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در ساخت و  رانیا یاستمرار فرهنگ راهبردبازنمود 

 یاسالم یجمهور یامنطقه استیس انیبن
 

   دکتر مهدی ذاکریان - علیرضا مسعود

 دکتر حمید احمدی - دکتر عبدالعلی قوام
 چکیده

ای را با روش هایی است که ارتباط گستردهد در رابطه با مولفهفرهنگ راهبردی در اکثر موار
تر را پوشش خواهد ای وسیعجنگی مختص به یک کشور داشته باشد اما فرهنگ راهبردی، گستره

های فرهنگ ای که بسیاری از تحلیلگران از ایجاد گسست در تاثیرگذاری مولفهداد. در زمانه
هایی نه چندان کم را توان پیوستگویند میالمی سخن میراهبردی ایران در دوره جمهوری اس

های فرهنگ راهبردی ایران چگونه بر ساخت سیاست نیز مشاهده نمود. سوال این است که پیوست
ای در دوره جمهوری اسالمی تاثیر گذاشته است؟ نتیجه کلی مقاله  که با اتخاذ روش منطقه

انگاری  بدست آمده، نشان ریه تحلیل گفتمان و سازهکارگیری نظتطبیقی و به-گفتمانی و تاریخی
دهدکه گفتمان جمهوری اسالمی منجر به تغییر دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران شد اما در می

های فرهنگ راهبردی، در کنار سه متغیر کالن تاثیرگذار دیگر، عین حال، تاثیر بازتولید مولفه
ای شده است. از مشابه در قبال کشورها و نظم و نظام منطقههایی منجر به بازتولید بنیان و سیاست

ای جمهوری اسالمی، های منطقهاین منظر هدف پژوهش آن است که نشان دهد  برخی از سیاست
های فرهنگ بیش از آنکه با نوع حکومت مسلط در ایران مرتبط باشند، تحت تاثیر بازتولید مولفه

محصور بودن »، «تنهایی تاریخی»، «رت و امپراتوری بودن ایرانتجربه ابرقد»راهبردی ایران، مانند 
و مواردی « حضور در نظم ناعادالنه جهانی و قربانی بودن»، «شر نبرد دائمی خیر و»، «میان دشمنان
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معنا که بستر و بنیان آنها را بازتولید فرهنگ راهبردی ایران تشکیل از این دست قرار دارند. بدین
طور خالصه نحوه کاربرد آنها، ارتباطی عمیق با دال مرکزی رت ظاهری و بهداده اما جهت و صو

 گفتمان حاکم بر ایران دارد. 
 

 کلیدواژگان
 .انگاریای، سازهبودگی، نظم منطقهای ، امپراتوریایران، سیاست منطقه فرهنگ راهبردی

 
 مقدمه

ر تحوالت ایران د ای درسقوط حکومت پهلوی و آغاز حکومت جمهوری اسالمی، برگ تازه
شود. حکومت و گفتمان جمهوری اسالمی هم گسست است طول تاریخ کهن خود محسوب می

ار ایجاد نمود که آث« ایران»هایی را در مشی و نقش پیشین معنا که هم گسستو هم پیوست. بدین
آن،  از های حکومتی و جامعه، هم در داخل کشور و هم در خارجو تبعات خود را در تمام حوزه

و  های پیشین است که نشان از بازتولیدهایی با دورهنشان داد و هم در عین حال، دارای پیوست
هایی ثابت )مانند ژئوپولتیک(، بر روی ثیر مولفههمراه با تا تمدنی ایران،-های فرهنگیتاثیر مولفه

ال دیون با نقالباآن دارد. از این منظر، جمهوری اسالمی، باالخص پس از تفوق گفتمان مورد نظر 
نظیر از تغییر بنیادین در گفتمان حاکم بر ایران محسوب ای کم، نمونه«گراییاسالم»مرکزی 

مان شود که در عین حال که گسست است، پیوست نیز هست. باور به وجود استمرار در گفتمی
بر  اکمهای ححاکم بعد از انقالب اسالمی منجر به پذیرش این موضوع خواهد شد که گفتمان

رهنگ طور کلی فایران، ارتباط نزدیکی را با سیر تحول و تطور تجربیات عمیق تاریخی و به
های تاریخی و تاثیر تواند در فضایی جدا از بررسیراهبردی کشور دارد و از این منظر نمی

 هش مبنیل پژوفرهنگ راهبردی ایران، مورد بررسی قرار گیرد. از همین روی برای پاسخ به سوا
 ای جمهوری اسالمی،های فرهنگ راهبردی ایران بر بنیان سیاست منطقهبر چگونگی تاثیر پیوست

رخی از ذ شده است. این همان موضوعی است که بتطبیقی، اتخا-روش گفتمانی همراه با تاریخی
و  (Car, 1967: 54)اند پژوهشگران در راستای استفاده درست از این روش، بر آن تاکید داشته

 الملل، نادیده گرفته شده است.های تاریخی در روابط بینفانه در بسیاری از پژوهشمتاس
شناسی تاریخی و تحلیل گفتمان نظریه مورد استفاده در این پژوهش نیز تلفیقی از جامعه 

توان فرضیه پژوهش مبنی بر بازتولید برخی از عوامل خواهد بود و از این رهگذر است که می
گیری های مختلف تاریخی در ایران و همچنین تاثیر آن بر روی شکلر دورهفرهنگ راهبردی د

ترین عوامل گفتمان حاکم بر ایران در دوره ای مشابه، علیرغم تغییر در بنیادینهای منطقهسیاست
گرایی( را مورد آزمون قرار داد. طور اخص دال مرکزی اسالمپس از پیروزی انقالب اسالمی )به
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اله آن است که برخالف نظر بسیاری از تحلیلگران که جمهوری اسالمی را هدف از این مق
دانسته و دوره جمهوری اسالمی را نیز گسستی در بازتولید فرهنگ راهبردی « بازیگری نامتعارف»

های نه چندان کمی را نیز دارا دانند نشان دهد که این دوره در عین گسست، پیوستایران می
دهد که در ای جمهوری اسالمی نشان میهای منطقهو بنیان سیاستاست و خود را در ساخت 

کشاکش میان دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران و بازتولید فرهنگ راهبردی آن قرار دارد. 
و پیشنه پژوهش، قدری در رابطه با  ترتیب خواهد بود که پس از ذکر مقدمهسازمان مقاله نیز بدین

ترتیب زمینه تاریخی موضوع سخن خواهد رفت و بهرابطه با پیشچارچوب نظری و پس از آن در 
با بررسی فرضیه و مورد آزمون قرار دادن آن،  بازنمودهای گسست و پیوست در 

ای جمهوری اسالمی مشخص شده و در خاتمه نیز پس از آزمون فرضیه، های منطقهسیاستگذاری
 گرفت.  گیری کوتاهی از مباحث عنوان شده انجام خواهدنتیجه

 
 پیشینه پژوهش  -1

توان به آن اشاره داشت، کتاب مایکل یکی از آثاری که در زمینه موضوع این مقاله می
. نویسنده ) ,2015Eisenstadt(است « فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران»با عنوان  1ایزنستات

هوری اسالمی را از ای و همچنین رفتار جمهای منطقهدر این کتاب تالش کرده است تا سیاست
دلیل عدم آگاهی عمیق و تاریخی از سیر تحول و رهگذر فرهنگ راهبردی ایران نشان دهد اما به

نحوی  انجام داده است که تطابق های فرهنگ راهبردی ایران، تحلیل خود را بهتطور مولفه
برخی از موارد چندانی با سیر تحول و بستر تاریخی ایران ندارد اگرچه در این مسیر توانسته 

یابی درستی تحلیل نماید. مقاله حاضر تالش کرده است تا با بررسی و ریشهبازتولید شده را نیز به
ای جمهوری های منطقهتر، تاثیر عوامل فرهنگ راهبردی ایران و بازتولید آنها در سیاستدقیق

 تر نشان دهد.نحوی دقیقاسالمی را به
تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی: مورد جمهوری »قاله دیگری که در این رابطه، م اثر 

. در این مقاله نیز همچنان (Naghibzadeh, 1999: 637-650)زاده است نوشته احمد نقیب« اسالمی
های تشیع و ایران باستان بوده و تلفیق و بازتولید آن در طول تاریخ، شاهد جدایی میان مولفه

ررسی قرار نگرفته است. از همین روی، بازتولید و سیر تحول و نحوی موثر و تاثیرگذار، مورد ببه
در آن مقاله تاثیر و نشان « ابرقدرتی»و یا « تقدیرگرایی»، «آرمانشهرگرایی»تطور مواردی مانند 
خوبی توانسته بسیاری از های جمهوری اسالمی ندارد. این مقاله اگرچه بهچندانی در سیاست

هایی از های متعدد، نشانهها و الیهاسایی نموده و در حوزههای فرهنگی ایران را شنشاخص
تر، از تحلیل و بررسی غافل تر و متغیرهای پنهانهای عمیقبازتولید آنها را نشان دهد اما الیه

                                                           
1. Michael Eisenstadt 
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 های انجام شده در مقاله مذکور با مقاله کنونی در همین نکات نهفته است.اند. تفاوت بررسیمانده
. این ) ,2018Hiro(است « جنگ سرد در جهان اسالم»با عنوان  1یلیپ هیرومورد دیگر، کتاب د 

ای پرداخته اما آن را تنها ها میان ایران و عربستان سعودی بر سر تفوق منطقهکتاب به بررسی تنش
که تاثیر فرهنگ در زمینه عوامل مادی و نهایتا رقابت میان شیعه و سنی مطرح کرده درصورتی

تر از آن چیزی تر و بسیطای جمهوری اسالمی، تاثیری عمیقهای منطقهسیاستراهبردی بر روی 
های نه های خود را بر اساس مولفهاست که هیرو مدنظر داشته است. هیرو هرچند که بررسی

چندان عمیق، بسیار خوب انجام داده است اما نکته قابل توجه این است که موضوع مورد نظر وی 
تر است که هیرو از شناسایی آنها غافل مانده است و در این تر و پنهانر عمیقهایی بسیادارای ریشه

 مقاله به بررسی برخی از این موارد پرداخته شده است. 
توان به آن اشاره داشت، مقاله محمد جواد ظریف و مهدی سجادیه با مورد دیگری که می

 Zarif and)است « المیبندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسصورت»عنوان 
Sajadieh, 2014: 103-143)اند که به نوعی گفتمانی تحت . نویسندگان در این مقاله تالش کرده

الملل جمهوری گیری سیاست خارجی و بینرا در فضای تصمیم« گفتمان مصلحت»عنوان 
و ارتباط « مصلحهفقه ال»اسالمی، معرفی و تشریح نمایند. بخش زیادی از مقاله در ارتباط با مفهوم 

گیری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی و نوع ادراک برآمده از این فضا آن با نحوه تصمیم
گیران حکومتی است. همانگونه که مشخص است، این مقاله در ذهن و ضمیر بازیگران و تصمیم

ساخت و های آن در نیز تاثیر و سیر تطور و تحول فرهنگ راهبردی ایران و نقش و تاثیر مولفه
المللی جمهوری اسالمی را مورد بررسی قرار نداده گیری سیاست خارجی، منطقه و بینجهت
 است. 

 Dehghani)است « منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران»ای دیگر، مقاله مقاله
Firouzabadi, 2009: 227-246)ن نیز آبادی در این مقاله از متغیرهای فرهنگی ایرا. دهقانی فیروز

های ملی و خصوصیات مثبت و منفی ایرانیان را نیز مورد بررسی قرار داده است. نام برده و ارزش
بندی شده است اما نکته قابل توجه این است خوبی صورتبرخی موارد ذکر شده در این مقاله به

راهبردی های فرهنگ های اشاره شده توسط او، در زمره مولفهکه  بسیاری از متغیرها و مولفه
ایران قرار ندارند بلکه متغیرهای وارد شده از فضای بیرونی و غیرمنطبق با فرهنگ راهبردی ایران 

شوند. مقاله حاضر نشان خواهد داد که بازتولید به ساحت گفتمان جمهوری اسالمی محسوب می
ک ها و ادراگیریها، جهتهای فرهنگ راهبردی ایران، چگونه بر برخی از سیاستمولفه

 ای، تاثیرگذار بوده است. جمهوری اسالمی در قبال نظم و نظام منطقه
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 مبانی نظری -2
انگاری گونه که عنوان شد، مبانی نظری این مقاله را دو نظریه تحلیل گفتمان و سازه همان

تشکیل داده است. تحلیل گفتمان، رویکردی واحد و دارای تعریفی واحد و مورد اجماع از سوی 
توان تعاریفی متفاوت با رویکردها و حوزه تحلیل گفتمان نبوده و از همین منظر، میپژوهشگران 

کارکردهای متفاوت را در این رابطه شاهد بود. از این منظر، این نوشتار از نظریه تحلیل گفتمان 
توان عنوان نمود ترین حالت میمتعلق به ارنستو الکالو و شانتال موف استفاده کرده است. در کلی

های هر که نظریه تحلیل گفتمان در تالش است تا نشان دهد که معانی تثبیت شده برای دال
توانند با تعاریفی گفتمان، تثبیتی همیشگی و دائم نداشته و همواره در حالتی قرار دارند که می

عنا آیند که مشمار میای از فرایندها بهدیگر، جایگزین شوند. بنابراین، کل حوزه اجتماعی شبکه
های خاصی شکل گاهشود. اگر گفتمان از طریق تثبیت معانی حول گرهدرون آن خلق می

توانستند داشته باشند، نیز انجام به حاشیه راندن معانی مختلفی که دقایق مورد نظر می»گیرد، می
. (Laclau and Mouffe, 1985: 112)« گیری گفتمانی خاص، مهیا شودپذیرفته است تا امکان شکل

شود که بسیاری از عناصر معنابخش در تعریف هویت، معنای خود را در از این منظر، عنوان می
های ها در قالب زنجیرهاین امر، از طریق پیوند دادن دال»نمایند و ، کسب می«دیگری»مرزبندی با 

)sen Jorgen« کندگیرد که هویت را براساس نسبت آن با دیگران، ایجاد میانجام می 1ارزیهم
and Phillips, 2013: 82) ارز یا معادل و یا دهد که یک مولفه هویتی با چه چیزهایی همو نشان می

انگاری نیز در ارتباطی تنگاتنگ با نظریه تحلیل های نظریه سازهمتفاوت است. از سوی دیگر، بنیان
این دست، در همین  ها، فرهنگ و مواردی ازها، انگارهگفتمان قرار دارد. پر رنگ شدن نقش ایده

نظریه اجتماعی مبتنی بر معنا این است که اقدامات »چارچوب قابل بررسی و تحلیل خواهد بود. 
هایی است که آن امور یا افراد در ذهن فرد افراد نسبت به امور و سایر افراد، بر حسب معنا و انگاره

 . (Blumer, 1969: 2) « دارد
های مادی اهمیت دارند اما توانمندی»کرده است که  الکساندر ونت در همین راستا عنوان

تر در مورد مفهوم ساختار اندیشید و با تاکید بر بعد فرهنگی ساختار به توان به شکلی فرهنگیمی
. اگرچه ونت، نظریه خود را در (Moshirzadeh, 2012: 326)«  امکانات جدید برای تغییر رسید
بنیان گذاشته و استفاده از آن در راستای تحلیل سیاست الملل رابطه با سطح تحلیل نظام بین

توان خارجی یک کشور را دارای مشکالتی چندی عنوان کرده است اما کارهای متعددی را می
انگار مشاهده نمود که از نظریه ونت در رابطه با تحلیل پردازان و تحلیلگران سازهاز سوی نظریه

ه و انطباق آن با سطح تحلیل میانی یا خرد را نیز بدون ها نیز استفاده کردسیاست خارجی دولت
انگاران بر این باور هستند که بدون بررسی نقش و تاثیر ترتیب، سازهاند. بدیناشکال عنوان کرده

                                                           
1. Chains of Equivalence  
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توان درک الملل، نمیهای فرهنگی در سیاستگذاری و همچنین ادراک بازیگران نظام بینمولفه
ای دیالکتیکی با دست آورد. بنابراین، بازیگران در رابطهدرستی را از بینش و کنش آنها ب

ها، جهان پیرامون های فرهنگی جامعه خود قرار داشته و ضمن آنکه با استفاده از این مولفهمولفه
های فرهنگی تاثیرگذار بر سازند، ادراک و ساخت جهان نیز بر مولفهکنند و میخود را ادراک می

سزا دارد. یکی از ابزارهای اصلی برای تبیین چنین اموری، استفاده از ذهن و ضمیر آنها تاثیری ب
دهنده آن باشد تواند نشاننظریه تحلیل گفتمان خواهد بود. ترکیب این دو نظریه در این نوشتار می

که گفتمان حاکم بر ایران در دوره پس از انقالب، گفتمانی متشکل از عناصر ثابت، متغیر و 
که توانسته معانی خاص خود را تثبیت کرده و این گفتمان را برپا نماید اما  همچنین بیرونی است

های ممکن در این امر رخ بندیمعنای آن نیست که بهترین تعاریف و مفصلاین مساله لزوما به
های رخ داده در دوران جمهوری اسالمی را  توان گسستداده است. با استفاده از این امر، می

 انگاری تحلیل نمود. را  نیز، با تلفیقی از تحلیل گفتمان و سازه ای آنهتوضیح و پیوست
 

 فرهنگ راهبردی در ایران تاریخچه -3
 1،بحث فرهنگ راهبردی ایران، بحثی است که قدمتی به درازای تاریخ دارد. سارا ساوانت

های ران در دورهرا دو مولفه اصلی در استمرار وتاثیر عوامل هویتی و فرهنگی ای« خاطره»و « سنت»
« اندنقش مهمی را برای ایرانیان در استمرار هویت ملی آنان، بازی کرده»انتقال خود دانسته که 

(Savant, 2013: 24 .)اند اما اما این دو عامل اگرچه نقشی مهم را در طول دوران برعهده داشته
ه بسیاری از تحلیلگران غربی از عامل اصلی و بنیادین نبودند بلکه بر بستری چند الیه قرار داشتند ک

اند. بررسی جامعه، فرهنگ و تمدن ایران و تاثیر آن بر روی درک و تحلیل آن غفلت ورزیده
ها، دهنده آن است که برخی از سیاستهای متفاوت ملی در ایران نشانهای حکومتسیاستگذاری

وتاه ثابت باقی مانده است نوع نگاه، ادراک و مواردی از این دست، در طول زمانی نه چندان ک
از ضمیر ناخودآگاه به خودآگاه جمعی و تاثیر و  2الگوهاتوان آن را به نقش انتقال کهنکه می

های این مرز و بوم تبع آن، سیاستگذاریبازتولید مستمر فرهنگ راهبردی در جامعه ایرانی و به
امروز رهگیری و دوره ساسانیان تا بهتوان از مرتبط دانست. سیر این بازتولید و تاثیرگذاری را می

هویدا نمود. استمرار برخی از ادراکات جامعه ایران از فضای بیرونی و خارجی خود از دوره پیش 
ای که عدم شناخت این گونههای نه چندان کمی دارد، بهو پس از اسالم تا دوران کنونی شباهت

طور ولی اگر سیاستمداران به»هد شد. های کنونی خواها منجر به عدم شناخت ریشه کنشریشه
توانند دالیل تاریخی وقایع کامل به تاریخ و تحوالت گذشته اشراف داشته باشند به روشنی می
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هایی در . در طول نوشتار به ذکر مثال(Ahmadi and Zargar, 2019: 61)« کنونی را استنتاج کنند
اسالمی و پهلوی دوم پرداخته خواهد شد ها میان حکومت جمهوری راستای نشان دادن این تشابه

یابی های دورتر، مشاهده و بررسی نمود. ریشههایی را نیز در دورهتوان شباهتو به همین منوال می
تر از آن چیزی باشد که برخی از تواند بسیار کهناین نوع ادراک از فضای بیرونی کشور می

این است که این عوامل، تاثیری بسزا بر  اند نکته قابل توجهتحلیلگران به آن اشاره کرده
المللی ایران داشته است که در هر دوره، خود را متناسب با ای و بینهای خارجی، منطقهسیاست

هایی مشابه ها، تقریبا ریشهنماید اما کنه و بستر آندال مرکزی گفتمان حاکم بر کشور بازتولید می
 دارد. 
 

 ی و فرهنگ راهبردی ایرانای جمهوری اسالمسیاست منطقه -4
گیری و اجرای سیاست خارجی، سه سطح توان عنوان کرد که در راستای شکلطور کلی میبه

گیر: به معنای آنکه فارغ از تاثیر و سطح تصمیم -1» وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد:
اساس و  صمیمات بر چهگیری باید مشخص شود که این تنفوذ بیشتر کدام نهاد یا فرد در تصمیم

گیری و گیری: نوع ساختار تصمیمصمیمتسطح ساختار  -2شوند؟ و منطقی اتخاذ می پایه
تصمیمات: بررسی رویکرد و  الیه بیرونی -3مراتب نهادها و ... به چه صورت است؟ سلسله
 «های دوستی و دشمنیها در قبال حوزه بیرونی در قالب بررسی الگوها و ریشهگیریجهت

(Soleymani and Dehghani Firouzabadi, 2015: 75-76) برخی از پژوهشگران بر این باور  .
ت که گیری و سیاستگذاری در حوزه خارجی تاثیرگذار اسپنج نوع متغیر در تصمیم»هستند که 

 -4تغیرهای دیوانساالرانه م -3گرایانه شمتغیرهای نق -2دی متغیرهای فر -1عبارت هستند از :
دهای متعددی نیز .از سوی دیگر، نها(Maleki, 2003: 93)«  گرایانهتغیرهای نظامم -5رهای ملی متغی

و  توان از بیت رهبری تا دولتدر ساخت سیاست خارجی جمهوری اسالمی دخیل هستند که می
ر گیری دتصمیم رایندفقوه قضاییه و نهادهای امنیتی را در این امر دخیل دانست. ملکی در رابطه با 

وامل ع -2ایدئولوژی  -1»سیاست خارجی جمهوری اسالمی معتقد است که عواملی مانند 
« عوامل نظامی -6دی عوامل اقتصا -5 عوامل سیاسی -4انسانی  -عیعوامل اجتما -3جغرافیایی 

 .  (Malek, 2003: 98-99) های آن، نقش دارندگیریدر ساخت سیاست خارجی و جهت
ای ش فرهنگ راهبردی در ساخت سیاست خارجی و منطقهتوان جایگاه و نقحال می

رسد که فرهنگ نظر میجمهوری اسالمی را با توجه به موارد فوق، مشخص و تحلیل نمود. به
الیه »، بیشترین تاثیر را داشته و در درجه بعد، در سطح سوم، «گیرسطح تصمیم»راهبردی ایران، در 

های فوق در رابطه با سطوح بندید. فارغ از آنکه دسته، خود را نشان خواهد دا«بیرونی تصمیمات
و یا عوامل تاثیرگذار در ساخت سیاست خارجی جمهوری اسالمی تا چه حد مورد پذیرش و یا 
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توان به این نتیجه دست یافت که جایگاه ویژه و مستقلی برای فرهنگ راهبردی دقیق باشد، می
تاثیرگذاری آن نیز نادیده انگاشته شده است. از درنظر گرفته نشده و اساسا استمرار،پیوست و 

های سازنده آن، همین روی، پس از مشخص شدن حدود و ثغور فرهنگ راهبردی ایران و مولفه
هوری اسالمی تبیین و تحلیل ای جمهای منطقهباید تاثیر فرهنگ راهبردی ایران در بنیان سیاست

 گردد.
 ی اسالمیدر دوره جمهور رهنگ راهبردی ایرانف -1-4

گرفته از فرهنگ راهبردی، غالبا آن را مرتبط با مسائل نظامی و شیوه  های صورتدر تعریف
های متعددی نیز وجود دارد که این مساله را در قاب و دانند اما تعریفیک کشور، می 1جنگی

تر نسبت به مسائل نظامی و دفاعی دیده و این عامل را عاملی تاثیرگذار بر قالبی فراخ
دانند. سوال اصلی در بررسی فرهنگ راهبردی این است های داخلی و خارجی میگذاریسیاست

ها از انتخاب دولتمردان حذف یا که چرا یک سیاست خاص توسط یک دولت دنبال و باقی گزینه
فرهنگ راهبردی به مثابه یک متغیر نوظهور »معتقد است که  2شوند؟ کارنز لردبه حاشیه رانده می

وسیله موقعیت جغرافیایی یک ملت و نهادها و تجربه تاریخی آن تولید شده و بر ه بهاست ک
ترین دولتمردان، تاثیر گذاشته ... و لزوما ادراک افراد، از شهروندان عادی گرفته تا بلندمرتبه

فرهنگ، نقطه »نیز معتقد است که  3مورگان فارست .) ,1985Lord :274(« یکسان نخواهد بود
کند و الملل و نخبگان عقالیی عمل میکننده میان نظام بینست که به عنوان متغیر مداخلهکانونی ا

  .(Forest, 2003: 120)« های اجرایی آنان تاثیر بگذاردتالش دارد بر انتخاب
تر از موارد ذکر شده، در ذهن و ضمیر تر و مهمفرهنگ راهبردی اما نقشی به غایت پیچیده

و نوع نگرش آنان با یکدیگر متفاوت بوده  شود در هر حالتی،  برداشتعث میبازیگران داشته و با
گونه که ذکر شد، دادهای بازی نیز، متفاوت باشد. همانهای آنان و برونو از این طریق، انتخاب

های دفاعی یک کشور پیوند خورده است و این فرهنگ راهبردی غالبا با روش جنگی و استراتژی
بر روی مفهوم فرهنگ سیاسی و فرهنگ راهبردی و بسط آن به  4کار اسنایدرمساله ناشی از 

کارگیری این مفهوم، به بررسی و تفسیر جک اسنایدر با به 1977مسائل نظامی است. در سال 
از همان زمان ارتباط این دو مساله با یکدیگر به امری غالب »استراتژی نظامی شوروی پرداخت و

های ها و آرزوها، جنبهعقاید، احساسات، تجربیات تاریخی، ترس» .(Lantis, 2002: 90) «بدل شد
های اصلی فرهنگ غیرقابل مشاهده هر فرهنگ راهبردی هستند که هسته مرکزی و ارزش
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کند: نیز مطرح می 1گونه که بوث. همان) ,2009Vasilis :8( «دهندراهبردی را شکل می
اند وجود مستقلی داشته باشد چراکه تجربیات گذشته، توگیری فارغ از بستر فرهنگی نمیتصمیم»

نیز  3و کری کاچنر 2جین جانسون .) ,1990Booth :123(«دهدرفتار راهبردی کنونی را شکل می
های رفتاری که برآمده از تجربیات عقاید مشترک، باورها و شیوه»فرهنگ راهبردی را به عنوان 

اند که باعث شکل دادن به هویت جمعی است ... این مشترک و روایات پذیرفته شده است، دانسته
هویت  بندیموضوع ممکن است تابع تجربیات مشترک تاریخی ، شرایط ژئواستراتژیک، مفصل

 .(Lantis, 2009: 468)« های ملی باشدها و اسطورهملی نخبگان و حتی افسانه
د که تفاوت میان فرهنگ راهبردی نمایای دقیق اشاره میدر این میان، پیتر کاتزنشتاین به نکته 

کشورهایی مانند ایران که تجربه ابرقدرتی و امپراتوری در جهان را دارند را با دیگر کشورها 
های های جهانی، پادشاهیهای آسیایی که از تاریخ طوالنی و امپراتوریدولت»نماید. مشخص می

شود های یکپارچه و عقالیی ارائه میاز دولتاند، با تصویر متعارفی که ای و ... تاثیر پذیرفتهمنطقه
ای برای فهم سیاست دارند و کنندهها، جایگاه تعیینهای ملی دولتبسیار فرق دارند ... هویت

ها باید از منظری تجربی در توان برداشتی قیاسی در مورد آنها ارائه داد. این هویتنمی
نظر .  به(Katzenstein, 2011: 35-36) «های تاریخی عینی مورد پژوهش قرار گیرندوضعیت

ترین تعریف به آنچه مقصود این ترین و نزدیکاز فرهنگ راهبردی، کامل 4رسد تعریف گریمی
فرهنگ استراتژیک شامل »نماید که نوشتار از فرهنگ راهبردی است، باشد. گری عنوان می

های مرجح در ذهنی و روش ها، عاداتها، سنتهای اجتماعی منتقل شده، نگرشاستمرار ایده
عمل است که کم و بیش مختص یک منطقه جغرافیایی بر اساس تجربیات تاریخی منحصر به فرد، 

اما باید توجه داشت، همانگونه که کاتزنشتاین نیز عنوان کرده، هنگامی  .(Gary, 1999: 51) «است
-که استمرار فرهنگیشود که فرهنگ راهبردی در رابطه با کشورهایی با تمدن کهن مطرح می

های و مولفه« الگوهاکهن»اند، حالتی بینابین میان تمدنی خود را تا دوران کنونی حفظ کرده
 مرسوم فرهنگ راهبردی در جوامع دیگر را خواهد داشت. 

، «هاانگاره»، «تجربیات عمیق تاریخی»، «هااسطوره»، «الگوهاکهن»ترکیبی پیچیده و تاریخی از 
 بندیمفصل»، «مل ثابت سرزمینی مانند موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپولتیکموقعیت و عوا»

ادراک تاریخی و عوامل روانی رسوب کرده در »، «هویت ملی نخبگان و گفتمان حاکم بر کشور
فرهنگ »و مواردی از این دست، سازنده امری است که نام آن را «  ضمیر ناخودآگاه جمعی
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های توان موارد و عواملی را از مولفهدر رابطه با ایران نیز می اند.یک کشور گذاشته« راهبردی
های فرهنگ راهبردی آن مورد شناسایی قرار داد که بیشترین بازتولید و تاثیر را در طول دوره

تصویر ایران به مثابه »اند که منجر به آشکاری و شناسایی شدن آنها شده است. تاریخی داشته
، «تنهایی راهبردی و تاریخی»، «بودگیتشیع، نژاد آریایی و خاص»، «امپراتوری و ابرقدرت

ایران »، «قرار داشتن ایران در مرکزیت جهان»، «ادراک مبتنی بر محصور بودن میان دشمنان»
نبرد دائمی میان »، «تقدیرگرایی»، «پشتیبانی خداوند از ایران و پادشاه آن»، «مثابه سرزمین آرمانیبه

قربانی بودن »، «حضور در نظم ناعادالنه جهانی»، «رایی و تفکرات آخرالزمانیگمنجی»، «خیر و شر
گونه انسان خدای»، «اعتمادی به بیگانگانبدبینی و بی»، «و تالش برای برقراری عدالت در جهان

توان در زمره و موارد متعدد دیگری از این دست را می« فره ایزدی»، «در قامت ناجی و رهبر ایران
های عمیق تاریخی و های فرهنگ راهبردی ایران قلمداد نمود که در کنار تجربهن مولفهتریمهم

ضمیر ناخودآگاه جمعی و ... بر بینش و کنش ایرانیان تاثیرگذار بوده و به تبع آن، در بنیان 
ای جمهوری اسالمی نیز خود را نشان داده است. در این میان، های خارجی و منطقهسیاستگذاری

ن عنوان کرد که بسیاری از این عوامل، در دوره پس از افول ایران از جایگاه ابرقدرتی در توامی
با « جایگاه متناسب»اند که همانا بازگشت و کسب دوباره ، هدفی را برای ایران ترسیم کردهجهان

ای و جهانی )فارغ از توانایی و پتانسیل ایران(، بوده تاریخ، پیشینه و تمدن کشور در نظم منطقه
بیرونی،  ای و جهانی و همچنین توانایی ایران و رفتار بازیگراناست. در این مسیر، نوع نظم منطقه

آفرینی و تاثیر عوامل فرهنگ راهبردی ایران در منجر به تعمیق و تشدید و یا تحدید نقش
ای آن شده است. ناگفته هویدا خواهد بود که بازتولید و تاثیر های خارجی و منطقهسیاستگذاری

کم بر گفتمان حا»طور کلی ها و متغیرهایی، در ارتباط نزدیک با دال مرکزی و بهچنین مولفه
 خواهد بود.  « ایران
 تغییر گفتمان حاکم بر ایران  -2-4

قدرت رسیدن انقالبیون در کشور، جدال میان دو گفتمان متفاوت آغاز شد از همان ابتدای به
های گفتمانی متفاوتی گاههایی با یکدیگر، در پی آن بودند تا گرهچراکه این دو، علیرغم مشابهت

ارزی ای متفاوت انجام داده و زنجیره همگونهت معنای آنها را بهبندی نموده، تثبیرا مفصل
ترین تفاوت میان این دو گفتمان، دارا بودن دو دال مرکزی غیرمشابهی را ایجاد نمایند. شاید مهم

گفتمان »توان نام آن را متفاوت بود. گفتمان اول، گفتمانی است که با تساهل و تسامح می
ید آن بر وجوه ملی بیش از وجوه دیگر بود. در گفتمان رقیب اما وجوه گذاشت و تاک« گراییملی

نامید که ارجحیت « گراییگفتمان اسالم»توان با نام دیگری مورد توجه بود. گفتمان رقیب را می
ترین و ، مد نظر خود قرار داده بود. این شاید مهم«منافع ملی»را بر « امت اسالمی»منافع 

و رقابت میان دو گروه از انقالبیون در فردای پیروزی انقالب اسالمی بود تاثیرگذارترین کشاکش 
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که سلسله حوادث و راهبردهای آینده کشور را در حوزه داخلی و خارجی دستخوش تحوالت 
خود قرار داد. این کشاکش گفتمانی، که در بسیاری موارد به حوزه عمل نیز کشیده شد، تا زمان 

قدرت و تفوق صدر است که گفتمان دوم بهبود. با سقوط دولت بنیصدر پابرجا سقوط دولت بنی
اند، به نوعی صدر بر روی کار آمدههایی که پس از سقوط بنیتا به امروز نیز تمام دولت»رسیده و 

 . (Dehghani Firouzabadi, 2014: 22)«شوندگرایی محسوب میذیل همان گفتمان اسالم
شفاف  عناییممرکزی گفتمان حاکم در ایران و عدم تفکیک  با وقوع انقالب و تغییر در دال

های یاست، گسستی مجدد رخ داد که خود را در برخی از س«اسالم ایرانی»و « گراییاسالم»میان 
بندی میان عوامل مختلف مفصل»المللی جمهوری اسالمی نشان داده است. ای و بینداخلی، منطقه

اصل کند که حاد میکه منجر به تغییر هویت شود، نظامی را ایجو ایجاد رابطه میان آنها به شکلی 
بندی گفتمان ترتیب، مفصل. بدین(Laclau and Mouffe,  1985: 105)«ها استبندیاین مفصل

های تنظیم شده را ها و استراتژیها را تعریف، و به تبع آن، سیاستتواند هویت مولفهاست که می
فکیک . عدم تق دهدرآمد و منطبق یا غیرمنطبق با بستر مورد نظر، سوبه سمت مسیر کارآمد یا ناکا

ای بندیمفصل ، همان تعریف و«اسالم ایرانی»و « اسالمگرایی»و تعریف شفاف میان دال مرکزی 
هایی را با ها و عدم انطباقاست که در گفتمان حاکم بر ایران پس از انقالب اسالمی، ابهام

ورود  زده است. از سوی دیگر، تمدنی آن رقم-ایران و سیر تاریخیهای فرهنگ راهبردی مولفه
دیشه ساحت ان های غیرمنطبق با بستر ایران از طریق متفکران و اسالمگرایان غیرایرانی بهاندیشه

نقالب ان پس از ها به درون گفتمان حاکم بر ایرااسالمگرایان ایرانی و ورود همان باورها و آرمان
اهبردی رهایی غیرمنطبق با فرهنگ است که نتیجه خود را در اعمال سیاست اسالمی، وجه دیگری

 مدنی ایران، نشان داده است. ت-و سیر تاریخی
گرایانه های خالفتگرایانه همراه با اندیشههای چپبه عنوان مثال، ورود و تلفیق اندیشه

 گرای گفتمانهای ملیفهمتفکرینی مانند سید قطب، منجر به فاصله گرفتن و ایجاد تضاد با مول
گیری خصومت شدید در سیاست خارجی جمهوری اسالمی با کشورهای ایران و همچنین شکل

های گفتمانی و گسست فرهنگ ترتیب، این موارد در زمره حوزه گسستغربی شد. بدین
شته یران ندابندی خواهد شد که نسبتی را با بستر و پیوست فرهنگ راهبردی اراهبردی ایران دسته

ین ت. از اده اسشو همانگونه که عنوان شد، از حوزه بیرونی وارد ساحت اندیشه متفکران ایرانی 
شود اما پذیری فرضیه نوشتار محسوب مینوعی ابطالمنظر، این حوزه، هم گسست است و هم به

یاست ای از پیوست فرهنگ راهبردی نیز در سدر این میان و در راستای آزمون فرضیه، حوزه
ن در ای جمهوری اسالمی نیز وجود دارد که نقش و تاثیر عوامل فرهنگ راهبردی ایرانطقهم

 خواهد داد. ای جمهوری اسالمی را نشانسیاست منطقه
 ها و تاثیر فرهنگ راهبردیپیوست -3-4

های فرهنگ راهبردی ایران، نقش و تصویری برای پیش از این ذکر شد که مجموعه مولفه
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های مادی کشور، خود را بازتولید و اند که در طول تاریخ، فارغ از توانایینمودهایران را ترسیم 
اند. شاید بتوان عنوان کرد که های مرتبط با حوزه بیرونی تاثیرگذار بودهدر سیاستگذاری

ترین نقشی که برای ایران تصویر شده، نقش ابرقدرت و یا قدرت بزرگ در منطقه و نظام برجسته
های ملی مختلف در طول ای ایران نیز در حکومتهای منطقهت و بخشی از سیاستالملل اسبین

تاریخ، بر اساس همین هدف تنظیم و عملیاتی شده است. این هدف اما متفاوت از منطق 
های فرهنگ راهبردی ایران قرار دارد. در این میان، گرایی و تحت تاثیر بسیار زیاد مولفهواقع

های فرهنگ راهبردی کنش با مولفهصورتی دیالکتیکی و با برهمیز بهتجربیات عمیق تاریخی ن
ای را رقم زده است که نیاز دارد در ایران، آنها را تشدید و تعمیق نموده و سیاستگذاری خارجی

ای و جهانی مبارزه کرده و از این های منطقهدرجه اول، با به حاشیه رانده شدن توسط قدرت
ایگاه و کرامت تصویر شده برای خود را کسب نماید. احیای مجدد طریق، تالش نماید تا ج

ها نهفته است و مجموعه عوامل سازنده در کنه این تالش« تمدنی ایران -امپراتوری فرهنگی»
فرهنگ راهبردی ایران )که به تعدادی از آنها در سطور پیشین اشاره شد(، حول این هدف خود را 

های مختلف، المللی ایران در دورهای و بینهای منطقهتگذاریبازتولید کرده و بر بنیان سیاس
ها، اند. نکته قابل توجه این است که صورت ظاهری این تاثیرگذاریتاثیری چشمگیر گذاشته

ارتباطی گسترده با دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران داشته و خود را در قالب و صورت همان 
صورتی مشابه در طول دوران باقی مانده است. ه و بنیان آنها، بهدال مرکزی نشان خواهند داد اما کن

بازتولید « های تمدن بزرگدروازه»به عنوان مثال، همان امری که در دوران پهلوی دوم خود را در 
تمدن »و ترسیم کرده بود، چون به قالب شیعی و دوران جمهوری اسالمی درآمد خود را در قالب 

 بازتولید نمود. « ی جهان اسالمالقرام»و « نوین اسالمی
های بسیار زیادی در راستای تضعیف و آسیب رساندن به ایران از در طول تاریخ مدرن، تالش

ای انجام پذیرفته شده است که ادراک از آن در ارتباط ای و فرامنطقههای منطقهتسوی قدر
و مواردی از این « ر قربانی بودنحس مستم»یا « بدبینی به بیگانگان»هایی مانند تنگاتنگ با مولفه

دست قرار داشته و تجربیات عمیق تاریخی نیز مانند عهدنامه گلستان و ترکمنچای، جدایی بحرین 
و مساله مالکیت سه جزیره جنوبی و همچنین جنگ ایران و عراق و ... منجر به تعمیق و تشدید 

ای مدتی طوالنی، مملو از ادراکی آنها شده است. از همین منظر، ضمیر ناخودآگاه ایرانیان  بر
ها و ای است. سویهای و فرامنطقه، محصور میان دشمنان منطقه«ایران»است که بر اساس آن 

توان در متون باستانی ایران مشاهده و تحلیل نمود که نشان دهنده همین امر اشارات متعددی را می
ین احساس در میان پادشاهان و قهرمانان تصویر کشیدن ااست. به عوان نمونه، شاهنامه مملو از به

عنوان شر تعریف دشمنان ایران که در شاهنامه به»اهلل صفا معتقد است که ایران است. ذبیح
. همین (Safa, 2008: 600)«تازیان -4رومیان  -3تورانیان  -2دیوان  -1شوند چهار دسته هستند : می
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پهلوی اول و همچنین پهلوی دوم نیز خود را در  های فرهنگ راهبردی ایران در دوره قاجار،مولفه
توان به اظهارات پهلوی دوم اشاره نماید که به عنوان مثال میهایی مشابه بازتولید میقاب و قالب

ما جز دشمن در مرزهایمان »نماید که به صراحت عنوان می 1ای با فاالچینمود. شاه در مصاحبه
. در دوران جمهوری اسالمی (Fallaci, 1979: 16)«دهدج مینداریم. تنها عراق نیست که ما را رن

نماید. نکته قابل توجه این است که این نیز همین مولفه خود را به شکلی دیگر بازتولید می
 سو و سیاستهای فرهنگ راهبردی از یکموضوع، ارتباط تنگاتنگی را با بازتولید دیگر مولفه

های ای از سوی دیگر، دارد. ورود قدرتران در نظم منطقهالملل در قبال ایهای نظام بینقدرت
هایی شد که در بسیاری از مواقع، در راستای تضعیف ایران گیری رقابتای منجر به شکلفرامنطقه

های ایران و روسیه ای آن بود. تجربه جنگای این کشور و تقویت رقبای منطقهو جایگاه منطقه
زمین، سرآغاز تشدید و تعمیق چنین هایی از ایرانه بخشدر دوران حکومت قاجاریه و تجزی

های فرهنگ راهبردی ایران قرار داشت. از هایی بود که در ارتباطی نزدیک با دیگر مولفهمولفه
های منطق و دلیل نباشد اگر عنوان شود که تعمیق و تشدید برخی از مولفهاین منظر، شاید بی

ناشی از به چالش کشیده شدن نقش ایران در منطقه و تضعیف  فرهنگ راهبردی ایران تا به امروز،
ای،  و تقویت رقبای آن در منطقه بوده است. های بیگانه فرامنطقهآن، از زمان ورود قدرت

عنوان قدرت بزرگ منطقه های بریتانیا در خلیج فارس همواره در راستای تضعیف ایران بهسیاست»
ایران بوده جمهوری اسالمی تر و وفادارتر برای تضعیف دهی به واحدهای سیاسی کوچکو شکل

   .(Hunter, 2017: 21)«است
خوبی در الملل بههای بزرگ نظام بینهایی از سوی برخی قدرتاستمرار و ادامه چنین سیاست

دوران قاجار، پهلوی اول و دوم و همچنین جمهوری اسالمی قابل پیگیری و تحلیل خواهد بود. 
ای تضعیف قدرت و جایگاه ایران در منطقه و تقویت رقبای ایران بدست تالش در راست

ایران را « تنهایی تاریخی»هایی مانند المللی مانند بریتانیا، تشدید و تعمیق مولفههای بینقدرت
نمود تا جایگاه و کرامت همراه داشت که با ورود به عرصه سیاستگذاری خارجی تالش میبه

دن ایران را بازگردانده و از آن حفاظت نماید. پیوستن بسیاری از کشورهای متناسب با تاریخ و تم
ای نیز منجر به منطقه به سیاست تضعیف ایران و به حاشیه راندن این کشور از نظم و نظام منطقه

ای های خارجی و منطقهتبع آن، سیاستهایی در ضمیر ناخودآگاه جمعی و بهتشدید چنین مولفه
در دوران پهلوی دوم، خود را در  برای تضعیف ایران از سوی کشورهای منطقه ایران شد. تالش

طور کلی کشورهای به»دهد. گیری انقالب در ایران نشان میحمایت کشورهای عربی از شکل
افزایش مشکالت داخلی ایران  -1کردند: منطقه، به این دالیل از انقالب ایران حمایت می عرب

تصور اینکه  -4تصور بدست آوردن سه جزیره  -3ای ایران ش نقش منطقهکاه -2بعد از انقالب 

                                                           
1. Oriana Fallaci  
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با از میان رفتن پادشاهی ایران )که رابطه خوبی با اسرائیل داشت( کفه عربی ترازو در منطقه 
گرا ممکن است برخی تغییرات تاریخی مانند حکومت اسالمی و کمتر ملی -5تقویت خواهد شد 

سیاست تضعیف ایران در دوره   .(Hunter, 2017: 14)«را باشدتغییر نام خلیج فارس را پذی
الملل با همکاری کشورهای های نظام بینسابقه یافت و قدرتجمهوری اسالمی، افزایشی بی

های جمهوری اسالمی و یا کنش(، تالشی مستمر را ای )چه در قالب واکنش به سیاستمنطقه
ای تا حد ممکن به حاشیه رانده شده و نظم و نظام منطقهاند که جایگاه و نقش ایران در انجام داده

های جمهوری اسالمی در قبال نظم و نظام ایران تضعیف شود. از همین منظر، بخشی از سیاست
ای نیز بر این اساس شکل گرفته است تا مانع از تضعیف خود شده و جایگاه و نقش ایران در منطقه

هایی مشابه در دوران جمهوری امر منجر به بازتولید سیاستاین نظم و نظام را بازگرداند. همین 
های فرهنگ راهبردی اسالمی شده است که بنیان و پایه برخی از آنها تحت تاثیر همان مولفه

میان فرهنگ »مذکور است. از همین منظر است که برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که 
توان یک استمرار مشخصی را مشاهده کرد باالخص در راهبردی شاه و دوران بعد از انقالب می

  .(Eisenstadt, 2015: 2)«ایمقوله تسلط منطقه
ن های مختلف روی کار آمده در دوران پس از انقالب نیز اگرچه همگی ذیل گفتمادولت

ای منطقه اند اما مشی و راهبردهای متفاوتی در حوزه سیاست خارجی واسالمگرایی فعالیت کرده
فر صها به نقطه اند. نکته قابل توجه این است که در نهایت، فعالیت تمامی آن دولتش گرفتهدرپی

نوعی شکل گرفته است که در آن، همان ادراک پیشین ای بهپیشین بازگشت کرده و فضای منطقه
بدون » های فرهنگ راهبردی رخ دهد. ایران در همین دوران، خود را کشوریو بازتولید مولفه

، «رگقدرتی بز»، «المللتحت نظم ناعادالنه بین»، «مظلوم و قربانی شده» ، «استراتژیکشریک 
ه با همرا« یسرزمینی آرمان»، «محصور میان دشمنان»، «نیرویی خیر در مقابل شرهای بیرونی»
قش رامت و نبیند که باید برای بازگشت دوباره به جایگاه، کو ... می« پشتیبانی خداوند از آن»

چه ود، اگربعراق  استراتژی مهار دوجانبه که هدفش انزوای ایران و»ب خود، مبارزه نماید. متناس
ای، بیرون طقه... من وصادی بعدها تغییر پیدا کرد اما ایران به میزان زیادی از معماری نظم امنیتی، اقت

زگشت باتالش و خواست جمهوری اسالمی، به میزان زیادی،  .(Colleau, 2016: 39)«گذاشته شد
ی آن نیز های تقابلی یا تعاملای و ایفای نقش متناسب با ایران است و اکثر اقدامبه این نظم منطقه

ها، دارای ها و تاکتیکگیرد و در عین تفاوت در برخی اهداف، استراتژیدر همین راستا انجام می
داشته  ی وجوداسالماگر یک امر مشترک میان پهلوی و جمهوری »تداوم با دوره پیشین نیز هست. 

دم شک عالمللی است. باشد، خواست و اراده آن برای تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه بین
یان مداوم آن ها نیز ادامه همان امر مشترک و تو تردید در نداشتن متحد واقعی در میان ابرقدرت

 . (Amin, 2017: 153-154)«دو حکومت است
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ر به ن در دوران جمهوری اسالمی، منجندن و تضعیف ایراترتیب، تشدید به حاشیه رابدین
قدرتی  های فرهنگ راهبردی مرتبط با کسب جایگاه متناسب برای ایران به مثابهتشدید مولفه

ان بر ایر حاکم بزرگ یا ابرقدرت منطقه شد که با صورتی اسالمی و مرتبط با دال مرکزی گفتمان
رتیبات تان از مادام که ایر»به عرصه عمل درآورد.  در این دوران، خود را به تصویر کشیده و

 از جانب ای بطور سیستماتیک کنار گذاشته شود، همسایگان باید انتظار یک سیاست دفاعیمنطقه
ای عوامل . این واکنش از سوی هر کشوری که دار(Amirahmadi, 1993: 8)«ایران را داشته باشند

کاهش  وضعیف ته باشد، و کشورهای دیگر در راستای ثابت و غیرثابتی مانند ایران در یک منطق
گ ت بزرنقش آن تالش نمایند، طبیعی است. تالش برای بازگشت به جایگاه و کسب نقش قدر
تحت  وتاه،در منطقه و جهان توسط ایران، امر و روندی است که در طول تاریخی نه چندان ک

ی و یق تاریخد و با توجه به تجربیات عمران، خود را بازتولیهای فرهنگ راهبردی ایتاثیر مولفه
 های بزرگ جهانی و کشورهای منطقه، تشدید و تعمیق یافته است.همچنین نوع کنش قدرت

ای که درصدد اعاده کرامت گروه تحقیر شده»نماید که فوکویاما بر همین اساس عنوان می
سود اقتصادی دنبال کند که بهمل میتر از افرادی عمراتب احساسیخویش است، به

 . (Fukuyama, 2019: 22)«هستند
یر های فرهنگ راهبردی ایران بار دیگر مرور شود، مشخص خواهد شد که تقداگر مولفه 

س ظهور و سپ ایران، مرکز جهان بودن و محل نزاع آخرین نبرد میان خیر و شر در نظم کیهانی
ه ایران، قدرتی بزرگ، ک ترتیب، تقدیر این استت. بدینگیری آرمانشهر اسمنجی و شکل

ظم ن»ن در آیگاه امپراتوری یا هژمون بوده و قدرت و عرصه عمل و کنش ایران باید متناسب با جا
مطلق،  ری خیرباشد. محل نزاع آخرین نبرد میان خیر و شر و سرزمین پیروزی و برقرا« کیهانی

های بزرگ جهان نداشته ر میان قدرتدتواند جایگاهی گیری آرمانشهر، نمیظهور منجی و شکل
ای جز تداوم ای، نتیجهحاشیه راندن ایران در نظم و نظام منطقهباشد. از این منظر، تالش برای به

ان در ر ایردرگیری و عدم ثبات نخواهد داشت. اما از سوی دیگر، دال مرکزی گفتمان حاکم ب
های گذاریو هدف های دیگرلبندی و تعریف داتبع، آن مفصلدوره پس از انقالب و به

ه را از دال مرکزی گفتمان، خارج ساخت« ایران»خود گرفته و ای ژانوسی بهراهبردی کشور چهره
بندی ها دستهاست. همانگونه که عنوان شد، عوامل برآمده از این موضوع، در زمره گسست

تمدنی این -نگیکه این چهره ژانوسی نتواند خود را با بستر تاریخی و فرهخواهد شد و تا زمانی
 های راهبردی نیز ادامه خواهد داشت. مرز و بوم منطبق سازد، بسیاری از کژکارکردی

 
 گیرینتیجه

ای جمهوری های منطقهبرخی از سیاست هدف مقاله حاضر شناخت و واکاوی بنیان و ریشه
ته بود. به های گذشای ایران در دورههای منطقهاسالمی و علت شباهت بعضی از آنها با سیاست
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همین دلیل تالش شد  نشان داده شود که علیرغم تغییر در دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران در 
ارزی و های همها، میدان گفتمانی، زنجیرهبندیتبع آن، تغییر در مفصلدوران بعد از انقالب و به

اسالمی به همان ای جمهوری های منطقهمواردی از این دست، تعداد نه چندان کمی از سیاست
توان ناشی سبک و سیاق سابق اما در قالبی متفاوت ظاهر و بازتولید شده است. این استمرار را می

متغیرهای تاثیرگذار ثابت )مانند اندازه و یا -1از تاثیر سه دسته متغیر دانست که عبارتند از: 
متغیرهای فرهنگ  متغیرهای بیرونی. -3متغیرهای فرهنگ راهبردی و  -2ژئوپولتیک کشور( 

راهبردی ایران متغیرهایی هستند که نشات گرفته از ایران باستان، تشیع، تجربیات تاریخی، 
ترین تاثیر خود اند اما بیشترین یا عیانها و ... هستند و در طول زمان خود را بازتولید نمودهاسطوره

مدن ایران در نظام را ساخت هدفی در راستای کسب جایگاه و نقشی متناسب با تاریخ و ت
های فرهنگ راهبردی ایران با بنیان اند. بررسی نسبت  و تاثیر میان مولفهالملل و منطقه گذاشتهبین

ها دهنده آن است که برخی از این سیاستای جمهوری اسالمی نشانهای منطقهبرخی از سیاست
های دور، اند که از زمانشدهعلیرغم ظاهری متفاوت، بر پایه همان منطق و ادراکی بنیان گذاشته 

های اند. قاب و قالبکار گرفته شدههای حاکم بر ایران تعریف و بهای دولتدر سیاست منطقه
ها ارتباط نزدیکی را با دال مرکزی گفتمان جمهوری اسالمی دارد اما متفاوت این سیاست

رتیب، تاثیر گسست و تهای ادراکی و راهبردی، تقریبا ثابت باقی مانده است. بدینبنیان
هویتی بازیگران، منجر به -های فرهنگ راهبردی ایران، در دو حوزه گفتمانی و ادراکیپیوست

ای جمهوری اسالمی شده است که در عین ای ژانوسی در سیاست منطقهگیری چهرهشکل
شود که خود را در چهره و صورتی متفاوت بازتولید کرده گسست، پیوست نیز محسوب می

 . است
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