
  

  

  

  ذهنی هویت نظام جمهوري مبانی بینا

 اسالمی ایران
  2/11/1389 :پذیرشتاریخ              18/8/1389:دریافتتاریخ 

  
  آبادي الهام رسولی ثانی

  چکیده

که بر اساس منطق نیستند گران اقتصادي  ها کنش  دولت،انگاري در مکتب سازه

  که برآیند به شمار میاعی گرانی اجتم کنند، بلکه کنش گیري می پیامد، رفتار و تصمیم

براي شناسایی یا بنابراین،  .کنند عمل می) متناسب با هویت خود(اساس منطق تناسب 

الملل، بایستی ابتدا به منابع بیناذهنی  خارجی آنها در نظام بین  تبیین سیاست

المللی  تواند در دو سطح ملی و بین دهنده به هویتشان توجه کنیم، منابعی که می شکل

. ثیرگذار بوده و باعث رفتار خاصی از سوي آن شودأگیري هویت دولت ت  شکلبر

دهنده به هویت نظام جمهوري   بررسی منابع بیناذهنی قوام،هدف اصلی این مقاله

 منابعی که این نوشتار آنها را به طورکل .اسالمی ایران با تمرکز بر سطح  داخلی است

  . کند  متقابل بر یکدیگر تقسیم میثیرأ اما داراي ت، مجزابه دوبخش نسبتاً

 - هایی است که از فرهنگ مذهبی بخش اول این منابع شامل هنجارها و آموزه

گیرند و بخش دوم نیز شامل ایستارها و ادراکات موجود در  اسالمی سرچشمه می

  . فرهنگ سیاسی ایرانیان است

  رهنگ سیاسی هویت، مبانی هویتی، نظام جمهوري اسالمی ایران، ف:ها کلیدواژه

                                                                                                              
  الملل از دانشگاه تهران دکتراي روابط بین  
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  مقدمه

گران اقتصادي که بر اساس منطق پیامد، رفتار و  ها کنش  دولت،انگاري در مکتب سازه

ند که آی میبه حساب گرانی اجتماعی  شوند، بلکه کنش کنند، در نظر گرفته نمی گیري می تصمیم

یا تبیین براي شناسایی بنابراین،  .کنند عمل می) متناسب با هویت خود(اساس منطق تناسب  بر

دهنده به هویتشان  الملل، بایستی ابتدا به منابع بیناذهنی شکل خارجی آنها در نظام بین سیاست

گیري هویت دولت  المللی بر شکل تواند در دو سطح ملی و بین منابع بیناذهنی می. توجه کنیم

 منابع حالی است که تمرکز بر این در. ثیرگذار بوده و باعث رفتار خاصی از سوي آن شودأت

خارجی کمک  گر سیاست هاي درونی هویت دولت، به تحلیل معنایی داخلی یا سرچشمه

  . کند خارجی می هاي موجود در سیاست بیشتري کرده و وي را متوجه تفاوت

گر، عقالنیت وي را نیز  اي، با تعریف واقعیت براي کنش منابع معنایی و ساختارهاي انگاره

شوند که تنها به خاطر آنکه متناسب با  هایی می رها و سیاستشکل داده و منجر به بروز رفتا

گرایانه  رفتارهایی که حتی از دیدگاهی واقع. اند اند، ایجاد شده این ساختارهاي معنایی بوده

 ،این ساختارهاي معنایی. تواند موجودیت یا امنیت سرزمینی دولت را نیز به خطر اندازد می

رها هستند، اموري که هم جنبه شناختی و هم جنبه ارزشی عواملی چون فرهنگ، قواعد و هنجا

گر تعریف کرده و به زندگی مادي او معنا و مفهوم  ، قلمرو ممکنات را براي کنشارندد

تواند  آموزد چگونه باید عمل کند، چه کاري می گري می این ساختارها به هر کنش. بخشند می

 ،از سوي دیگر. هایی روبروست چه محدودیت با ،خواهد انجام دهد انجام دهد و اگر کاري می

  . گر نیز بر اساس همین هنجارها خواهد بود توجیه کنش

دهد هویت امري تاریخی و  می نشان ،ها دهنده هویت دولت کید بر منابع بیناذهنی شکلأت

الملل به آن معتقد  گونه که جریان اصلی روابط بین  آن،شده مند بوده و امري از پیش داده زمینه

 نه آنکه ،ها را بایستی کشف کرد  هویت،انگاري براي همین است که در سازه. باشد است، نمی

ها و منابع  ها با کشف انگاره در اینجاست که کشف هویت. گرفت نظر اموري بدیهی و ثابت در

ها و منابع معنایی که به گفته  انگاره. خورد دهنده به آن در طول تاریخ، گره می معنایی شکل

کننده   هنجارهاي تنظیم،دهنده و همچنین نشتاین، در سطح داخلی شامل هنجارهاي شکلکاتز
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 در هاهاي کشور گیري بخشی به هویت، منافع و جهت هستند و نقش بسیار مهمی در قوام

  ). Katzenstein,1998:28(کنند  الملل ایفا می عرصه نظام بین

اول میزان : گی داردت عامل مهم بس قدرت همه این هنجارها یکسان نبوده و به دو،البته

 یعنی میزانی که هنجار در نظام اجتماعی به طور گسترده میان بازیگران مشترك ،اشتراك هنجار

اي که هنجار رفتار مجاز یا غیرمجاز را   میزان صراحت و وضوح هنجار یا درجه،است و دوم

  ).123 :1386دهقانی فیروزآبادي، (کند  به طور دقیق تعریف و تبیین می

 بررسی مهمترین منابع معنایی و ساختارهاي هنجاري ،مقاله هدف اصلی این ،به این ترتیب

هاي هویتی است که این منابع و   نقش،دهنده به هویت جمهوري اسالمی ایران و همچنین قوام

ر هاي هویتی مبتنی بر آن، د با بررسی این منابع و نقش. کنند  ایجاد مینظامساختارها براي این 

که  ،است» اسالمی - انقالبی «، براي جمهوري اسالمی ایرانیافته یابیم که نوع هویت شکل می

 و دنیاي بیرون آنناشی از شناخت این نظام از خود بوده و منجر به تعریف مرزهاي میان 

گذاري نیز براي دولت جمهوري   ابزار شناختی و ارزشنوعی همچنین ،این هویت. شود می

  . دهد در ارتباط با شناخت دنیاي خارج ارائه میاسالمی ایران 

دهنده به هویت نظام جمهوري اسالمی ایران، این   در بررسی منابع بیناذهنی قوام،مقالهاین 

 ،بخش اول. کند ثیر متقابل بر یکدیگر تقسیم میأ اما داراي ت، مجزابخش نسبتاً منابع را به دو

کید بر عنصر شیعی أ اسالمی با ت- از فرهنگ مذهبیهایی است که کامالً شامل هنجارها و آموزه

گیرند و بخش دوم نیز شامل ایستارها و ادراکات موجود در فرهنگ سیاسی  سرچشمه می

دهی به  بخشی متقابل به یکدیگر و شکل دسته از منابع معنایی با قوام این دو. ایرانیان است

ه با ه براي این دولت در مواجهاي متفاوتی نیز هویت دولت جمهوري اسالمی ایران، نقش

  .کنند که به طور مفصل به آنها خواهیم پرداخت دنیاي بیرون تعریف می

  

  گرفته از فرهنگ اسالمی تأهنجارهاي نش .الف

کند که انسان   بیان میها ماکس وبر درباره اهمیت نقش باورهاي مذهبی در هویت ملت

ثیر باورهاي دینی را در فرهنگ، أتتواند اهمیت و  جدید حتی با بیشترین حسن نیت نمی

» جمهوري اسالمی« هنگامی که از  بنابراین،).157 :1370وبر، (خصلت و هویت ملی بازشناسد 
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اي از  کننده مجموعه است که تعیین» اسالمی« این صفت ،کنیم، در وهله نخست صحبت می

ثیري بسیار أ و تدهرا ایجاد کر هویت اسالمی براي این کشور یهاست که نوع هنجارها و ارزش

الملل  هاي سیاست خارجی این کشور در صحنه نظام بین گیري کننده بر جهت قاطع و تعیین

توان مبین شکل نظام  که در نظام جمهوري اسالمی ایران، جمهوریت را می چرا. داشته باشد

  ). 170 :1385عمید زنجانی، (سیاسی و اسالمیت را بیانگر محتواي آن دانست 

گرانی که به چگونگی وقوع انقالب اسالمی   بسیاري از نویسندگان و تحلیل،ورددر همین م

گیري انقالب   به خصوص تشیع در شکل،اند، بر نقش قاطع باورهاي مذهبی در ایران پرداخته

اند و آن را به عنوان یکی از مهمترین منابع هویتی نظام جمهوري اسالمی ایران  کید کردهأت

 انقالب ایران، اولین انقالب مدرن با محتواي کامالً ، از نظر هاینس،مثال براي. کنند عنوان می

گرانی نیز هستند که   تحلیل، در این میان،البته). Haynes, 2008: 156(رود  مذهبی به شمار می

. زنند ها قبل از انقالب اسالمی پیوند می شدن باورهاي مذهبی با روح ایرانی را به مدت سرشته

کند که عقاید شیعه دوازده امامی از آغاز پیدایش اسالم، به   اشپولر بیان می،به عنوان مثال

 از ،گانه سرعت با روح ایرانی پیوند زده شد، به طوري که عقیده به حقانیت امامان دوازده

نیز به نظر گراهام فولر ). 323 :1373اشپولر، (رود  مهمترین عقاید و خصایل ایرانی به شمار می

ي است که بخش اعظم روحیه ایرانی و هویت آن را تجسم می بخشد، تشیع و ا تشیع آموزه

توان آن را از ادبیات سیاسی،  هاي آن یکی از خصوصیاتی است که به دشواري می آموزه

  ). 17 :1373فولر، (خارجی ایران جدا کرد   اجتماعی و تحلیل سیاست

 بر بعد سیاسی ،بري این انقالب به عنوان ره، خمینیامامبا وقوع انقالب اسالمی ایران، 

 هدف نهایی ،کید کرد و در همین راستاأ شیعی و پیوند دین با سیاست ت- هاي اسالمی آموزه

انقالب را که به بیان او ماهیتی کامالً اسالمی داشت، بازگرداندن هویت اسالمی به ایران ذکر 

 جمهوري اسالمی ایران آن  اولین وظیفه دولت،بنابراین). 178 :1369، 5صحیفه نور، ج (کرد 

هاي آن را در همه ابعاد زندگی از جمله سیاست، بی کم و کاست پیاده  بود که اسالم و آموزه

هاي مذهبی در تکوین هویت نظام   در مورد نقش آموزه)ره(  خمینیامام ،در همین رابطه. کند

  : گوید می ،سیاسی جدید ایران
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بر ضوابط اسالم و قانون جمهوري اسالمی ایران حکومتی است متکی «

شده در اسالم  متصدیان آن نیز حائز شرایط معین. اساسی آن، اسالم است

بنابراین خطوط کلی این حکومت، اصول مسلم اسالمی است که در . هستند

در ) ع(و امام علی) ص(قرآن و سنت بیان شده و الگوي رفتاري آن شیوه پیامبر

  . )114 :1369، 2صحیفه نور، ج ( »حکومت است

حکومت جمهوري اسالمی هم یک جمهوري «کند   در جایی دیگر خاطر نشان میایشان

  ).41 :1369، 3صحیفه نور،ج(» ها، لکن مبتنی بر قوانین اسالمی است است مثل سایر جمهوري

 به عنوان ، با وقوع انقالب اسالمی در ایران، هنجارهاي ناشی از فرهنگ اسالمی،بنابراین

دهنده هویت جمهوري اسالمی ایران، براي این نظام به صورت  نابع شکلیکی از مهمترین م

 ایدئولوژي سیاسی درآمده و عالوه بر تکوین هویتی خاص براي آن، نظام اخالقی و نوعی

ها، اقدامات و رفتارهاي این  ارزشی خاصی را نیز براي قضاوت و داوري در مورد سیاست

 ،در همین مورد). Mirbaghari, 2004: 558(ند ک کشور و سایر کشورها ایجاد و تعیین می

 کشور 143 از دهد نشان می 2008 تا 2006هاي  سسه گالوپ در فاصله سالؤ مهاي نظرسنجی

ترین کشورها در سطح نظام   به عنوان مذهبی،جهان، ایران به همراه بنگالدش، مصر و هند

  ).13 :1388امین، (الملل شناخته شده است  بین

 به بررسی مهمترین هنجارهاي هویتی نظام جمهوري اسالمی ایران که ناشی ،همقالدر ادامه 

 را در مواضع اعالمی، قانون اساسی آنهاپردازیم و بازتاب   می،است اسالمی -از فرهنگ مذهبی

الملل  هایی که این دولت در صحنه نظام بین  نقش،به عنوان مهمترین نظم حقوقی و همچنین

 ،یک از این هنجارها در خالل تبیین هر. دهیم  مورد بررسی قرار میکند، براي خود تعریف می

و  به عنوان رهبر انقالب اسالمی ،)ره(  خمینیامامهاي  گیري به بخشی از بیانات و موضع

تواند  شود، چرا که مواضع ایشان و نظراتشان می ایران هم اشاره میگذار جمهوري اسالمی  بنیان

   . مد نظر قرار گیرد،ابع هویتی نظام جمهوري اسالمی ایرانبه عنوان یکی از مهمترین من
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  وحدت اسالمی گسترش  و جهانی اسالم حکومت تأسیس .1

 -یکی از مهمترین هنجارهاي هویتی نظام جمهوري اسالمی ایران که از فرهنگ اسالمی

شود، تالش در جهت وحدت امت اسالمی و ساختن حکومت اسالمی واحد  مذهبی ناشی می

الملل مرکب از واحدهاي ملی نیست،  بر اساس فقه اسالمی، نظام بین.  سرتاسر جهان استدر

و دارالکفر است ) به مثابه هسته اولیه امت واحده اسالمی(بلکه متشکل از دو قلمرو داراالسالم 

شود و با گسترش اسالم،  امت اسالمی واحدي تشکیل بایست  میدر آینده  ،بر اساس آنکه 

 :1389چابکی، و جوادي ارجمند ( جایگزین وضعیت فعلی خواهد شد ،اهنگیک کلیت هم

 امت در مقابل ملت اصالت و ،هاي اسالمی  در اندیشه،هاي غربی  برخالف دیدگاه،بنابراین). 46

گیري این امت نیز به جاي  مبناي شکل. اولویت دارد و حفظ آن بر هر مسلمانی واجب است

  ).67 :1386کیانی، (یمان و راه مشترك است تعلق سرزمینی، داشتن عقیده، ا

 نظام سیاسی جدید ایران، قیام براي گذار بنیانخمینی نیز به عنوان رهبر انقالب و امام 

داند که هیچ عذري براي  تشکیل حکومت اسالمی واحد را مهمترین وظیفه هر مسلمانی می

ها و دولت ها اگر بخواهند به  تمل«: ایشان به بیان). 26 :1377(کوتاهی از آن پذیرفتنی نیست 

 کنند و از اختالفات و تفرقه بپرهیزند و هللاپیروزي و سعادت برسند، باید اعتصام به حبل ا

 را اطاعت کنند، چرا که التزام ا و ال تفرقوجمیعاً... فرمان خداوند را مبنی بر واعتصمو بحبل ا

»  سیره ائمه معصومین داردبستگی مسلمانان ریشه در قرآن، سنت نبوي و به وحدت و هم

 بعد از پیروزي ، در راستاي این وظیفه الهی، همچنینایشان). 122 :1369، 6صحیفه نور، ج (

ما بر حسب «: کند انقالب، سیاست جدید دولت جمهوري اسالمی را این چنین توصیف می

اي هاي کشوره حکم خداي تبارك و تعالی اخوت خودمان را به همه مسلمین جهان و دولت

جمهوري «). 474 :1369، 15صحیفه نور، ج (» کنیم اسالمی در هر کجا که هستند، اعالم می

خواهد مطلبی را که قرآن فرموده است، مطلبی را که رسول خدا فرموده است،  اسالمی ایران می

خواهد به همه کشورها بفهماند که اسالم  در همه کشورها پیاده کند و ایران مقدمه آن است، می

صحیفه نور، ج (» یش بر برادري و برابري و وحدت است و همه مسلمین ید واحد هستندبنا

13 ،1369: 226.(  

  : گوید گیري امام می  رمضانی در مورد این جهتهللاروح ا
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 آن را به لحاظ فلسفی المللی موجود، اساساً خمینی با طرد نظام بینهللا ا آیت«

 نظام ،چراکه به نظر ایشان. انستد معیوب و ناقص و از نظر سیاسی ظالمانه می

المللی به لحاظ فرهنگی و تاریخی ماهیتی کامالً غربی داشته و مبتنی بر  بین

تجزیه واحدهاي سیاسی و مرزهاي تصنعی است، در حالی که از دیدگاه اسالم 

 »هاي اسالمی باشد بایست امت محور و در جهت ترکیب مجموعه می

)Ramazani, 1988: 20-22.(  

 از جمله دولت جمهوري ، یکی از مهمترین وظایف دولت اسالمی،اس این آموزهبر اس

اسالمی ایران آن است که در جهت وحدت مسلمانان، تمامی بشر را به شناخت و تبعیت از 

 به ،تعالیم و دستورات دین اسالم دعوت کرده و با نقش محوري که در جهان اسالم دارد

 طبق این ،به عبارت دیگر. القراي مسلمانان بپردازد امتوانمندسازي دوباره امت اسالمی و 

بایستی وظایف و تکالیف دولت   جمهوري اسالمی ایران که دولت اسالمی است، می،آموزه

 که فراتر از مرزهاي سرزمینی و جغرافیایی این کشور و منافع ملی آن دریآرمانی را برعهده گ

  . می است الهی و منافع اسال-بوده و در جهت تکالیف دینی

کید أاین هنجار هویتی در بسیاري از مواضع رهبران نظام جمهوري اسالمی ایران مورد ت

 رهبري نظام جمهوري اسالمی ایران در در تجویزي ،اي  خامنههللا آیت .قرار گرفته است

  : کند که هاي مسلمان بیان می  خطاب به ملت،گذارانه سیاست

حدت اسالمی و بازتولید حقایق اسالمی امروز امت اسالمی به شدت نیازمند و«

کند و براي  عدالتی و تبعیض در میان امت اسالمی بیداد می است، چراکه فقر و بی

هاي مسلمان به عنوان امت اسالمی بایستی وحدت پیدا کنیم، حرفمان را  همین ما ملت

 کنند و تک کسانی است که در این امت بزرگ زندگی می یکی کنیم و این وظیفه تک

  ). 13/12/1388(  »دولت جمهوري اسالمی در این راه پیشقدم خواهد بود

یابیم که هنجار   درمی،هاي رهبري جمهوري اسالمی ایران با نگاهی به مواضع و سخنرانی

دهی به هویت این   به عنوان یکی از هنجارهاي مهم در شکل،تالش براي وحدت اسالمی

 32از مجموع . کید شده استأو بسیار بر آن تکشور، از اهمیت فراوانی برخوردار بوده 

وجوي مفاهیمی چون وحدت   و جست1389ماهه اول سال  اي در شش  خامنههللا سخنرانی آیت
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کید بسیار أاسالمی، امت اسالمی و یا حکومت اسالمی واحد، در ده سخنرانی، بر این مفاهیم ت

از میان این ده . ر قرار داشته استشده و در برخی از آنها حتی این مفاهیم در ثقل مباحث دیگ

کید بر این أسخنرانی، چهار سخنرانی را به صورت تصادفی انتخاب کرده و دفعات مورد ت

  . ایم  به صورت شاخص آورده)1(مفاهیم را در جدول 

  

  1389ماهه نخست  وحدت امت اسالمی در بیانات رهبري جمهوري اسالمی در شش): 1(جدول 

  رارشدهتعداد دفعات تک  تاریخ

  سه مرتبه و بر اساس آیات قرآنی  14/3/1389

  چهار مرتبه و بر اساس احادیث  5/4/1389

  پنج مرتبه و بر اساس آیات قرآنی  19/4/1389

  دو مرتبه و بر اساس آیات قرآنی  27/5/1389

Source:http://www.leader.ir  

  

احد را در قانون بازتاب هنجار هویتی تالش براي وحدت اسالمی و حکومت اسالمی و

 به عنوان مهمترین نظم حقوقی حاکم بر این کشور، نیز ،اساسی دولت جمهوري اسالمی ایران

 یکی از وظایف دولت جمهوري اسالمی ایران را ،اصل یازدهم این قانون. توان مشاهده کرد می

، همه به حکم آیه کریمه ان هذه امتکم واحده و انا ربکم فاعبدون«: شمرد این چنین بر می

مسلمانان یک امت واحدند و بنابراین دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است تا سیاست 

کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار داده و کوشش نماید تا وحدت سیاسی، 

 :1370قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، (اقتصادي و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد 

 در مقدمه قانون اساسی نیز بیان شده که با توجه به محتواي اسالمی ،وه بر این اصلعال). 342

بایست زمینه تداوم این انقالب را در خارج فراهم کرده و به ویژه  انقالب ایران، این دولت می

  .ودش تشکیلهاي اسالمی بکوشد تا امت واحد اسالمی  در گسترش روابط با دیگر جنبش

ید بر تالش براي وحدت اسالمی به عنوان هنجار هویتی، باعث شده کأ ت،از سوي دیگر

و یا » رهبر جهان اسالم«هاي متفاوتی همچون  دولت جمهوري اسالمی ایران براي خود نقش

 اشاره 1404 سند چشم انداز توان به  می،در این زمینه. تعریف کند» دولت صادرکننده انقالب«
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ثر در جهان اسالم ؤبخش، فعال و م ود را به عنوان الهام دولت اسالمی ایران خ،آنکرد که در 

کند با استفاده از الگوي انقالبی این کشور، در جهت  ها را دعوت می  دیگر دولتومعرفی کرده 

اي   خامنههللا  آیت،در همین ارتباط. ), Irane.www://http1404(اصالح وضع موجود بکوشند 

جمهوري اسالمی ایران از همان ابتدا اتحاد «: کند ی ایران نیز اعالم میمبري جمهوري اسالره

» هاي آنان به یکدیگر را جزو اهداف اصلی خود قرار داده است کردن دل مسلمانان و نزدیک

کند که دولت ایران پرچم بیداري   در موضعی دیگر بیان می،ایشان همچنین). 13/12/1388(

  ).19/4/1389(کند  ان را در دست گرفته و آنها را به اتحاد و عزت دعوت میهاي مسلم ملت

بر اساس همین هنجار هویتی بود که جمهوري اسالمی ایران بالفاصله پس از پیروزي 

به عنوان دولت صادرکننده انقالب به دنیاي خود را  خمینی، امامکید أانقالب اسالمی و با ت

 اولین مرحله از انقالب ،، انقالب اسالمی در ایرانیشاناطبق برداشت . بیرون معرفی کرد

 بایستی انقالب ، اسالمی-اسالمی فراگیر در سراسر جهان بود و به عنوان مدل دولت انقالبی

  ).Menashri, 1990: 96(خود را به سایر جهان عرضه می کرد 

ان  هنجار تالش براي وحدت امت اسالمی، این برداشت را در رهبر،از سوي دیگر

آورد که دولت ایران بایستی نقش رهبري جهان اسالم را  جمهوري اسالمی ایران به وجود می

 اگر کشوري ،القري بر اساس دکترین ام. القراي جهان اسالم شود  ام،بازي کند و به عبارت دیگر

القري شد، به نحوي که پیروزي یا شکستش پیروزي یا شکست  در میان کشورهاي اسالمی ام

القري بر هر امر دیگري اولویت دارد   اسالم به حساب آید، در آن صورت حفظ امکل جهان

امروز جهان اسالم نظام جمهوري اسالمی ایران را «: )ره(به بیان امام). 36 :1381ازغندي، (

). 265 :20، ج 1369صحیفه نور، (» داند تابلوي تمام نماي حل معضالت خویش می

کشوري به عنوان «: گوید بودن دولت ایران می القري  امکید برأمحمدجواد الریجانی در ت

، رهبري که الیق رهبري باشدتواند مطرح گردد که داراي رهبري الیق  القراي جهان اسالم می ام

کند که جمهوري اسالمی  ، وي سپس اضافه می)48 :1369الریجانی، (» کل امت اسالمی باشد

 هللار زمان حاضر که تحت والیت حضرت آیت اایران چه در زمان رهبري امام خمینی و چه د

 ، همچنینوي). 50 :1369الریجانی، (القراي داراالسالم است  اي است، بدون تردید ام خامنه

 نباید محدود به مرزهاي ، موقعیت ایران در جهان اسالم بسیار مهم است و بنابراینمعتقد است
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 با که و سیاستش را طوري طراحی کند جغرافیایی خودش باشد، به این معنا که باید دیپلماسی

 هیچ کشوري جز ایران نمی تواند رهبري ، به نظر وي.موقعیتش در جهان اسالم هماهنگ باشد

  ). 45 :1369الریجانی، (جهان اسالم را بر عهده بگیرد و این یک موقعیت عظیم تاریخی است 

  

   به نظام سلطه ناوابستگی قاعده نفی سبیل و .2

هاي  نجارهاي هویتی نظام جمهوري اسالمی ایران که کامالً منبعث از آموزهیکی دیگر از ه

 دولت ،در این زمینه. باشد گران و بیگانگان می وابستگی به سلطهنااسالمی است، هنجار 

خارجی و مبناي تعامالت خود با دنیاي بیرون را بر  گیري سیاست جمهوري اسالمی ایران جهت

 ،بر اساس قاعده نفی سبیل. مایدن عده نفی سبیل تعریف میاساس آیات متعدد قرآنی و قا

ماهیت تعامالت دولت اسالمی با سایر کشورها بر اساس نفی وابستگی تعریف شده و با 

هاي مختلف سیاسی،  مسدودشدن راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسالمی در حوزه

 یکی از تجویزات ،بنابراین. شود ظ می استقالل این جوامع نیز حف،اقتصادي، نظامی و فرهنگی

هایشان این است که آنان بایستی در  گذارانه قاعده نفی سبیل براي مسلمانان و دولت سیاست

اي عمل کنند که   به گونه،خارجی خود گذاري و به ویژه در سیاست گذاري، سیاست قانون

   ).203 :1376نخعی، (احتمال راه نفوذ بیگانگان بر آنها بسته شود 

 به بیگانگان که به عنوان یکی از مهمترین هنجارهاي هویتی ناوابستگیدر ارتباط با هنجار 

   :فرماید میگذار جمهوري اسالمی ایران  نظام جمهوري اسالمی ایران درآمده است، بنیان

شود،  هاي اسالمی و دول بیگانه بسته می بین دولتاگر روابط تجاري و سیاسی که «

 بالد و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی آنها گردد، موجب تسلط کفار بر

شود، باطل است و بر همه  هایی که بسته می برقراري این روابط حرام است و پیمان

مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان کنند بر ترك سیاسی 

  ). 485 :1362، 1، جحیفه نورص (»ها، هرچند به وسیله مبارزه منفی باشد این پیمان

کیـد بـر اسـتقالل و عـزت دولـت ایـران،       أضـمن ت نیـز  اي   خامنههللا آیت ا  ،در همین رابطه  

داند و با اشاره به آیات قرآنی،       هاي اسالمی می   خاستگاه این هنجار هویتی را برخاسته از آموزه       
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دهـد یـک ملـت      نمـی اسالم و تفکر اسالمی و روح برخاسته از ایمان قرآنی اجـازه      «: گوید می

 ). 30/11/1388(» اسالمی دچار وابستگی به بیگانگان شود و عزت و آبرویش پایمال شود

 به عنوان هنجار مهم هویتی جمهوري اسالمی ، به نظام سلطهناوابستگیقاعده نفی سبیل و 

دوم این توان به بند سوم اصل   می،در این زمینه.  در قانون اساسی نیز بازتاب زیادي دارد،ایران

خارجی    جمهوري اسالمی ایران موظف شده است سیاست،قانون اشاره کرد که بر اساس آن

 154 تا 152 در اصول .ریزي کند پذیري پایه جویی و سلطه خود را بر اساس نفی هرگونه سلطه

کید شده روابط خارجی أ به جمهوري اسالمی ایران تاز فصل دهم قانون اساسی نیز صراحتاً

جویی استوار  پذیري و سلطه گیري عدم تعهد و نفی هرگونه سلطه ر اساس جهتخود را ب

گرداند و از هرگونه قراردادي که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادي، فرهنگی و 

 نیز استقرار 146 و 145در اصل ). 432 :1370مدنی، (دیگر شئون گشور گردد، اجتناب نماید 

مورین و مستشاران خارجی در أ استخدام م،اك دولت ایران و همچنینپایگاه نظامی در داخل خ

 . کامالً منع شده است،هاي اداري، نظامی و انتظامی دستگاه

نه شرقی، نه «توان در شعار  بر اساس این هنجار هویتی که بازتاب آن را به خوبی می

جی مشاهده کرد،  به عنوان سیاست کالن جمهوري اسالمی ایران در حوزه روابط خار،»غربی

این دولت با تعریف نقش مستقل و غیرمتعهد براي خود، بالفاصله بعد از وقوع انقالب اسالمی 

هاي قدرت   را بر پایه عدم تعهد به قطباش خارجی  گیري سیاست ، جهت1357در سال 

ظامی و هاي ن هاي نظامی دو یا چندجانبه قرار داد و از واگذاري پایگاه جهانی و پرهیز از ائتالف

  . هاي بیگانه امتناع نمود  اعطاي امتیازهاي اقتصادي به قدرت،همچنین

کید أ تگفتتوان  می ،مقامات جمهوري اسالمی مواضع اعالمی با توجه به ،از سوي دیگر

 به عنوان هنجار مهم ،هاي بیگانه جمهوري اسالمی ایران بر استقالل و عدم تعهد به قدرت

  . ست و فعاالنه، تجدیدنظرطلبانه و انقالبی اهویتی، جنبه انفعالی نداشته

کنیم و در هیچ  رفتار نظام سلطه را به هیچ وجه قبول نمی «:اي  خامنههللا آیتبه بیان 

 چراکه دولت جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک دولت ،رویم موضوعی زیر بار سلطه نمی

پذیر  گر و سلطه ز قاعده سلطهمستقل همواره خود را مسوول مبارزه با نظام سلطه و خروج ا

  ). 30/5/1386(» داند یم
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 ستیزي خواهی و ظلم  عدالت.3

ترین مقام  از سوي عالی» پیشرفت و عدالت«نامیدن دهه چهارم انقالب اسالمی به نام دهه 

خواهی و  گیرنده جمهوري اسالمی ایران، نشانگر اهمیت مفاهیمی چون عدالت، عدالت تصمیم

و مقابله با تبعیض، به عنوان یکی دیگر از هنجارهاي مهم هویتی دولت ستیزي  همچنین ظلم

 رهبران جمهوري ،ین زمینهادر .  شیعی است- هاي اسالمی گرفته از آموزه ایران است که الهام

 به عنوان اسوه و نماد عدالت شیعی، ،)ع(  با الگوقراردادن سیاست و حکومت علی،اسالمی

المللی خود نشان  ها و مناسبات داخلی و بین گیري  را در جهتاند اهمیت این هنجار سعی کرده

اي با بیان اینکه کسانی که با عدالت مخالفند، با دعوت پیامبر مخالفند و   خامنههللا آیت. دهند

بیانات (همچنین بیان این نکته که خداوند براي عدالت است که جهاد را واجب کرده است 

والن کشور ئالترین درجه تقوا دانسته و خطاب به مس، عدالت را با)19/4/1389رهبري، 

ستیزي یک شعار محوري است، یک مطلب اساسی و یک نیاز  شعار عدالت و ظلم«: گویند می

 هدف کالن ملت عزیز ما و مسووالن بایستی پیشرفت، عدالت ،بنابراین.... دولت اسالمی است

  ). 1/1/1389بیانات رهبري، (» اشدستیزي ب و ظلم

ستیزي را به عنوان هنجار مهم  خواهی و ظلم ایم اهمیت عدالت  سعی کرده)2(ول در جد

از . هویتی نظام جمهوري اسالمی ایران، از طریق بررسی بیانات رهبري این نظام، مشخص کنیم

وجوي مفهوم   و جست1389ماهه نخست  اي در شش  خامنههللا  سخنرانی آیت32مجموعه 

ستیزي در این سخنان، به این نتیجه رسیدیم که در   ظلم،ینخواهی و همچن عدالت و  عدالت

گذاري جمهوري  العمل و راهنماي سیاست کید بر این مفاهیم به عنوان دستورأاکثر این بیانات، ت

  . اسالمی ایران وجود داشته است

  

  ستیزي در بیانات رهبري جمهوري اسالمی  خواهی و ظلم عدالت): 2(جدول 

  1389ماهه اول  در شش

  تعداد دفعات تکرارشده  تاریخ

  دوازده مرتبه  1/1/1389

  دو مرتبه  16/1/1389
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نیز بازتاب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  در ،ستیزي خواهی و ظلم هنجار عدالت

 دولت جمهوري اسالمی ایران را موظف ،بند نهم از اصل سوم قانون اساسی. اي دارد گسترده

چ  از هی، تمامی تالش خود را به کار بندد و در این راه،کرده در راه تحقق اصل عدالت اسالمی

، اصل نوزدهم که راجع به عدالت در امور اجتماعی عالوه بر این. وششی فروگذار نکندک

است، اصل بیستم که راجع به عدالت در اجراي قانون اساسی است و اصل صد و پنجاه و 

توان آنها را در   که میهستندششم که راجع به عدالت در احکام قضایی است، از اصول دیگري 

 . گستري در نظام جمهوري اسالمی ایران، جاي داد خواهی و عدالت ذیل هنجار  عدالت

خواهی و   در راستاي هنجار عدالت،، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانهمچنین

بخش جهان اسالم  هاي آزادي یزي، دولت را موظف به حمایت از مستضعفین و نهضتتس ظلم

 جمهوري ،ساسی اشاره کرد که در آن قانون ا154توان به اصل   می،در این مورد. کرده است

ها،  ملتاسالمی ایران موظف شده در عین خودداري از هرگونه دخالت در امور داخلی دیگر 

قانون (طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت کند  از مبارزه حق

بایست   ایران میتقد بودندمعنیز  )ره(  خمینیامام). 211 :1370اساسی جمهوري اسالمی ایران، 

بخشی که در سراسر جهان در راه خدا و حق  هاي آزادي هاي مستضعف جهان و نهضت از ملت

 ). 259 :1363، 11صحیفه نور، ج (کنند، حمایت قاطع کند  و حقیقت و آزادي مبارزه می

  دو مرتبه  31/1/1389

  سه مرتبه  14/3/1389

  سه مرتبه  2/4/1389

  یازده مرتبه  19/4/1389

  ده مرتبه  27/5/1389

  چهار مرتبه  31/5/1389

  ده مرتبه  8/6/1389

  دو مرتبه  25/6/1389
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  ضدستیز، خواه، ظلم  جمهوري اسالمی ایران خود را به عنوان دولت عدالت،اساساین بر 

 ،کند  حامی مستضعفان و مظلومان به جهانیان معرفی می،استکباري و همچنین استعماري، ضد

دولت اسالمی از جمله جمهوري اسالمی ایران بایستی هر  ، بر اساس این هنجار هویتیزیرا

تمامی تالش خود را براي ایجاد برابري و رفع هرگونه تبعیضی در هر دو صحنه داخلی و 

ها و  عدالتی ستیز در برابر بی خواه و ظلم جام داده و به عنوان دولت عدالتالمللی ان بین

گونه سازشی نشان نداده و حتی حاظر به قیام به قسط براي تمامی مسلمانان   هیچ،ها نابرابري

 بر اساس این هنجار هویتی است که جمهوري اسالمی ایران در ،به عبارت دیگر. جهان باشد

زدایی  مراتب موجود در نظام بین الملل مشروعیت نی اسالمی، از سلسلهراستاي ایجاد نظم جها

  .کشد کرده و آن را به چالش می

شود دولت جمهوري اسالمی  ستیزي باعث می خواهی و ظلم  هنجار  عدالت،از سوي دیگر

 ،قرار داده و بدین ترتیب» دگر استعماري و استبدادي«را در برابر » خواهش خود عدالت«ایران 

 بیان ،اي  خامنههللا  آیت،در همین زمینه. زهاي هویتی میان خود و دنیاي بیرون را ترسیم کندمر

هایی که  کنم که دولت جمهوري اسالمی ایران با دولت من بار دیگر اعالم می« :کند که می

هاي دیگر مواجه شوند،  بخواهند با حالت و روحیه استکباري و استعماري با ملت ایران و ملت

خواهی و  دهد هنجار عدالت این بیانات نشان می). 1/1/1389(» کند دت مقابله میبا ش

 به هیچ وجه جنبه ،خواهی و نفی وابستگی به بیگانه ستیزي نیز به مانند هنجار استقالل ظلم

  . شود الملل می انفعالی نداشته و منجر به هویت انقالبی براي دولت ایران در صحنه نظام بین

 رسالت نوعی دولت جمهوري اسالمی ایران براي خود ،نجار هویتیبر اساس این ه

و بایستی سعی نماید نقاط مقاومت را در برابر هژمون و نظام سلطه  شود بخش قائل می رهایی

بسیج نموده و نوعی اتحاد و ائتالف را در میان نیروهاي ضد هژمونیک پیرامونی در نظام 

توان به یکی از بندهاي   می،در همین زمینه). 334-310 :1387دهقانی، (الملل ایجاد کند  بین

 دولت جمهوري اسالمی ایران خود را به ،برنامه چهارم توسعه کشور اشاره کرد که در آن

 به ویژه ملت فلسطین، معرفی و ،بخش هاي رهایی عنوان کشور حامی مسلمانان و نهضت

موالنا، (است  کرده تعریفخود ها را به عنوان یکی از وظایف فراملی  حمایت از این جنبش

  . خواهی است  ناشی از هنجارهاي اسالمی از جمله  عدالتکه صرفاً) 110 :1387محمدي، 
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له أله عقیدتی است، یک مسأله فلسطین براي ما یک مسأمس«: اي  خامنههللا  آیتبه بیان

  ).  8/12/1388 بیانات رهبري،(» اي مربوط به وظایف اسالمی ماست لهأمرتبط با ایمان است، مس

ستیزي  خواهی و ظلم  بر اساس نوع تفسیري که از هنجار و آموزه عدالت،از سوي دیگر

تواند طیف   می، انقالبی-هاي اسالمی شود، حمایت جمهوري اسالمی ایران از جنبش می

هاي مالی و تسلیحاتی در بر  هاي لفظی و تبلیغاتی تا حمایت وسیعی از اقدامات را از حمایت

 بر اساس مصلحت نظام اسالمی ممکن است جمهوري ، در شرایطی،به عنوان مثال. بگیرد

هاي لفظی بسنده کند، در حالی که  اسالمی ایران با تفسیري آرام از این هنجار  فقط به حمایت

هاي لفظی و تبلیغاتی، این   عالوه بر حمایت،تر در شرایطی دیگر و بر اساس تفاسیر رادیکال

  . هاي اعمالی و اقدامات عملی نیز روي آورد دولت به سیاست

  

 پایداري و مقاومت . 4

 یکی دیگر از هنجارهاي مهم هویتی نظام جمهوري اسالمی ایران است ،پایداري و مقاومت

بر . باشد گرایش شیعه می به خصوص ،هاي مذهبی دین اسالم گرفته از آموزه که کامالً الهام

کید بر همین هنجار هویتی است که دولت جمهوري اسالمی ایران به شدت هرگونه أاساس ت

الملل، در قبال موضوعات مختلف  مسامحه و سازشی را در برابر فشارها و تهدیدات نظام بین

 ،جار هویتیدهد، چرا که بر اساس این هن هاي خود در آن زمینه ادامه می رد کرده و به سیاست

ناپذیري و تحمل مشکالت ناشی از آن براي دولت اسالمی ایران به ارزش بدل  روحیه سازش

  .دهد شده و بخشی از هویت آن را شکل می

اي رهبر جمهوري اسالمی ایران با بیان اینکه اگر معارضی با سعادت انسان و   خامنههللا آیت

افکند و در مقابل آن ایستادگی  ن پنجه در میبا دعوت حق وجود داشته باشد، اسالم در برابر آ

خواهد به  ملت مسلمان ایران اگر می«: کند که ، اعالم می)19/4/1389بیانات رهبري، (کند  می

ها  ها و کارشکنی اوج سعادت دنیا و آخرت برسد، بایستی ایستادگی و مقاومت در برابر سختی

ستادگی متکی بر ایمان به خدا و ایمان که این ای را سرلوحه اقدامات خودش قرار دهد، چرا

  ). 7/1/1389بیانات رهبري، (» اسالمی است
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وجوي   و جست1389ماهه نخست  اي در شش  خامنههللا  سخنرانی آیت32از مجموعه 

کید أمفهوم ایستادگی و مقاومت در این سخنان، به این نتیجه رسیدیم که در اکثر این بیانات، ت

گذاري جمهوري اسالمی ایران در قبال  دستورالعمل و راهنماي سیاستبر این مفاهیم به عنوان 

  . تهدیدات و فشارهاي بیرونی وجود داشته است

  

  ایستادگی و مقاومت در بیانات رهبر جمهوري اسالمی ): 3(جدول 

  1389ماهه اول  در شش

  

Source:http://www.leader.ir 

 

 ظام اسالمین حفظ مصلحت . 5

یکی دیگر از هنجارهاي مهم هویتی جمهوري اسالمی ایران که نقش بسیار مهمی در 

 این ، دارد، حفظ مصلحت نظام اسالمی است، که به گفته مشیرزادهآنهاي خارجی  گیري جهت

 دولت اسالمی از جمله دولت جمهوري اسالمی هرهنجار هویتی در زمینه روابط خارجی 

گیري کامالً متفاوت را ایجاد  تواند دو نوع جهت  می،ها الملل و دیگر دولت ایران با نظام بین

کند بر  یکی آنکه گاهی اوقات بر مبناي این اصل، مصلحت دولت اسالمی ایجاب می: کند

 هرچند به ،المللی پذیرش هنجارهاي بینو با  به تطابق ،اساس ضرورت بقاي دولت اسالمی

  تعداد دفعات تکرارشده  تاریخ

  اد به آیات قرآنیتده بار و با است  11/1/1389

  بار  پنج  17/1/1389

  بار چهار  3/3/1389

  بار و با استناد به آیات قرآنی  سه  14/3/1389

  بار چهار  5/4/1389

  بار  سه  7/4/1389

  بار و با استناد به آیات قرآنی  پنج  19/4/1389

  اد به آیات قرآنینبار و با است  هفت  27/5/1389
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تواند به معناي حفظ   گاهی اوقات این مصلحت می،صورت موقت بپردازد و دیگري آنکه

 براي ،د که در این صورتوها و قواعد اسالمی و جلوگیري از نفوذ بیگانگان تلقی ش ارزش

  ).23: 1385مشیرزاده، (المللی را نیز نادیده گرفت  توان هنجارهاي بین ها می حفظ این ارزش

   :)ره( به بیان امام

اشند که مصلحت نظام اسالمی از امور مهمی حضرات آقایان توجه داشته ب«

امروز جهان . شود است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسالم عزیز می

نماي حل معضالت خویش  اسالم، نظام جمهوري اسالمی ایران را تابلوي تمام

داند، مصلحت نظام از امور مهمی است که مقاومت در مقابل آن ممکن  می

ال ببرد و اسالم ؤهاي دور و نزدیک به زیر س در زماناست اسالم پابرهنگان را 

آمریکایی و مستکبرین را با پشتوانه میلیاردها دالر توسط ایادي داخل و خارج 

   ).176 :1368، 20صحیفه نور، ج(» .آنها پیروز گرداند

رین وظایف دولت اسالمی، از جمله دولت ایران، آن مت یکی از مه، طبق این اصل،بنابراین

 از دو گزینه ، با توجه به در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام،ه در هر دورهاست ک

 یکی را انتخاب ،گرفتن آنها المللی و یا نادیده گذارانه تطابق و پذیرش هنجارهاي بین سیاست

  . خارجی خود را جهت دهد کرده و رفتار و سیاست

  

  ها و ایستارهاي فرهنگ سیاسی جمهوري اسالمی ایران   شاخص.ب

 از جمله ، کشورهرهاي موجود در فرهنگ سیاسی  ین حدود و همچنین شاخصتعی

از . استجمهوري اسالمی ایران و یا ارئه نمادي از آن، اگر کار غیرممکنی نباشد، بسیار سخت 

 در تکوین هویت و ،هاي فرهنگ سیاسی هر کشوري ها و ویژگی  شناخت ارزش،سوي دیگر

 در سطح ملی، ،به عبارت دیگر. بسیار ضروري استرو،  نو از ایاستمرار آن، نقش مهمی دارد 

 به عنوان نظام باورها و معانی بیناذهنی ، و فرهنگ سیاسی به طور خاص عامفرهنگ به طور

در همین زمینه . دهد الملل شکل می مشترك و کلیت واحد، به هویت هر کشوري در نظام بین

عمومی دانست که شامل ابعاد سیاسی توان فرهنگ سیاسی را یکی از وجوه مهم فرهنگ  می

هاي خاصی از فرهنگ عمومی جامعه که به زندگی سیاسی   جنبه، به عبارت دیگر.فرهنگ است
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هاي سیاسی آن   حاصل تجربه تاریخی ملت در برخورد با حوادث و پدیدهنظر دارد و اصوالً

  ). 31 :1387عباسیان، (است، فرهنگ سیاسی نام دارد 

ها  اي از نمادها، ادبیات، هنجارها و اسطوره  طیف گسترده،یاسی جوامع فرهنگ س،بنابراین

توانند  هاي خاصی دارند که می دهنده آن پویایی کند و عناصر تشکیل را در درون خود حمل می

 در هر دوران نیز جلوه خاصی از ،از سوي دیگر. فضاي سیاسی و اجتماعی را دگرگون کنند

الشعاع خود  هاي دیگر را کامالً تحت تواند قالب یاي که م  گونهیابد، به فرهنگ سیاسی ظهور می

  ). 45-42 :1387نژاد،  مصلی(قرار دهد 

هاي   آرا و نظرات موجود در خصوص ویژگیمترین با الهام از مهمقاله از بخشدر این 

 ها و هنجارهاي آنها پرداخته و در صورت فرهنگ سیاسی ایران، به ارائه فهرستی از این ویژگی

، )1387عباسیان، (رود  شناسانه به شمار می  رهیافت روانیلزوم، از رهیافت تمثیلی که نوع

سسه مربوط ؤهاي م در کنار این روش سعی خواهیم کرد از نتیجه بررسی. استفاده خواهیم کرد

در . هاي فرهنگ سیاسی مردم ایران نیز استفاده کنیم به افکارسنجی عمومی در ارتباط با ویژگی

ستیزي،  دهد ظلم  نشان می،2009 در سال 1سسه افکارعمومی جهانیؤ بررسی م، زمینههمین

ها در مسائل جهانی است که   مهمترین دغدغه ایرانی،مبارزه با تبعیض و حمایت از مستضعفان

  ). Kull, 2009: 24-25(به نحوي ریشه در فرهنگ سیاسی آن ها دارد 

  

  خواهی ناشی از تجربه تاریخی ستقاللا. 1

خواهی ایرانیان را از یک طرف محصول احساس ذاتی ناشی از   استقالل،گراهام فولر

 ناشی از وابستگی و حتی فقدان ،فرهنگ غنی و امپراطوري باشکوه گذشته و از طرف دیگر

داند  آور و سلطه بیگانگان در طی قرون گذشته می هاي خفت امنیت ملی ناشی از شکست

توان بخش اعظم حساسیت ایرانیان نسبت به حفظ استقالل   می،تهطبق این گف). 1 :1373فولر، (

گران غربی به  هاي خارجی را که از سوي تحلیل  نسبت به مداخله قدرت،خود و همچنین

 توطئه ، و همچنینانم بیگانگان به خاك ایروهراسی تعبیر شده است، ناشی از هج بیگانه

توان به   می،در این زمینه. ست دانآنجهت حفظ نفوذ خود در  هاي خارجی در دولت

                                                                                                              
1. World Public Opinion Institution   
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 معاهداتی نظیر گلستان و ترکمنچاي که در طول ، و همچنین1919 و 1907قراردادهایی چون 

 به ویژه فرانسه، انگلیس و ،هاي استعماري  به واسطه حضور قدرت،قرن نوزدهم و بیستم

پذیري از  ت آسیبثیر بسزایی در ایجاد ذهنیأکه همگی ت  ایران تحمیل شد، اشاره کردبهروسیه 

  .  خواهی در ایرانیان داشته است حضور بیگانگان و تقویت حس استقالل

نظیر باعث شده   قرارگرفتن ایران در موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک بی،به عبارت دیگر

المللی و در معرض طمع و تهدید،  هاي بین این کشور همواره در طول تاریخ مورد توجه قدرت

 قرار گیرد و همین ذهنیت وجود عنصر خارجی، باعث ایجاد نوعی آنهامداخله و تجاوز 

دهقانی (خواهی در ایرانیان و فرهنگ سیاسی آنها شده است  ستیزي و حس استقالل بیگانه

 برخاسته از ، حساسیت ایرانیان نسبت به استقالل کشورشان،بنابراین). 223 :1388فیروزآبادي، 

  ). 247 :1381زاده،  نقیب(ز فرهنگ سیاسی آنهاست دار تاریخی و جزئی ا احساس ریشه

دهنده  هایی می پردازیم که هریک از آنها به نوعی نشان ترین شاخص در ادامه به ارائه مهم

  . باشد این ویژگی فرهنگ سیاسی ایرانیان می

توان به  خواهی ایرانیان می هایی که در مورد وجود حس استقالل یکی از مهمترین شاخص

مدارانی است که در طول تاریخ معاصر  نمایی سیاست  کرد، ستایش، تمجید و یا بزرگآن اشاره

تالش این کشور در جهت حفظ استقالل و اعمال سیاست عدم تعهد در روابط خارجی 

هایی ملی بازنمایی  مدارانی که در باورهاي سیاسی ایرانیان به عنوان اسطوره سیاست. اند  کرده

 امیر کبیر یکی از این افراد است که رییس جمهور پیشین ایران در خان میرزا تقی. شوند می

خواهی در ایران خوانده  کتاب خود وي را قهرمان مبارزه با استعمار و نماینده راستین استقالل

امیرکبیر کسی بود که براي اولین بار در دوران کوتاه ). 45 :1346هاشمی رفسنجانی، (است 

خارجی ایران معمول ساخت و    را به طور جدي در سیاست اصل عدم تعهد،صدراعظمی خود

هدف این اصل را حفظ استقالل ایران در برابر انگلیس و روسیه که در آن زمان بیش از سایر 

  ). Ramazani, 1966: 63(کشورها باعث نگرانی بودند، اعالم کرد 

ماد  از نخبگانی است که در تاریخ معاصر ایران مظهر و ننیزحسن مدرس  سید

 بسیار مورد احترام و اکرام ایرانیان رو، از اینخواهی و مبارزه با استعمار شناخته شده و  استقالل

وي نیز که به مانند امیرکبیر بر ضرورت سیاست عدم تعهد در روابط خارجی ایران . باشد می
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یاد » سیاست موازنه عدمی«کید داشت، معتقد بود این سیاست که البته او از آن به عنوان أت

 در جهت منافع و مصالح ،کرد، چه از نظر تاریخی و چه به لحاظ جغرافیایی و اقتصادي می

 در روابط ،بایست آن را چه در شرایط صلح و چه در شرایط جنگ ایرانیان است و آنها می

در کنار امیرکبیر و مدرس، مصدق نیز با طرح ). 208 :1389ازغندي، (خارجی خود اعمال کنند 

 از سیاستمدارانی است که در ذهن ،»رانی باید خانه خودش را خودش اداره کندای«شعار 

، 1329شدن صنعت نفت در سال  خواهی و بانی ملی تاریخی مردم ایران به عنوان نماد استقالل

 ایرانی باید خود را به آن درجه ،به گفته مصدق. بسیار مورد تمجید و تحسین قرار گرفته است

که هیچ چیز جز مصلحت ایران و حفظ دین و تمدن محرکش نباشد و از استقالل برساند 

چنانچه ایرانیان نتوانند در اداره امور کشور خود آزادي عمل داشته باشند و بیگانگان آنها را به 

خواهند بکشند، مرگ بر چنان زندگی ترجیح داشته و مسلم است که ملت  هرسویی که می

  ). 34-33 :1388ازغندي، (رود  ایران هرگز زیر بار چنین ننگی نمی

خواهی ایرانیان  اي از حس استقالل آن به عنوان نشانهاز توان  دومین شاخص مهمی که می

هاي خارجی  ، مخالفت با اکثر قراردادهایی است که در طول تاریخ از جانب قدرتنام برد

 به جنبش تنباکو و توان  می،در این زمینه. شد ، به دولت ایران پیشنهاد می)انگلستان، روسیه(

 مخالفت با دیگر قراردادها و امتیازات ،مخالفت ایرانیان با امتیازنامه مربوط به آن و همچنین

کرد، اشاره   که ایران را کامالً به انگلستان وابسته می1919 از جمله قرارداد ،واگذار به غرب

 رغم اعمال به نیز 1329 کردن صنعت نفت در سال در کنار مخالفت با این قراردادها، ملی. کرد

  . تسخواهی ایرانیان ا اي از استقالل  نماد و نشانه،فشارهاي انگلستان

 این .استخواهی ایرانیان   استقاللشاخصوقوع انقالب اسالمی در ایران، سومین 

 هم در ایجاد انقالب نقش بسیار مهمی داشته و هم یکی از اهداف اصلی آن ،خواهی استقالل

 رمضانی در این زمینه اشاره کرد هللا توان به تحلیل روح یید گفته اول میأ در ت.معرفی شده است

 به همان اندازه که مبین مخالفت ملت ،1357 وقوع انقالب در ایران در سال ،که به گفته او

خارجی او هم داشت، چرا   هاي داخلی شاه بود، نشان از ناخرسندي از سیاست ایران با سیاست

خارجی او را انتقاد از اتحاد عملی او با ایاالت متحده   الفان شاه به سیاستکه محور حمله مخ

  ). 46 :1386رمضانی، ( به او لقب شاه آمریکایی داده بودند ،رو داد و از همین تشکیل می
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توان به محور اصلی شعارهاي انقالب، که همگی بر قطع  یید گفته دوم نیز میأدر ت

  . کید داشتند، اشاره کردأجانبه ایران ت ستقالل همههاي غربی و ا وابستگی از قدرت

  

  طلبانه ایرانیان در انقالب اسالمی مهمترین شعارهاي استقالل

  

  

  

  

  

خواهی در فرهنگ سیاسی جمهوري اسالمی ایران،  هاي استقالل یکی دیگر از جلوه

  .اعتمادي به غرب و در رأس آنها ایاالت متحده است بی

ترین نیرویی که قدرت  هنگ سیاسی ایران، ایاالت متحده به مثابه عمدهدر فربه بیان فولر، 

مداران   سیاست،کشد، باقی خواهد ماند و طبق این برداشت ایران را در منطقه به چالش می

هاي این کشور در جهت فریب  ایرانی بایستی تمامی سعی خود را در جهت مقابله با سیاست

  ).285 :1373فولر، (کشورشان انجام دهند 

توان به راحتی  اي، رهبر جمهوري اسالمی ایران می  خامنههللا با نگاهی به بیانات آیت

در جدول . را مشاهده کرد) به خصوص دولت آمریکا ( به غرب ياعتماد بیهایی از این  نشانه

  .رین این سخنان خواهیم پرداختمتزیر به مه

  
  انات غیرقابل اعتماد بودن دولت آمریکا در بی): 4(جدول 

  اي  خامنههللا رهبر جمهوري اسالمی آیت

  تاریخ  غیرقابل اعتماد بودن دولت آمریکا

گوي به تمام معناست، اگر بخواهیم  آمریکا مستکبر و دروغ

براي جنایات این کشور علیه ایران فهرست درست کنیم، یک 

  .شود کتاب می

12/8/1388  

  »استقالل، آزادي، جمهوري اسالمی«

 »نه شرقی، نه غربی، جمهوري اسالمی«

 »خوایم با اختیار خوایم نه بختیار، رهبر می نه شاه می«

 »قالل، استقالل، این است نداي قرآناست«
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گاه بر  هیچبدنامی آمریکاییان و غیرقابل اعتماد بودن آنها 

  .طرف نخواهد شد

8/12/1388  

توانستند نیرو وارد  ها می ها و انگلیسی اگر آمریکایی

  .کردند هاي تهران کنند، به یقین بدانید که می خیابان

1/1/1389  

آیا وقتی رییس جمهوري آمریکا دست دوستی به سمت ما 

کند، واقعاً این یک نیت دوستانه است یا یک نیت  دراز می

   در قالب الفاظ فریبکارانه؟خصمانه

1/1/1389  

گویند ما  ها و دیگران که می گویند آمریکایی دروغ می

  .کنیم براي اینکه امنیت بدهیم جنگ می

19/4/1389  

  27/5/1389  .آمریکا هیچ وقت در مذاکراتش با ایران صادق نبوده است

Source:http://www.leader.ir  

  

هاي فرهنگ سیاسی،  وص آمریکا به عنوان یکی از ویژگیاعتماد به غرب، به خص بیانگاره 

 سعی خواهیم کرد با بعديدر جداول . در میان عامه مردم ایران نیز به شدت وجود دارد

  .  این امر را نشان دهیم،»سسه افکارسنجی عمومی جهانیؤم«استفاده از نتایج به دست آمده از 

  

  ؟ نقش مثبتی در جهان دارندزیر عمدتاًیک از کشورهاي   بگویید کداملطفاً): 5 (جدول

  )6/12/2008ها در  ایرانی (

  آمریکا  چین  ایران  فرانسه  روسیه  انگلستان  

   درصد9   درصد55   درصد83   درصد42   درصد44   درصد21   مثبتعمدتاً

   درصد75   درصد11   درصد3   درصد36   درصد35   درصد60   منفیعمدتاً

   درصد7   درصد12   درصد8   درصد9   درصد8   درصد7  بستگی دارد

   درصد1   درصد3   درصد1   درصد2   درصد2   درصد1  هیچ کدام

Source:http://www.publicopinion.org   
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  نظر خود را در مورد ایاالت متحده بیان کنید): 6(جدول 

  6/12/2008  8/2/2008  ایرانیان

   درصد5   درصد7  خیلی موافق

   درصد17   درصد17  موافق

   درصد3  صد در7  نمی دانم

   درصد11   درصد18  مخالف

   درصد65   درصد51  خیلی مخالف

Source:http://www.publicopinion.org   

  

  )8/2/2008ها در  ایرانی(تضعیف و ایجاد تفرقه در جهان اسالم ): 7(جدول 

   درصد69   هدف قطعی آمریکاستکامالً

   درصد15   هدف آمریکاستالًااحتم

   درصد4  ت هدف آمریکا نیسالًااحتم

   درصد3   هدف آمریکا نیستمطلقاً

   درصد10  دانم نمی

Source:http://www.publicopinion.org   

  

 باراك اوباما در مورد امور ،چقدر به این امر اعتقاد دارید که رییس جمهوري آمریکا): 8(جدول 

  )2009ایرانیان، (دهد؟  جهانی بهترین کار را انجام می

   درصد2  خیلی زیاد

   درصد14   حدوديتا

   درصد14  خیلی اعتماد ندارم

   درصد57   اعتماد ندارماصالً

Source:http://www.publicopinion.org   
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دهد ایرانیان عالوه بر آنکه نگاهی منفی نسبت به   نشان می، نتایج تحقیقات مختلف،البته

ند و آن را کامالً الملل نیز داراي همین نگاه هست کشورهاي غربی دارند، نسبت به نظام بین

مراتب نظام  کنند و خواهان نوعی تجدیدنظرطلبی در سلسله  میلمدادظالمانه و ناعادالنه ق

توان به تحقیقی که توسط دانشجویان دکتري دانشگاه عالمه   می،در این زمینه. اند الملل بین

رسش شوندگان در  نفر از پ250 از ،آنبایی به انجام رسیده، اشاره کرد که بر اساس نتیجه ططبا

 تعدادي از کارمندان وزارت ، که شامل گروهی از دانشجویان، بازاریان و همچنین1386سال 

الملل را کامالً ناعادالنه و ظالمانه   نظام بین، درصد آنها34شدند، بیش از  امورخارجه می

 :1388سلیمی، (شدن هرچه بیشتر سوق داده شود  بایست در جهت عادالنه اند که می دانسته

103.(  

  

  الملل امروزي ناعادالنه است؟ نظام بین: تا چه حد با این جمله موافقید): 9(جدول 

   مخالفکامالً  مخالف  اي تا اندازه  موافق   موافقکامالً

   درصد10   درصد14   درصد30   درصد12   درصد34

  

  گرایی  آرمان.2

ه نویسندگان و گرایی است ک سومین ویژگی برجسته فرهنگ سیاسی ایرانیان، آرمان

گرایی،   با توجه به برداشت و دیدگاه خود، این مفهوم را به جهان،گران مختلف تحلیل

، نهایتدر گرایی، خودمحوري، تعریف موسع از نقش و منافع ملی، بلندپروازي و  مطلوب

 این تواند واجد همه گرایی نیز می رسد مفهوم آرمان  به نظر می، البته.ندا گرایی معنا کرده افراط

کند که  گرایی ایرانی بیان می  فولر در توضیح آرمان،به عنوان مثال. ها شود معناها و برداشت

 این ، با تاریخ و تمدن کهن،سابقه و قدمت ایران به عنوان قدرت بزرگ، باشکوه و توانمند

 ذهنیت و اعتقاد را در رهبران و مردم ایران به وجود آورده است که این کشور از مرکزیت و

الملل برخوردار است و این تصور و تلقی از خود بر اساس  جایگاه ممتاز و واالیی در نظام بین
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در نهایت، ها و  بینی، عدم ارزیابی دقیق واقعیت  خودبزرگی منجر به نوع،سایه گذشته

  ).35-34 :1373فولر، (شود   میایرانبینانه در فرهنگ سیاسی  خودباوري در شکل خوش

نظر طلبی  گرایی موجود در فرهنگ سیاسی ایرانیان را با نوعی تجدید ان آرم،کاپوزینسکی

گنجد، چراکه  گرایی ایرانیان در قالب تحلیلی توماس هابز می  آرمان،به نظر وي. داند همراه می

موجودیت خود بر اساس آن،  که دارنداي افراطی   روحیه،هاي اجتماعی نخبگان ایرانی و گروه

گاه   ایران در تمامی مقاطع تاریخی قبله،به نظر وي. کنند وجو می ر جسترا در دگرگونی و تغیی

ناراضیان بوده و ساختارشکنی در فرهنگ سیاسی این کشور نهادینه شده و منجر به حمایت 

  ). Kapuscinski,1988: 205(هاي ناراضی شده است  هاي انقالبی و گروه دائمی از جنبش

گرایی،  گرایی ایرانیان را  نوعی افراط زینسکی آرمان در حالی که فولر و کاپو،بنابراین

گرفتن بر امکانات عملی   که در قالب گرایش براي پیشیکنند میبلندپروازي و خودمداري معنا 

 ، مثالبراي .دهند گران ایرانی برداشت دیگري از آن ارائه می تجلی یافته است، تحلیل

گرایانه و روح  ی را نوعی نگرش جهانگرایی در فرهنگ سیاسی ایران  آرمان،نژاد مصلی

هاي مورد نظر است و  وجو براي یافتن شکل آرمانی پدیده  که باعث جستاندد گرایی می کمال

). 264 :1387نژاد،  مصلی(گرایی ایرانی دارد  هاي فلسفی، مثل افالطونی و آرمان ریشه در قالب

هاي سیاسی  معه ایرانی فاقد آرمانتوان یافت که جا  هیچ دورانی از تاریخ را نمی،ويبه نظر 

 این روح .داند وي این امر را ناشی از روح انتقادي ایرانیان نسبت محیط پیرامون می. بوده باشد

المللی  هاي اجتماعی همواره تالش کنند محیط سیاسی داخلی و بین شود گروه انتقادي سبب می

 این در حالی است که .ار دهندهاي آرمانی خود مورد سنجش قر هایی از شاخص را با نشانه

هایی از  تواند نشانه  می،شهري پیوند یافته و در نتیجه هایی از ایران گرایی ایرانیان با جلوه آرمان

  ). 316 :1387نژاد،  مصلی(گراي ایرانی را منعکس سازد  روح مطلوب

مراقبت ولیت و ئگرایی ایرانی داشت، نوعی احساس مس توان از آرمان تفسیر دیگري که می

ها در خارج از مرزهاي جغرافیایی است که گاهی از آن به عنوان تعریف  نسبت به دیگر ملت

توان به   می،در این زمینه. شود  گسترش نقش ملی نیز یاد می،گسترده از منافع و همچنین

 استان 28هاي ملی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از  هاي پیمایش دفتر طرح یافته

  ).201 :1382هاي ایرانیان، ها و نگرش ارزش( انجام شده است، اشاره کرد 1387در سال ایران 
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  یک از آنها موافق و یا مخالفید؟ کنم بگویید با کدام به چند موضوع اشاره می): 10(جدول 

  )1387ها،  ایرانی(

حمایت از   نگرش

  مستضعفان دنیا

برقراري حکومت   آزادي قدس

  اسالمی در جهان

   آمریکامبارزه با

   درصد5/22   درصد3/9   درصد2/7  درصد1/12  مخالف

   درصد5/13   درصد10   درصد9/8   درصد9/7  مردد

   درصد64   درصد7/80   درصد9/83   درصد80  موافق

  4321  4375  4399  4503  تعداد پاسخ معتبر

          
یان است گرایی در فرهنگ سیاسی ایران نمودهاي آرماندیگر  از ،کید بر اقتدار ملت ایرانأت

 به ،)11(در جدول . دی دخی از سخنان رهبري جمهوري اسالمیتوان در بر که نمونه آن را می

  .پردازیم کید دارد، میأبخشی از مهمترین عباراتی که بر توانایی و اقتدار ملت ایران ت

  

  اقتدار ملت ایران در بیانات رهبر جمهوري اسالمی ایران): 11(جدول 

  

  تاریخ  ایرانکید بر اقتدار ملت أت

  19/11/1388  .هاست ملت ایران شایسته رسیدن به قله

تریم، در حالی که امکانات سیاسی و مالی این  ما ازآمریکا قوي

  .تر است کشور بیشتر است، ولی او از ما ضعیف

8/12/1388  

امروز دولت ایران آن چنان ابهت و اهمیتی در چشم کشورها 

  .کنند م به آن اعتراف میبرخوردار است که حتی دشمنان ما ه

1/1/1389  

تواند   حق ملت ایران است و هیچ کس نمی،اقتدار حقیقی

  .ملت ایران را از راهی که در پیش گرفته است، منصرف کند

5/4/11389  

Source:http://www.leader.ir  
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هاي   یکی دیگر از مهمترین شاخص، دولت جمهوري اسالمی ایران1404انداز  سند چشم

در این سند، جمهوري اسالمی ایران به عنوان کشوري که داراي . گرایی ایرانیان است آرمان

جایگاه نخست اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی، شامل آسیاي 

ترین اهدافی  میانه، منطقه قفقاز و خاورمیانه است، بازنمایی شده و یکی از مهمترین و آرمانی

 خود را با توجه به منابع و ،م کرده است، آن است که در طول بیست سالکه براي خود ترسی

 جمهوري ،همچنین . به قدرت درجه اول در منطقه خاورمیانه تبدیل کند،هاي علمی ظرفیت

 کشوري که ،ثر در جهان اسالم و همچنینؤکشور م اسالمی ایران در این سند خود را به عنوان

هاي اسالمی منطقه و همسایه است، معرفی کرده که داراي جایگاه نخست در میان کشور

ساالري دینی و  ثر در جهان اسالم بوده و با تحکیم الگوي مردمؤبخش، فعال و م بایست الهام می

  ). 1388 ارجمند، جعفري(اي باشد  گرایی اسالمی و منطقه ثیرگذار بر همأتوسعه کارآمد، ت

رد توانایی دولت ایران در رسیدن به اهداف اي رهبر جمهوري اسالمی در مو  خامنهاهللا آیت

آنچه همواره باید مدنظر . ها دور ماند نباید به کم قانع شد و از آرمان« : گویند میاین سند، 

توانیم در  ما ملت ایران می. انداز کامالً عملی است ساله است، این چشم انداز بیست باشد، چشم

انداز ترسیم کرده برسانیم و  اي که این چشم هظرف بیست سال کشورمان را به نقطه اوج و قل

هاي فرهنگ سیاسی  میان ویژگی ،در واقع). 7/5/1384بیانات رهبري، (» این شدنی است

. شود بخش وجود دارد که باعث تقویت یکدیگر می  رابطه قوامنوعیجمهوري اسالمی ایران، 

ن، از یک سو به انگاره عدم اعتماد خواهی ناشی از تجربه تاریخی ایرانیا  استقالل،به عنوان مثال

 ،به طور متقابل. کند گرایی را تقویت می  آرمان،ا دامن می زند و از سوي دیگرآنهبه غرب 

  . کند شان را تقویت می خواهی  به غرب نیز، استقاللشانگرایی ایرانیان و عدم اعتماد آرمان

ري اسالمی ایران به هاي فرهنگ سیاسی نظام جمهو حالی است که میان ویژگی این در

 هنجارهاي ،دهنده به هویت این کشور و همچنین عنوان یکی از مهمترین منابع بیناذهنی قوام

به . تکمیلی وجود دارد بخش و هم  شیعی نیز این رابطه قوام-گرفته از فرهنگ اسالمی تأنش

 ستیزي، خواهی، ظلم  هنجارهایی چون تالش براي وحدت اسالمی، عدالت،عنوان مثال

گرایی موجود در فرهنگ سیاسی ایرانیان را تقویت کرده و به طور  ایستادگی و مقاومت، آرمان

  . کند  به تقویت این هنجارها کمک می،گرایی موجود در این فرهنگ سیاسی متقابل نیز آرمان
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  گیري نتیجه

یستی قبل از  با،الملل ها در نظام بین  براي شناسایی و تبیین رفتار دولت،انگاري از منظر سازه

 براي ،این مقاله در . توجه داشت،اند هر چیز به هویتی که این کشورها براي خود تعریف کرده

 سعی کردیم به بررسی منابع ،گرفته در نظام جمهوري اسالمی ایران شناخت هویت شکل

 ،بعاین منا. دهنده به این هویت در سطح داخلی بپردازیم اي قوام بیناذهنی و ساختارهاي انگاره

دهنده  با تعریف هویتی خاص براي دولت جمهوري اسالمی ایران، عالوه بر آنکه شکل

شده براي آن هستند، به ترجیحات و منافعش نیز در  عقالنیت این دولت و واقعیت تعریف

  . دهند تعامل با دنیاي خارج شکل می

تواند  ویت میتواند نشان دهد چگونه دفاع از ه شناخت همین منابع بیناذهنی است که می

الملل   از جمله جمهوري اسالمی ایران در نظام بین، دولتهرخارجی   دغدغه اصلی سیاست

پذیر و  المللی امکان هایی خاص براي این دولت در صحنه داخلی و بین شود و چگونه رویه

 ناممکن و غیر قابل تصور ،ها ها براي دیگر دولت گردند، در حالی که همین رویه مشروع می

منابع بیناذهنی با تکوین هویتی خاص براي جمهوري اسالمی ایران و ، به این ترتیب. تندهس

 با دنیاي بیرون را ترسیم کرده و به منافع و آن، مرزهاي هویتی آن کیستیکردن  مشخص

  . دهند  شکل می،اي  از جمله هسته،خارجی  هاي مختلف سیاست هایش در حوزه اولویت

دهنده به هویت جمهوري اسالمی ایران را به دو بخش کلی  ایی قوام منابع معن،مقالهدر این 

 ایستارهاي موجود در فرهنگ ،گرفته از فرهنگ اسالمی و همچنین تأقواعد و هنجارهاي نش

بخش   عالوه بر آنکه داراي رابطه قوام، تقسیم و بیان کردیم که این ساختارهاي معنایی،سیاسی

 تجویزات ،هاي خاص هویتی و همچنین اد نقشثیرگذار بر یکدیگرند، با ایجأو ت

 از خود و دنیاي بیرون را آنگذارانه خاص، هویت جمهوري اسالمی ایران و برداشت  سیاست

 ،گذارانه موجود در آنها  این ساختارهاي معنایی و تجویزات سیاستبا مرور. دهند شکل می

 هویت نوعی اسالمی ایران گرفته در جمهوري  به این نتیجه رسید که هویت شکلشاید بتوان

 و موجب تعریفهاي متفاوتی براي جمهوري اسالمی ایران  است که نقش»  اسالمی-انقالبی«

شود این دولت بر اساس هنجارهاي هویتی خود، خواهان نوعی تجدیدنظرطلبی و  می

  .شدالملل با نظم جهانی اسالمی و عادالنه با مراتبی موجود در نظام بین جایگزینی وضع سلسله
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