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 خارجی سیاست در شناختیهستی امنیت و اسلامی هویت حفظ

  رهبري معظم مقام منظر از ایران اسلامی جمهوري
  طباطبایی علامه دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده یاردانش طباطبایی/ محمد سید

  aminhejazi30@gmail.com طباطبایی علامه دانشگاه المللنیب روابط دکتري دانشجويحجازي/امین

  چکیده
 نظام به نسبت را آن گیريجهت و رویکردها کشور هر خارجی سیاست

 معظــم مقــام نقــش، ج.ا.ایــران در. ســازدمی نمایــان الملــلبین روابــط و
 قـانون اسـاس بـر و اسـت برتـر و ویـژه، خـارجی سیاست در رهبري
 سیاسـت در کلـان هايگیريتصـمیم بـراى را جایگـاه بالاترین، اساسى
 مسـئولان با سالانه دیدارهاي در رهبري معظم مقام. دارد نظام خارجى
، کشـورها سـایر در ج.ا.ایـران سیاسی نمایندگان و خارجه امور وزارت
 کمّی محتواي تحلیل و کنندمی تبیین را ج.ا.ایران خارجی سیاست اصول

 نظـام هویـت حفـظ اصـل چهـار که دهدمی نشان ایشان بیانات کیفی و
ــران اســلامی ــی، ای ــت، ســلطه نظــام نف ــر در مستضــعفان از حمای  براب

 اصول ترینمهم، غیرمحارب هايدولت با آمیزصلح روابط و مستکبران
 در که باشندمی رهبري معظم مقام اندیشه در ج.ا.ایران خارجی سیاست

 حـائز تـوجهی قابـل طـور بـه، ایران اسلامی نظام هویت حفظ آنها میان
 این به پاسخ دنبال به حاضر تحقیق، اساس این بر. است بالاتري اهمیت
 از ا. ا. ج خـارجی سیاسـت در اسـلامی هویـت حفظ چرا که است سؤال
 محققان فرضیه باشد؟می بالاتري اهمیت حائز، رهبري معظم مقام منظر

 در اسـلامی هویـت حفـظ، رهبـري معظـم مقـام منظـر از کـه اسـت این
 حـائز یـرانا.ا.ج شـناختیهستی امنیـت تـأمین دلیل به خارجی سیاست

 محتـواي تحلیـل، مزبـور فرضـیه بررسی براي. باشدمی بالاتري اهمیت
 مسـئولان بـا دیـدار هجـده در رهبـري معظـم مقام بیانات کیفی و کمّی

 از کشورها سایر در ج.ا.ایران سیاسی نمایندگان و خارجه امور وزارت
 از اسـتفاده بـا آن نتـایج سـپس و شده انجام 1390 سال تا 1368 سال

  . است شده تحلیل شناختیهستی امنیت نظریه
 معظـم مقـام، ایـران اسـلامی جمهـوري، خـارجی سیاسـت :واژهدیکل

  . هویت، شناختیهستی امنیت، رهبري
  31/1/1395 تأیید خیتار                                   18/12/1394 افتیدر خیتار
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  مقدمه

 شدهيزیرطرح شیپ از اعمال رشته کی ای ياستراتژ از است عبارت یخارج استیس

 منافع چارچوب در نیمع یاهداف به یابیدست آن مقصود که یحکومت رانیگمیتصم توسط

 - یاجتماع یزندگ وجوه ترینمهم از یخارج استیس. است یالمللنیب طیمح در و یمل

 گرو در ياریبس حدود تا آنان اتیح و بقا رایز رود؛یم شمار به کشورها و هاملت یاسیس

، المللنیب نظام در کنشگري هر. )2 :1393، یآزرم و ی(متق آنهاست یخارج استیس

 ریسا با خود خارجی سیاستگذاري در که است نموده فیتعر خود براي را تییهو

 بر که آیندمی شمار به اجتماعی گرانیکنش هادولت. دینمایم تیرعا را آن، کنشگران

، آباديثانی (رسولی. کنندمی عمل خود هویت با متناسب یعنی تناسب منطق اساس

 يدیجد تیهو نیتکو باعث رانیا در یاسلام انقلاب وقوع، اساس نیا بر )85 (ب):1390

 يجمهور دولت يبرا که یتیهو د؛یگرد یخارج و یداخل عرصه در کشور نیا يبرا

 دربردارنده، کشور یمل منافع و يآزاد، استقلال از انتیص فهیوظ بر علاوه رانیا یاسلام

 نظام کی و است یفرامل متعدد يهانقش چارچوب در یفرامل فیتکال و هاتیمسئول

  . )30 :1390، يآبادیثان ی(رسولآورد یدپد دیجد يفکر قالب کی ای یارزش

 اساس بر خارجی سیاستگذاري و گیريتصمیم فرایند در ایران اسلامی جمهوري

 و تعریف اسلامی جمهوري عنوان به را آن نقش و هویت که کندمی رفتار هنجارهایی

 معنا سازتیهو يهامؤلفه چارچوب در رانیا یخارج استیس رفتار واقع در. کندمی تعیین

 جمهوري خارجی یاستس، واقع در. )47 :1389، فیروزآبادي (دهقانیابدییم مفهوم و

 است بوده خود سازهویت مبانی از بازتابی المللیبین عرصه در اخیر دهه سه در اسلامی

 یخارج استیس يهادوره یتمام در گرفتهشکل تیهو. )135 :1394، غلامی و (رستمی

 يبرا را یکسانی نـسبتاً يهانقش و بوده ثابت حال به تا انقلاب وقوع از بعد ج.ا.ایران نظام

 ـنیا ییبازنما يبرا دوره هر در لکن، است کرده جابیا المللنیب نظام صحنه در دولت نیا

 ابتداي از کلی طور به. تاس شده گرفته نظر در یمتفاوت رفتاري يالگوها، هانقش

 باعث رانیا اسلامی جمهوري انقلابی اسلامی تیهو، تاکنون یاسلام انقلاب ريیگشکل

  . )76 :1391، یحیذب و فیروزآبادي ی(دهقاناست شده رانیا خارجی استیس رفتار تداوم

 داشتن اریاخت در با حاکم نخبگان ژهیو به، نخبگان، یخارج استیس در، دیگر طرف از

 :1393، (اسدي. دارند کشور خارجی سیاست در کنندهتعیین نقش، جامعه يزمامدار سکان

 است ایران اسلامی جمهوري مقام بالاترین رهبري و نظام رکن ترینرفیع رهبري نهاد. )113
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 سیاست حوزه در جمله از نظام کلی هايسیاست تعیین، اساسی قانون 110 اصل اساس بر و

، فیروزآبادي (دهقانیاست رهبري مقام برعهده آنها جرايا حسن بر نظارت و خارجی

در  ايخامنه اللهآیت حضرت رهبري معظم مقام، اساس این بر. )255-254 :1389

 و خارجه امور وزارت مسئولان با سالانه دیدارهاي درهاي مختلف از جمله مناسبت

 اسلامی جمهوري خارجی سیاست اصول، کشورها سایر در ج.ا.ایران سیاسی نمایندگان

 چهار که دهدیم نشان شانیا اناتیب یفیک و کمّی محتواي تحلیل و کنندمی تبیین را ایران

 برابر در مستضعفان از تیحما، سلطه نظام ینف، رانیا یاسلام نظام تیهو حفظ اصل

 خارجی سیاست اصول ترینمهم، رمحاربیغ يهادولت با زیآمصلح روابط و مستکبران

 تیهو حفظ آنها انیم در که باشندمی رهبري معظم مقام اندیشه در رانیا یاسلام يجمهور

 چرا که است این تحقیق اصلی سؤال نیبنابرا. است يبالاتر تیاهم حائز، رانیا یاسلام نظام

 تیاهم حائز، يرهبر معظم مقام منظر از ا. ا. ج خارجی سیاست در یاسلام تیهو حفظ

 تیهو حفظ، رهبري معظم مقام منظر از که است این محققان هیفرض باشد؟یم يبالاتر

 تیاهم حائز ج.ا.ایران یشناختیهست تیامن تأمین لیدل به خارجی سیاست در یاسلام

 به شناختیهستی امنیت نظري چارچوب ابتدا، مزبور فرضیه یبررس يبرا. باشدیم يبالاتر

 رهبري معظم مقام اناتیب یفیک و کّمی محتواي تحلیل ادامه در. شودمی بیان مختصر طور

 سایر در ج.ا.ایران سیاسی نمایندگان و خارجه امور وزارت مسئولان با دیدار هجده در

 مقام اندیشه در که شودمی داده نشان و گرددمی ارائه 1390 سال تا 1368 سال از کشورها

. باشدیم يبالاتر تیاهم حائز ا. ا. ج خارجی سیاست در یاسلام تیهو حفظ، رهبري معظم

 از استفاده با اسلامی هویت حفظ خصوص در رهبري معظم مقام اناتیب لیتحل، ادامه در

 ارائه مزبور مطالب از گیرينتیجه نهایت در. شودیم انجام یشناختیهست تیامن هینظر

  . شودمی

  شناختیهستی امنیت نظریه نظري: چارچوب -1

 اســتیس و الملـلنیب روابـط در )Ontological security(شـناختیهستی امنیـت هیـنظر

، دنزیـگ. اسـت شـده اسـتنتاج يفـرد سـطح در دنزیگ یآنتون یانسان وجود هینظر از یخارج

 نظـم و تـداوم ینـوع احسـاس« به افراد هیاول و یاساس ازین صورت به را یشناختیهست تیامن

 فیـتعر، »ندارنـد قـرار فـرد یادراکـ طیمحـ در ماًیمسـتق کـه ییآنهـا جملـه از، حوادث در

 است؛ اصلی و اولیه نیاز یک یشناختیهست تیامن. )44 :1388، يروزآبادیف ی(دهقانکندیم

 و اطمینان عدم از بازیگران و باشدیم بشر يازهاین نیتریاصل از کیی یتیهو يهاهیداع زیرا
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 بـه یسـنت نگـاه در. )265 :1388، (میتزنهراسـند در هـویتی تهدیـد یـک عنـوان بـه حتمیّت

 هـم گـرانید بـه و هسـتند یکـیزیف تیـامن یپـ در فقـط هادولت که است نیا فرض، تیامن

 کـه سـتین یتیامن تنها یکیزیف تیامن که است نیا تزنیم استدلال اما، زنندیم یکیزیف بیآس

 افـراد تثبیـت و امنیـت تـأمین براي جامعه. )191 :1390، فامزدانی(هستند آن یپ در هادولت

 هـايهویت ایـن بـه افـراد صـورت ایـن در. باشـد داشـته معرفتـی و شناختی ثبات باید خود

 سـایر از آن تمـایز و یـتهو، جامعـه اصـلی عنصـر یک. شد خواهند وابسته باثبات گروهی

 بـا را شخصـی یـا درونـی دنیـاي که است مفهومی هویت. )274 :1388، (میتزناست جوامع

 کلیـدي معنـاي هـاهویت. کنـدمی ترکیـب اجتماعی روابط و فرهنگی اشکال جمعی فضاي

 و رویـدادها بـه تنسـب آنهـا هواسـط بـه مـردم و دهنـدمی شـکل را افـراد تیـذهن که هستند

 کاسـتلز امانوئـل. )17 :1380، محمـدي (گلشـوندمی حساس خود زندگی محیط تحولات

 را معنـا هـم هـاهویت، دهنـدمی سـازمان را هـاکارویژه هـانقش که گونه همان است: معتقد

 از و اسـت ضـرورت داراي انسـان و جامعـه بـراي امنیـت ایجاد در هویت. دهندمی سازمان

 :1388، هراتـی و (عیوضـیاست هویـت نیازمنـد توسـعه و پیشـرفت بـه رسـیدن دیگر سوي

 خـارجی سیاسـت کـه اسـت موضـوعاتی از، دیگران و خود شناخت و هویت مفهوم. )107

 جهـان کجـاي در بداننـد کـه انـدآن خواهـان کشـورها. اسـت متکـی آن بـه بسیار کشورها

 و سـاخت مبناي، »دگرسازي« و »خود«. دارند آنها به نسبت نگرشی چه دیگران و اندایستاده

 تعیـین اسـاس و دهـدمی تشـکیل را کشـورها خـارجی سیاسـت گیريجهـت بـه دهیشکل

 فیـتعر، تیهو هر واقع در. )601 :1381، (پورآخونديآیدیم شمار به دشمنان و مـتحدین

 روابـط فهـم بـراي ابزاري و خود از درکی، افراد به که است سازوکاري و کنشگر اجتماعی

 مسـتلزم کنشـگر کیـ تیـهو نیتکو گرید سوي از. دهدمی ارائه را خارجی طیمح با خود

 هـاهویت. )181 :1391، آباديثانی رسولیاست( گريید و خود انیم ییمرزها به شدن قائل

 از حـداقلی سـطح کـم دسـت آنکـه بـراي داخلـی جامعه در چه و المللبین سیاست در چه

 کـارویژه سـه ايجامعـه هـر در و هسـتند ضـروري، گـردد تضـمین نظـم و پذیريبینیپیش

 بـه و، دیسـتیک شـما کـه نـدیگومی گرانید به، ستیدیک که ندیگومی شما به دارند: ضروري

 اقتصـادي گـرانکـنش هـادولـت. )455 :1393، (هوپفسـتندیک گـرانید که ندیگومی شما

 اجتمـاعی گرانـیکـنش بلکه، کنندمی گیريتصمیم و رفتار، پیامد منطق اساس بر که نیستند

ــه ــدمــی شــمار ب ــر کــه آین ــی تناســب منطــق اســاس ب ــا متناســب یعن ــت ب  عمــل خــود هوی

  . )85 (ب):1390، آباديثانی (رسولیکنندمی
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 چـه اینکـه. است خود امنیت بلکه، نیست بدن امنیت، شناختیهستی امنیت، اساس این بر

 هـم ایـن امـا، نـدارد وجـود خـودي هیچ، بدن بدون البته چیست؟ مانهویت و هستیم کسی

 ممکـن بـدن امنیـت از اطمینـان کسـب، خـود از ثـابتی درك بـدون که است درست کاملاً

 ایـن در قطعیـت عـدم. است هویت با هاکنش و اقدامات تناسب در هویت قطعی نیاز. نیست

 :1394، غلـامی و (رسـتمی شـودمی تلقی هویت و عقلانی اقدام علیه تهدیدي مثابه به، مسئله

 تیـهو و يکـارگزار يبـرا شـرطشیپ و ازینشیپ کی یشناختیهست تیامن، واقع در. )138

 درصـدد تنهـا نـه هـادولت. )45 :1388، يروزآبـادیف ی(دهقاناسـت یخودشناسـ و یشخص

 تیـامن بلکـه، هسـتند خـود یرانـحکم ساختار و نیسرزم یعنی يماد و یکیزیف تیامن تأمین

 از تیـامن احسـاس نیا. کنندیم جستجو زین را یحقوق متحد گریباز عنوان به شیخو تیهو

ــم ــت فه ــتمر و ثاب ــادولت مس ــهو از ه ــاتیارجح، تی ــداف، ه ــافع و اه ــود من ــل خ  حاص

 هـم و افـراد يبـرا هم یابیتیهو ندیفرا. )153 :1391، ينور و يروزآبادیف ی(دهقانشودیم

 نجاسـتیا یابیتیهو نیا تیاهم. شودیم انجام گرانید با شانروابط قیطر از هادولت يبرا

 طیمحـ کیـ بـه، باشـند داشته بودن کارگزار احساس بتوانند آنکه يبرا هادولت و افراد که

 لـازم مواقـع در شـانیازهاین و ابزارهـا نیبـ بتواننـد آن اساس بر که دارند ازین باثبات یشناخت

 مقابـل در خـود از دولـت ایـ فرد تصور اساس بر که یشناخت طیمح نیا. کنند برقرار ارتباط

 کـه آنجـا از. )325 :1390، ی(واعظدهـدیم تیـهو احساس او به، دیآیم دست به گرانید

 عمـل در کـه دارد بسـتگی ایـن بـه زمان طول در آن ثبات پس، شودمی کنش باعث هویت

 کـنش که است پویایی آیندفر یک هویت، دیگر عبارت به. گیرد قرار حمایت و تائید مورد

 کـه اسـت اسـاس ایـن بـر. نمایـدمی حفـظ را هویـت خـود نوبه به که گیردمی تنشأ آن از

 نیــز شــناختیهســتی امنیــت دغدغــه، فیزیکــی امنیــت بــر علــاوه کشــورها شــودمی اســتدلال

 و خـود بـه دولـت نگـرش، شـناختیهستی امنیت، واقع در. )262-265 :1388، (میتزندارند

. رسـاندمی ظهـور منصـه بـه را باشـند داشـته آن از دیگران خواهندمی هادولت که تصویري

، اسـت گرفتـه شـکل زمـان طـی در خود از یافتهتکوین روایت اساس بر که هادولت هویت

 و تشـویش. کنـدمی پـذیرامکان را هادولت بین روابط عرصه در خارجی سیاست هايکنش

ــانی وجــودي اضــطراب ــراي زم ــدا مفهــوم هــادولت ب ــدمی پی  شــوند متوجــه آنهــا کــه کن

 طلبیامنیـت. )144 :1394، غلـامی و (رسـتمیندارد سـازگاري آنهـا هویـت با شانیهاکنش

 اعمال و تحمیل طریق از شدید اطمینان عدم کردن کمینه براي علتی و انگیزه شناختیهستی

 سـازيعادي طریـق از اساسی اعتماد و اطمینان ایجاد. است محیط بر شناختی و معرفتی نظم




