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 چکیده 
اسگگت    راهبگگردی فرهنگگ   یکی از هنجارهای داخلی موثر بر سیاست خارجی کشورها،  

دهگگدل لگگخا ننبگگگای سیاسگگی بگگا  شگگک  می الملگگ   هر بازیگر در عرصه روابگگب بی  نقش  به    که 
المللگگی، رفتگگار سیاسگگت  های مشابه در عرصه بی  متفاوت، در موقعیت   های راهبردی فرهن  

کننگگدل در واقگگن، هنجارهگگای متفگگاوت در فرهنگگ  راهبگگردی  اوتی را اجگگرا می خگگارجی متفگگ 
هگگای مشگگابه داشگگته باشگگندل بگگر ایگگ   شگگود تگگا ادراف متفگگاوتی از واقعیت ها موجب می دولت 

 رفتگگار  جلالایگگرای بگگر  راهبردی ننبگگگای سیاسگگی  فرهن   به  دهنده شک   اساس، هنجارهای 

که رفتار سیاسگگت خگگارجی جلالا چگونگگه  موثرندل لک  مسئله ای  است   خارجی آی  سیاست 
راهبگگردی ننبگگگای   شودل پرسش اصلی ای  است که فرهنگگ  از فرهن  راهبردی متاثر می 

اسگگتچ چگگارچور ن گگری   اثرگخار بوده  جلالایرای  خارجی  رفتار سیاست  سیاسی چگونه بر 
   انگاری و رویکرد فرهن  راهبردی است و برای فهگگم فرهنگگ مقاله، تلفیقی از ن ریه سازه 

بهگگره گرفتگگه شگگده   راهبردی ننبگای سیاسی جلالا، از روش تحلیگگ  محتگگوای کیفگگی قیاسگگی 
هنجارهگگای  استل فرضیه محققای که پس از بررسی مورد تائید قرار گرفت ایگگ  اسگگت کگگه  

  جلالا محور بگگرای  ملی دولت رسالت   موجب تکوی  نقش ننبگای سیاسی  فرهن  راهبردی 
گرایگگگی و  طلبی، فراملی رفتگگگاری اسگگگتق     ی هگگگا رویکرد گردیگگگده و متناسگگگب بگگگا آی،  

 تجدیدن رطلبی را در سیاست خارجی جلالایرای به دنبا  داشته استل 
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 مقدمه 
کشور   هر  خارجی  سیاست  عوام   رفتار  از  استبی    یا  داخلیگوناگوی  متأثر  ل  المللی 

دانند و معتقدند رفتار  انگارای، رفتار سیاست خارجی کشورها را برخاسته از هنجارها میسازه

دولت خارجی  بعد  سیاست  دو  شام   هنجارها  ای   استل  خودشای  هویت  تفسیر  با  منطبق  ها 

روابب  در  بسیاری    های اخیر، مطالعاتالمللی و هنجارهای داخلی استل در دهههنجارهای بی  

م  یالملل  ی ب مهم  یداخل  هنجارهاید که  ن کن یاستدال     است ی سرفتار    تبیی  از    یمعموال بنش 

داخلی،    هادولت  یخارج  هنجارهای  از  یکی  داردل  عهده  به  که   راهبردیفرهن   را  به    است 

نقش  هویت   بی  و  روابب  عرصه  در  بازیگر  میالمل   هر  گزاره شک   و  مبانی  برابر  های  دهدل 

با فرهن رویکرد فر های  متفاوت، در موقعیت  های راهبردیهن  راهبردی، ننبگای سیاسی 

بی   عرصه  در  میمشابه  اجرا  را  متفاوتی  خارجی  سیاست  رفتار  واقن، المللی،  در  کنندل 

دولت راهبردی  فرهن   در  متفاوت  میهنجارهای  موجب  از  ها  متفاوتی  ادراف  تا  شود 

 های مشابه داشته باشندل  واقعیت

ای هنجارهایبر  اساس،  سیاسی فرهن  به دهندهشک     ننبگای  بر راهبردی   جلالایرای 

موثرندل لک  مسئله ای  است که رفتار سیاست خارجی جلالا چگونه   خارجی آی   سیاست رفتار

می متاثر  راهبردی  فرهن   فرهن   از  هنجارهای  اوالً  که  است  ای   مسائ   بنابرای   شودل 

جلالا   سیاسی  ننبگای  سیاست  راهبردی  رفتار  بر  چگونه  هنجارها  ای   اینکه،  دوم  و  کدامند 

می تاثیر  جلالا  فرهن   خارجی  تاثیرگخاری  چگونگی  مطالعه  تحقیق،  اصلی  هدف  گخارندل 

ایرای می اس می  رفتار سیاست خارجی جمهوری  بر  ننبگای سیاسی  واقن راهبردی  در  باشدل 

ن ام فهم  دنبا   به  راهبرمقاله  فرهن   هنجارهای  که  مند  هستند  جلالایرای  سیاسی  ننبگای  دی 

می قرار  تاثیر  تحت  را  ایرای  خارجی  سازهسیاست  رویکردی  با  ادامه  در  تاثیر  دهندل  انگارانه 

می تبیی   کشور  خارجی  سیاست  رفتار  بر  مزبور  ضرورت هنجارهای  و  اهمیت  به  ن ر  شودل 

جهت در  راهبردی  مدوّفرهن   ن ری  چارچور  فقدای  و  خارجی  سیاست  برای دهی  ی 

من ور تحلی  سیاست خارجی کشورها و کمبود  بهره به  از رویکرد فرهن  راهبردی،  گیری 

منابن علمی مربوط به تاثیر فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی بر سیاست خارجی جلالا، اهمیت  

می دوچندای  را  پژوهش  ای   ضرورت  پژوهش و  برای  را  زمینه  و  ای   کند  در  دیگر  های 
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 یدلنماخصوص مهیا می

 سیاست راهبردی ننبگای سیاسی چگونه بر رفتار پرسش اصلی مقاله ای  است که فرهن 

هنجارهای فرهن   فرضیه ای  است که  اثرگخار بوده استچ   ایرای جمهوری اس می خارجی

نقش ننبگای سیاسی  راهبردی   برای  ملی دولت رسالت  موجب تکوی   و    جلالامحور  گردیده 

آی،   با  استق    هایرویکردمتناسب  فراملیرفتاری  در  طلبی،  را  تجدیدن رطلبی  و  گرایی 

در ای  مقاله، فرهن  راهبردی به عنوای متغیر    سیاست خارجی جلالایرای به دنبا  داشته استل

به عنوای متغیر  مستق ، نقش  به عنوای متغیر وابسته تلقی    ملی  میانجی و رفتار سیاست خارجی 

انگاری )سطح واحد( و رویکرد فرهن   تلفیق ن ریه سازهشود و برای چارچور ن ری، از  می

جلالا، از    راهبردی استفاده شده استل در ای  مقاله برای فهم فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی

قیاسی روش کیفی  محتوای  استل تحلی   شده  و   استفاده  مفروضات  ابتدا  ترتیب،  بدی  

تلفیگزاره و چگونگی  راهبردی  فرهن   رویکرد  اصلی  سازههای  ن ریه  با  آی  بیای  ق  انگاری 

منابن شک می بهگرددل سپس،  شود و  جلالا مرور میننبگای سیاسی   راهبردی فرهن  دهنده 

  رفتار سیاست خارجیکه در   جلالایرای  ننبگای سیاسی  های فرهن  راهبردیدر ادامه، هنجار

سی بر تکوی  نقش  نحوه تاثیر فرهن  راهبردی ننبگای سیا شودل سپس  می بررسی  موثرند،  آی

بر رفتار سیاست خارجی   تاثیر فرهن  راهبردی  انتها، چگونگی  بررسی  و در  ملی جلالایرای 

  گرددلجلالایرای تبیی  می

بعم  بررسی  سا آمده  برابر  جلالایرای  طی  راهبردی  فرهن   با  مرتبب  مقاالتی  اخیر،  های 

مقاله  جمله  از  است  شده  جلالامنتشر  راهبردی  »فرهن   زمینههای  شاخص؛  ایجابی،  های  های 

فام،  (، »پایای جن  تحمیلی و فرهن  راهبردی ایرای« )یزدای1390اساسی« )ترابی و رضایی،  

چشم1393 سند  و  راهبردی  فرهن   مقدس،  »دفاع  بیست(،  اس می«  انداز  جمهوری  ساله 

)ول1393)پورسعید،   مقدس«  دفاع  دورای  در  جلالایرای  راهبردی  فرهن   »تحو   پور،  ی(، 

»درآمدی1393 دیگرای،   راهبردی فرهن  بر (،  و  )ولیزاده  »شالوده 1394جلالایرای«  شکنی  (، 

( راهبردی«  فرهن   تحلی   ایرانیای:  راهبردی  DeGroot and Others, 2008گفتار  »فرهن    ،)

( ایرای:Eisenstadt, 2015جلالایرای«  راهبردی  »فرهن   و  اس م    (  از  خمینی  امام  تفسیر  تاثیر 

دهنده به فرهن  راهبردی و  ( که در ای  مقاالت، منابن و عوام  شک (Taremi, 2014شیعی«  
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مولفه  اصو ،  شاخصهمچنی   و  شده ها  مطالعه  جلالایرای  راهبردی  فرهن   هنجارهای  و  ها 

 ای نشده استلاست؛ لک  به تاثیر فرهن  راهبردی بر رفتار سیاست خارجی ایرای اشاره

بر ای ، در    بر سیاست خارجی جلالایرای، مقاالت  افزوی  خصوص تاثیر فرهن  راهبردی 

اندل معدودی در داخ  و خارج از کشور منتشر شده که به برخی از ابعاد ای  موضوع پرداخته

جمله   استانلی از  مشنصات    ویلیس  ایرای«،  اس می  جمهوری  راهبردی  »فرهن   مقاله  در 

های کشتار جمعی را  س ح گیری ایرای دربارهمیمتص دهد وایرای را ارائه می فرهن  راهبردی

(ل همچنی  سهی  گودرزی و دیگرای در  Stanley, 2006)  داندمی فرهن  راهبردی تاثیر تحت

طریق   از  راهبردی«،  فرهن   پرتو  در  امریکا  متحده  ایاالت  و  جلالایرای  رابطه  »بررسی  مقاله 

دو کشور، تصویری از مناقشه ایرای و    های فرهن  راهبردی ای عناصر و مولفهمطالعه مقایسه

می دست  به  دیگرای،    دهد امریکا  و  اینکه  1396)گودرزی  ضم   کی  (ل  مقاله    آنتونی  در 

س ح و  ایرای  راهبردی  راهبردی»فرهن   فرهن   بی   رابطه  جمعی«  کشتار  و های   ایرای 

میس ح تحلی   و  تجزیه  را  کشتار جمعی  ما(ل  Cain, 2002)   کندهای  در    تسوناگایاسویوکی 

است که چرا ایرای   مقاله »فرهن  راهبردی ایرای و مسئله هژمونی« به دنبا  پاسخ به ای  پرسش 

-ای برنمیهای گزاف، دست از انرژی هستهالمللی و پرداخت هزینهبا وجود هجمه جامعه بی  

امت در خواهد؛ بلکه برای مقاومت و استق داردچ و معتقد است ایرای قدرت را برای سلطه نمی

می سلطه  ای ،  (Matsunaga, 2012)  خواهد برابر  بر  افزوی  نپرل  »س ح  جنیفر  مقاله  های  در 

باهسته ایرای«  راهبردی  فرهن   و  معتقد ارزیابی ای  راهبردی،  فرهن   به    عناصر  ایرای  است 

کاهش حس نافخ  عام  بازدارنده دفاعی برای تسلب بر منطقه و ای به عنوایسمت قابلیت هسته

ناامنی می از  )خود  به  Knepper, 2008رود  به طور خاص  مزبور،  مقاالت  از  لک  هیچکدام  (ل 

جمهوری   خارجی سیاست راهبردی بر رفتار موضوع ای  مقاله یعنی »چگونگی تاثیر فرهن  

هایی از مفاهیم و متغیرهای مرتبب با ای  موضوع را  اند و هر کدام بنش ایرای« نپرداخته س میا

 اندلمورد بررسی قرار داده
 

 انگاري و رویکرد فرهنگ راهبردي  چارچوب نظري: تلفیق نظریه سازه
راهبردی را بکار برد و از آی   برای اولی  بار مفهوم فرهن   جک اسنایدر،  1977در سا   

شام    ل فرهن  راهبردی(,Graham  12 :2014)المللی شد  های بی  مفهوم وارد تحلی  مای، ای  ز

https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010ShsiKskGmnHyj?chshnmHkwtsh=Yasuyuki+Matsunaga
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 درباره بکارگیری زور ننبگای و عموم مردم یک کشور  نگرش مجموعه هنجارهایی است که

معتقد است که سیاستگخارای هر کشور،    کالی  گریکندل  در سیاست خارجی را مشنص می

شیوه از  دارندم  تفسیر خاصی  راهبردی  رفتار  بنابرای    others, 2008: 4&DeGroot )  ناسب  (ل 

فرهن  راهبردی به عنوای مفروضات اساسی و پایدار ننبگای سیاسی و ن امی از کشوری به  

های اصلی فرهن  راهبردی که بر رفتار  (ل مولفه,Scobell  2 :2002کشور دیگر متفاوت است )

 ح زیر است: سیاست خارجی کشورها موثرند، به شر

 المل ؛نقش جن  در روابب بی   -1

 ماهیت دشم ؛   -2

 (ل 360:  1390کارایی توس  به زور )جانست ،   -3

سازه ن ریه  طریق  از  را  راهبردی  فرهن   بی  مفهوم  روابب  در  میانگاری  بهتر  توای  المل  

( بی   (ل Meyer, 2004: 3درف کرد  روابب  و  فرهن   مطالعه  سازهزیرا  با  تقریبا    انگاری المل  

تلقی می من ور سازههمانند  اجتماعی و شیوهشودل  از فرهن ، عموماً هنجارهای  های  انگارای 

منافن  به و  هویت  به  دادی  شک   برای  ارتباط  برقراری  و  استدال   طریق  از  آنها  کارگیری 

به لحاظ روش یا  بازیگرای استل  مستلزم شناسایی یک هنجار خاص  امر عموماً  ای   شناختی، 

ازمجموعه اسمیت،    ای  )رویس  است  سیاسی  رفتار  و  کنش  بر  آنها  تاثیر  ردیابی  و  هنجارها 

میسازه  (ل303:  1395 ایدهانگارای  بر  آنها  تمرکز  که  فرهن   گویند  جمله  )از  هنجارها  و  ها 

محیب امنیتی که  (ل زیرا  Rynning, 2003: 481کند )راهبردی(، رفتار کشورها را بهتر تبیی  می

شوند، تا حد چشمگیری فرهنگی است نه صرفاً مادی )جپرس  و  ر میها در آی جایگی دولت

ها در محیب اجتماعی سیاست  دولت  انگارای موافقند که هویتهمه سازه(ل  63:  1390دیگرای،  

شدهبی   ساخته  داخلی  و  محیبالمللی  وزی  و  هویت  تعریف  مورد  در  آنها  لک   های  اند؛ 

 :Sikkink, 2001 های دولتی اخت ف ن ر دارند )تالمللی و داخلی در شک  دادی به هویبی  

399&Finnemore   واحد  یانگار سازه(ل سازه  ،سطح  جای  عکس  به  و  است  سیستمی  انگاری 

ها تمرکز  دولت  رفتار المللی، بر رابطه میای هنجارهای داخلی با  تمرکز بر حوزه خارجی و بی  

دیگرای،    دارد و  سطحسازه  ل(194:  1393)کاربو  داخ     انگاری  در  تغییرات  اهمیت  بر  واحد 

کندل با توجه به ای   کشور و تاثیر آی بر رویکرد همکاری یا رقابت با سایر کشورها تاکید می
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تواند جدا از تعام  آی دولت در سطح  سازی یک دولت در داخ  میروش، فرآیند اجتماعی

  ای  در  (ل  Mohammad Nia, 2010: 153المللی، نقش و رفتار سیاست خارجی را تغییر دهد )بی  

جمله    راهبردیفرهن     چهارچور، که داخلی    هنجارهای از  هویت  است  یکدر    سازی 

راهبردی   فرهن   هر دروی در منتلفی هایها و روایتبرداشت به عبارتی،  نقش داردل بازیگر  

 مربوط  مسائ   و خارجی سیاست از متفاوتی بازنمایی ها،ای  برداشت از هرکدام و دارد وجود

 (ل 246: 1394آبادی و میرحسینی، گردد )رسولی ثانیرا موجب می آی به

انگارای رفتار بازیگرای سیاسی را با توجه به هویت و نقش بازیگرای در جامعه تبیی   سازه 

)می سازه(ل  Lebow, 2008: 3کنند  رهیافت  هنجارهای  در  راهبردی،  فرهن   به  انگارانه 

  2011:  63)  کنندرا تعریف میآی کشور    نقش ملی،  ورهر کشفرهن  راهبردی    دهندهتشکی 

Lauterbach, )عبارتی،    ل بر   کشور  رفتارکه  کند  میفرض  راهبردی  فرهن     کردی روبه   مبتنی 

نقش  برداشت مورد  در  س   آیها  در  می  یالملل  یب  است ی کشور  )ساخته   & Neumannشود 

Henrikki, 2005: 6ورها، رفتار سیاست خارجی  (ل بدی  ترتیب، فرهن  راهبردی متفاوت کش

سیاست   رفتار  بر  ملی،  نقش  تعریف  با  راهبردی  فرهن   بنابرای   داردل  دنبا   به  را  متفاوتی 

می تاثیر  کشور  )خارجی  نقش  ,Balamir  2007:  75گخارد  راهبردی  فرهن   ترتیب،  بدی   (ل 

کند می  یک متغیر مستق  را در تجزیه و تحلی  سیاست خارجی برای درف رفتار کشورها ایفا

(Meyer, 2004: 3  ل) 

سازه  ن ریه  از  تلفیقی  مقاله،  ای   برای    انگاری در  راهبردی  فرهن   رویکرد  و  واحد(  )سطح 

برداری قرار گرفته استل  مطالعه فرهن  راهبردی و تاثیر آی بر رفتار سیاست خارجی مورد بهره 

دی کشور یعنی کسانی که  گونه است که ابتدا مراجن فرهن  راهبر کاربست ای  تلفیق ن ری بدی  

تعیی    و  شناسایی  مردم(  عموم  یا  ن امی  و  سیاسی  ننبگای  )مانند  موثرند  خارجی  سیاست  بر 

های تارینی،  دهنده به فرهن  راهبردی کشور که شام  دی ، تجربه گردندل سپس منابن شک  می 

در میای ننبگای سیاسی    شود و در ای  راستا، باید تفسیر ای  رویدادها جغرافیا و للل است، بررسی می 

های منتلف در جامعه به طور موشکافانه مورد توجه قرار گیردل سپس هنجارهای فرهن   و گروه 

های منتلف پژوهش از جمله تحلی   راهبردی ننبگای یا عموم مردم آی کشور با استفاده از روش 

گردد فرهن   می   محتوای بیانات یا ن رسنجی و پیمایش و مصاحبه احصاء خواهد شدل خاطرنشای 
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تواند یکسای یا چندوجهی باشد که با استفاده از مطالعات  راهبردی ننبگای و مردم یک کشور می 

انگاری سطح واحد، فرهن   ای قاب  دستیابی استل در اینجا مطابق با ن ریه سازه تطبیقی و مقایسه 

می  تلقی  کشور  داخلی  هنجارهای  از  یکی  عنوای  به  ادامه، راهبردی  در  هنجارهای    شودل  تاثیر 

ل زیرا فرهن  راهبردی  شود فرهن  راهبردی بر تکوی  و تعریف نقش ملی آی کشور بررسی می 

هر کشور با توجه به هنجارهای آی، منجر به تعریف نقش ملی برای آی کشور توسب ننبگای یا  

شور  عموم مردم خواهد شدل در انتها، تاثیر نقش ملی خاص کشور بر رفتار سیاست خارجی آی ک 

 مطالعه و واکاوی خواهد شدل 

گونه به  راهبردی  فرهن   رفتار  اگر  در  تغییری  هیچگونه  آی  با  متناظر  که  یابد  تغییر  ای 

می آنگاه  ندهد،  رخ  خارجی  فرضسیاست  مسلم  رابطه  زیر  توای  را  متغیر  دو  ای   میای  شده 

ارزش و  باورها  در  تغییر  بدوی  اگر  همچنی   بردل  ابرازشدهسوا   که های  با    ای  پیوند  در 

توای در ارتباط ای  دو عام  تردید  اند رفتار تغییر یابد، آنگاه باز هم میهای پیشی  بودهسیاست

)برگر،   رفتار  96:  1390کرد  با  راهبردی  فرهن   تحوالت  انطباق  در صورت  است  بدیهی  (ل 

 توای ارتباط میای ای  دو متغیر را تایید نمودلسیاست خارجی کشور، می

 
 انگاری و رویکرد فرهنگ راهبردی تلفیق نظریه سازه :1شکل 

 

 منابع فرهنگ راهبردي نخبگان سیاسی جمهوري اسالمی ایران 
فرهن  راهبردی جلالا ریشه در فرهن  عمومی و فرهن  سیاسی ایرای داردل لخا با توجه به  

نگرش  و  باورها  بی  اینکه  بنیای های  مخهب،  و  تاریخ  از  برگرفته  ف االذهانی  و  های  عمومی  رهن  

منابن اصلی فرهن  راهبردی جلالایرای شام     بنابرای  به تبن آی،   کند، سیاسی ایرانیای را ایجاد می 

بی   ن ام  و  ژئوپلیتیک  موقعیت  ایرانیای،  تارینی  تجارر  شیعی،  شده  اس م  گرفته  ن ر  در  المل  

 استل 
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 اسالم شیعی   -الف

در ایرای را بدوی توجه به عنصر مخهب،    فرهن  راهبردی جلالایرای و مبانی هویت سیاسی

از  نمی یکی  شرایطی  هر  در  مخهب  به  گرایش  عبارتی،  به  دادل  قرار  بررسی  مورد  توای 

)سلیمی،  اصلی است  بوده  ایرانیای  هویت  سازنده  عناصر  نقش    شیعی  اس م(ل  43:  1386تری  

است که   ی فرهنگ یهادریچه  یاز مهمتر ی کو ی  کندیم فا یا راییا فرهن  راهبردی در  ی اساس

طر س   قیاز  بی  خود    ی هادگاهید  ی،ران یا  استمدارایی آی  ن ام  به  نسبت  بیای را    کنندیم  المل  

(DeGroot and others, 2008: 23 ل) 
 

 تجارب تاریخی ایرانیان -ب

  ی عمل  یهاتی و واقع ت  ای از تجرب  ی عی وس   فی ط   محصو  بررسی   راییاجلال  راهبردیفرهن   

باشک   و  ایی رانیا اخاطرات  که  راییوه  برده  است  ارث  به  خود  اجداد    2006:  20-21)  انداز 

Stanley,  ،دیگر سوی  از  تار(ل  کشورها  از مملو    ایی رانیا  ینی خاطرات  و    یخارج  ینفوذ 

برا  یهابی آس بنابرا  یآی  استل  تار    یکشور  در نی عوام     گخاردیم  ری تاث  ایی رانیا  درف  ی 

(2010: 16 Haji-Yousefi,  ل) 

 
 لیتیکموقعیت ژئوپ  -پ

مهم  راییا  ی ای جغراف تار  ینقش  تفکر    خ یدر  ا  جلالایرای  راهبردیو  ف ت  که    راییداردل 

تشک   ی هاتوسب کوه البرز  و  ب    ی زاگرس  و  و خل   یایدر    یشده  در    جی خزر در شما   فارس 

دارد،   قرار  ویژهجنور  بسیار  غربمنطقه  در    ایموقعیت    3 :2015)  است   ا ی آس  یجنور 

McInnis,  تیهو  وداده    ش ی را افزا  ی« کی زی ف  یکپارچگ ی احساس  »  ینسب   ی عی طب  محدوده    یا(ل  

 (ل ,Howard 2013: 29ه است )را به وجود آورد یمنحصر به فرد یفرهنگ 
  

 الملل نظام بین   -ت

جلالا    تشکی  ن ام از زمای    استل   المل    ی ب   ن ام   فرهن  راهبردی جلالایرای،   منابن از    گر ی د   ی ک ی 

سا    جلا ،  1357در  مسئوالی  و  مح لایرای  مردم  و    شه ی هم   ی ا منطقه   ب ی از  همچنی   مت طم 

بی  محخوریت  ن ام  از  ناشی  پخیرفته های  تاثیر  (ل  Afrasibi and, Maleki  255 :2003)   اند المل  
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کند  المل  مشاهده می ن ام بی  با    ز ی آم خصومت   ب ی مح   ک ی خود را در  نیز  در حا  حاضر    رای ی ا جلال 

 (ل  Strain, 1996: 20-21ی و مردم تاثیرگخار است ) که ای  موضوع در فرهن  راهبردی مسئوال 

 
 : منابع فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ایران 2شکل 

 

 هنجارهاي فرهنگ راهبردي نخبگان سیاسی جمهوري اسالمی ایران 
روش  لحاظ  داده از  گردآوری  برای  تحقیق  ای   در  راهبردی شناسی،  فرهن   فهم  و  ها 

روش  از  جلالا،  سیاسی  کیفی  ننبگای  محتوای  استل  تحلی   شده  استفاده  از بهره   قیاسی  گیری 

 هایدیدگاه ،  یابد که پیراموی موضوع تحقیق زمانی ضرورت می ،  رویکرد تحلی  محتوای کیفی

های پیشی  یا بسب آنها در ن ری گوناگونی وجود دارد و هدف از انجام تحقیق، آزموی ن ریه 

بینی متغیرها و تواند به پیش ت موجود در یک زمینه می ادبیا  و   هان ریه   لیک زمینه متفاوت است 

که به تعریف عملیاتی مفاهیم مورد ن ر دست   گردد و موجب می   روابب میای آنها کمک کند 

 ل  آورد مقوالت مورد نیاز پژوهش را فراهم می  ای  تعریف عملیاتی، و    پیدا کنیم 

کوچکتری   »واحد تحقیق،   هدف به یرسید برای که است مت   پیکره جزء  تحلی « 

میمی شمارش و گیریاندازه »مضموی«  تحقیق،  ای   در  تحلی «  »واحد  »مقوله  شودل  باشدل 

تحلی   شوندل با توجه به اینکه در  گیری میتحلی « متغیرهایی هستند که در تحلی  محتوا اندازه

قبلی است؛    قیهای تحقییافتهاستنراج کدها از ن ریه یا  قیاسی، منبن تعیی  کد،    محتوای کیفی

دست آمده است  های فرهن  راهبردی جلالا که بر اساس مطالعات اولیه بههنجار اساس، ای   بر

جدو )داده و  شدند  گرفته  ن ر  در  تحلی   مقوالت  عنوای  به  ثانویه(   برای   بندیمقوله  های 

در اینجا    کهها  همه داده  بندی،مقوله  جدو   ای  با استفاده از  سپس    شدلها تشکی   مقایسه داده
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است،   جلالا  ن ام  جمهور  روسای  و  رهبرای  مرتبب  شدند  مرور  بیانات  مقوالت  زیر  در  و 

قبلی  گنجانده   مطالعات  در  که  مقوالت  برخی  متوی،  بررسی  در  که  است  ذکر  شایای  شدندل 

 مورد توجه قرار نگرفته بودند، به مقوالت مزبور اضافه گردیده استل 

                      

 
 مراحل فهم هنجارهای فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ایران : 3شکل 

 

های فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی جلالا،  من ور فهم هنجارآماری ای  تحقیق به  جامعه

شام  بیانات رهبرای و روسای جمهور ن ام جلالا از ابتدای پیروزی انق ر اس می تا پایای سا   

درمی   1397 زیرا  سیاسی رجی،خا سیاست  باشدل  سیاسی بویژه ننبگای  با ننبگای    در حاکم 

دارندل  سیاست خارجی کشور در  ایکنندهتعیی   نقش  جامعه، زمامداری سکای داشت   اختیار

ای از واحدهای مورد مطالعه است که پژوهشگر قصد دارد از آنها یک  مجموعهنمونه،  جامعه  

بگیرد کلی  روش  متداو ل  نتیجه  کیفیروشدر  گیری  نمونهتری   هدفمند  نمونه  ، های  گیری 

نمونه که  معنا  ای   به  میاستل  انتنار  پژوهش هایی  اهداف  و  مسئله  ن ر  از  که  غنی    ، شوند 

انتنار    را  روبرو هستیم، باید آگاهانه قسمتی  هازمانی که با انبوهی از مطالب و مت  ؛ زیرا باشند

ای در دیدار  اهلل خامنهو آیت  امام خمینی ل بنابرای  بیانات  و تحلی  بر روی آنها انجام گیرد  کرد

با مسئوالی وزارت امور خارجه، سفرا و کاردارای جلالایرای در سایر کشورها و همچنی  مت   

، به عنوای جامعه نمونه برای  مجمن عمومی سازمای مل  متحدسننرانی روسای جمهور جلالا در 

 اندل تحلی  محتوا مورد بررسی قرار گرفته

درباره    جانستوی  فیاز تعر  های فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی جلالاهنجار  برای احصاء 

هنجارهایاستفاده    راهبردیفرهن    که  موضوعات    هجامع  کیدر    نیشا  شده  در خصوص 

 : ردی گیدربرمذی  را 
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 و صلح؛  جن    ماهیت •

   دشم ؛  تی ماه •

 (ل Rosa, 2013: 92-93راهبردی در توس  به زور )  حاتیترج •

»ترجیحات   شام  طبقه هس اساس، ای   بر و  دشم «  »ماهیت  صلح«،  و  جن   »ماهیت 

به عنوای به زور«  اساسی فرهن  راهبردی راهبردی در توس   شدل   گرفته ن ر در موضوعات 

های فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی جلالا که بر اساس  برای هر یک از ای  طبقات نیز هنجار

های ثانویه(، به عنوای مقوالت تحلی   است )داده  دست آمدهمطالعات اولیه در ادبیات تحقیق به

در ن ر گرفته شدند و سپس تحلی  محتوای کیفی بر مبنای آنها در محدوده زمانی تحقیق برای 

  های فرهن  راهبردی جلالایرای صورت گرفت و کدهای ذیربب از متوی جامعهبررسی هنجار

نها صورت گرفتل شایای ذکر است  نمونه استنراج گردید و سپس تحلی  و تفسیر بر روی آ

به   بودند،  نگرفته  قرار  توجه  مورد  قبلی  مطالعات  در  که  مقوالت  برخی  متوی،  بررسی  در  که 

مقوله استل جدو   اضافه گردیده  مزبور  بررسی هنجارهای  مقوالت  برای  بندی )کدگخاری( 

 فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی جلالا به شرح زیر است: 

 
 )کدگذاری( هنجارهای فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ا بندی : مقوله 1جدول  

 مقوله)هنجار(  طبقه 

 و صلح جن   ماهیت
 طلبی عادالنهصلح 

 جهاد دفاعی 
 مقابله با ظالم و دفاع از م لوم 

 دشم   تیماه
 نفی ن ام سلطه

 اعتمادی به بیگانگایبی 

 راهبردی در توس  به زور حاتیترج

 طلبی و خودکفاییاستق  
 گراییطلبی و برتریمنزلت

 پایداری و مقاومت 
 جانبهدفاع همه 

 گرایی( حفظ و بقای ن ام )مصلحت
 بازدارندگی
 قدرت نرم
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نمونه ادامه،  هنجاردر  با  مرتبب  اصلی  مضامی   از  ننبگای  هایی  راهبردی  فرهن   های 

 گردد: سیاسی جلالایرای به تفکیک سه طبقه باال بیای می

 

 جنگ و صلح ماهیت 
 

 های فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ا مرتبط با »ماهیت جنگ و صلح« «: هنجار2جدول »

 طبقه
مقوله 
 )هنجار( 

 هامصادیق در داده 

  ماهیت
و جن  
 صلح 
 

طلبی  صلح 
 عادالنه 

کنیم، لک  صلح شرافتمندانه اس می )امام  ما صلح را استقبا  می  •
 (ل 11/7/1361خمینی، 

خواهیم باشیمل یمل ما با همه مردم دنیا صلح می خواهما صلح می  •
می  باشیمما  داشته  دنیا  همه  با  مسالمت  خمینی،   خواهیم  )امام 
 (ل 28/11/1362

رسیده   • ما  به  که  دستوری  واسطه  به  کشوری  هیچ  به  تعدی  ما 
 )امام خمینی(ل است از اس م، ننواهیم کرد

)آیت • نیستیم  اه  زورگویی  نیستیمل  تجاوز  اه   ای، خامنه  اهللما 
 (ل 2/5/1390
منافعی در جن  • است  ما  آرامش  در  ما  منفعت  نداریمل  افروزی 

 (ل 18/2/1372ای، اهلل خامنه)آیت

ما مکرراً گفتیم که اگر چه سیاست ما سیاست صلح است، ولی  •
 )هاشمی رفسنجانی(ل ساختار دفاعی ما باید قوی باشد

و   • اعتقادی  مبانى  اقتضای  به  ایرای  اس مى  های  مایهجمهوری 
بر  آرامش  و  صلح  از  سرشار  جهانى  خواستار  خود،  دیرپای    تمدی 

 (ل 1377)خاتمی،  اساس کرامت انسانى است

ها پیش به سوی  ها و دولتساز ما به ملت پیام امروز ملت تمدی •
 ،نژاداحمدی )  اساس عدالت و معنویت است  آرامش و صلح پایدار بر

 (ل 1384

ر آرمای و عم ، پیوسته منادی  ایرای نه فقب تهدید نیست، بلکه د •
 (ل1392)روحانی،  جانبه بوده استصلحِ عادالنه و امنیت همه 

 جهاد دفاعی 
)امام   اگر صدام به ما حمله نکرده بود، ما کاری به عراق نداشتیم  •

 (ل 28/11/1362خمینی، 

از   دفاع  مسأله  • مسلمی   نوامیس  و  اس می  کشور  و  اس م  از 
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 خمینی(ل )امام  واجبات کفایی است

استل  • مهم  بسیار  معنایی  دارای  ما  ملت  برای  جن   ای   امروز 
مجاهدت  ریشهکوشش  سوزاندی  برای  فداکارانه  و  و    آمیز  تجاوز 

ای  علی اثبات  که  است  قادر  ملت  یک  قدرت که  خواست  های  رغم 
 (ل 1366ای، )خامنه  بزرگ از انق ر و ثبات و شرف خود دفاع کند

مقابله با ظالم و  
 از م لوم دفاع 

)امام خمینی،    تازیمکنیم و بر هر ظالمى مى هر عادلى دفاع مى  از •
 (ل 9/9/1358
می  • را  کلمه  دو  ای   اس م  پیغمبر  رهبری  تحت  اجرا ما  خواهیم 

 (ل 22/11/1359)امام خمینی،  کنیم؛ نه ظالم باشیم و نه م لوم
از مسلمای  • از ملت م لوم را جزو سیاستما دفاع  و دفاع  های  ها 

ای، اهلل خامنه)آیت  کنیمدانیم و از آی عدو  نمی   ی خودمای میاصول
 (ل 25/5/1383

گرایش اس می در دروی خود، ضد استکباری است، ضد ظلم    •
 (ل  7/10/1390ای، اهلل خامنه )آیت است

اگر مقابله با ستمگرای و زورگویای جهانی و حمایت از م لومای،   •
می یاغی  افتنار  آی  به  ما  است،  خامنه )آیت   مکنیگری  ای، اهلل 
 (ل 30/5/1386

برای  • مهرورزی  و  زیبایی  از  پر  دنیایی  برپایی  ملت خواستار  ای  
ملت انسایآحاد  و  دفاع ها  ضم   که  نماید  می  اع م  و  هاست 

امنیت  و  صلح  پاسدار  خود،  قانونی  و  مشروع  حقوق  از  قدرتمندانه 
ملت  همه  برای  کرامتپایدار  و  معنویت  عدالت،  اساس  بر  انسانی    ها 
 (ل 1388است )احمدی نژاد، 

هاستل ما ظلم  خواهی و حمایت از حقوق ملت رویکرد ما صلح  •
 (ل1396کنیم )روحانی، پسندیم و از م لوم دفاع می را نمی 

                                

         
 مرتبط با »ماهیت جنگ و صلح«  های فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ا: هنجار4شکل 

 ماهیت جنگ و صلح

 مظلوم از دفاع و ظالم مبارزه با

 

طلبی عدالت گرایانه صلح  جهاد دفاعی  
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 ماهیت دشمن 

 
 های فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ا مرتبط با »ماهیت دشمن« : هنجار3جدول  

 طبقه
 مقوله

 )هنجار( 
 هامصادیق در داده 

  تیماه
 دشم 

 

نفی ن ام 
 سلطه

می  • جهای  در  سلطه  ن ام  نفی  را  خود  بزرگ  پیام  همچنی   ما     داند انق ر 
 (ل 1366ای،  )خامنه 

 (ل 1381/ 5/ 27ای،  اهلل خامنه است )آیت   خارجی   سیاست   از مبانی ،  سلطه   ن ام   نفی  •

پخیر و مقابله عاق نه  گر و سلطه سیاست خارجی ایرای، نفی رابطه سلطه  شاخص  •
 (ل 1386/ 5/ 30ای،  اهلل خامنه )آیت   هوشمندانه با ن ام سلطه جهانی است  و 

با   یم و شاخص دیپلماسی خود را مقابله رو در هیچ موضوعی، زیر بار سلطه نمی    •
»سلطه  قاعده  از  خروج  و  سلطه  ن ام  جهانی  می سلطه    –گر  رفتار    دانیم پخیر« 

 (ل 1386/ 5/ 30ای،  اهلل خامنه )آیت 

رویای جهای تک قطبى و تحت قیمومیت یک قدرت، جز پنداری باط  و نشانه   •
 (ل 1377،  نیست )خاتمی   تاریخ   سیر   از   پندار  عقب ماندگى صاحبای ای   

جهای    گری و حکومت چند دولت بر های ناشی از ن ام سلطه بندی دورای قطب  •
 (ل  1388  ، نژاد احمدی )   به پایای رسیده است 

پسندیم و  هاستل ما ظلم را نمی خواهی و حمایت از حقوق ملت رویکرد ما صلح  •
می   از  دفاع  نمی م لوم  تهدید  ما  کس  کنیمل  هیچ  جانب  از  را  تهدید  و  کنیم 

 (ل 1396)روحانی،    پخیریم نمی 

اعتمادی بی 
 به بیگانگای

هیچ  • ایرای  انگلیسی ملت  به  استل اال وقت  نداشته  اعتمادی  ی هم شما هر چیز  ها 
نمایید،  و هر کار زشتی که مشاهده  بد  پیدا کنید، هر حرکت    بدی که در کشور 

 (ل 1376/ 1/ 27ای،  اهلل خامنه )آیت   هاست گویند ای  کار انگلیسی می 

  ن ام   یعنی   اس می   جمهوری   ن ام   ها با اساس امریکایی   که   است   ای    قضیه   اص   •
کار    ببرند که  را از بی    ن ام  کنند یا ای  می   دارند و ت ش   ، مشک  سلطه   بر نفی   متکی 

 (ل 1381/ 5/ 27ای،   خامنه اهلل )آیت   است   بسیار سنتی 

دارای و استعمارگرای و مسببای جن  او  و  مث  روز روش  است که همای برده  •
های پس از آی تا به امروز با تغییر چهره بر شورای امنیت و مراکز  دوم و نابسامانی 

 ( 1390  ، احمدی نژاد )  اند اصلی اقتصادی و سیاسی جهای سیطره پیدا کرده 
ستیزی امروز، واکنش  ستیزی امروز، فرزند استعمارگری دیروز استل غرر غرر  •

 (ل 1393به نژادپرستی دیروز است )روحانی،  
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 های فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ا مرتبط با »ماهیت دشمن« : هنجار5شکل 

 

 توسل به زور  ترجیحات راهبردي در

 
های فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ا مرتبط با »ترجیحات راهبردی در توسل به  : هنجار4جدول  

 زور« 
 هامصادیق در داده  )هنجار(  مقوله طبقه

حا یترج
  ت

راهبردی  
در توس   
 به زور

طلبی و  منزلت
 گراییبرتری

ش  ها، قدرتشما سفیر مملکت اس می هستید که از همة ای  قدرت •
 (ل 4/10/1361)امام خمینی،  باالتر است

و   • بلندتری   از  یکی  در  که  هستم  کشوری  جمهور  رئیس  م  
دورای بوده حساستری   بشریت  فرهن   کانوی  و  تمدی  مهد  تاریخ  های 

استوار بنا شده و    است و اکنوی نیز قلمرو ن امی است که بر همای پیشینه
پشتوانه بی   به  آی  فرهنگی  ب  -ن یر  اکنوی  اس می که  بیداری  برکت  ه 

 (ل 1366ای، )خامنه تکیه کرده است -غنای بیشتری یافته 

اراده • قوّت  و  ایجاد یک  ملت  مطرح شدی حضور مردمی  به حد  ها 
اهلل )آیت  کاری که ایرای اس می کرد  -قطب جدید در معادالت جهانی  

 (ل 1/5/1369ای، خامنه
می  • اس می  مجموعه جمهوری  همی   فعلی تواند  به    های  را  جهانی 

ای، اهلل خامنه)آیت   ای  سمت و آی سمتی که درست است، هدایت کند
 (ل 18/4/1370
حکومت اس مى و جمهورى    -اگر پرچم اس م به شک  حکومت   •

گوشه   -اس مى   ای   نمى   در  بلند  دنیاى  دنیا  در  اس مى  تحرکات  شد، 
 (ل 19/5/1371ای، اهلل خامنه )آیت رسید اس م، به ای  فعلیت نمى 

ملت ایرای و ن ام اس می به برکت اس م در مسیر دستیابی به نقطه  •
می  حرکت  قوی  و  متمدی  ملت  یک  خامنه)آیت   کنداوج  ای،  اهلل 

25/5/1378). 
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پدیده  • اس می  پدیده  جمهوری  امروز  تا  و  نبوده  یی  کوچکی 
عمیقباع مت و  اس می  تر  جمهوری  ن ام  تشکی   از  ماندگارتر  و  تر 

استل    وجودبه عمیقللل  نیامده  خودمای  دورای  در  مهمما  تری ،  تری ، 
اصی  و  روابب ماندگارتری   و  جهانی  تعام   سطح  در  پدیده  تری  

هستیمبی  جهای  سطح  در  انسانی  حیات  و  خامنه )آیت   المللی  ای، اهلل 
 (ل 25/5/1383

رسند در مقاب  ع مت وقتی سیاحای بزرگ دنیا به تنت جمشید می  •
 (ل 1376)هاشمی،  کنندایرای خضوع می  تمدی گخشته

ایرای سرفراز آمده • از  و پرآوازه  م   ملتى بزرگ  از  نمایندگى  به  ام 
اس م،    آیی   پخیرش  از  پس  و   بوده  تمدی ها قری پیش صاحب  که از ده 

استداشت  ممتاز  نقش  اس مى   تمدی   بسب  و   تاسیس  در )خاتمی،    ه 
 (ل 1377

تابنافِ   • گخشتة  همچوی  ایرای  شریف  اندیشهتارینی ملت  ای اش، 
 (ل 1391جهانی دارد  )احمدی نژاد، 

نوردیده • در  را  اطلس  اقیانوس  سوی  ای   تا  مولوی  با  با  ما  ما  ایمل 
ایم پس  ایمل ما با حافظ جهای را فتح کردهسعدی در د  آسیا نفوذ کرده

 (ل1396چه نیازی دیگر، به فتح جدید داریمچ! )روحانی، 

طلبی و استق  
 خودکفایی

 (ل 14/10/1359)امام خمینی،  بنا داریم مستق  باشیم و آزاد باشیم •
می  • خودمای  و  ما  بدهیم  انجام  را  خودمای  کارهای  خواهیم 
باشیممی  خودکفا  خودمای  کفایت  با  خودمای  خمینی،    خواهیم  )امام 
 (ل 4/10/1361
نباید تحت سلطه خارجی باشیم، نباید آنها دخالت در امور ما بکنند   •

 (ل 11/8/1364)امام خمینی،  ما خب بدهند و نباید به
روحیه  • یعنی  ذاتی  جوهر  یک  بر  تکیه  نتیجه  پیشرفت  ای  

و  استق   اس می  پایبندی  از  که  است  ملت  ای   شجاعانه  خواهی 
 ل ( 17/5/1375ای، اهلل خامنه)آیت گیردحکومت اس می سرچشمه می 

ساز و زمینه  لی م  از منافن  برخاسته   کشور، ضرورتی   تأکید بر استق   •
است  ملت  حقیقی   قدرت  افزایش کشور  خامنه)آیت  و  ای،  اهلل 

 (ل 27/5/1381
برانگیز در چشم شده ایرای اس می یک نقطه احتراماستق   شناخته  •

اداره و  سیاستمدارای  جهای،  سیاسی  جهای  طراحای  کشورهای  کنندگای 
 ل (25/5/1378ای، اهلل خامنه )آیت شودمحسور می 
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دولتملت • و  بی ها  تابن  که  نیستند  مجبور  برخی  ها  عدالتی 
از دست  قدرت را  امور جهای  تدبیر  و  باشند که شایستگی رهبری  هایی 
 (ل 1386اند )احمدی نژاد، داده

پایداری و 
 مقاومت

چنی    • خدا،  دشمنای  مقاب   در  اس می  جمهوری  که  است  محا  
اس می ننواهد    ی گاه دیگر جمهورحالت طوع و تسلیمی پیدا کند؛ آی 

 (ل 1/5/1369ای، اهلل خامنه)آیت بود
و  دیپلمات • بایستند  مستحکم  خود  اصولی  مواضن  در  باید  ما  های 

خمینی  امام  حضرت  پایمردی  و  قرار   استقامت  خود  الگوی  را  )رض( 
 (ل 15/5/1375ای، اهلل خامنه)آیت  دهند
نماینده  وظیفه • و  بهسفیر  ایرای،  اس می  جمهوری   کارگیریی 

دیپلماسی کیفی، قوی و کارآمد برای پیشبرد »سیاست ضد ن ام سلطه« 
آی نیز ایستادگی منطقی بر اصو  انق ر و مبانی شرعی    است که الزمه 

است مبانی  و  اصو   ای   به  نسبت  نداشت   رودربایستی  اهلل )آیت  و 
 (ل 9/12/1388ای، خامنه

مرحله • در  نه  ان  م،  انس م،  قلبی    تسلیم،  مرحلهباورهای  در  نه   و 
 (ل 7/10/1390ای، اهلل خامنه)آیت عم  و قرارداد، نباید وجود داشته باشد

اعتراض، بی  • و  ایستادگی  از جهای برچیده ننواهد عدالتی بدوی  ها، 
 (ل 1388، نژاداحمدی ) شد

ای که از دانش و مهمتر ای را نه از س ح هسته ما بازدارندگی هسته •
 (ل1396)روحانی،  ایماز آی از مقاومت ملت خود بدست آورده

 جانبهدفاع همه 

 )امام خمینی(ل اش ن امی باشدیک کشور اس می باید همه  •
 باشد )امام خمینی(ل عمومی  باید بسیج دفاع، حا  در •
کنند شویم، افتنار می ی وقتی با مدیرای و سردمدارای اینها مواجه م •

می  عم   بسیجی  و  هستیم  بسیجی  ما  اینکه  خامنه )آیت   کنیمبه  ای، اهلل 
 (ل 7/10/1390

 حفظ و بقای ن ام 
 گرایی( )مصلحت

همه • مصلحت  ای   و  انق ر،  مصلحت  یعنی  استمصلحت،   جانبه 
 ل ( 18/4/1370ای، اهلل خامنه)آیت

»ا • ای   »اقتدار«،  ای   ماندی«،  »توانائِى  حفظ  ی   بایستی  بقاء«  ظرفیت 
اش حفظ ن ام جمهوری اس می را به معنای حقیقی کلمه   للل بایدشودل  
 ل (24/9/1387ای، اهلل خامنه )آیت کرد
خود، با ایستادگی خود، با صدق خود در ای     ین ام اس می با بقا •

بنش بوده  الهام   -که ملت ایرای نشای داد در ای  راه صادق است    -راه  
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 (ل 6/9/1390ای، اهلل خامنه)آیت بنشی وجود داردالهام است و ای 

توانمندی  • جمله  از  ایرای،  اس می  جمهوری  دفاعی  های  توای 
موشکی ایرای، تنها جنبه دفاعی و بازدارندگی داشته و برای حفظ صلح  

هدف بینردای  ماجراجویی  از  جلوگیری  و  منطقه،  در  ثبات  گخاری  و 
 (ل 1396)روحانی،  شده است

 دارندگیباز

 )امام خمینی(ل  صلح باید مسلح باشند •
مهیا شدی یکی   و اس م(  )برای دفاع از مملکت  ما باید مهیا بشویم  •

بشوند مهیا  باید  دیگر  قوای  چه  و  افرادی  قوه  چه  قوه  با  که  است   لای  
 باشد   چنانچه قرآی کریم دستور داده است و مهیا شدنمای هم به طوری 

دشمنانتای    د آنهایی که بنای خیا  هجمه دارند،که با ای  مهیا شدی بترسن
 )امام خمینی(ل بترسند از قوم

حتماً  بازدارندگی   سیاست • موضن  باید  دنبا   از  وگرنه  اقتدار   شود 
انفعا   ناشی   مواضن ضعف   از  تسلیم  و    بازدارندگی  موجب  هیچگاه   و 

 (ل 27/5/1381ای، اهلل خامنه )آیت ننواهد شد
را ای  • ما  تهدید نمی جور صریحتّی اگر  به  حاً هم  بود  کردند، الزم 

فکر   به  ما  الَنی «،  رِباطِ  مِ   و  ُقوَّةٍ  مِ   استََطعتُم  مَا  لَهُم  »وَاَعِدُّوا  حکم 
کردیم،  کردند باید ما ای  مراقبت را می باشیم؛ حتّی اگر تهدید هم نمی 

 (ل 30/1/1394ای، منهاهلل خا)آیت دادیمها را افزایش می ای  آمادگی 

توانمندی  • جمله  از  ایرای،  اس می  جمهوری  دفاعی  های  توای 
موشکی ایرای، تنها جنبه دفاعی و بازدارندگی داشته و برای حفظ صلح  
گخاری  هدف  بینردای  ماجراجویی  از  جلوگیری  و  منطقه  در  ثبات  و 

 (ل 1396شده است  )روحانی، 

 قدرت نرم

صدور با زور، صدور نیستل صدور صدور با سرنیزه، صدور نیستل   •
انسانی  اخ ق  اس می،  اس م، اخ ق  اس م، حقایق  که  است  وقتی  آی 

 (ل 14/10/1359)امام خمینی،  در اینجاها رشد پیدا بکند
خواهیم حرفمای را به صدور انق ر به لشکرکشی نیست، بلکه می  •

 (ل11/8/1364)امام خمینی،  دنیا برسانیم
در   • امروز  که  و اس می  طالبانی  اس م  برخ ف  شده،  ارائه  ایرای 

یا هضم  فرهن  غربی، اس می است  همچنی  اس م آمریکایی  شده در 
پویایی   و  نوآوری  اس می،  عقاید  به  پایبندی  روشنفکری،  دارای  که 

الگوبرداری للل  است قاب   و  جخار  بسیار  جهای  مسلمانای  برای  بنابرای  
 (ل23/12/1384ای، اهلل خامنه )آیت است
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که   • حالی  در  دارد؛  برافراشته  گردنی  اس می  جمهوری  امروز 
داده، امروز در کشورهائی که سی سا   شعارهائی که سی سا  پیش می 

می  تکرار  دارد  کردند،  دشمنی  ما  خامنه)آیت  شودبا  ای، اهلل 
 (ل 7/10/1390

های تمدی  جمهوری اس مى ایرای به اقتضای مبانى اعتقادی و مایه •
، خواستار جهانى سرشار از صلح و آرامش براساس کرامت  دیرپای خود
 (ل1377)خاتمی،  انسانى است

ها و مطالبه آرامش، صلح،  گفتمای ملت ایرای توجه به حقوق انسای •
است بشر  آحاد  برای  یکتاپرستی  سایه  در  پیشرفت  و  احمدی )  عدالت 

 (ل1384، نژاد

می  • نه  تارینی ایرای  امپراتوری  نه  خواهد،  و  کند  احیا  را  اش 
خواهد انق بش را با  اش را حاکم کند و نه می خواهد، مخهب رسمی می 

 (ل1396)روحانی،  زور سرنیزه صادر کند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت راهبردی در توسل به  های فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی ج.ا.ا مرتبط با »ترجیحا: هنجار6شکل 

 زور« 
 

تاثیر فرهنگ راهبردي نخبگان سیاسی بر نقش ملی ج.ا.ایران: تکوین نقش دولت  

 محوررسالت
اقدامات    ملی  نقش  و  انواع تصمیمات، تعهدات، قواعد  از  تعریفی است که سیاستگخارای 

کند،  ایفا می  شای در شرایب گوناگوی جغرافیایی دولت  کهشای و وظایفی  مناسب برای دولت

می عم   ملی  نقش   ل(198:  1373  )هالستی،   آورندبه  اس می  های  از  جمهوری  تابعی  ایرای 

ترجیحات  

راهبردی در 

 توسل به زور

طلبی و منزلت قدرت نرم 

گرایی برتری   

مقاومت و  

 پایداری 

 دفاع 

جانبه همه   

حفظ و بقاء  

 نظام 

( گرایی مصلحت)  

طلبی و  استقالل 

 خودکفایی 

 

 بازدارندگی 

http://www.iranclubs.org/forums/showthread.php?t=5178
http://www.iranclubs.org/forums/showthread.php?t=5178
http://www.iranclubs.org/forums/showthread.php?t=5178
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راهبردی    هنجارهای  راهبردی  اس می  جمهوریفرهن   فرهن   از  جلال  استل  متشک   ایرای 

نقش   ی هایهنجار که  ایاست  را  منتلفی  فرهن   کنندمی  د اجهای  هنجارهای  ترتیب،  بدی   ل 

نقش   راهبردی متعددیجلالایرای،  ملی  بی    آی  برای  را  های  ایجاد میدر عرصه  با    کندلالمللی 

های مزبور را  توای همه نقش توجه به تاثیر فرهن  راهبردی و وزی هنجارهای منتلف آی، می

پیروزی انق ر  پس از    وستهیکه به طور پ  تعریف کرد  « محور رسالت  »دولتذی  نقش غالب  

شده استل در واقن با توجه به هنجارهای فرهن  راهبردی   دولت موقت( ظاهر اس می )غیر از 

منزلت بویژه  سیاسی  برتریننبگای  و  نرمطلبی  قدرت  و  که    گرایی  همواره    ایرای،جلالاست 

و    »رهبر جهای اس م« ل دو زیرنقش ایجابی  است  قائ    بنش و رهایی  جهانی  رسالتی  برای خود

انق بی    هنجارهای فرهن  راهبردیاز  سلبی »دولت ضدسلطه« که    »دولت سرمشق« و زیرنقش

محور قرار  ، در سیاست خارجی جلالایرای ذی  نقش دولت رسالتگیرندایرای سرچشمه میجلال

 گردد:گیرند که به اجما  تبیی  میمی

 
 محورهای دولت رسالت : زیرنقش7شکل 

 

 رهبر جهان اسالم   -الف

هنج انق ر از پس  منزلتاس می،  رسالت طلبیارهای  راهبردی  و  فرهن   در  گرایی 

رهبرای  تداوم یافته و    ایایرانی   تجارر تارینیاز دو منبن هویتی اس م شیعی و    متأثر  ایرایجلال

از    حمایت  و وظیفه  ایرای رهبری اس م انق بی  ،که در جهای معاصر  معتقدندجمهوری اس می  

حتی و  جهای  سراسر  استعمار  غیرمسلمای  مل   مسلمانای  و  سلطه  کلی    تحت  عنوای  )تحت 

و    را   مستضعفای(  داشته  عهده  رسالتی بر  و  منطقهبی  نقش  امور  در  جهانیبدی   و    دارد   ای 

بنش  تری  عنصر قوامگونه که گفته شد اس م مهم(ل همای137:  1396)گودرزی و دیگرای،  
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از لخا  ننبگای سیاسی جلالایرای استل  شمو  و آنجا که اس م، دینی جهای  فرهن  راهبردی 

جهای آرماییک  آرمایبینی  و  میساز  آرمایخواه  و  جهانی  رسالت  نیز  جلالایرای  های  باشد، 

(ل بع وه، 55:  1393فراملی اس می برای هدایت و سعادت ک  بشر دارد )دهقانی فیروزآبادی،  

و   نرم  قدرت  جلالایرای،  بنشی  الهامهنجار  راهبردی  فرهن   منطقهزمینهدر  رهبری  ای  های 

را اس م  جهای  در  جلال لنمایدمی  فراهم  ایرای  دیگر،  طرف  سیاست  از  اهداف  از  یکی  ایرای 

و در ای     داده  و دفاع از ایشای قرار  مسلمانای  خارجی خود را ت ش برای ایجاد وحدت میای

خاص نقش  و  رسالت  است  یزمینه،  قائ   خود  سجادیه،    برای  و  لخا  137:  1393)ظریف  (ل 

نقش  راییاجلال که  است  حام  یجهان  مناسباتدر    یدی کل  ی معتقد  عنوای  اس م    الگوی  یبه 

 (ل ,Eisenstadt 2015: 6 )  کندیم فایا رمسلمانایی و نگهبای مسلمانای تحت ستم و غ یانق ب 

 

 دولت سرمشق )کارآمد(   -ب

زیرنقش  از  رسالتیکی  »دولت  نقش  با  مرتبب  جلالایرای  رهای  میمحور«  زیرنقش  ا  توای 

سرمشق نقش  »دولت  کردل  تعریف  سرمشق )کارآمد(«  جمله دولت   که است هایینقش از 

درگیری کمتری    نوعی نقش  ای   در  زیرا کند،می ایجاد المل بی   روابب در را سطح 

دروی   در نقش  ای  اهدافِ به دستیابی برای هامسئولیت حیطه که  شودمی گرایی مشاهدهدروی

کردی   دنبا  طریق از دولت سرمشق، دولت نقش  استل در شده  متمرکز رافیاییجغ مرزهای

در خاص داخلی هایمشی خب و   هادولت دیگر بر نفوذ کسب پی  خود  )جعفرزاده  است 

بنشی  و الهام طلبی و برتری طلبیهنجارهای منزلت(ل ای  نقش نیز برگرفته از 12: 1392خلیلی، 

  ای ایرانی   تجارر تارینیاز دو منبن هویتی اس م شیعی و    أثرمت   ایرایدر فرهن  راهبردی جلال

سیاست خارجی ایرای    مشنصاتکشورهای جهای اس م، یکی از    میای  ادعای برتری درل  است

است فرض،پساانق ر  ای   با  است  اس م  جهای  ل  واحده  امت  ،  امت  وحدت  م ف  و  یک 

  و  القری شدام  یاز انق ر اس می، ایرا  پس ه  بنابرای  اعتقاد بر ای  است ک ل  رهبری آی است

 (ل 1392:43)جعفرزاده و خلیلی،  القری دفاع کننداز ام همه امت باید

  

 



 ( 64)پیاپی  99 پاییز، 34شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 30
 

 دولت ضدسلطه   -ت
محور است که  های جلالایرای به عنوای یک دولت رسالتدولت ضدسلطه یکی از زیرنقش

استق   بیهنجارهای  و  سلطه  ن ام  نفی  و  بیطلبی  به  راهبردی  اعتمادی  فرهن   در  گانگای 

واقن،   در  دارندل  آی  قوام  در  مهمی  نقش  و جلالایرای،  موجود  وضن  با    مل   حامی  منالفت 

  است   انق بی  اس میبا هویت  دولت    یک  هاینقش ها و  رسالتو مستضعف بودی از    محروم

ن ام  ثابت    ت ی با وجود ماه  راییاجلال  ، یانق ر اس م  زیروی با پل  (18:  1393  ،یو آزرم  ی )متق 

س  یاساس   یریی تغ  ،یدوقطب  داد  خود  یخارج   استی در  جاو    انجام  با    یبه  را  خود    کیآنکه 

کند،   ادغام  اساس  دیجد  یخارج  استی س  یالگو   کیابرقدرت  بر  شرق»  سیاست  را  نه  ی،  نه 

کرد  ی« غرب واقن،  ل(Dehshiri & Majidi, 2009: 107)  اتناذ  انق بی«   در  »اس می    هویت 

  المللیبی    در عرصه  »دگرها«  و   ها« »خودی  متفاوتی را برای   رهن  راهبردی، معیاربرگرفته از ف

به عنوای    آمریکا   ویژهغرر ب  در مقاب  اس م    القری جهایام  را به عنوایایرای  و جلال  کردایجاد  

بی    طلبی سلطهنماد   ن ام  از  در  یکی  پایداری  و  مقاومت  هنجار  طرفی،  از  دادل  قرار  المل  

راهبردی جلالایرای است که در شک هنجاره اساسی در فرهن   قوام نقش دولت  ای  دهی و 

خود را به    اس می  ، جمهوریالمللیبی    در ن م کنونی طور کلی  ضدسلطه بسیار موثر استل به

بلوف ضدسلطه  عنوای   و  معرفی میرهبری  سلطهرا    متحده  ایاالتکند  داند میگرای  نماینده 

 (ل 8: 1393)متقی و آزرمی، 

   

 تاثیر فرهنگ راهبردي نخبگان سیاسی بر رفتار سیاست خارجی ج.ا.ایران
رفتار سیاست   به  دادی  نقش کلیدی در شک   راهبردی،  فرهن   از جمله  ملی  هنجارهای 

خارجی یک کشور دارندل در واقن فرهن  راهبردی، نقش یک متغیر مستق  را برای درف  

ایفا می بر رفتار سیاست  رفتار سیاست خارجی کشورها  تاثیرگخاری فرهن  راهبردی  و  کند 

گیرد که به عنوای یک متغیر  خارجی نیز به واسطه تکوی  نقش ملی خاص کشور صورت می

واسطه بر رفتار سیاست خارجی تاثیرگخار استل در خصوص تاثیر فرهن  راهبردی ننبگای  

ن ر می به  ایرای،  بر رفتار سیاست خارجی جلالا  هنجارهای فرهن  راهبردی  رسد که  سیاسی 

متعاقباً تکوی  نقش دولت رسالت به شک ننبگای سیاسی و  منجر  گیری و اجرای سه  محور، 



 31 زیسلیمی و حجا  | ... چگونگی تاثیر فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی بر رفتار سیاست خارجی
 

استق   از:  عبارتند  که  است  شده  جلالایرای  خارجی  سیاست  رفتار  در  طلبی،  رویکرد 

 گرایی و تجدیدن رطلبیل  فراملی

به معنای تعقیب حداکثر منافن ممک  در  استق   بی  طلبی  المل  بدوی تاثیرپخیری از ن ام 

فراملیقدرت استل  خارجی  شام   های  مسلمانایگرایی  از  مستضعفای  حمایت  طریق    و  از 

است و    های آزادیبنش های اس می و جهانی و پشتیبانی از نهضتمشارکت فعا  در سازمای

که در ادامه    المللی استبرای تغییر یا اص ح ن م مستقر بی    ت ش  به معنایتجدیدن رطلبی نیز  

 گردند:بررسی می

 
 های رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران رویکرد  : 8شکل 

 

 طلبیاستقالل  -الف

ی ابعاد آی    یسازبیشینهو    استق   پا  یکهمواره   راییاجلال  ی خارج  استی س  یاصل  یهاهیاز 

م  راییا  و  است  بوده وابستگیت ش  قدرت   یکند  به  ب  یجخار   یهاخود  از    ببرد     ی را 

.(Mohammad Nia, 2011: 285)    استق هنجار  به  توجه  با  واقن  بیدر  و  به  طلبی  اعتمادی 

برتری و  تکوی   بیگانگای  آی  متعاقب  و  جلالایرای  سیاسی  ننبگای  راهبردی  فرهن   در  طلبی 

استق  که  محور است  نقش دولت رسالت ای  طلبانه توسب جلالایرای در دوررویکرد رفتاری 

المل   طلبی به معنای تعقیب حداکثر منافن ممک  در ن ام بی  منتلف اجرا شده استل استق  

قدرت از  تاثیرپخیری  دولت  بدوی  نقش  و  هویتی  هنجار  ای   اساس  بر  استل  خارجی  های 

طلبانه و غیرمتعهد جمهوری اس می ایرای نسبت  مستق  است که بازتار آی در رفتار استق  

بلوف میهای  به  مشاهده  غربی  نه  شرقی  نه  شعار  با  انق ر  ابتدای  از  )رسولی  قدرت  شود 

دهنده به  های ن م(ل در واقن در جهای کنونی، اص  نابرابری دولت176ر:  -1390آبادی،  ثانی
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بی   )دهقانی  سیاست  است  شده  رو  روبه  اس می  منالفت جمهوری  و  انتقاد  با  همواره  المل  

 (ل 191:  1392پور، فیروزآبادی و وهار

 همواره ای  کشور شده باعث ن یربی ژئوپلتیک و جغرافیایی موقعیت در ایرای گرفت   قرار

 تجاوز و تهدید، مداخله و طمن معرض در و المللیبی   هایقدرت توجه مورد تاریخ طو  در

 حس  و ستیزی نوعی بیگانه ایجاد باعث  خارجی، عنصر  وجود ذهنیت همی  و گیرد قرار آنها

راهبردی فرهن  و ایرانیای در خواهی استق    حساسیت بنابرای ، استل شده آنها سیاسی و 

 فرهن  از برگرفته طلبانه،کشورشای و اتناذ رویکرد رفتاری استق   استق   به نسبت ایرانیای

)حیدری،   آنای راهبردی انق ر198:  1393است  البته   فرهن  شد موجب اس می (ل 

  کی  بنابرای  استق  ،  (ل48:  1391شود )قنبرلو،   مجهز دینی هایآموزه به ایرانیای طلبیاستق  

که بالتبن موجب    است  راهبردی ننبگای سیاسی جمهوری اس می ایرایفرهن     یجنبه مرکز

رسالت دولت  نقش  استق  قوام  رفتاری  رویکرد  اتناذ  و  شده  محور  جلالایرای  توسب  طلبانه 

 (ل  ,Howard :2013 28است )

  

 گراییاملی فر
منزلت ننبگای سیاسی جلالایرای،  بنیادی  در فرهن  راهبردی  از هنجارهای  و  یکی  طلبی 

استل    گراییبرتری گردیده  تشدید  اس می  انق ر  پیروزی  از  بعد  دورای  در  که  است 

به محور ت ش میطلب و رسالتکشورهای منزلت کنند تا اهداف و رویکرد سیاسی خود را 

حوزه جسایر  پوستی  های  و  )متقی  دهند  انتقا   به  119:  1390چی،  غرافیایی  توجه  با  لخا  (ل 

منزلت بویژه  ننبگای سیاسی  راهبردی  فرهن   برتریهنجارهای  و  آی طلبی  متعاقب  و  گرایی 

گرایی توسب جلالایرای در  رویکرد رفتاری فراملیکه  محور است  تکوی  نقش دولت رسالت

ب زیرا  استل  شده  اجرا  منتلف  بر  ا  دورای  مبتنی  استقرار حکومت  و  اس می  انق ر  پیروزی 

اس م ایرای  قوانی   مسئولیتدر  اجرای  لزوم  از  ،  حمایت  آی  بارز  مصداق  که  فراملی  های 

آزادیجنبش  استهای  جهانی  حکومت  استقرار  و  مسلمای  و  برای    ،بنش  اساسی  قانوی  در 

تعیی  گردیدل  دولت موضوع  لخا  ها  منتلفای   دورای  ن ر جلالت خارجی  سیاس   در  مد  ایرای 

فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی و تکوی  نقش ملی  ای با توجه به  در هر دوره  وداشته  قرار  
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بر ای    جایگاه آی در سیاست خارجی متغیر بوده استل  محوری با رویکردهای متفاوت، رسالت

 تعریف کرده و   را برای خودمأموریتی  با هویت اس می،    ایرای به عنوای یک دولتاساس، جلال

حمایت   و  مسلمانای  همه  به  نسبت  عهده    جهایمستضعفای  از  تعهد  به  است  را  گرفته 

(Mohammad Nia, 2011: 283)  ،واقن در  ال  اس می  ترک   راییجمهوری  مل  بی با    و  یمنافن 

در جهای ارائه    عهی ش  کی و دموکرات  یبه عنوای تنها دولت انق بنقش خاصی را    ،یاهداف فرامل

 ,Dehshiri & Majidi)آی است    یو انق ب   یاس م   یها و جنبه  یمل  تیهو  مبتنی بر  که  دهدیم

ی  ای در برابر مستکبراطلبانه مستضعف از مبارزه حقجمهوری اس می ایرای    بنابرای    (ل105 :2009

(ل در اینجا تاثیر هنجار صلح عادالنه  14:  1390)یاقوتی،    کنددر هر نقطه از جهای حمایت می

محور آشکار  راهبردی ننبگای سیاسی جلالایرای بر ایفای نقش یک دولت رسالت  در فرهن 

 گرددل می

یا   گرایی در سیاست خارجی، دارای دو رویکرد ایدئولوژیکالبته رویکرد رفتاری فراملی

اگر استل  من ور خود پویای و شیعی ایدئولوژی از ایرای عملگرایانه  اهداف   به دستیابی به 

را در سیاست   گرایی ایدئولوژیکفراملی کند، استفاده خارجی سیاست حوزهدر   ایدئولوژیکی

 راهبردی روابب  ایجاد برای ای وسیله به عنوای ایدئولوژی از اگر و خارجی اجرا کرده است

 سیاستی چنی   کند، استفاده های سیاسیگروه  یا همسایگای سطح در ملی هایدولت دوستانه با

:  1392است )متقی و سلطانی،   ایرای ملی منافن و امنیت حفظ رچورچا در گرایانه وعم  بیشتر

ایجابی  45 نقش  دو  اس م«(ل  جهای  که    »رهبر  سرمشق«  »دولت  فرهن   از  و  هنجارهای 

، در سیاست خارجی جلالایرای  گیرندایرای سرچشمه میجلالاس می انق بی    هویتو    راهبردی

گرایی با  بر اساس آنها رویکرد رفتاری فراملیگیرند که  محور قرار میذی  نقش دولت رسالت

اختصار   به  ادامه  در  که  است  شده  اجرا  ایرای  اس می  جمهوری  توسب  مزبور  رویکرد  دو 

 شوند:بررسی می

 

 گرایی ایدئولوژیکفراملی 
های بنش هویت جلالایرای است که نقش و کارکرد آی در حوزه تری  عنصر قوام اس م مهم 

ت  را  و خارجی  می داخلی  تعریف  و  دینی جهای عیی   اس م،  که  آنجا  از  لخا  و یک کندل  شمو  
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آرمای جهای  آرمای بینی  و  می ساز  آرمای خواه  و  جهانی  رسالتی  نیز  جلالایرای  فراملی باشد،  هایی 

(ل بر همی  55:  1393برای هدایت و سعادت ک  بشر تعریف کرده است )دهقانی فیروزآبادی،  

انق ر اساس،   از  بر  ، یاس م   پس  ایرای  دنیا   دولت  آنکه  می گونه به   را   اساس  دیگر  و   دیدای 

پناهگاه مسلمانای و مستضعفای هویت متفاوتی را برای خود قائ  بود، خود را در   نقش ملجا و 

می  چابکی،    دانست جهای  و  ارجمند  از   (ل 54:  1389)جوادی  بسیاری  اینکه  به  توجه  با  لخا 

س ننبگای  راهبردی  فرهن   که هنجارهای  است  شیعی  اس م  مبانی  از  برگرفته  جلالایرای  یاسی 

رسالت  دولت  نقش  تکوی   موجب  جلالایرای متعاقبًا  برای  اس م  جهای  رهبر  همچنی   و  محور 

در گرایی ایدئولوژیک توسب جلالایرای اجرا شده استل  گردیده است، رویکرد رفتاری فراملی 

فراملی  رفتاری  ایدئولوژیکرویکرد  محدود انق    ، گرایی  و  ملی  انق ر  یک  ایرای  اس می   ر 

  فراملی و فرامرزی داردل  ی انق ر اس می ایرای ماهیت و هویت  بلکه   نیست 

اینکه یکی از به  با توجه  ،  ایرایهنجارهای فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی جلال  همچنی  

نرم و   قدرتاز    ، استفادهجمهوری اس می ایرایمحور  است، بنابرای  دولتِ رسالتبنشی  الهام

نرم  بنشیالهام فراملیو  عنوای  تحت  خود  رفتاری  رویکرد  در  را  گرایی  افزارگرایی 

 (ل 137: 1393المللی نمایای کرده است )ظریف و سجادیه، ایدئولوژیک در عرصه بی  

  

 گرایانه گرایی عملفراملی 
نقشهمای از  یکی  بیای شد  که  »دولتگونه  نقش  با  مرتبب  محور«،  رسالت  های جلالایرای 

منزلت به هنجارهای  توجه  با  استل  )کارآمد(«  »دولت سرمشق  برترینقش  و  در  طلبی  گرایی 

که  فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی جلالایرای و متعاقب آی تکوی  نقش دولت سرمشق است  

فراملی رفتاری  عم رویکرد  رویکردی  با  مقاطن  گرایی  از  برخی  در  جلالایرای  توسب  گرایانه 

 سطح درگیری کمتری   که است هایینقش از جمله دولت سرمشق شده است؛ زیرا نقش   اجرا

 شودمی گرایی مشاهدهدروی نقش، نوعی  ای   هرچند در کندلمی  ایجاد المل بی  روابب در را

 متمرکز جغرافیایی دروی مرزهای در نقش، ای   اهدافِ به دستیابی برای ها،مسئولیت  حیطه که

لک  در شده  داخلی هایمشیکردی خب دنبا  طریق از دولت سرمشق، دولت نقش  است؛ 

 لخا   ل(12:  1392)جعفرزاده و خلیلی،    هست ها نیزدولت دیگر بر نفوذ کسب پی در خود خاص
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رسالت  راییاجلال نقش دولت  بر  فراملیمبتنی  رفتاری  و دولت سرمشق، رویکرد  گرایی  محور 

آی بر ارتقای توای داخلی به من ور تاثیرگخاری بر    تاکید  گرایانه را دنبا  کرده است کهعم 

 سایر کشورها به عنوای یک دولت نمونه اس می استل 

 

 تجدیدنظرطلبی
سلبی   ضدسلطه»زیرنقش  راهبردیاز  که    « دولت  فرهن   اس می    هویتو    هنجارهای 

میجلالانق بی   سرچشمه  دولت  گیردایرای  نقش  ذی   جلالایرای  خارجی  سیاست  در   ،

میرسالت قرار  اجرا شده  محور  ایرای  توسب  خاصی  رفتاری  رویکرد  آی،  اساس  بر  که  گیرد 

نامیدل تجدیدن رطلبیاست که می را تجدیدن رطلبی  آی  نارضا  توای  عنوای    ریی تغ  یبرا  یتیبه 

تنص  یالگو و  ماد  صیموجود  یا    معنایی  ای  یمنابن  ن امی  ابزارهای  بکارگیری  طریق  از 

می گرفته  ن ر  در  تجدیدن رطلبی(Behravesh, 2018: 3). شود  غیرن امی  واقن،   ن ام در در 

بهبی   برای موجود، وضن از  نارضایتی معنای المل   آیشالوده ت ش  ن م و شکنی   ایجاد 

آوردی   به دست برای گاهی استل تجدیدن رطلبی  المل بی   ن ام  در رضایت  مورد و مطلور

 یک دست رفته از ع مت و غرور  احیای  برای گاهی  و المللیبی   مناسبات در بهتر جایگاهی

ثانی )رسولی  است  عسکری،  ملت  و  دیگر،  123:  1395آبادی  عبارت  به    ی دن رطلب یتجد(ل 

خود را در   حات یکه اعتقادات و ترج  یک کشور است یخارج   استی رفتار س ای از گونه یدولت 

بنابرای    (Behravesh, 2018: 2).  دهدیقرار م  یالملل  ی ب   ای  یان م منطقهو    و نهادها   روهای مقاب  ن

مقاب  غرر و بویژه آمریکا برگرفته از    در  ای از رفتارهای سیاست خارجی ایرایعمده  بنش 

رسالت دولت  دولت ضدسلطه نقش  و  که    محور  راهبردی  است  فرهن   هنجارهای  بر  مبتنی 

سیاسی واقن،  لاست  شده تعریف    ننبگای  مهمتریم در  که  کرد  ادعا  رفتارع     یتوای    ی مت 

مقابلهگخشته،    دهه  چهاردر    راییاجلال  یخارج   است ی س و  سلطه با    تجدیدن رطلبی  بوده    ن ام 

سلطه و عدم انطباق نسبت    نفیخصوص  ، بههیپا  همی    بر  راییا   یخارج   استی س    یاستل بنابرا

هژموی است  تصمیم  ،به  نموده  رفتار  و  زیرا   .( (Dehghani Firouzabadi, 2008: 18گیری 

عنوای    یب  ن ام  راییا  یاس م  یجمهور  به  را  م  ن امیالمل   با  ندیبیناعادالنه  ن م    کی  دیکه 

جا  و  درست رویکرد   (Mohammad Nia, 2011: 288).  دشوآی      یگزی منصفانه  واقن،  در 
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تجدیدن رطلبی بیایرفتاری  که،  است  موجود  تغییر وضن  و  ستیزشی  نقش  منالف    ینقش   گر 

انجام ای  رسالت که جمهوری اس می  (ل  63:  1381)رنجبر،    تزننده اسو برهم  وضن موجود

دارد )جوادی  محور قرار  گرایانه و عدالتفراملیاساس برداشتی    بر  ، بر عهده گرفته استآی را  

 (ل  47: 1389ارجمند و چابکی، 

ننبگای   راهبردی  فرهن   در  اساسی  هنجارهای  از  یکی  نیز  پایداری  و  مقاومت  هنجار 

دهی و قوام هویت اس می و نقش دولت ضدسلطه و بالتبن  است که در شک   سیاسی جلالایرای

مهم   هنجار  دو  ای ،  بر  ع وه  استل  بوده  موثر  بسیار  تجدیدن رطلبی  رفتاری  رویکرد  اتناذ 

بیگانه با ظالم و دفاع از م لوم و  هراسی در فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی جلالایرای مقابله 

 ایرایجلالشود دولت  باعث می  ش دولت ضدهژموی شده است کهنیز باعث به وجود آمدی نق 

و    دهدقرار    »استعماری و استبدادی« های  دولت  در برابر  خواه«»عدالتخود را به عنوای دولت  

ترتیب، دنیای  بدی   و  خود  میای  هویتی  ترسیم  بیروی  مرزهای  ثانی کند  را  آبادی،  )رسولی 

یعنی  98الف:  -1390 کنونی(ل  ن م  عنوای    اس می  ، جمهوریالمل   بی  در  به  را  رهبری  خود 

داند و لخا ن م کنونی  میگرای  نماینده سلطهرا    متحده  ایاالتکند و  معرفی میبلوف ضدسلطه  

( افزوی بر ای ، احساس غرور و 8:  1393باید به یک ن م عادالنه تغییر یابد )متقی و آزرمی،  

به فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی جمهوری  دادی  مهم در شک     هنجار  کبه عنوای ی  افتنار

ای، موجب میراییااس می   که  را    رایشود  نقش خود  منطقه  کی  در  با  یا رهبر  مبارزه    دیکه 

 :DeGroot and others, 2008)  ردی گبکند، در ن ر    تیرا هدا  انه ی متحده در خاورم  االت یا  هی عل

بنابرای   23 بر  (ل  تأکید  با  اس می  انق ر  برابر راهبردی،    فرهن نجارهای  هرهبرای  در 

مقاومت    وابستگی غرر  رسالت  کنندمی به  از  بنشی  عنوای  به  را  آی  با  جدا   و    و  سیاسی 

 (ل  17: 1393)متقی و آزرمی،  دنماینمی ایدئولوژیک خود تلقی

 

                           
           

 
 

 

 فتار سیاست خارجی ج.ا.ایران تاثیر فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی بر ر : 9شکل 
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 گیرينتیجه
برای   خارجی  سیاست  تحلی   و  تجزیه  در  را  مستق   متغیر  یک  نقش  راهبردی  فرهن  

کند و کشورهایی که در فرهن  راهبردی خود دارای عناصر و  درف رفتار کشورها ایفا می

میمولفه دنبا   را  متفاوتی  خارجی  سیاست  هستند،  خاصی  فرهنگی  بهای  به  نمایندل  توجه  ا 

نگرش و  بی  باورها  راهبردی  های  فرهن   اصلی  منابن  مخهب،  و  تاریخ  از  برگرفته  االذهانی 

بی   ن ام  و  ژئوپلیتیک  موقعیت  ایرانیای،  تارینی  تجارر  شیعی،  اس م  شام   المل   جلالایرای 

به دارای هنجاراستل  راهبردی جلالایرای  فرهن   فردی شام   ع وه  به  منحصر  و  های خاص 

و حصل سلطه  ن ام  نفی  م لوم،  از  دفاع  و  ظالم  با  مقابله  و  دفاعی  جهاد  و  عادالنه  طلبی 

منزلت بی بیگانگای،  به  برتریاعتمادی  و  ن ام  طلبی  بقای  و  مقاومت، حفظ  و  پایداری  گرایی، 

طلبی و للل استل هنجارهای فرهن  راهبردی ننبگای سیاسی باعث  گرایی(، استق  )مصلحت

محور« برای جلالایرای شده استل دو زیرنقش ایجابی »رهبر جهای  رسالت  لت»دو  تکوی  نقش 

فرهن    هنجارهای  از  که  ضدسلطه«  »دولت  سلبی  زیرنقش  و  سرمشق«  »دولت  و  اس م« 

می سرچشمه  جلالایرای  سیاسی  ننبگای  رسالتراهبردی  دولت  نقش  ذی   قرار  گیرند،  محور 

 دارندل 

هنجارهای  به  توجه  با  اساس،  ای   منزلت   بر  بویژه  سیاسی  ننبگای  راهبردی  و  فرهن   طلبی 

های  محور است که رویکرد طلبی و متعاقب آی تکوی  نقش دولت رسالت گرایی و استق   برتری 

گرایی و تجدیدن رطلبی بوده استل  طلبی، فراملی رفتاری سیاست خارجی جلالایرای شام  استق   

 مبنای  را  محوری رسالت  )غیر از دولت موقت(، همگی ایرای   در  انق ر  از  پس  های بنابرای  دولت 

بر اساس آی  اند و جهت داده  قرار  خود  خارجی  سیاست  تقریبا یکسانی  رفتاری  گیری و رویکرد 

های رفتاری دارای  اند؛ لک  با توجه به نوع تفسیر و برداشت هر دولت از نقش ملی، رویکرد داشته 

بوده  رفتارهای  نوساناتی  بدی  ترتیب،  متفاوت    استل  برداشت  به دلی   سیاست خارجی جلالایرای 

دوره  در  راهبردی  فرهن   از  سیاسی  میای ننبگای  سینوسی  و  نوسانی  رویکرد  منتلف،    های 

گرایی و  طلبی، فراملی های استق   گرایی داشته؛ لک  رفتار آی شام  رویکرد گرایی و واقن آرمای 

هایی توسب جلالایرای در دورای منتلف اجرا شده  تجدیدن رطلبی ثابت بوده است و با فراز و فرود 

سیاست خارجی    بنشی متقاب  ساختار و کارگزار، رفتارهای از طرف دیگر، با توجه به قوام استل  
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 ل  گردیده است   فرهن  راهبردی   ی بازتولید هنجارها موجب  ایرای  جلال 

 



 39 زیسلیمی و حجا  | ... چگونگی تاثیر فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی بر رفتار سیاست خارجی
 

 منابع 
 فارسی  -الف

یو  - تامسل  امنیت  1390) ،  برگر،  و  هویت  »هنجارها،  کتار  (،  در  ژاپ «،  و  آلمای  در  ملی 

ملی  امنیت  جهانی ،  فرهن   سیاست  در  هویت  و  ک هنجارها  پیتر جی  ویراسته  ترجمه  ،  تزنشتای ، 

 چاپ او ، تهرای: پژوهشکده مطالعات راهبردیل    ، محمدهادی سمتی، جلد دوم 

-  ( آی ،  آالستر  مائوئیست«، 1390جانست ،  در چی   استراتژی  و  فرهنگی  »واقعگرایی  در    (، 

ملی   کتار  امنیت  جهانی ،  فرهن   سیاست  در  هویت  و  جی   ویراسته   ، هنجارها    کتزنشتای ،   پیتر 

 تهرای: پژوهشکده مطالعات راهبردیل   ، ترجمه محمدهادی سمتی، چاپ او ، جلد او  

الکساندر   - ا ،  رونالد  ) جپرس ،  کتزنشتای ،  جی  پیتر  و  و  ( 1390ونت  هویت  »هنجارها،   ،

، )جلد  فرهن  امنیت ملی، هنجارها و هویت در سیاست جهانی ر فرهن  در امنیت ملی«، در کتا 

پژوهشکده    او (،  تهرای:  او ،  چاپ  سمتی،  محمدهادی  ترجمه  کتزنشتای ،  جی  پیتر  ویراسته 

 مطالعات راهبردیل 

 نرم: تحلی   قدرت  پیدایش  و  ملی  های (، »نقش 1392خلیلی، )  محس   و  حسی   جعفرزاده،  -

 سا   ، نرم  قدرت  مطالعات  دوفصلنامه («،  1368-1388رهبری )   م مع  مقام  نوشتارهای /گفتارها  کّمی 

 ل 9شماره   سوم، 

ارجمند،  - ام  جوادی  و  ) محمدجواد  چابکی،  »هویت 1389البنی   سیاست  های  شاخص و    (، 

 ل 1، شماره  40، دوره  سیاست  فصلنامه «،  خارجی جمهوری اس می ایرای 

-  ( شقایق،  زمینه 1393حیدری،  ایرای؛  راهبردی  »فرهن   بسترهای    های (،  و  تارینی 

 ل 10، شماره  فصلنامه پژوهشنامه دفاع مقدس ،  « اجتماعی 

-  ( سید ج  ،  فیروزآبادی،  » 1388دهقانی  اس می  (،  خارجی جمهوری  سیاست  ملی  منابن 

 ل 11 شماره  ، فصلنامه سیاست «،  ایرای 

وهار  - پیمای  و  ج    سید  فیروزآبادی،  ) دهقانی  هستی (،  1392پور،  در  امنیت  شناختی 
 ، چاپ او ، تهرای: پژوهشکده مطالعات راهبردیل ارجی جمهوری اس می ایرای سیاست خ 

-  ( سید ج  ،  فیروزآبادی،  در  (،  1393دهقانی  سیاست خارجی جمهوری  چرخه گفتمانی 
 ، چاپ او ، تهرای: مناطبل ؛ از دولت بازرگای تا دولت روحانی اس می ایرای 
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ثانی  - )  آبادی، رسولی  بین »   الف(، -1390الهام،  جلالا«،  مبانی  ن ام  هویت   فصلنامه اذهنیتی 

 ل 51، شماره  راهبردی  مطالعات 

  ، جمهوری اس می ایرای  ای در هسته سیاست   هویت و ر(، -1390الهام، )  آبادی، رسولی ثانی  -

 المللی ابرار معاصر تهرایل چاپ او ، تهرای: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بی  

دهنده به  (، »بررسی عوام  شک  1394حسینی، ) رسولی ثانی آبادی، الهام و سید محس  میر  -

 ل 74 شماره  ، فصلنامه راهبرد ای دولت اعتدا  بر اساس ن ریه پیوستگی جیمز روزنا«،  هسته سیاست  

ثانی  - )  آبادی، رسولی  عسگری،  امیرحسی   و  جهت 1395الهام  »بررسی  گیری  (، 

 ( ایرای  اس می  جمهوری  خارجی  سیاست  در  بر 1384-1392تجدیدن رطلبی  الگوی    (  اساس 

 ل 1395، زمستای  4، شماره  30، سا   سیاست خارجی  فصلنامه المل «،  سیستمیک روابب بی  

ایرای«،  (، »نگرشی سازه 1386سلیمی، حسی ، )  - مطالعات    فصلنامه انگارانه به هویت ملی در 
 ل 3 سا  هشتم، شماره  ، ملی 

-  ( سجادیه،  مهدی  سید  و  محمدجواد  م صورت »   (، 1393ظریف،  گفتمای  در  بندی  صلحت 

 ل 20، شماره  دانش سیاسی  فصلنامه «،  سیاست خارجی جمهوری اس می ایرای 

)  قنبرلو،  - تحمیلی«،    (، 1391عبداهلل،  موردی جن   مطالعه  ملی؛  دفاع  و  راهبردی  »فرهن  

 ل 57، شماره  فصلنامه مطالعات راهبردی 

رجی  (، »تحلی  سیاست خا 1393کاربو، جولیت، جفری اسل لنتیس و رایای کیل بیسلی، )  -

، علیرضا خسروی و مهدی  ای بر تحلی  سیاست خارجی مقدمه ای«، در کتار  در رهیافت مقایسه 

 میرمحمدی، چاپ او ، تهرای: پژوهشکده مطالعات راهبردیل 

بررسی  (، » 1396نژاد و مصطفی زهرانی و محس  اس می، ) سهی  و احمد سلطانی  گودرزی،  -

آ  متحده  ایاالت  و  ایرای  اس می  جمهوری  راهبردی رابطه  فرهن   پرتو  در  فصلنامه  «،  مریکا 

 ل 39شماره    ، المل  مطالعات روابب بی  

  گفتمای سیاست خارجی دهه چهارم انق ر اس می (، » 1393ابراهیم و علی آزرمی، )  متقی،  -

سازه )تعام   تئوری  من ر  از  هژمونیک(  ن ام  ضد  انق ر   فصلنامه «،  انگاری گرای  پژوهشنامه 
 ل 4  ، سا  سوم، شماره اس می 

، چاپ  ایرای سیاست خارجی    الگو و روند در (،  1390چی، ) ابراهیم و زهره پوستی   متقی،  -
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 او ، قم: دانشگاه مفیدل  

جمهوری اس می ایرای نسبت  سیاست خارجی  (، » 1392متقی، ابراهیم و اسماعی  سلطانی، )  -

 سا  دوم، شماره  ، لمللی ا فصلنامه دانش سیاسی و بی  ای ایرای«، به عراق و تاثیر آی بر جایگاه منطقه 

 ل 5

مجله دانشکده  المل «،  انگاری به عنوای فران ریه روابب بی  (، »سازه 1383مشیرزاده، حمیرا، )  -
 ل 65 شماره  ، حقوق و علوم سیاسی 

ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود    ، المل  مبانی تحلی  سیاست بی  (،  1373کیلجی، )  هالستی،  -

 المللیل و بی    سری، تهرای: دفتر مطالعات سیاسی طارم 
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