  ،و فرایندي مند نظام

ت اجتماعی و سیاست خارجی مبتنی بر نظریه هوی هدف این مقاله پردازش و تدوین نظریه

یت سیاست خارجی ایران بـه  تبیین کل از قابلیتاي که  نظریه ؛طلبی است منزلت تحلیلی مفهوم

. ایـن  برخوردار استو تثبیت منزلت مطلوب جمهوري اسالمی  کسب برايهایی  عنوان تالش

ها باشد کـه چـرا یـک دولـت، از جملـه جمهـوري        گوي این سؤال پاسخ ندک نظریه تالش می

 هـا جهـت تـأمین منزلـت مطلـوب خـود چـه        طلبی است؟ دولـت  در پی منزلت اسالمی ایران

هـا   طلبـی دولـت   هاي منزلت ل در استراتژيکنند؟ علت تغییر و تحو دنبال میهایی را  استراتژي

  طلبی چیست؟ کدام است؟ منطق حاکم بر سیاست خارجی به مثابه منزلت

شود  تدالل میت اجتماعی اسنظریه هویهاي  گیري از یافته با بهره ،ها رسشدر پاسخ به این پ

ي ها به عنوان موجودیت ها طلبی دولت ائق و محرك منزلتس ،یکه انگیزه تأمین عزت نفس مل
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هاي تحرك اجتمـاعی، رقابـت اجتمـاعی و     در این مسیر به استراتژيها  دولت اجتماعی است.

ـ    شوند. خودپنداره ل میخالقیت اجتماعی متوس هـا،   سـاز دولـت   تابع هویـ هـاي حاصـل از من

گذشـته و رویکـرد بـازیگران بیرونـی بـه      هـاي   داد اسـتراتژي  گذاران از برون برداشت سیاست

اسـت.  طلبـی   به مثابه منزلتل در سیاست خارجی سه عامل تغییر و تحو ،ها طلبی دولت منزلت

ها و سیاست خارجی خود از منطـق   ل خودپندارهطلب در فرایند تغییر و تحو منزلتهاي  دولت

  کنند. گیري می تناسب و نتیجه بهره

خـش  بگیري پایانی تنظیم شده اسـت:   بخش اصلی و نتیجه چهارمه، مقاله در یک مقداین 

گروهـی و   ت اجتمـاعی را در دو سـطح میـان   هـو نخست به عنوان چارچوب نظـري، نظریـه   

هـاي   و استراتژي طلبی سیاست خارجی به مثابه منزلت مکند؛ در بخش دو تشریح می دولتی میان

ئـه یـک الگـو، سـازوکار تغییـر و      م با اراشود؛ در بخش سو گوناگون جهت تحقق آن تبیین می

مهمتـرین   پایانیبخش   گردد؛ تبیین میطلبی  هاي منزلت ل در سیاست خارجی و استراتژيتحو

جمهـوري  طلبی به مثابـه سیاسـت خـارجی بـراي      هاي نظري چارچوب مفهومی منزلت داللت

   شمارد. میرا بر اسالمی

  

  ت اجتماعیچارچوب نظري: نظریه هوی الف.

  2هاي کمینه پارادایم گروه؛ 1گروهی میانسطح  .1

در آغـاز   ،شـود  شـناخته مـی   3»ت اجتماعینظریه هوی«به عنوان امروزه اي که  عمده اندیشه

هـاي کمینـه    مطرح شد. گروه» هاي کمینه گروه«پارادایم  در گروهی میانهاي  براي تبیین تبعیض

هاي بسیار ناچیز و جزئی نظیر تـرجیح نـوع خاصـی از     هایی هستند که مبتنی بر شاخصه گروه

ت اجتماعی توسـط  شوند. تا پیش از طرح نظریه هوی یایجاد م مانند آنموسیقی، رنگ چشم و 

شـده در   تبیـین غالـب و پذیرفتـه    6»سـتی تضـاد رئالی «، نظریـه  5و جان سی. ترنر 4هنري تاجفل
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4. Henry Tojfel 
5. John C. Turner 
6. Realistic Conflict Theory 
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ن، تضـاد حقیقـی   که بر مبنـاي آ  (Sherif & Sherif, 1953) هاي بیناگروهی بود خصوص تضاد

  شد. می در نظر گرفتهگروهی  هاي میان عامل رقابت ،ي یا نمادینمنافع در ابعاد ماد

تاجفل و ترنر تبیین دیگري مبتنی بر این سؤال اولیه ارائه نمودند  ،در مقابل این نظریه

شود و یـا اینکـه    آیا واقعاً رقابت براي منابع محدود منجر به تضادهاي بیناگروهی می«که 

در پاسخ به ایـن   »هایی کافی است؟ صرف درك از بودن در گروه، براي آغاز چنین رقابت

تعـدادي از  در ایـن آزمـایش    ؛طراحـی نمودنـد   تاجفل و همکـارانش آزمایشـی را   ،سؤال

 ،گونه سابقه آشنایی با یکدیگر نداشتند. سپس وزان انگلیسی انتخاب شدند که هیچآم دانش

تقسـیم  ) متفـاوت  (متناظر بـا دو پاسـخ  افراد به دو گروه کمینه  ،با طرح یک پرسش ساده

را جداگانـه بـه اتـاقی    آموزان  شدند. در مرحله بعد، تاجفل و همکارانش هر یک از دانش

خواستند مقداري پول را به دلخواه میان افراد دیگـر توزیـع کننـد.     فراخوانده و از آنها می

سهیم شوند؛ ثانیاً نحوه  ها توانند در آن پول شدند که اوالً خود نمی افراد به خوبی توجیه می

طراحـان   ،واقع ها هیچ گونه نفع یا ضرري براي آنها در پی نخواهد داشت. در توزیع پول

هرگونه ارتباط عقالنی میـان منـافع شخصـی افـراد و     از این طریق آزمایش درصدد بودند 

ها را میان  داد آنها در ابتدا پول آموزان نشان   آنها را منتفی سازند. رصد عملکرد دانش رفتار

بناي را م 1هاي دستاورد مطلق استراتژي ،کنند و در گام بعد گروهی توزیع می درون ياعضا

هـا بـه    آمـوزان اختصـاص پـول    نـش اولویت دا ،دهند. به تعبیر دیگر قرار می ها توزیع پول

 يمیـان اعضـا    سـازي تفـاوت   گروهی بود و آنها از این طریق درصدد بیشینه درون اعضاي

  . (Fisher, 1990: 45) گروهی بودند گروهی و برون درون

به دفعات تکرار شده و نتایج به دست آمده  ها این آزمایش ،در طول بیش از سه دهه گذشته

خود در ولز،  هاي آزمایش درگران  از آنها بارها مورد تائید قرار گرفته است. برخی پژوهش

کنگ و نیوزیلند به نتایج مشابهی دست   هلند، آلمان غربی سابق، ایاالت متحده، سوئیس، هنگ

اند که  عی شدهنیز مد 2فرهنگی شناسان میان . گروهی از روان(Sidanius, 1993: 189) اند یافته

 .(Berry& Others, 1992: 303-4) اي جهانی است بیناگروهی به احتمال زیاد پدیده رفتاراین 

                                                                                                                                               
1. Absolute Gain 
2. Cross-Cultural 
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 پـردازش  هـا  ت اجتماعی در طول بیش از سه دهه گذشته مبتنی بر این آزمـایش نظریه هوی

این نظریه به جاي تمرکز تحلیلی بر نقش فرد در گروه، بـه بررسـی    است. یافته شده و تکوین

توانـد   اجتماعی می  . گروه(Mercer, 1995: 241) پردازد بر فرد میت گروهی و هویتأثیر گروه 

اصـناف و   ادیـان، احـزاب سیاسـی،   ، هـا  ، قومیـت ها تنظیر ملداشته باشد؛ ناگونی مصادیق گو

اجتماعی ما را تعریف ت ، گروه اجتماعی ما بخشی از هوییههاي شغلی. از منظر این نظر گروه

بخشی از تصور افراد نسبت به خود که از شناخت و «ت اجتماعی عبارت است از کند. هوی می

هـا و اعتبـارات منتسـب بـه آن      هاي اجتماعی و ارزش عضویت در گروه مجراي آگاهی آنها از

دارد که افراد در پی کسب و  . این نظریه بیان می(Tajfel, 1978: 63) »شود عضویت حاصل می

شود که گروه  ت برجسته هنگامی تأمین میباشند؛ این هوی می» خود«از  »ت برجستههوی«احراز 

  ها پیشی بگیرد.  نسبت به دیگر گروه ،مورد نظر در برخورداري از یک ارزش مطلوب و معتبر

و  1»شـناختی «علـل   از بـه دو دسـته   تاجفل در تحلیل خود از این فراینـدهاي بینـاگروهی  

بندي محیط پیرامونی خود هستند  ها داراي نیاز شناختی به دسته کند. انسان اشاره می 2»انگیزشی«

 ,Hogg & Abrams) منـد و معنـادار سـازند    هستند تا از ایـن مجـرا آن را بـراي خـود سـامان     

وانـات بـه   و حی هایی نظیر تقسیم مـواد بـه جامـدات، مایعـات و گازهـا      بندي دسته ؛(1988:19

وجـود   ،بنـدي  در فراینـد دسـته  . برآمده از این نیاز شناختی اسـت  ،پستانداران، پرندگان و غیره

شـود. ایـن آگـاهی از     ممکن می» مقایسه«ها معیار عمل است که از مجراي  ها و تفاوت شباهت

شـود. محـیط    هـا منجـر مـی    سازي مـرز بـین دسـته    به تشدید و برجسته ها ها و تفاوت شباهت

ها و  سازي شباهت شود. افراد به برجسته بندي معنادار می اجتماعی نیز از طریق این فرایند دسته

پردازند و در نتیجـه بـه درك    هاي مختلف، گروه خودي و گروه بیرونی می ها میان گروه تفاوت

  بخشند. شکل و قوام می» گروه دیگر«و   »گروه ما«خود از اجتماع، 

هاي بیناگروهی به هیچ عنوان فرایندهایی خنثی نیستند.  این مقایسه ،نکته حائز اهمیت آنکه

به دنبال آن هستیم که  ماکند، بنابراین  ت ما را تعریف میگروه اجتماعی ما بخشی از هوی چون

هـاي   هـا بـه رقابـت    این مقایسـه  ،ها ببینیم. در نتیجه گروه خود را متفاوت و برتر از دیگر گروه

                                                                                                                                               
1. Cognitive 
2. Motivational 
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تواند تمایالت آشکار افراد براي ترجیح دستاوردهاي نسـبی بـر    شود و می بیناگروهی منجر می

  .(Hogg, 1992: 90-92) تحلیل و تبیین کنددستاوردهاي مطلق را 

در فرایندهاي بینـاگروهی   دیگر انگیزه افراد ،1»ت نفسعز«هاي شناختی،  کنار ضرورتدر 

2»خود اجتماعی«رزیابی مثبت از ات نفس عبارت است از است. عز
(Gecas, 1982: 1-33)   کـه

هـا بـه احسـاس     کـه در آن بـر نیـاز انسـان     3»محـور  ت نفـس ارزش عـز «داراي دو بعد است؛ 

هـا بـه    کـه مفروضـه آن نیـاز انسـان     4»محور کارآمديت نفس عز«شود و  مندي تأکید می ارزش

ت نفـس خـود را از   . افراد عـز (Cast, 2002: 1041-68) احساس صالحیت و شایستگی است

هایی که در اجتماع  ها در ابعاد و ارزش سازي تفاوت میان گروه خود و دیگر گروه طریق بیشینه

هاي معتبر  د. الزم به ذکر است این ابعاد و ارزشبخشن شود، تأمین و تداوم می معتبر شناخته می

ت ع مختلف متفاوت باشند. میل به عـز اجتماعی هستند و ممکن است در جوام 5ییها برساخته

نتـایج یـک   شـود.   ق دیده میهاي موف براي انتساب خود به گروهنفس به خوبی در تالش افراد 

 یم فوتبال دانشگاه در مقایسه با مواقعدانشجویان معموالً پس از پیروزي تدهد  بررسی نشان می

دانشجویان در  ،دارند. همچنین شکست، تمایل بیشتري براي پوشیدن لباس مخصوص دانشگاه

» آنهـا «و در مواقـع شکسـت از   » مـا «اشاره به تیم دانشگاهی خـود در مواقـع پیـروزي از واژه    

  .(Cialdini & Others, 1976: 366-75) کنند استفاده می

نظریه هویت اجتماعی میان سطح فردي (عزت نفس) و سـطح   ،شود که دیده میهمانگونه 

ت اجتمـاعی بـه خـوبی    نظریه هوی ،کند. از این رو ت اجتماعی) ارتباط برقرار میگروهی (هوی

 هـاي مربـوط بـه    نسبی بر دستاورد مطلـق در آزمـایش  تواند علل ترجیح استراتژي دستاورد  می

انگیزه  گیرند، میهاي کمینه را تبیین کند. هنگامی که برخی دانش آموزان در یک گروه قرار  گروه

آنهـا را مجبـور بـه     -ت اجتماعی برجستهاحراز هوی مجراي تالش براياز  -ت نفستأمین عز

سازد. از آنجا که در این آزمایش تنها  و گروه دیگر می يها میان گروه خود سازي تفاوت بیشینه

ها را  پول ،آموزان طبق استراتژي دستاورد نسبی رخورداري از پول شاخص منزلت است، دانشب

 دارند.  گروهی تبعیض روا می کنند و نسبت به افراد برون گروهی توزیع می درون يمیان اعضا

                                                                                                                                               
1. Self-esteem 
2. Social Self 
3. Value-based Self-esteem 
4. Efficacy-based Self-esteem 
5. Constructs 
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و  2»تجـویزي «، 1»توصـیفی «هاي اجتماعی بـراي آنـان داراي ابعـاد     عضویت افراد در گروه

د توصیفی، هـر گـروه   . در بع(Hogg, Terry & White, 1995: 259-60) است 3»کننده ارزیابی«

اي  ت جمعی مجموعـه شود. هوی سازي می درونی ،است که توسط اعضا »ت جمعیهوی«داراي 

کنـد و   پردازد، قواعد حاکم بر آن را تبیین مـی  هاست که به تعریف چیستی مجموعه می از ایده

یابنـد چگونـه بایـد فکـر      میافراد در ،گیرد. در بعد تجویزي میتوسط اعضا مورد پذیرش قرار 

بررسـی  افراد بـه   ،کننده کنند، در پی چه اهدافی باشند و به چه نحو رفتار کنند. در بعد ارزیابی

زنـد. در نتیجـه ایـن    اپرد هـا مـی   خود در مقایسه با دیگر گروه ت گروهیجایگاه و منزلت هوی

هـاي مـدیریت    ، افـراد اسـتراتژي  جایگاه و منزلت موجـود ارزیابی و به فرض عدم رضایت از 

 را ارتقـا خـود  ت نفـس گروهـی   عـز  ،بندند تا منزلت گروهی و در نتیجـه  ت را به کار میهوی

و  5»رقابـت اجتمـاعی  «، 4»ك اجتمـاعی تحر«هاي مدیریت هویت عبارتند از  بخشند. استراتژي

  پرداخت.که در ادامه به توضیح آنها خواهیم  6»قیت اجتماعیخال«

  

    دولتی سطح میان .2

شناسـی اجتمـاعی، از قابلیـت     رغم خاستگاه اولیه خود در روانبه  ،ت اجتماعینظریه هوی

پیش از آن الزم است بـدانیم منزلـت مفهـوم    برخوردار است. نیز دولتی  کاربست در سطح میان

  رود.  الملل به شمار نمی روابط بین علمناآشنایی در 

گیرند که بـه لحـاظ سـازوکار تحلیلـی قرابـت       می  بهره 7»موقعیت«مفهوم ها از  نئورئالیست

ي قـدرت  هـاي مـاد   که مبناي تعریف آن صرفاً مؤلفه روزیادي با مفهوم منزلت دارد ولی از آن 

) رئالیسـم  حفظ موقعیت (در شاخه تدافعی ،شود. از این منظر است، از مفهوم منزلت متمایز می

هـدف مبنـایی    ،الملـل  مراتبی نظام بین تهاجمی) در ساختار سلسلهاء موقعیت (در شاخه قیا ارت

  . (Donnelly, 2005: 42) شود در نظر گرفته میها  دولت

                                                                                                                                               
1. Descriptive 
2. Prescriptive 
3. Evaluative 
4. Social Mobility 
5. Social Competition 
6. Social Creativity 
7. Position 
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ـ   2یافتن ها به منظور رسمیت نیز به فرایند تالش و تقالي دولت 1لهدلی بو زد منزلت آنهـا ن

رغـم  بـه   .(Linklater & Suganami, 2006: 44)اي دارد  ه ویژهالمللی توج دیگر بازیگران بین

و در مقایسـه بـا دیگـر    هویـت اجتمـاعی     ها، آنچه موجب تمایز منزلـت در نظریـه   این قرابت

متـأثر از عوامـل داخلـی و     منزلـت تأکید این نظریـه بـر سـاخت اجتمـاعی      ،شود میها  نظریه

  به طور توأمان است. ،المللی بین

الملـل اسـت. در    اجتماعی در نظـام بـین  هاي  ی گروهمهمترین تجلها 3 ملّت  -تشکیل دولت

الملـل   بندي و معنابخشـی بـه محـیط بـین     دادهاي دسته ی نیز یکی از برونهاي مل هویت ،نتیجه

ارز  هـم » اجتمـاعی    گـروه « ،ت اجتمـاعی در نظریه هویـ  چون. (Clunan, 2009: 25)باشند  می

» هاي ملی هویت«سازي  مقارنزمینه الزم براي  ،شود، بنابراین در نظر گرفته می» جمعی  تهوی«

پردازان  انگارانه نظریه شود. این فرض از نگاه سازه ها فراهم می تمل -هایی نظیر دولت در گروه

اي  هویت ملی گونه ،گیرد. در واقع ت اجتماعی مبنی بر ساخت اجتماعی واقعیت نشئت میهوی

ت قـوام  ملـ  -لـت ص از بـازیگران بـه عنـوان دو   اي خـا  ت جمعی است که به مجموعهاز هوی

درك  قرار دارد که شناخت آن بـراي » خودپنداره«ی، مفهوم در کنار مفهوم هویت ملبخشد.  می

در اسـاس،  ضـروري اسـت.    جـرح و تعـدیل در آن  ی و هاي مل دقیقتر از فرایند تکوین هویت

لـی  شـود کـه منظـور از او    ترنر دیده میدر آثار » تهوی«و » خودپنداره«یان دو مفهوم تفکیک م

تـر   درك به نسبت باثبات«می به که دو در حالی ،است »درك افراد از خود در هر لحظه از زمان«

کاربسـت ایـن دو   ). Demo, 1992: 305( اشـاره دارد  »تـر از زمـان   از خود در یک بازة گسترده

ت داراي مل -گفتمانی هر دولت -ی بدین معناست که معموالً فضاي سیاسیمفهوم در سطح مل

باشند. هـر   د است که در هر برهه از زمان در حال رقابت با یکدیگر میهاي متعد 4»خودپنداره«

هـا   ر خودپندارهها که بتواند بدون انقطاع در یک دوره زمانی مشخص بر دیگ یک از خودپنداره

هـر یـک از    ،گـردد. بـه تعبیـر دیگـر     ت بـدل مـی  ملـ  -غالب شود، به هویت ملـی آن دولـت  

ي چنـدین  باشد و هر جامعـه سیاسـی دارا   ی میشدن به هویت مل ها داوطلب تبدیل خودپنداره

  . (Clunan, 2009: 29) ی استخودپنداره و تنها یک هویت مل

                                                                                                                                               
1. Hedley Bull 
2. Recognition 
3. Nation-State 
4.Self- Image 
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هـاي توصـیفی، تجـویزي و     اي از ایـده  ی از مجموعـه ملـ ت نیز به مانند هویـ ها  خودپنداره

ند. هنگامی کـه  آی ت پدید میمل -دولت المللی کننده درباره مقاصد سیاسی و منزلت بین ارزیابی

هـا   گفتمانی به منزلت هژمونیک برسد و بر دیگر خودپنداره -یک خودپنداره در فضاي سیاسی

ـ     نزلت بینهاي آن درباره مقاصد سیاسی و م غالب شود، ایده ی بـدل  المللی دولـت بـه منـافع م

 شـوند بلکـه بـه بقـاي خـود در فضـاي       ها حـذف نمـی   دیگر خودپنداره ،شود. در این میان می

   .(Clunan, 2009) گیرند گفتمانی ادامه داده و مورد بحث و جدل قرار می -اسیسی

آورند کـه نسـبت بـه     هایی به مقایسه روي می افراد بیشتر در زمان ،1به نظر استورات آلبرت

 دي به اثبات رسیده استاشند. این فرضیه در تحقیقات متعدشرایط موجود برآوردي منفی داشته ب

.(Albert, 1977: 502)   
گذشته نقش کلیدي در پذیرش یا رد هر خودپنداره به عنوان  مبتنی بر این ادبیات، ارزیابی از

هاي تغییر و گذار اجتماعی بسـتر   ی در شرایط موجود دارد. عالوه بر این عامل، زمانهویت مل

مـورد   عموماً در شرایط ثبات کمترها  رود و خودپنداره به شمار می ها مناسب براي این ارزیابی

ت و دامنه تغییر . هر چه شد(Klauer & Others, 1998: 341-43) گیرند چالش و تردید قرار می

هـاي گذشـته و روي کـار آمـدن      تر باشد، زمینه براي چـالش در خودپنـداره   اجتماعی گسترده

مصـادیقی از تغییـرات    ،شود. وقوع انقالب و تغییـر دولـت   هاي جدید مساعدتر می خودپنداره

  روند. ت به شمار میشد رشدت و کمپاجتماعی 

ـ   خودپنداره منزلـت  «و  »مقاصـد سیاسـی  «هـاي ملّـی بـر دو رکـن اسـتوارند؛       تهـا و هوی

 ها، اصول و نمادهاسـت  اهداف، ارزش ها درباره ایده  اي از مقاصد سیاسی مجموعه ؛»المللی بین

مقاصد سیاسی شامل اصول راهنما  ،سازد. عالوه بر این کشور را توصیف و مشخص می هرکه 

یکی از مقاصد سیاسـی   ،. به عنوان مثالشود میهاي کشور در سیاست خارجی نیز » رسالت«و 

باشد.  می» الملل گسترش آزادي سیاسی و اقتصادي در جامعه داخلی و نظام بین«ایاالت متحده 

ستضـعفین در برابـر   حمایـت از م «و  2»جانبـه  حفظ استقالل همـه «جمهوري اسالمی ایران نیز 

  را به عنوان مهمترین مقاصد سیاسی خود تعریف کرده است.  3»مستکبرین

                                                                                                                                               
1. Stuart Albert 

  .152قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصل  .2

  .154قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصل  .3
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» جایگاه«و » رتبه«هایی درباره  ها، شامل ایده مین رکن خودپندارهالمللی به عنوان دو منزلت بین

ي دبن الملل است. این رتبه مراتبی سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادي بین کشور در نظام سلسله

ي و همچنین معنایی کشور در مقایسه با دیگران تعیین هاي قدرت ماد بر مبناي ارزیابی از مؤلفه

توانـد شـامل    المللـی مـی   خصوص وضعیت موجود، منزلت بـین  شود. عالوه بر ارزیابی در می

هایی درباره وضعیت مطلوب باشد؛ اینکه جایگاه درخور و شایسته بـراي دولـت در نظـام     ایده

رهبـر  «حـائز منزلـت   ایاالت متحده به طور بالفعل خود را  ،کدام است. به عنوان مثال الملل بین

و » بخشی در جهـان اسـالم   الهام«کند. جمهوري اسالمی ایران نیز نیل به  فی میمعر» جهان آزاد

  داند. را منزلت مطلوب خود می» الملل طلب در نظام بین دولت عدالت«

  

  و سیاست خارجی 1یعزت نفس مل ،طلبی منزلت ب.

هـاي دولـت نسـبت بـه جامعـه       مجموعـه نگـرش  «اگرچه سیاست خارجی را بـه عنـوان   

هـا) در   مجموعه روابط رسمی بازیگر مستقل (معموالً دولت«) یا 102 :1386(قوام،  »المللی بین

پـردازان بـا کاربسـت     بسیاري از نظریه امااند،  ) تعریف کرده24 :1387(هیل،  »الملل روابط بین

هاي مختلف، سیاست خارجی را به عنوان متغیر وابسته دیگـر مفـاهیم تحلیلـی در نظـر      نظریه

الملل به مثابه تابعی  هاي مختلف روابط بین سیاست خارجی در نظریه ،گیرند. به عنوان نمونه می

رود.  به شـمار مـی   2بخشی و رهاییهنجارها عمل به جویی،  طلبی، امنیت طلبی، منفعت از قدرت

را بـه مثابـه   (متغیر وابسـته)  ت اجتماعی، سیاست خارجی ، با کاربست نظریه هویدر این مقاله

  کنیم. تعریف می  ر مستقل)(متغیطلبی  براي منزلت  تالش

                                                                                                                                               
1. National Self-Esteem 

گرایی نوکالسیک و سیاست خـارجی   واقع«د جالل: د به آثار دهقانی فیروزآبادي، سیخصوص بنگری در این .2

قادي: چهارچوبی براي تنظریه ان«؛ 1390، تابستان 2، شماره 25سال  خارجی،سیاست ، »جمهوري اسالمی ایران

ت و منفعت در سیاست یهو«. 1387، بهار 2، شماره 3سال  پژوهشنامه علوم سیاسی،، »تحلیل سیاست خارجی

ـ  «. در داوود کیانی، 1386 ،»خارجی جمهوري اسالمی ایران تهـران،   ،»ی جمهـوري اسـالمی ایـران   منـافع مل

نظریه اسالمی سیاست خارجی: چارچوبی بـراي تحلیـل سیاسـت خـارجی     «پژوهشکده مطالعات راهبـردي؛  

 .1390، بهار 9م، شماره سال دو روابط خارجی، ،»جمهوري اسالمی ایران
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 طلبی ها در سیاست خارجی به مثابه منزلت ر: انواع متغی)1( شکل

 
  

ـ    المللی در خودپنداره ینمقاصد سیاسی و منزلت ب ت ها و هویت ملی، با هـدف احـراز هوی

 شـوند  ی تعریـف مـی  ها و تأمین عزت نفـس ملـ   ایسه با دیگر دولتبرجسته براي دولت در مق

(Mercer, 1995: 241-243; Clunan, 2010: 31). یابنـد   ها درمی دولت ،با تعریف این دو رکن

که در چه جایگاه و منزلتی قرار دارند و به چه جایگاه و منزلتی باید گذار نماینـد؛ در کـدامین   

پاسخ به این سؤاالت مشـخص  گروه از کشورها قرار دارند و به کدامین گروه باید وارد شوند. 

این  ،تعبیر دیگر بهموجود.  2»حافظ منزلت«است یا  1»طلب منزلت«دولت خاص  هرکند که  می

توانند در قالب هدف و آرمـان   بلکه می ،ها لزوماً ناظر به شرایط موجود (توصیفی) نیستند گزاره

ي و هاي ماد الملل بر مبناي شاخصه ینهاي مورد نظر در سطح ب (تجویزي) تعریف شوند. گروه

هاي پیشـرفته  کشـور «و » یافتـه  هاي توسعه دولت«، »هاي بزرگ قدرت«شوند.  معنایی تشکیل می

هایی از  نمونه ،»دجنبش عدم تعه«و » کشورهاي اسالمی«هایی از دسته نخست و  مثال ،»صنعتی

  شوند. م محسوب میدسته دو

                                                                                                                                               
1. status-seeker 
2. status-maintainer 
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منزلـت   حفاظت ازطلبی و  تواند به وضوح هرچه بیشتر دو مفهوم منزلت ارائه چند مثال می

هـاي بـزرگ یـا کشـورهاي      دولتی که در پی ورود به گـروه قـدرت   ،به عنوان مثال کمک کند.

؛ دولتی نیز کـه خـود را بـه عنـوان     شود محسوب میطلب  دولت منزلت ،پیشرفته صنعتی است

بینـد، دولـت حـافظ منزلـت موجـود اسـت. وجـه         قدرت بزرگ یا کشور پیشرفته صنعتی مـی 

عدم رضایت از جایگاه خـود   سازان آن به دلیل طلب آن است که تصمیم مشخصه دولت منزلت

ها  این دولت بنابراین،کنند.  رضایت نمی ،ی و در نتیجهحساس عزت نفس ملالملل ا در نظام بین

آورند تا منزلت مطلـوب و   می ت رويهاي مدیریت هوی خود به استراتژي در سیاست خارجی

می ایـن  ی را احـراز کننـد. مفـروض نهفتـه در تمـا     هویـت ملـ  خودپنداره یـا  ر خود در متصو

ک به معیارهاي منزلت، به مقایسـه خـود بـا دیگـر     یز با تمسها ن ها آن است که دولت استراتژي

پردازند. الزم به ذکر است کـه ایـن معیارهـاي منزلـت       الملل می ها در نظام اجتماعی بین دولت

 ت در سیاستهاي مدیریت هوی شوند. استراتژي یالمللی نیز به صورت اجتماعی برساخته م بین

قیـت  ي داد؛ تحرك اجتماعی، رقابت اجتماعی و خالتوان در سه دسته عمده جا خارجی را می

  هـاي گذشـته در تـأمین مقاصـد سیاسـی و منزلـت       داد سیاسـت  اجتماعی که ارزیابی از بـرون 

المللی (در قالب شکست یا موفقیت) و رفتار بازیگران بیرونی در قبال آنها، عوامـل اصـلی    بین

. (Welch Larson & Shevchenko, 2010:70-75; Clunan, 2010: 34-36) ستدر انتخاب آنها

 به اختصار سه استراتژي مزبور را تشریح خواهیم کرد. ،در ادامه

  

  ك اجتماعی  استراتژي تحر .1

ك هنگامی است که دولـت منزلـت فعلـی    این استراتژي مستلزم تحرك و تقلید است. تحر

باالتر ملحـق شـود. ایـن    کند به گروهی دیگر با منزلت  پندارد و تالش می خود را نامطلوب می

ك از طریق تقلید و اتخاذ هنجارهاي ارزشی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسـی گـروه مرجـع    تحر

م از جنـگ دو سـازي پـس    موج دموکراسیشود. این استراتژي به طور خاص در دو  ممکن می

جستن از نیروي نظـامی تهـاجمی، پـذیرش لیبـرال      يشود. ژاپن و آلمان با تبر یده میجهانی د
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و پـذیرش   1المللـی پـول   المللـی نظیـر صـندوق بـین     هـاي بـین   دموکراسی، ورود بـه سـازمان  

را » بـرال غربـی  هـاي لی  دموکراسی«اجازه ورود به گروه  ،2نامه عمومی تعرفه و تجارت موافقت

اصالحات نظـام سیاسـی    ،م نیز برخی از کشورهاي اروپاي شرقی و مرکزيیافتند. در موج دو

هایی نظیـر نـاتو و اتحادیـه     خود به نفع لیبرال دموکراسی را آغاز نمودند و به عضویت سازمان

  آمدند. اروپایی در

رش ارتنـد از پـذی  ك اجتماعی عبهاي عام استراتژي تحر شاخص ،الملل موجود در نظام بین

المللـی، مشـارکت بیشـتر در     هاي بین دموکراسی، افزایش عضویت در سازمان هنجارهاي لیبرال

هـاي   نامـه   المللی و افزایش قراردادها و موافقـت  هاي بین المللی، الحاق به پیمان هاي بین نشست

  هاي بزرگ. همکاري با قدرت

  

  استراتژي رقابت اجتماعی .2

هاي قدرت نظامی  فهها به میزان زیادي مبتنی بر مؤل دولتالملل موجود، منزلت  در نظام بین

هـاي   در حـوزه   استراتژي رقابـت اجتمـاعی بـا رقابـت     . از این رو،شود و اقتصادي تعریف می

شود. ژاپن  هاي تسلیحاتی نمودار می هاي نفوذ و یا رقابت ژئوپلیتیکی، تالش براي کسب حوزه

خود به اتخاذ این استراتژي پرداخته است. ایـن   کشورهایی است که در تاریخ معاصر  هجملاز 

سـازي   ك اجتمـاعی را در پـیش گرفـت و بـه شـبیه     میالدي استراتژي تحـر  30ر دهه کشور د

اما به دلیل مقاومت کشورهاي غربی، به خصوص  ا و نهادهاي غربی در داخل پرداخت،ه ارزش

ت جدیـد خـود را بـراي آنهـا     و منزل نتوانست به گروه آنها راه یابد ،در کنفرانس صلح پاریس

مـان نـازي   استراژي رقابت اجتماعی را در پیش گرفـت و بـه همـراه آل    . از این رو،تثبیت کند

  م شد. ساز جنگ جهانی دو زمینه

هـاي تسـلیحاتی، افـزایش     هاي عام استراتژي رقابت اجتمـاعی عبارتنـد از رقابـت    شاخص

  المللی. هاي بین ها و رژیم نتقاد از سازمانهاي نظامی، مانورهاي نظامی و ا بودجه نظامی، دخالت

                                                                                                                                               
1. International Monetary Fund (IMF) 
2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
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  قیت اجتماعی  تراتژي خالاس .3

هاي موجـود منزلـت    هاي گوناگونی دارد؛ اعتراض به شاخص جلوهقیت اجتماعی خالاستراتژي 

یکی از مظاهر این اسـتراتژي اسـت. بـه     ،از آنها »زدایی مشروعیت«تالش جهت الملل و  در نظام بین

داري  سـرمایه «هـاي غربـی را بـه عنـوان      تواند دستاوردهاي اقتصـادي دولـت   دولت می ،عنوان مثال

توصیف کند که موجب گسترش نابرابري در نظام بین الملل شده است. جلوه دیگر ایـن  » رحمانه بی

بندي متفاوت بـر   رتبه ،هاي جدید منزلت و در نتیجه توان در تعریف و ارائه شاخص استراتژي را می

اسـتقالل از  «جمهـوري اسـالمی بـا تعریـف شـاخص       ا مشاهده نمـود. بـه عنـوان مثـال،    مبناي آنه

قیت اجتماعی را در پـیش گرفتـه   المللی، استراتژي خال ر منزلت بینبه عنوان معیا» هاي بزرگ قدرت

قیت است. به عنوان مثال عنوان شاخص مثبت، دیگر مصداق خال بازتعریف شاخص منفی به است.

اشـاره کـرد.    1960هـاي دهـه    آمریکایی - توسط آفریقایی 1»سیاه زیباست«عروف توان به شعار م می

توسـط  » طلبـی  شهادت«ها و جایگزینی آن با مفهوم  در برداشت غربی 2»انتحاري  عملیات«بازتعریف 

قیت اجتماعی است. دیگر جلوه این استراتژي خالکاربست از دیگر اي  هاي اسالمی نیز نمونه جنبش

تـر بـه جـاي     هـاي داراي منزلـت پـایین    ها براي مقایسـه خـود بـا دولـت     ش دولتاستراتژي در تال

دولتمردان ایرانی در بسیاري از موارد خود را  ،شود. به عنوان مثال هاي با منزلت باالتر دیده می دولت

د. مقایسه دستاوردهاي جمهوري اسـالمی پـس از انقـالب بـا     نکن با کشورهاي خاورمیانه مقایسه می

  گیرد.   م نیز در این قالب قرار میران پهلوي دودوایران 

تعریـف مـدل خاصـی از توسـعه،      تراتژي رقابت اجتماعی عبارتنـد از هاي عام اس شاخص

و » طلبـی  عـدالت «، »هاي بـزرگ  استقالل از قدرت«گذارانه نظیر  تعریف معیارهاي جدید ارزش

  المللی.  هاي جدید بین گیري هنجارها و رژیم تالش براي شکل

 ،قیـت اجتمـاعی  هاي تحرك اجتماعی، رقابت اجتمـاعی و خال  استراتژياست  الزم به ذکر

توان در سیاست  شوند و عناصري از هر یک را می هاي کامل فرضی محسوب می همگی نمونه

ق یک خودپنداره، تمرکز بیشـتر  غالباً در یک بازه زمانی با تفو ها یافت؛ اما خارجی همه دولت

  ها خواهد بود. اتژيبر یکی از این استر

                                                                                                                                               
1. Black is beautiful 
2. Suicide operation 
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  ل در سیاست خارجیتحو سازوکار :کارآمديهاي تناسب و  آزمون .ج

ت هاي متعددي در فضاي گفتمانی هـر دولـت ملـ    خودپنداره ،همانگونه که پیشتر بیان شد 

ها توسط گروهی از نخبگان سیاسی مـورد حمایـت قـرار     وجود دارد. هریک از این خودپنداره

توانـد بـه منزلـت هژمونیـک رسـیده و بـر دیگـر         تنها یک خودپنداره می ،گیرد. با این حال می

ق، از سـوي  ان رقابـت و چـه در زمـان تفـو    ها چه در زمـ  ها غالب شود. خودپنداره خودپنداره

گیرنـد. ایـن    قرار مـی » کارآمدي«و » تناسب«نخبگان سیاسی جامعه در معرض دو دسته آزمون 

  د؛نآور ها را فراهم می خودپنداره  نیها سازوکار جرح، تعدیل و جایگزی آزمون

  

  آزمون تناسب. 1

  ها با منـابع  مللی متصور در خودپندارهال بین میزان تناسب مقاصد سیاسی و منزلت  ،در این آزمون

چه این تناسب بیشتر باشـد، خودپنـداره مـذکور از    هر .گیرد ساز داخلی مورد ارزیابی قرار می تهوی

ـ  دارهدیگر خودپن ق برتفو برايقابلیت بیشتري  هـاي   سـاز در دولـت   تها برخوردار است. منابع هوی

مهمترین ایـن منـابع    ،و پیشینه تاریخیی، مذهب، ایدئولوژي هاي مل فاوت است؛ اسطورهگوناگون مت

هـا را   اي از معیارها براي ارزیابی خودپنداره مجموعه ،ها و هنجارهاي منبعث از این منابع هستند. ایده

  دهد.   ن سیاسی قرار میپیش روي نخبگا

گـرایش   چـون هـا خواهنـد داشـت.     ها در شرایط گوناگون تأثیرات متفاوتی بر ارزیـابی  این ایده

، نخبگان سیاسی نیـز در  (Albert,1977) ثباتی بیشتر است هاي تغییر و بی ها به مقایسه در زمان انسان

ـ   رنـد. دوران آو هـا روي مـی   پندارهتناسب خود  هایی بیشتر به آزمون چنین زمان س از جنـگ،  هـاي پ

هـاي مناسـب بـراي     از جملـه بسـتر   ،ی تغییرات در نخبگان سیاسی حاکمهاي سیاسی و حت انقالب

پنـداره غالـب کمتـر مـورد تردیـد و      هاي ثبـات، خود  است؛ اما در دورانه ارزیابی تناسب خودپنداره

هـایی در   شد، در چنین شرایطی متناسب با مقتضیات، تعـدیل  گفتهگیرد. همانگونه که  سؤال قرار می

  ی که منجر به حذف آن شود، بعید است. اما بازبینی کل ،دهد خودپنداره غالب روي می

مثبت   ساز (مثالً گذشته تاریخی) تالمللی متصور در منابع هوی ها از منزلت بین اشتاگر برد

(کـه  آینـده  » آرمـان «یا (که باید حفظ شود) حال زمان » هدف«باشد، آنگاه آن منزلت به عنوان 

صورت،   شود و امکان اجماع نخبگان بر آن وجود دارد. در غیر این مطرح میق گردد) باید محق
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بسیاري  ،شود. به عنوان نمونه ر تقویت میي تغییر یا اجتناب از منزلت متصوانگیزه نخبگان برا

ایران دارند. در  انقالبپیش از فی از تاریخ از نخبگان سیاسی در جمهوري اسالمی برداشت من

» عامـل آمریکـا در منطقـه   «یـا  » پیمان غرب هم«لمللی برآمده از آن به عنوان ا منزلت بین ،نتیجه

  .)1381(ازغندي،  انزجار نخبگان انقالبی بوده است همواره مورد

هـا در زمـان حـال     خودپندارههاي برآمده از آنها معیار ارزیابی  ساز و آرمان تهوی  این منابع

هـاي موجـود در فضـاي     تـوان بـه خودپنـداره    اي از آزمون تناسـب مـی   هستند. به عنوان نمونه

در میـان نخبگـان سیاسـی     ي موجودها پندارهیکی از خود گفتمانی روسیه اشاره کرد. -سیاسی

، اسـتراتژي  ن مبناگیرد. بر ای در نظر می» دموکراسی غربی لیبرال«ه، این کشور را به عنوان روسی

هاي خود به  شود و دولت روسیه باید در کنش ت اتخاذ میتحرك اجتماعی براي مدیریت هوی

هاي غربی بپردازد. عـدم پـذیرش و طـرد گذشـته روسـیه، نتیجـه ضـمنی ایـن          تقلید از دولت

ي غربـی و در نتیجـه منزلـت    ها عضویت در گروه دولت از یک سو ،بنابراین .خودپنداره است

غیـر  «منزلت گذشته به عنـوان   ،شود و از سوي دیگر برتر پنداشته می» دموکراسی غربی اللیبر«

گردد. در کنار این ارزیابی، آزمون تناسب دیگـري نیـز    تر ارزیابی می پست» و غیر لیبرال غربی

توانند گذشته تاریخی روسیه به عنوان قدرت بـزرگ   محتمل است؛ گروهی دیگر از نخبگان می

بـه   روسـیه «حامیـان خودپنـداره     ارزیـابی  ،با غرب را برجسته کنند که در نتیجه آن» ارز هم«و 

  شود.  غیرمشروع می» دموکراسی غربی عنوان لیبرال

  

  کارآمديآزمون  .2

 .شود ی صرفاً با آزمون تناسب سنجیده نمیهاي مل یابی و رقابت خودپنداره تفرایند مشروعی

هـا بـا    ق و سودمندي هر یک از خودپندارهعالوه بر آن، نخبگان سیاسی به ارزیابی قابلیت تحق

ها (در قالب شکست یا موفقیت) و رفتار  داد سیاست پردازند. برون توجه به شرایط موجود نیز می

نیز به مانند  کارآمديآزمون هستند.  کارآمديدو عامل اصلی در آزمون  ،و واکنش بازیگران بیرونی

هـا و بـالتبع دیگـر     شناسان اجتماعی معتقدند انسـان  شناختی است. روان آزمون تناسب داراي مبانی روان

ـ    1»خودوارسـی «همواره از طریـق فراینـد    ،ها هاي اجتماعی نظیر دولت موجودیت و ت بـه ارزیـابی هوی

                                                                                                                                               
1. Self-verification 
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ـ  پردازند. بازیگران اجتماعی نیازمند آن هستند که  خود میدستاوردهاي  أمین احسـاس صـالحیت و   بـا ت

    .(Cast & Burke, 2002)خود را تأمین کنند کارآمديت نفس مبتنی بر شایستگی، عز

منزلـت  «و » منزلـت فعلـی  «، »خـود «پردازنـد کـه آیـا     افراد به ارزیابی این مسئله مـی  ،در این فرایند

  ا خیر.باشند ی ت نفس را دارا میاي الزم براي تأمین یا ارتقاء عزه ظرفیت» مطلوب

ها در جامعـه سیاسـی    آن است که هر یک از خودپنداره کارآمديمفروضه اصلی در آزمون 

کند. این انتظـارات در   المللی دولت تعریف می بین  و منزلت انتظاراتی را درباره مقاصد سیاسی

شـکل  هـا   گذر زمان و در مواجهه با وقایع پیرامونی، به ادراکات از موفقیت یا شکست سیاست

گیـري از   این ادراکات وارد فضاي گفتمانی شده و نخبگان سیاسی با بهره ،. در گام بعددهند می

ها به  پردازند. شکست ها می بخشی در جایگاه خودپنداره لرزیابی و در نتیجه ارتقاء یا تنزآنها به ا

گزینی یا جای ، طردلودپنداره و دلیلی معقول براي تنزهایی از سرشت غیرعملی خ منزله شاخص

هـاي حاصـل از یـک خودپنـداره بـه       موفقیت ،شود. در مقابل آن با خودپنداره دیگر تفسیر می

  شود.  مصونیت هرچه بیشتر آن در برابر انتقادات و ارتقاء جایگاه خودپنداره و حامیانش منجر می

ی قابلیـت  ی کلـ ، بررسـ نخسـت شـود؛   ها در سه شکل دیده می خودپنداره کارآمديآزمون 

خصـوص درك   الملل موجـود عملـی اسـت؟ در ایـن     خودپنداره در نظام بینق؛ اینکه آیا تحق

خوانی یا سازگاري؛ اینکه  ، بررسی هممدونخبگان سیاسی از بازیگران بیرونی بسیار مهم است. 

ها و هنجارهاي خودپنداره موجود و منزلـت مطلـوب تناسـب وجـود دارد؛ آیـا       آیا میان ارزش

ت و نیل به منزلت مطلـوب سـازگار   استراتژي اتخاذي براي مدیریت هویخودپنداره موجود با 

در مقـام اجـراي خودپنـداره یـا      هایی کـه  ها؛ آیا اشخاص یا گروه ، بررسی ظرفیتمسواست؟ 

  خصوص برخوردارند؟ این هاي الزم در اند از مهارت و توانایی ی برآمدههویت مل

 ایران پس از انقالب اسالمی نخست هاي سالدر » گرایی لیبرال یمل« خودپنداره ،نمونهبراي 

 ایـران بـه عنـوان   «منزلت مطلوب جمهوري اسـالمی در   ،در این خودپنداره در نظر بگیرید.را 

آزمون ). 197 :1388(دهقانی فیروزآبادي،  شد تعریف می »ق در خاورمیانهلیبرال دموکراسی موف

آیـا در نظـام    -1پـردازد:   هـا مـی   ها به بررسی این سـؤال  کارامدي در خصوص این خودپنداره

هـاي   وجود دارد؟ آیا مرز» کشورهاي لیبرال غربی«به گروه  ایران الملل موجود امکان ورود بین

به اندازه کافی نفوذپذیر هست تا جمهوري اسالمی را در خـود  » کشورهاي لیبرال غربی«گروه 

ــا کســانی کــه از ایــن خودپنــداره حمایــت مــی  -2ذیرد؟ بپــ واقعــاً بــه هنجارهــاي  ،کننــد آی
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و  ر، منزلـت متصـو  آیا میان خودپنداره مـورد نظـر   -3دموکراسی و الزامات آن معتقدند؟  لیبرال

  ت، تناسب الزم وجود دارد؟اتخاذشده به منظور مدیریت هوی  ياستراتژ

کـه   است. در حالی کارآمديمین عامل در آزمون دو کات از رفتار بازیگران بیرونینوع ادرا

 هـر طلبـی   هاي بزرگ در خصـوص منزلـت   مواضع همه قدرت ،مبتنی بر رویکردهاي رئالیستی

ـ (Mearsheimer,1990) دولت حائز اهمیت و تأثیرگذار است ت اجتمـاعی چنـین   ، نظریه هوی

گرانه عمـل کننـد و ضـمن     توانند بسیار گزینش ی میها و هویت مل خودپنداره .دیدگاهی ندارد

هـاي بـزرگ)    ها، از توجه بـه رفتـار برخـی دیگـر (حتـی قـدرت       تمرکز بر رفتار برخی دولت

المللی نهفته  پوشی کنند. علل این تمرکز یا اغماض را باید در مقاصد سیاسی و منزلت بین چشم

سـالمی در  جمهـوري ا طبق دیـدگاه رئالیسـتی،    ،ها جستجو نمود. به عنوان مثال در خودپنداره

اي که در مجاورت آن قرار دارد تمرکز کند؛  ی خود باید بیشتر بر پاکستان هستهتعریف منافع مل

طلبی ایران بیشتر با اهداف منزلتـی عربسـتان سـعودي در     منزلت ،مکه طبق دیدگاه دو در حالی

، جغرافیـایی ریـاض  رغـم قـدرت کمتـر و عـدم مجـاورت        به ،و در نتیجه داشتهتعارض قرار 

  .است يبیشترحائز اهمیت  گذاران ایرانی براي سیاست رفتارهاي این دولت

 ،ها و چه در منزلت هژمونیک به طور خالصه، هر خودپنداره چه در عرض دیگر خودپنداره

ی هویت مل ،را پشت سر بگذارد. در واقع کارآمديی، باید دو آزمون تناسب و به عنوان هویت مل

 ،یابد. در این میان المللی موجود تکوین می تاریخی است که متأثر از شرایط داخلی و بین يفرایند

 داد برونساز، گذشته تاریخی و هنجارهاي برآمده از آنها،  تراك نخبگان سیاسی از منابع هویاد

ل یـا تعـدیل در   ، معیارهاي الزم براي ارتقـا، تنـز  و رفتار بازیگران بیرونی ي گذشتهها سیاست

مورد تأکید  1»منطق تناسب«آورند. الزم به ذکر است در آزمون نخست،  ها را فراهم می دپندارهخو

ت اجتماعی با اجتناب از انتخاب نظریه هوی ،. بنابراین2»منطق نتیجه« کارآمدياست و در آزمون 

 هـاي  دهی بـه ادراکـات و انتخـاب    انگارانه، هر دو منطق را در شکل میان منطق خردگرا یا سازه

الگـوي سیاسـت   شـکل زیـر    .(Clunan, 2009: 37) داند گذاران خارجی تأثیرگذار می سیاست

    دهد: ل در آن را نشان میطلبی و نحوة تغییر و تحو ه منزلتخارجی به مثاب

                                                                                                                                               
1. Logic of appropriateness 
2. Logic of consequence 
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  هاي نظري براي تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران داللت .د

هـاي   هـا و بصـیرت   یافتـه  نظریه سیاست خارجی مبتنی بر تالش شد در دو بخش گذشته،

اي که مبتنی  ؛ نظریهتدوین و پردازش شودطلبی  ت اجتماعی و مفهوم تحلیلی منزلتنظریه هوی

هـا از جملـه جمهـوري     طلبی را براي تمـامی دولـت   ، منزلت»یعزت نفس مل«بر انگیزه تأمین 

رچوب نظـري  پندارد. از این رو، هدف اولیه و مبنایی مـا ارائـه چهـا    اسالمی ایران مفروض می

الزم براي تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران است، نه تحلیل آن بر اساس نظریـه  

 ،بنـابراین  1طلبـد.  اي مـی  طلبی. این مهم تالش نظري جداگانـه  هویت اجتماعی و مفهوم منزلت

مهمترین نتایج نظري حاصل از کاربست این نظریه در تحلیل سیاست خارجی براي جمهوري 

  :ه شرح ذیل استاسالمی ب

  

  طلب است. ایران دولت منزلت. 1

میانـه و حتـی نظـام جهـانی     طلب در سطح منطقـه خاور  ایران مصداقی تام از دولت منزلت

جهت تثبیت جایگاه در رضا پهلوي در دو دهه پایانی سلطنت خود تالش فراوانی است. محمد

ـ  در منطقه خلیج فارس، دریاي » رقدرت برت«ایران به عنوان  ی شـاخ  عمان، اقیانوس هنـد و حت

را در پیش گرفت که لشکرکشی آفریقا نمود. شاه ایران در این مسیر استراتژي رقابت اجتماعی 

ان و سرکوب شورشیان ظفار، ارسال سالح بـه سـومالی، اردن، مغـرب، یمـن شـمالی و      به عم

 رود مـی  همچنین کمک به کردهاي عراق علیه رژیم بعث از مهمتـرین مصـادیق آن بـه شـمار    

اي، محمدرضا در بعد داخلی  طلبی منطقه ). متناسب با این منزلت407 :1380(هوشنگ مهدوي، 

                                                                                                                                               
طلبی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی  منزلت«نگارنده در حال نگارش رساله دوره دکتري خود با عنوان  .1

از این چارچوب نظري جهت تحلیل سیاست خارجی ایران پس از انقالب اسـالمی بهـره   است که در آن » ایران

نگارنده در مقاله دیگري ایـن چهـارچوب نظـري را در تحلیـل سیاسـت خـارجی دوران        ،گرفته است. همچنین

ت قیـ ر سازمان ملل، اتخاذ اسـتراتژي خال گرایی به کار بسته و با تحلیل محتواي اظهارات رئیس جمهور د اصول

  اجتماعی در سیاست خارجی وي را نشان داده است:

Noori, Vahid. 2012. Status Seeking and Iranian Foreign Policy; Content Analysis of the 
Speeches of The President at The UN, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol, 3. No. 1, 
Spring 2012, pp. 127-152. 
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ـ    الشهاي تاریخی و باستانی، ت ک به اسطورهنیز با تمس ملـی    تهایی را بـراي بـازبینی در هوی

  ایرانیان آغاز کرد که حداقل به عنوان یک خودپنداره در آن برهه تاریخی مطرح بود. 

از نـاظرین  طلبی ایران پس از انقالب اسالمی تداوم یافته اسـت. بـه اعتقـاد برخـی      منزلت

جمهوري اسالمی همواره در بیش از سه دهه گذشته نیل به منزلت برتر در منطقه  مسائل ایران،

. مهمتـرین  (Hunter, 2010: 189) خاورمیانه را به عنوان هدف منزلتی خود در نظر گرفته است

نمود که بـر   مشاهده» 1404انداز ایران در افق  سند چشم«توان در  طلبی را می جلوه این منزلت

ی و فناوري در سـطح  ل اقتصادي، علمیافته با جایگاه او ایران کشوري است توسعه«اساس آن، 

ؤثر در بخش در جهان اسالم و با تعامـل سـازنده و مـ    ت اسالمی و انقالبی، الهاممنطقه، با هوی

1».الملل روابط بین
  

  

  ساز جمهوري اسالمی ایران تهوی  طلبی در منابع ه ویژه منزلتجایگا. 2

و  گرایـی، گفتمـان انقـالب اسـالمی     مسـو   ریخ ایران، دین اسالم و مذهب تشیع، جهـان تا

(دهقانی  استساز در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران  تژئوپلیتیک ایران پنج منبع هوی

هــا و هنجارهــاي برآمــده از ایــن منــابع موجــب تشــدید  ). ایــده1391فیروزآبــادي و نــوري، 

  ها شده است. طلبی جمهوري اسالمی در مقایسه با سایر دولت منزلت

هاي شکوه پیشـینی   هاي باستانی، جلوه تاریخ ایران مشتمل است بر اسطوره ،به عنوان نمونه

هاي ایرانی، به هنگام تقسیم جهان میـان   و مظاهر افول و شکست در تاریخ معاصر. در اسطوره

تـرین   هـا بـه شایسـته    ترین سـرزمین  فرزندان کیومرث، بنا به حکم الهی ایران به عنوان برگزیده

هـاي شـکوه تـاریخ     ). جلوه114-219: 1378راد،   (رضایی رسد ج میفرزند کیومرث یعنی ایر

هـاي هخامنشـیان،    ن ایرانـی و در دوره توان در سـابقه هفـت هـزار سـاله تمـد      ایران را نیز می

ها به لحاظ گستردگی مرزها و شیوة خـاص   ایران در این دوره .ساسانیان و صفویان رصد نمود

مهمترین مظاهر ضعف   ).561 :1380، مهرآبادي -1363 (هوار، مدیریتی سرآمد ملل بوده است

توان در حمله اسکندر مقدونی، چنگیزخان مغول و تیمـور   و شکست در تاریخ ایران را نیز می

                                                                                                                                               
 .1382ریزي کشور،  ، تهران، سازمان مدیریت و برنامه1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  سند چشم .1
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هـا،   لنگ، حضور روسیه، انگلیس و آمریکا در دوران قاجار و پهلوي، از دسـت دادن سـرزمین  

  مشاهده نمود. مانند آنهاقراردادهاي استعماري و 

بـه   ایـران هاي منزلتـی خاصـی بـراي     حامل ایده» شناختی«مذهب اسالم نیز به عنوان منبع 

داراالسـالم و دارالکفـر،    عنـوان  الملـل بـه   عنوان دولـت اسـالمی اسـت. تلقـی از محـیط بـین      

ظهـور منجـی آخرالزمـان     طلبی، اصل دعوت غیرمسلمانان به اسالم و بـاالخص آرمـان   عدالت

 :1391(دهقانی فیروزآبادي و نوري،  ق این آرمانجایگاه خود در تحق (عج) و تلقی ایرانیان از

سیاست خارجی ایران است.  طلبی در منزلت بخش قوام) از جمله ساختارهاي معنایی 112-82

ــ   ژمونیک و مخالف نظم سیاسیه ، ضداستعمارينظام معنایی ضد گرایی به عنوان  مجهان سو

ان انقالب اسـالمی  هایی است. در نهایت، گفتم چنین ایدهالمللی نیز حامل  اقتصادي موجود بین

 ،المللـی مسـتقر   ی خود و تأکید بر صدور انقالب و تجدیدنظرطلبی در نظم بینبا ماهیت فرامل

هـاي شـکوه    درك ایرانیـان از جلـوه  در مجمـوع،  خصـوص دارد.   نقش ویژه و بسزایی در این

نـار  ه معاصـر خـود از سـوي دیگـر، در ک    باستانی از یک سو و آگاهی اندوهگین آنها از گذشت

زمینـه تشـدید و    ،م گرایی و گفتمان انقالب اسـالمی سو هاي برآمده از مذهب تشیع، جهان ایده

طلبی  ی و منزلتعزت نفس مل يگذاران جمهوري اسالمی به احیا سیاست تقویت احساس نیاز

  المللی را فراهم آورده است. اي و بین در سطوح منطقه

  

  سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران؛ تداوم در عین تغییر .3

هـاي   سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در طول بیش از سه دهه گذشته و در دولت

هـا برخـی از    هاي به ظاهر متفـاوتی را در پـیش گرفتـه اسـت. ایـن تفـاوت       رویکرد ،گوناگون

یت برخوردار نبوده و ایران از کلانده که سیاست خارجی بندي رس نظران را به این جمع صاحب

گیري خاصی  جهت ،مسائل مطرح در محیط پیرامونی و داخلی يدوره به تناسب و اقتضادر هر 

نگارنده بر ایـن اعتقـاد اسـت کـه در چهـارچوب نظریـه       . (Clawson, 2010) پیدا کرده است

یـت سیاسـت خـارجی    دیگـري در خصـوص کل   نظـر طلبی،  سیاست خارجی مبتنی بر منزلت

هـاي پـس از انقـالب در ایـران      دولـت  ،از این منظـر   .جمهوري اسالمی ایران قابل طرح است

 ،اند (عنصر تداوم) طلبی در خاورمیانه را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده همگی منزلت



 29ــــــــــــــــــــــــ... طلبی به مثابه سیاست خارجی؛ چهارچوبی براي تحلیل منزلت

، درك خـود از  دولـت هاي متفاوتی را متناسب با خودپنداره غالـب در هـر    اما صرفاً استراتژي

(عنصر تغییر)؛ در دهـۀ   اند هاي بزرگ دنبال کرده هاي گذشته و رویکرد قدرت ستداد سیا برون

نخست انقالب اسالمی استراتژي رقابت اجتماعی، در دوران سازندگی و اصالحات اسـتراتژي  

قیــت اجتمــاعی در دســتور کــار الاسـتراتژي خ  ،گرایــی تحـرّك اجتمــاعی و در دوران اصــول 

   1رفته است.طلبی جمهوري اسالمی قرار گ منزلت

  

  ه توأمان به منطق نتیجه و تناسبتوج  منطق رفتاري؛. 4

منطق رفتاري جمهوري اسالمی در محیط بیرونی یکی از نقاط ابهام در سیاسـت خـارجی   

گرایـی، عقالنیـت    گران که از منظر واقـع  از تحلیل گروهیجمهوري اسالمی ایران است. براي 

پردازنـد، درك انگیـزه بسـیاري از     ابزاري و منطق نتیجه به تحلیل سیاست خـارجی ایـران مـی   

بودن  گیري آنها مبنی بر غیرعقالیی دشوار بوده و این منجر به نتیجه ي جمهوري اسالمیرفتارها

هـاي   گران که مبتنـی بـر نظریـه    از تحلیلدیگر براي برخی  2سیاست خارجی ایران شده است.

پردازنـد،   گرا، عقالنیت برساخته و منطق تناسب به تحلیل رفتارهاي خارجی ایران می اثبات پسا

گیري توأمان  رسد بهره به نظر می 3آید. دیگر از رفتارها مبهم و غیرقابل درك به نظر می اي دسته

منطق نتیجه و تناسب در چهـارچوب نظریـه    ،از هر دو عقالنیت ابزاري و برساخته و در نتیجه

    کننده این ابهام نظري باشد. حل ،»طلبی سیاست خارجی به مثابه منزلت«

                                                                                                                                               
طلبی در سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران، خصوصـاً در دوران     به منظور مطالعه در خصوص منزلت .1
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کیانگ  ي دولت ایران در قبال بحران سینتوان به سکوت و عدم واکنش جد می خصوص به عنوان نمونه در این .3

ها  خصوص با مسئله فلسطین، جنبش حوثی اشاره نمود. مقایسه رفتارهاي جمهوري اسالمی در این 1388در سال 

بیانگر عدم امکان کاربسـت منطـق تناسـب در بحـران      ،طقه خاورمیانههاي اسالمی در من در یمن یا دیگر جنبش

 کیانگ است. سین
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  گیري نتیجه

و » ت اجتمـاعی نظریه هوی«چارچوب نظري مبتنی بر هدف نگارنده در این مقاله پردازش 

بـر   تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران بود. به منظور» طلبی منزلت«مفهوم تحلیلی 

با هدف تأمین عـزت نفـس   هاي اجتماعی  ها به عنوان موجودیت این اساس دریافتیم که دولت

هـا   هستند. در این مسـیر، دولـت   یالملل بیناي و  منطقهخود در نظام ی، در پی ارتقاء منزلت مل

، »پیـروي  -كتحـر «توان آنها را در سـه دسـته    میبندند که  هاي مختلفی را به کار می استراتژي

الت اجتمـاعی، زمینـه بـراي    هاي تغییر و تحـو  معموالً در زمان جاي داد.» خالقیت«و » رقابت«

تر اسـت و نخبگـان    بررسی منزلت برساخته موجود، استراتژي اتخاذي و دستاوردهاي آن آماده

این ارزیـابی را انجـام    ،آزمون تناسبسیاسی بر اساس رویکرد بازیگران بیرونی، دستاوردها و 

  دهند. می

 التتغییـر و تحـو   ،ارجی جمهوري اسالمی ایران در بیش از سـه دهـه گذشـته   سیاست خ

را دشـوار   »مند و غیراقتضائی نظام یتکل«آن به عنوان  که درك است نموده تجربهگوناگونی را 

مـا را بـه   » طلبـی  منزلت«منظر یت سیاست خارجی ایران از در مقابل، نگریستن به کلسازد.  می

طلـب   دولت منزلـت آن، جمهوري اسالمی همواره  سازد که بر اساس نتیجه دیگري رهنمون می

داد  ، درك خـود از بـرون  دورهبوده (عنصر تداوم) و صرفاً بر اساس خودپنـداره غالـب در هـر    

دنبـال   اوتی راهاي متف ، استراتژيهاي بزرگ گذشته و رویکرد قدرت طلبی هاي منزلت استراتژي

  غییر).(عنصر ت است کرده
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