تبیین دیپلماسی فرهنگی سید محمد خاتمی و محمود
احمدی نژاد در نظام بین الملل
محمدعلی بصیری*
حمید احمدی نژاد**
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تاریخ دریافت1395/10/5 :
تاریخ تأیید1396/5/24 :

چکیده
اهمیت دیپلماسی فرهنگی برای جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری

دارای سابقه تمدنی-فرهنگی چندهزار ساله و نیز مبتنی بر آموزهها و ارزشهای

الهی ،بسیار زیاد است .اما تغییر گفتمانهای حاکم بر سیاست خارجی ایران

منجر به تفاوت در میزان اهمیت آن ،عدم توجه یکسان ،عدم یکدستی کاربرد
و در نتیجه دستاوردهای نه چندان چشمگیر آن است .در واقع در ایران ،هر
ِ
نقشی متفاوت ،منجر به رویکرد خاصی در ارتباط با نظام
گفتمان با ارایه یک هویت

بینالملل شده است .به این معنا ،تأکید گفتمان خاتمی بر مؤلفههای مدرنیته ،و
ابتناء گفتمان احمدی نژاد بر مؤلفههای سنت باعث نزدیکی ارزشها و هنجارهای

فرهنگی ایران و نظام بینالملل در دوران خاتمی و اختالف بین آنها در دوران
احمدی نژاد شد .هدف اصلی این مقاله ،براساس چارچوب نظری سازهانگاری،
پاسخگویی به این سؤال است که« :کنش و واکنش دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران
در دوران خاتمی و احمدی نژاد با نظام بینالملل مبتنی بر چه رویکردی بوده

است؟» فرض اصلی ما بر این است که «نزدیکی ساختارهای بین-االذهانی داخلی
با ساختارهای بینالملل در گفتمان خاتمی منجر به تعامل کانتی ،و دوری بین
این دو ساختار در گفتمان احمدی نژاد منجر به تقابل هابزی دیپلماسی فرهنگی

او با نظام بینالملل شده است» .روش تحقیق در این مقاله ،توصیفی-تحلیلی با

استفاده از ابزار کتابخانهای است.

واژگان کلیدی :جمهوری اسالمی ایران ،دیپلماسی فرهنگی ،سازهانگاری،

گفتگوی تمدنها ،گفتگوی ادیان ،تعامل کانتی ،تقابل هابزی.

* دانشیار گروه روابط
بینالملل ،دانشگاه اصفهان
(نویسنده مسئول)
basiri@ase.ui.ac.ir
** دانشجوی دکتری روابط
بینالملل،
دانشگاه اصفهان.
a.hamid@ase.ui.ac.ir
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مقدمه

ال آن را یک انقالب فرهنگی
از ابتدای پیروز 
ی انقالب اسالمی که اصو ً

مینامند،گفتمانهای مختلفی بر سیاست خارجی کشور حاکم شده است .هر
م محوری
یک از این گفتمانها بر کانونها و عناصر خاصی ابتناء یافته و مفاهی 

و مرکزی سیاست خارجی را در چارچوب نظا م معنایی خود بازتعریف کردهاند؛

ت ملی ،نظم و نظام بین-
بهگونهای که دالهای شناوری چون منافع ،قدرت و امنی 
المل ،صلح و حتی دولت ملی در بست ر هر یک از این گفتمانها معنا و مدلولی

ی باقی نماند،
متفاوت یافتند .این تغییرات گفتمانی تنها در حوزه مفاهیم و معان 
بلکه رفتارها و کنشهای سیاست خارجی ایران را نیز دگرگون کرد (دهقانی

فیروزآبادی .)68 :1386 ،میتوان در عبارت بهتر این گونه بیان کرد که «تمامی
ت اسالمی داشتهاند
دولتهای شکل گرفته بعد از پیروزی انقالب ایران ،ماهی 

(تداوم) اما ،نوع و کارکرد آنها در دورانهای مختلف (تغییر) کرده است (متقی،

 )45 :1387و این بدان معناست که برجسته شدن یک نقش ملی خاص در اثر
این تغییرات گفتمانی منجر به تحوالت در سیاست خارجی نیز شده است .از

طرف دیگر ،مطابق با نظر سازهانگاران تفسیر و برداشت دیگران از این نقش و نیز
ِ
رقیب دیگران منجر به تفاوت عمدهای
تعریف خود به عنوان دوست ،دشمن و یا
ِ
خارجی منبعث
در نوع تعامالت میشود .در واقع مطابق این برداشت ،سیاست
از نقش ملی خاص صحنه شطرنجی با قواعد مشخص و الزامآور نیست ،بلکه از

یکسو ،تحت تأثیر حوزه داخلی یک جامعه قرار دارد که در کلیترین شکل خود
به مفاهیم مرتبط با فرهنگ و ارزشهای آن کشور ارتباط مییابد و از سوی دیگر،
تحت تأثیر نظام بینالملل است که در این نظام نیز مؤلفههای فرهنگی و قواعد و

هنجارها تأثیر انکارناپذیری دارند .به این ترتیب ،تعارض میان صحنه داخلی و نظام

بینالملل ،کنش متقابل را سختتر و به همان نسبت نزدیکی میان این دو کنش
را سهلتر خواهد کرد .در تطبیق این نگاه با سیر تحول گفتمانی جمهوری اسالمی

ایران ،گفتمان تعاملی خاتمی با نظام بینالملل جای خود را به گفتمان تهاجمی

و تقابلی احمدی نژاد داد .تعامل خاتمی نتیجه نزدیکی و تقابل احمدی نژاد
نتیجه دوری بین ساختارهای بیناالذهانی داخلی و خارجی بود که اینها نیز خود

حاصل تأکید گفتمان احمدی نژاد بر مؤلفههای سنت و تأکید گفتمان خاتمی بر
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مفروضات مدرنیته بوده است .این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی به
تبیین و واکاوی دیپلماسی فرهنگی این دو گفتمان در نظام بین-الملل میپردازد.

مقاله در مقام پاسخگویی به این سؤال اصلی است که :کنش و واکنش دیپلماسی

فرهنگی ایران در دوران خاتمی و احمدی نژاد با نظام بینالملل مبتنی بر چه
رویکردی بوده است؟ پاسخ موقت به این پرسش به عنوان فرضیه ،عبارت است از
این که « نزدیکی ساختارهای بیناالذهانی داخلی با ساختارهای بینالملل در

گفتمان خاتمی منجر به تعامل کانتی ،و افتراق بین این دو ساختار در گفتمان
احمدی نژاد منجر به تقابل هابزی دیپلماسی فرهنگی او با نظام بینالملل شده

است» .برای به آزمون گذاردن فرضیه ،ابتدا چارچوب نظری سازهانگاری و رابطه
بین سنت و مدرنتیه در ایران و هم-چنین دامنه گفتگوی تمدنها و ادیان با هم
مقایسه میشود و سپس مؤلفههای فرهنگی هر گفتمان در نظام بینالملل مورد

واکاوی قرار میگیرد .در نهایت نیز نتیجه حاصل از بررسی مؤلفههای فرهنگی
هر گفتمان نسبت به نظا م بینالملل در چارچوب یکی از فرهنگهای مورد نظر
الکساندر ونت تبیین میشود.

پیشینه پژوهش
در بررسی پیشینه پژوهش میتوان گفت پژوهشی که ارتباط مستقیمی با ابعاد

مطرحشده در این مقاله داشته باشد ،ارائه نشده است .با این حال ،در ادامه برخی
از نزدیکترین پژوهشهای صورت-گرفته معرفی میشود و در پایان ایده جدید این

مقاله مورد اشاره قرار میگیرد.

دهشیری ( )1390در مقاله «حکمت اسالمی و رویکرد تمدنی به دیپلماسی

فرهنگی» با رد رویکردهای تقابلی و تفوقی ،معتقد است که موفقیت دیپلماسی

فرهنگی جمهوری اسالمی در گرو اتخاذ رویکرد تمدنی تعاملی است.

مبینی مقدس و هاشمیان ( )1394در مقاله «سیاست فرهنگی جمهوری

اسالمی ایران در تقابل با ایرانهراسی» بر این نکته تأکید میکنند که دیپلماسی

فرهنگی با تمرکز بر ارائه چهره مثبت و واقعی از ایران ،گزینه مطلوب در جهت
مقابله با ایرانهراسی در نظام بینالملل است.

دهقانی فیروزآبادی و دیگران ( )1394در مقاله «معادله ساختاری دیپلماسی
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فرهنگی مطلوب در افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران» بیان میکنند که
جمهوری اسالمی نیازمند یک دیپلماسی فرهنگی با مشخصههای الگوی مطلوب

و دربردارنده پنج عامل جریانسازی اسالم مدرن ،نفوذ فرهنگی ،دیپلماسی فعال،
تبلیغ تشیع و تاکتیکهای جذب مخاطب است.

غالب پژوهشها ،دیپلماسی فرهنگی کالن جمهوری اسالمی در ارتباط با یک

منطقه یا کشور خاص را مورد بررسی قرار دادهاند .اما این پژوهش درصدد تمرکز بر
نوع رویکرد دیپلماسی جمهوری اسالمی نسبت به نظام بینالملل با تأکید بر دوره
احمدینژاد و خاتمی و مبتنی بر نقش هویتیای است که در هر گفتمان مطرح

شده است.

 .1چارچوب نظری :سازهانگاری

1

سازهانگاران روابط بینالملل را جامعهای مرکب از کنشگران اجتماعی میدانند

ک ه د ر تعامل با یکدیگر هستند و تعامل آنها بر مبنای قواعد و هنجارهایی صورت

ی شکل گرفتهاند (هادیان .)920 :1382،از دید
میگیرد که بهطور بیناالذهان 
نگونهکه در روابط میان افراد فهمهایی بیناذهنی وجود دارد ،در
جان راگی  ،2هما 
ی وجود دارد (مشیرزاده/الف.)120 :1383،
ن فهمهای 
م چنی 
روابط میان دولتها ه 

سازهانگاری بیان میدارد که کنشگران بهوسیله محیط بینالمللی شکل میگیرند

و از طرف دیگر بر آن تأثیر میگذارند و در واقع بخشی از عرصه کنشهای متقابل
بازیگران است ( .)Orjinta, 2011: 27در همین ارتباط كراتوچویل  3و کاتزنشتاین

4

بیان میکنند که بازیگران در قالب تصورات خود كه برآمده از محیط داخلی،

اسطورهها ،جهانبینیها و باورهای عمومی آنهاست ،وارد عرصه بینالمللی

میشوند ( .)Katzenstein, 1996:65-58از اینرو ،سازهانگاری تالشی در جهت

هماهنگ کردن شرایط درونی با بیرونی برای ایجاد نوعی همخوانی منطقی در عملکرد

بینالمللی است که بر همین اساس« ،وود» میگوید این رویکرد تحول در روابط

بینالملل را بر اساس تعامل میان سیاست بینالملل و سیاست داخلی یک کشور به
وجود آورده است ( .)Wood, 1997: 27در واقع دگرگونپذیر بودن هویتها منجر به
Constructivist
J. Ruggie
Krotchwill
Katzenstein

1
2
3
4
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تغییر و تحول بنیادین در سیاست بینالملل می شود ( .)Mansbach, 2002: 15در

ی بینالمللی ،نمیتواند
نتیجه ،دولت به عنوان موجود مشارکتکننده در عرصهها 
ی کند (یاقوتی:1390 ،
ی ب ه هنجارهای مسلط ،اهداف خود را پیگیر 
با بیتوجه 

 .) 3-8بهعالوه ،رفتار دولتها در حوزه سیاست خارجی میبایست با ارزشها و

هنجارهایی که هویت آنها را تکوین کرده ،متناسب باشد (رسولی ثانیآبادی،

 .)183 :1391این بدان معناست که براى سازهانگاران ،هویتها بر الگوهاى تعامل
بینالمللى اثر مىگذارند و هویت در داخل برای هویت ،منافع و رفتارهای دولت در

خارج ،امکانات و نیز محدودیتهایی را به وجود میآورد؛ بنابراین دولت نیاز دارد از
طریق یک نوع هویت ملی در داخل ،برای مشروعیت بخشیدن به اقتدار استخراجی
که روی هویت آن در خارج تأثیر می گذارد عمل کند (.)Wendt, 1999: 35

حال ،طبق این نظریه باید گفت هنجارها و قواعد در دو سطح ملی و بینالمللی

به هویت اجتماعی جمهوری اسالمی ایران و به َتبع آن ب ه رفتار این کشور شکل
میبخشد و رفتار بینالمللی را نیز در قبال آن جهت میدهد .یعنی هویت مبتنی
ِ
خاص آن هویت را از سوی دیگران صادر
بر نقش خاص از سوی ایران ،رفتاری
میکند .البته توجه به این نکته ضروری مینماید که همه دولتهای پس از انقالب

اسالمی با توجه به اصول و ایدئولوژی انقالب ماهیتی تجدیدنظرطلبانه نسبت به

نظام بینالملل داشتهاند .در نتیجه به هیچ وجه نمیتوان از مفهوم سازگاری یا
ناسازگاری بیناالذهانی هنجارهای داخلی و خارجی نام برد .بر همین اساس،

مدنظر نویسندگان مقاله نیز میزان نزدیکی و دوری معنایی گفتمان و سیاستهای
اعالمی خاتمی و احمدی نژاد است .به عبارتی ،روی دیگر این سکه مفهوم نزدیکی

و دوری بیناالذهانی ،همان چیزی است که شولر 5آن را دولت تجدیدنظرطلب با
اهداف محدود و دولت تجدیدنظرطلب با اهداف نامحدود مینامد؛ به این معنا

که تحول متغییرهایی مانند تجارب ،ایدئولوژی ،عوامل سیاسی و ...در سطح ملی
ت نسبت به نظم مستقر میشود
چگونه باعث تغییر رویکرد و استراتژی یک دول 

( )Schweller, 2014: 38و این تغییر رویکرد نیز تغییر روابط و استراتژی دولتهای

دیگر را نیز به همراه دارد.

5 Randall Schweller
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 .2چرایی /نحوه کاربرد سازهانگاری و همراهی تحلیل گفتمان در مقاله
مطابق با سازهانگاری هنجارهای داخلی و بینالمللی متغییر مستقل است که

این متغییر رفتار خاصی را به عنوان متغییر وابسته برای دولتها تعریف میکند.

طبق این دیدگاه ،تطور و تحول هنجارهای داخلی در دورههای مختلف منجر به

هویتهای نقشی متفاوتی مانند دولت متعامل یا دولت استکبارستیز از سوی
جمهوری اسالمی شده است .این تحول هویتی و بازتعریف خود-دیگری در هر دوره
ساختاری متفاوت از مناسبات و رویکردها بین ایران و دیگر بازیگران نظام بینالملل

به وجود آورده است .در واقع ،یکی از مهمترین نتایج توجه به هویت ،احیای
ال در سیاست جهان در
تفاوتها میان دولتهاست .یعنی واحدهای سیاسی ،عم ً

چهره بازیگران مختلفی ظاهر میشوند و دولتهای مختلف براساس هویتهای
هر یک از دولتهای دیگر ،رفتار متفاوتی در قبال آنها اتخاذ میکنند .از این

منظر ،سیاست خارجی ایران ناظر به تعامل دائمالتکوین میان متغیرهای درونی و
بیرونی در یک قلمرو هویتی و ساختارهای بیناالذهانی است (سیدنژاد:1389 ،

 )9که این ساختارها نیز حاصل برآورد هویتهای «دگر» از گفتمان ،سیاستهای
اعالمی و رفتاری ایران در نظام بینالملل بوده است .از این منظر ،هدف از کاربرد
سازهانگاری ،تبیین کنش متقابل مبتنی بر نظام معنایی از سوی ایران و آزمون این

جمله ونت بوده که هویت نقشی بر امکانات و محدودیتهای دولتها در خارج

تأثیر می گذارد در نتیجه دولتها اگر بتوانند یک نوع هویت ملی متعامالنه از خود
صادر کنند بر مشروعیت اقتدار خارجی آنها تأثیر بیشتری میگذارد .در واقع،

هدف نشان دادن این امر است که دوری یا نزدیکی ساختارهای بیناالذهانی

چگونه میتواند بر نوع مناسبات و موفقیت یا عدم موفقیت در نظام بینالملل
تأثیر بگذارد .به موازات این هدف ،تحلیل مؤلفههای گفتمانی دو دولت خاتمی

و احمدی نژاد در این مقاله معادل این کاربرد تحلیل گفتمان است که چه کسی،
چه چیزی را ،چگونه و با چه تأثیری می گوید (عقیلی و دیگران)175 :1389 ،؟
بنابراین ،در روش تحلیل گفتمان نیز تنها بر نتیجه منبعث از مفصلبندی این روش

تمرکز شده است .نتیجه دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر این الگوی ترکیبی در این
دو دوره را میتوان به صورت زیر نشان داد:
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در این مدل نزدیکی هنجارهای داخلی و خارجی ،عالوه بر تأثیرگذاری مؤلفههای

مدرنیته ،به دلیل اعتقاد گفتمان اصالحطلبی به تعامل ساختار-کارگزار و اولویت دادن
به تأثیرگذاری محیط بینالمللی است .این امر به معنای شناخت مقدورات داخلی
و محذورات بینالمللی و تأثیر متقابل هنجارها و قواعد داخلی و خارجی و در نتیجه

برآمدن گفتمان عملگرایی سیاسی-فرهنگی بهعنوان نزدیکترین و مشابهترین
گفتمان به گفتمان روابط بینالملل شد (جعفری و دیگران .)97 :1395 ،این گفتمان

معتقد به واقعیت الیه -الیه (توجه به مقدورات و فرهنگ سیاسی-هویتی سه الیه ایرانی/
باستانی ،مذهبی/شیعی ،مدرن جمهوری اسالمی) ،مشروطسازی(تأثیرگذاری

سیستم و ساختار بینالملل و سیاست هماهنگی با هنجارهای آن) و نهایتاً تکوین
هویت نقشی متعامل است .مفروضات این گفتمان نیز عبارتاند از دولت-ملت عرفی،
هویت نقشی متعامل ،پذیرش نظم مستقر ،عدالت مبتنی بر تکثر فرهنگی-تمدنی و

صدور نرم انقالب .مفصلبندی این مفروضات به دلیل نزدیکی معنایی آنها با گفتمان

نظام بینالملل باعث دیپلماسی فرهنگی تعاملی میشود.
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در این مدل دوری هنجارهای داخلی و خارجی به دلیل اعتقاد و اولویت دادن

گفتمان اصولگرایی به محیط داخلی با تأکید و تکیه بر سنت است .این امر باعث

میشود مقدورات داخلی در حد اعال و محذورات بینالمللی فاقد تأثیر قاطع
تلقی شود .نتیجه به گفته مارک گازیورفسکی برآمدن گفتمان آرمانگرایی اسالمی
با رسالت ایدئولوژیک ،آرمانخواهانه و حداکثری و مبتنی بر تجدیدنظرطلبی

با اهداف نامحدود است .این گفتمان معقتد به ثنویت (دوقطبی بودن هستی/

هویتها) ،عدم تأثیرگذاری ساختار و اولویت دادن به کارگزار است .مفروضات
این گفتمان نیز عبارتاند از دولت-ملت عرفی /الهی ،هویت نقشی تهاجمی ،عدم

پذیرش نظم مستقر ،عدالت مبتنی بر نفی قطب شر و صدور حتمی و در صورت
لزوم سختافزارانه انقالب .مفصلبندی این مفروضات به علت دوری معنایی آنها

با گفتمان نظام بینالملل باعث دیپلماسی فرهنگی تقابلی میشود.

 .3دیپلماسی فرهنگی در نظام بین الملل (مزایا و شاخصها)
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بررسی رابطه و تأثیر قدرت فرهنگی در سیاست بینالملل ،خود به رابطهای که

میان فرهنگ و قدرت وجود دارد برمیگردد .در همین زمینه ،آلن دوبنوآ 6معتقد

است« :برای دستیابی به قدرت سیاسی نخست باید قدرت فرهنگی را به دست آورد»
(دوبنوآ .)26 :1374 ،این قدرت فرهنگی را میتوان در یک کلیت عام دیپلماسی

فرهنگی نامید که آن نیز در دل خود در بردارنده قدرت نرم است .به عبارت بهتر،
امروزه دیپلماسی فرهنگی به منزله نمونه بارز و اعالی اِعمال قدرت نرم تلقی میشود
(حسن خانی .)137 :1384 ،گیفورد مالون دیپلماسی فرهنگی را معماری یک

بزرگراه دوطرفه به منظور ایجاد کانالهایی برای معرفی تصویر واقعی و ارزشهای

یک ملت در عین تالش برای دریافت تصاویر واقعی و ارزشهای ملتهای دیگر
میداند ( .)Malone, 1988: 12در تعریف دیگر «سایکی  »7دیپلماسی فرهنگی را
تبادل ایدهها ،هنر و فرهنگ برای ترویج درک متقابل میان شهروندان و یا کشورهای

مختلف میداند ( .)Kim, 2011: 6این نوع دیپلماسی بر روابط متقابل پایدار و پایا و
درازمدت تأکید میکند تا مبارزه سیاسی کوتاهمدت و زودگذر (دهقانی فیروزآبادی و

دیگران .)79 :1391 ،در واقع ،نقش مهم دیپلماسی فرهنگی در نظام بینالملل آن
ک و سیاق زندگی دیگر جوامع
است که از طریق تبادل آرا و اندیشهها و تعمق در سب 

در قالب ارتباطات فرهنگی ،ذهنیت سوء ناشی ا ز عد م شناخت و احساس بیگانگی
نسبت به انگارههای دگرباشان را از میان برده ،زمینه تفاهم و ایجاد صلح و ثبات و

ی ناشی از غیریتسازی را فراهم میکند (حقیقی. )64 :1386 ،
پرهیز ازتنشها 

دیپلماسی فرهنگی به عنوان رکن چهارم سیاست خارجی دارای مزایایی به

شرح زیر است:

 )1مواجه شدن با مقاومت کمتر در جوامع و کشورهای مقصد؛  )2این نوع

دیپلماسی با توجه به اینکه از لحن خصمانه و آمرانه برخوردار نیست از جذابیت
بیشتری برخوردار است؛  )3در دیپلماسی فرهنگی ایجاد فرصت برای بازیگران

غیررسمی و نهادهای مدنی برای ایفای نقش در دیپلماسی کشورها بیشتر فراهم
می شود؛  )4این نوع دیپلماسی به دنبال کشف ،تعریف و ترویج ارزشها و منافع
6 Alain de Benoist
7 Shizuru Saeki
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مشترک و جهان شمول و تأمین منافع ملی از طریق اتکا به این ارزشهاست؛  )5این

نوع دیپلماسی میتواند به عنوان فتح بابی برای مفاهمه بیشتر و بهتر کشورها در

نظر گرفته شود؛  )6دیپلماسی فرهنگی میتواند خالقانهتر ،انعطافپذیرتر و حتی
فرصتطلبانهتر از دیپلماسی کالسیک و سنتی باشد و بهتر از آن توانایی تأمین
منافع ملی کشورها را داشته باشد (حسن خانی.)139 :1384 ،

مبتنی بر این مزایا ،دیپلماسی فرهنگی در جهت ارائه دیدگاه روشن و موجه

نسبت به فرهنگ ارزشی و رفتاری نظام برای بازیگران مختلف عرصه بینالملل

سازماندهی میشود .به این ترتیب ،نفوذ و اثرگذاری را دو هدف اصلی دیپلماسی
فرهنگی میدانند (دهشیری.)35 :1390 ،

در خصوص سابقه تدوین شاخصهای دیپلماسی فرهنگی نیز باید گفت،

سابقه تدوین این شاخصها بسیار کم ،کار بر روی آنها هنوز در مراحل ابتدایی

و دادههای آن نیز کم و ناقص است .عالوه بر این ،شاخصسازی فرهنگی همیشه

برچسب «نیست» را با خود همراه دارد ،در نتیجه هرگونه شاخصسازی باید به طور
مداوم بازسازی شود .اما علیرغم این محدودیتها ،برخی شاخصهای مطرحشده
در این حوزه عبارتاند از )1 :شاخصهای فعالیت سیاسی و اجتماعی :شامل آزادی

بیان ،اندیشه ،جامعه مدنی و...؛  )2شاخصهای خالقیت :شامل خلق فرآوردههای
جدید و تعداد افراد درگیر در این خالقیت؛  )3شاخص سیاستهای فرهنگی :شامل
ابزارها و تنبیهات و تشویقهای دولت؛  )4شاخص روابط رسمی :تأکید بر روابط

رسمی دیپلماسی؛  )5شاخص آموزش و پژوهش در کشورهای همسایه؛  )6شاخص

عملکردهای فکری و زیباییشناسی :شامل مواردی مانند شاخص میزان انتشار

کتاب ،مجالت ،روزنامه ،موسیقی و(...صالحی امیری و دیگران)226-230 :1389 ،

 .4تقابل تاریخی سنت و مدرنیته در ایران
ی و سیاسی
چ تعارض فرهنگی ،اجتماع 
د هی 
ن ورود تجدد به ایران شای 
ا ز زما 

ب ه اندازه تعارض سنت و تجدد چشمگی ر نبود ه است .در طول این تقابل که غالب

محققان شروع آن را از انقالب مشروطه میدانند تا سال  ،1357در هر مقطعی گاهی
اندیشه سنت و زمانی طرفداران اندیشه مدرنیته در نظام حکومتی غالب میشدند.
اما ،انقالب اسالمی ،پادگفتمان مدرنیسم پهلوی بود که در آن مدرنیته و شیو ه زندگی
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ح میشد (خلیلی
ت هویت اسالمی مطر 
دموکراتیک غربی به عنوان غیر برای تثبی 

و دیگران .)128 :1389 ،مایکل دریک 8در این خصوص بیان میکند که« :انقالب
ی روشنگری در خصوص
ن و روایتها 
ی مدر 
اسالمی ایران پیوند بین انقالب سیاس 

ی مدرن لزوماً به معنای
ب سیاس 
ع انقال 
پیشرفت عقل را از بین برد و نشان داد که وقو 
گسترش عقل روشنگری نیست» (دریک.)292 :1388 ،

با وجود این ،نمیتوان و نباید انقالب اسالمی را نقطه پایان تقابل سنت و مدرنیسم

ی اسالمی نیز این تقابل همچنان وجود دارد و
در ایران دانست؛ چراکه د ر جمهور 

گاهی خود را در شکل تقابل تعهدگرایی و تخصصگرایی ،زمانی در شکل راست
مدرن و چپ مدرن و زمانی نیز در قالب اصالحطلبی و اصولگرایی نمایان میشود.

در واقع ،ما در ایران هنوز با دو فلسفه متناقض سروکار داریم .یکی ،فلسفه آزادی و
ن اطالعات و دیگری هم ،فلسفه ایجاد یک جامعه ایدهآل اسالمی (خلیلی
ی جریا 
آزاد 

و دیگران .)136 :1389 ،فلسفه اول همان اردوگاه مدرنیته و دومی سنگر طرفداران
سنت است .در حوزه مورد بحث این مقاله ،یعنی تقابل اصالحطلبی/اصولگرایی ،این
تقابل حتی به حوزه مواردی مانند دموکراسی ،توسعه ،علوم و دانش نیز کشیده شده
است .به این معنا که گفتمان اصالحطلبی معتقد به بهرهگیری از وجوه مثبت توسعه

و مبانی نظری مطرحشده آن در غرب است ،در حالی که اصولگرایی ضمن ر ّد مبانی
ن این که از غرب است ،و نی ز با توجه به نارساییهای
نظری توسعه و مدرنیته ،به عنوا 
تجربه توسعه در دورههای دوم و سوم ،نگرشی پساتوسعهای مبنی بر پایان توسعه

دارد (موثقی .)349 :1385 ،از دیگر تقابلهای این دو گفتمان ،تقسیمبندی علوم
ی غربی ،انسان را محور توسعه
به انسانی و اسالمی است ،که مطابق آن علو م انسان 

تفسیر میکند ،اما علوم اسالمی ،باید انسان را از این منظر ،محور تعالی اجتماعی

بدانند (خلیلی و دیگران .)139 :1389 ،بدینسان ،به نظر میرسد تا رسیدن به

نقطه پایان این تقابل در جمهوری اسالمی هنوز راه زیادی در پیش است و نمیتوان
با قاطعیت نقطه مختومی برای آن پیشبینی کرد.

 .5دامنه حداکثری گفتگوی تمدنها و دامنه حداقلی گفتگوی ادیان
خاتمی منادی گفتگوی تمدنها و احمدی نژاد منادی گفتگوی ادیان بوده
8 Michael Drake
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است .نگاهی مقایسهای به این دو نشانگر آن است که گفتگوی تمدنها نسبت به
گفتگوی ادیان از دامنه وسیعتر و حداکثریتری برخوردار است .گفتگوی تمدنها

یکی از پیشنیازهای استقرار صلح جهانی را توجه به عوامل غیرمادی یا معنوی در
کنار عوامل مادی میداند .به اعتقاد این رویکرد ،بحران تمدن معاصر تا حد قابل

مالحظهای بازتاب عدم توازن بین مادیت و معنویت است .همچنین گفتگوی تمدنها
ن اعتقا د است که مصائب و مشکالتی که در گذشته گریبانگیر بشریت بوده
بر ای 

ی ا ز عد م تفاهم میان ملتها بوده است و بشر در آستانه ورود به هزاره
جملگی ناش 
سوم تاریخ خو د ب ا درسآموزی از وقایع گذشته میتواند از طریق گفتگو و مفاهمه مانع
گ و تکرار دوباره مصائب تلخ در روابط کشورها گردد .در واقع ،در گفتگوی
برو ز جن 
تمدنها اصل بر تنوع و تکثر است و اینکه هریک از تمدنهای بشری دارای عرفی

ن هستند (دبیرزاده .)244-248 :1382 ،این در حالی است که در طرف
برای گفت 

مقابل ،یعنی در گفتگوی ادیان ،اگرچه این گفتگو به معنای عدول از اصول اعتقادی و

ن گفت مسامحه و تساهل نسبت به دین و مؤلفههای
دینی نیست ،اما به جرأت میتوا 
دینی بسیار سخت و دشوار است .علت این امر را میتوان از منظر حقیقت مطلقبینی
جستجو کرد (قراگزلو .)86-87 :1382 ،در این معنا ،چیره شدن پارادایم ایدئولوژیکی

بر گفتگوی ادیان محتملتر است .بدینسان ،در جهانی که منازعات درونمذهبی

و بینمذهبی به طور گستردهای به عنوان یک تهدید جدی و فزاینده برای صلح
تلقی میشود و در شرایطی که بیاعتنایی یا درک نادرست از سنتهای اعتقادی

میتواند به سرعت باعث سوءتفاهمهای متقابل شود ،گفتگوی تمدنها توجهات را
به سمت تأثیرات متقابل تاریخی بسیاری که بین مذاهب و سنتهای اعتقادی وجود

دارد جلب کرده و مؤکداً بر نیاز ایجاد کثرتگرایی مذهبی و فرهنگی تصریح میکند

(بزرگمهری و دیگران .)652 :1392 ،این بدان معناست که گفتگوی تمدنها در دل

خود گفتگوی ادیان را نیز در بردارد و این مسئل ه را به جهانیان گوشزد میکند که

ی است و تمدنهای
تمدن و فرهنگ اسالمی نیز مدعی هماوردی در صحنه جهان 
امروز بشری را در عالم اندیشه ،فلسفه و تدبیر امور به رقابت و نقد میطلبد (رضایی،

توگوی تمدنها با توجه به ظرف
 .)276 :1388در نگاه عمیقتر میتوان گفت ،گف 
گستردهای که دارد و در این ظرف مفروض فرهنگ نیز قرار میگیرد ،بر مؤلفههای
گفتگوی ادیان نیز تأکید میکند ،در نتیجه دارای سطحی کالن و منجر به نزدیکی
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بیشتر با گزارههای نظام بینالملل میشود .چنانکه طرح این گفتگو با استقبال
نظامبینالملل و نامگذاری سال 2001از سوی سازمان ملل مواجه شد.

 .6عناصر گفتمان خاتمی (اصالحطلبی)
چهارمین گفتمان حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (-1384

 )1376که با نامهایی چون فرهنگگرای سیاست محور و یا صلحگرایی مردمساالر
ی سیدمحمد خاتمی
ت جمهور 
اسالمی شناخته میشود ،دوران هشت ساله ریاس 
را در بر میگیرد .به اعتقا د بسیاری از صاحبنظران «دوم خرداد ،فرجام و آغاز
تحولی واسازانه در جامعه بود و گفتمان نوینی در عرصه سیاست خارجی و داخلی

ل داد» (درویشی و دیگران .)120 :1387 ،در این دوره ،نخبگان سیاست
را شک 
موسع از منابع هویتی نظام جمهوری اسالمی ایران به
خارجی با تفاسیری آرا م و ّ

ش هنجارهای موجود در آن پرداختند (رسولی ثانیآبادی،
ط و پذیر 
تطابق با محی 

 .)39 :1390ادبیات مفهومى این گفتمان در حوزه فرهنگ عبارتاند از« :تعامل
فرهنگى»« ،مشاركت فرهنگى»« ،مبادل ه فرهنگى»« ،گفتگوى فرهنگى»« ،ارتباطات
میانفرهنگى» و نظایر آن (صدیقسروستانی و دیگران .)18 :1389 ،بیتردید
ی تمدنها ا ز سوی ایران نقش قابل توجهی در تحول
در این دوره طرح گفتگو 
نحوه نگرش جهان به ایران داشت و ب ه ایجاد وجهه جدیدی برای کشور در سطح

ط و پایه در سیاست
جهانی کمک کرد .گفتگوی تمدنها به عنوان گفتمان مسل 

خارجی در عین حال میتوانست منعکسکننده نگرش آقای خاتمی به سیاست
خارجی و حاکی از تأکید او بر گفتگو و جهت کمک به حل منازعات باشد .این
ی سیاست تنشزدایی م ّد نظر قرار گرفت و
ی نظر 
ن مبنا 
ایده هم-چنین به عنوا 

به شکلگیری زمینه الزم جهت پیشبرد آن کمک کرد (احمدی.)156 :1384 ،
ع سوءتفاهمهای انباشت هشده
گفتمان آقای خاتمی در سیاست خارجی درصد د رف 

ش بینالمللی
از گذشته و در تالش جهت پایان دادن به هر نوع تنازع و کشمک 
ی تأمین امنیت ایران به واقعیتهای بینالمللی نیز توجه داشت (اسدی،
بو د و برا 

 .)1009 :1379در واقع ،میتوان بر اساس سازهانگاری چنین گفت که در این
دوره نشانههای هویتی که از سوی ایران صادر میشود و نیز برداشتهای دیگر
بازیگران نظام بینالملل از آن نشانهها منطبق بر پیام دوستی و فرهنگ تعاملی
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بود که در ادامه برخی از مهمترین عناصر این گفتمان را جهت تأیید این مدعا مورد

بررسی قرار میدهیم.

 .1-6دولت-ملت
ت کرده
ی حرک 
درگفتمان خاتمی ،دولت جمهوری اسالمی به سمت یک دولت مل 

و ایستارهای ایدئولوژیک خود را تا حدی تعدیل میکند .ایران یک دولت عادی است
ت ب ه دنبال چیزی است که همه دولت-ملتهای دیگر در
ک دولت-مل 
که به عنوان ی 
ی میجویند  ،یعنی حفظ حیات کشور ،موفقیت ملت و
سیاست خارجی خود آن را پ 

احترام و شأن مردم خود در جامعه بینالمللی (درویشی و دیگران.)123 :1387 ،

در این گفتمان ،جمهوریت و اسالمیت همسنگ و هموزن هستند و حاکمیت
الهی نهتنها هیچ تعرض و تخالفی با حاکمیت ملی ندارد ،بلکه از طریق آن اعمال

میشود (دهقانی فیروزآبادی .)138 :1384 ،به عبارت دیگر ،جمهوری اسالمی
همچنان هویت اسالمی دارد ،اما پذیرش حاکمیت ملی در طول حاکمیت الهی

و باور به والیت فقیه انتخابی در این گفتمان متضمن به رسمیت شناختن ماهیت
ملی و مبنای سرزمینی ایران است (دهقانی فیروزآبادی .)226 :1391 ،در واقع،
دولت-ملت جمهوری اسالمی ایران در این گفتمان در نهایت منطبق بر برداشت

وستفالیایی از دولت-ملت در نظام بینالملل است.

 .2-6هویت و نقش ملی
در دوران حاکمیت گفتمان اصالحات ،بین ساختار بیناالذهانی جامعه ایران و

نظام بینالملل در خصوص تعریف هویت جمهوری اسالمی ایران برای خود ،برای
دیگران و نیز بازشناسی هویت دیگران از سوی ایران اشتراک و انطباق بسیاری

وجود داشت .در نتیجه ،همین اشتراک بود که در این دوره نخبگان سیاست

موسع از منابع هویتی نظام جمهوری اسالمی ایران
خارجی با تفاسیری آرا م و ّ
ط و پذیرش هنجارهای موجود در آن پرداخته و در همین راستا
به تطابق با محی 

ی بینالمللی و منطقهای ایفا کردند .همچنین ،در این
حضور فعالی در سازمانها 
دوران مقامات دولت جمهوری اسالمی ایران سعی کردند هویت ایران را به عنوان

ت صلحطلب و سرمشق معرفی کنند .در واقع ،منابع هنجارهای به کار
یک دول 
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گرفت هشده برای سیاستگذاری تنشزدایی و گفتگوی تمدنها ناشی از فرهنگ و

ی جدید مردم و هنجارهای پذیرفتهشده جامعه بینالمللی بود.
خواستههای سیاس 
با درونی شدن این هنجارها و بر اساس مفاهیمبیناذهنی ،جمهوری اسالمی برای

ت قائل شد و بر اساس هویت مذکور نقش و جایگاهی جدید
خود هویتی متفاو 
برای خویش تعریف کرد که در نتیجه آن فهم از خود ،فهم از دیگران و فهم دیگران
از خود عمیقتر شد .متناسب با این نوع هویت ،جمهوری اسالمی نقشهایی

چون دولت مردمساالر ،دولت صلحطلب ،دولت متعامل و مسئولیتپذیر برای خود
تعریفکرد که از سوی نظام بینالملل نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

 .3-6نظم و نظام بینالملل
رویکرد خاتمی به نظم و نظام بینالملل را میتوان مهمترین وجه تمایز گفتمان

او با سایر خرده-گفتمانهای سیاست خارجی دانست (دهقانی فیروزآبادی:1391 ،

 .)228خاتمی به رغم انتقاد نسبت به برخی شرایط ناعادالنه حاکم بر نظام بینالملل،

ت خارجی
ت ساختاری آن را پذیرفته و درصدد بود سیاس 
عمدهترین چارچوب و الزاما 
ایران را مطابق با محدودیتهای موجود ترمیم نماید (یاقوتی .)18 :1390 ،همچنین،
او اصالح نظم بینالملل را در گرو اصالح هر دو ُبعد داخلی جامعه و نظام بینالملل

میدانست .به این معنا که معتقد بود برای تحقق این هدف به موازات برقراری نظم
مردمساالرانه در داخل باید برای ایجاد جامعه مدنی جهانی و مردمساالری جهانی نیز
تالش کرد (دهقانی فیروزآبادی .)229 :1391 ،در همین زمینه ،سید محمد خاتمی

ی جمهوری اسالمی ایران در خارج ا ز کشور بیان
در گردهمایی رؤسای نمایندگیها 
میکند« :جمهوری اسالمی ایران نهتنها خواهان استقرار یک نظم مردمساالر در
ی بینالمللی نیز هست و
ی دموکراس 
درون است ،بلکه منادی و دعوتکنندهه نوع 
ن به معنای رد و طرد هژمونی بینالمللی و سلسلهمراتب موجود در قدرت جهانی
ای 

و رد هرگونه سلطهجویی است» (رسولی ثانیآبادی .)39 :1390 ،خاتمی اگرچه از
معتقدان به تغییر نظم بینالملل بود ،ولی براساس دامنه تفسیری که از مبانی هویتی
ن تغییر را به صورت مسالمتآمیز ،در بلندمدت و از
ت ت ا ای 
ارائ ه میدهد ،درصد د اس 

طریق سازوکارهای چندجانبه و مسالمتآمیز دنبال کند .این ساز وکارها نیز بیشتر
ِ
نمود خود را در دیپلماسی نشان میدهد و این ابزار به عنوان اولویت
از هر چیزی
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اساسی در این راه به حساب میآید ،به نحوی که خاتمی در خصوص اهمیت این

ابزار میگوید« :دیپلماسی ،نقطه اتصال دولت و ملت ما با ملتها و دولتهای دیگر

است« (نادری .)68 :1394 ،در جمعبندی رویکرد خاتمی به نظام بینالملل،

آنچه بیش از هر چیز به ما کمک میکند اشتراکات بین گفتگوی تمدنهای او و
ال وضع
برداشتهای سازهانگاران است که بسیار راهگشاست ،زیرا هر دو معتقدند او ً

موجود وضعی تاریخی و برساخته و در نتیجه ،قابل تغییر است و ثانیاً ،میتوان با
استفاده از مطالعات جامعهشناختی و روانشناسی اجتماعی نشان داد که چگونه

ل و همچنین
گفتگوی تمدنها میتواند زمینهساز تغییر هویتها در نظام بینالمل 

شکلگیری اجتماع جدید بینالمللی باشد (مشیرزاده/ب.)189 :1383 ،

 .6-4عدالت
خاتمی در باب درمان محنتهای بشر مدعی است که باید تغییری پارادایمی

در ذهنیت سیاسی پدید آورد و فضای گفتمانی جدیدی ایجاد کرد که در آن «باطن

ی بر
ی مبتن 
قدرت سیاسی محبت و عدالت» باشد .به نظر او رسیدن به قدرت سیاس 
محبت و عدالت زمانی میسر میشود ک ه گفتگوی تمدنها مظهر و نمود آن باشد
(سیف زاده .)35 :1381 ،از اینرو ،در گفتمان خاتمی فرض میشود که گفتوگو

میتواند به جهانی عادالنهتر منتهی شود و این امر خصوصیت عدالتجویانه آن را
که برخالف برداشتهای بهاصطالح واقعگرایانه از روابط بینالملل است ،نشان

میدهد .در واقع گفتگوی تمدنها با وجودی که به یک معنا فینفسه میتواند
هدف باشد ،وسیلهای نیز برای نیل به هدفی دیگر یعنی عدالت جهانی است

(مشیرزاده/ب .)171-187 :1383 ،از سوی دیگر ،گفتمان خاتمی صلح واقعی را
عدم جنگ نمیداند ،بلکه صلحی پایدار بر پایه عدالت معرفی میکند (بزرگمهری
و دیگران .)654 :1392 ،برای دست یافتن به این آرمان نیز معتقد است که باید

عقل و خرد ،بهویژه عقل ارتباطی بر روابط و مناسبات بینالمللی حاکم گردد .چون
با رشد عقالنیت انسان و عقالنی شدن فزاینده روابط بینالملل گرایش به صلح

مبنی بر عدالت بیشتر میشود .در واقع خاتمی معتقد است برای استقرار عدالت
جهانی باید بر اساس اعتمادسازی ،احترام متقابل ،همزیستیمسالمتآمیز و منطق

مفاهمه اقدام و منطق روابط بینالملل را از منطق قدرت دور کرد .او همچنین بیان
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می کند که برای رسیدن به عدالت ،باید به موازات نظم مردمساالرانه در داخل

برای ایجاد جامعه مدنی جهانی ،تکثرگرایی و مردمساالری جهانی نیز تالش کرد
(دهقانی فیروزآبادی .)147 :1384 ،از سوی دیگر ،خاتمی دستیابی به جامعه
بینالمللی متعادل را در گرو دو شرط میداند :اول ،تقویت نظامی به همپیوسته از
کشورها و جامعههای نزدیکتر و متجانستر که بر اساس آن یافتن سنخیتها و

انجام تالشهای دوجانبه و چندجانبه برای فراهم آوردن سپرهای حفاظتی در برابر

برنامههای برتریجویانه جهان آسانتر است .دوم ،تقویت نهادها و سازمانهای
بینالملل و پاسخگویی مناسب و به موقع آنان برای مدیریت بحرانها و حل و

فصل تعارضات (دهقانی فیروزآبادی .)454 :1391 ،درواقع ،مجموع تأکیدات
خاتمی حاکی از نگاه سازهانگارانه او در شکلگیری اجتماع امنیتی برای رسیدن به

عدالت جهانی است .چراکه جوهره اصلی اجتماع امنیتی قابل تأویل به علقههای
اجتماعی ،تعهدات مشترک و نسبتاً پایدار بین کنشگران با پشتوانه تعامالتی
گرم استوار بوده و دو عنصر «ارتباطات» و «تعهد» معیارهای شکلگیری آن است
(داودی .)42 :1391،مهمتر آنکه این نوع اجتماع امنیتی از یکسو بر پایه صلح

پایدار -و نه نظم ثابت -و از سوی دیگر ،بر پایه اصل «همه برای یکی ،یکی برای

همه» منجر به مزایایی برای همه اعضاء و درنتیجه روابطی عادالنهتر میشود .ایده
«ائتالف برای صلح» خاتمی را میتوان در همین راستا تحلیل کرد.

 .6-5صدور انقالب
گفتمان اصالحطلبی ،انقالب اسالمی را یک انقالب فراملی با هویت و ماهیت

اسالمی تعریف و تصور می کند .اما از منظر این گفتمان تعقیب و تحقق آرمانها

و اهداف در نظام بینالملل با رعایت اصول و توجه به امکانات و اولویتبندی
اهداف امکانپذیر است .بر این اساس ،تحکیم و تثبیت انقالب اسالمی در داخل

و در قالب یک دولت اسالمی توسعهیافته و سرمشق برای جوامع دیگر ،اولویت با

نخست جمهوری اسالمی است .بنابراین ،معنا و مفهوم اهداف انقالب اسالمی
و راهکار آن متفاوت است و از همین باب صدور انقالب به معنای تبیین و ترویج
این دولت سرمشق و الگو است (دهقانی فیروزآبادی .)223 :1391 ،دولتی که
م بتواند مدل موفقی بر
ی بلکه در حوزه فرهنگی و سیاسی ه 
نهتنها در حوزه اقتصاد 
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اساس مردمساالری دینی به جهان به طور عام و جهان اسالم به طور خاص معرفی
ی و بیناذهنی
ال نرمافزار 
کند .بنابراین ،در این دوران صدور انقالب ماهیتی کام ً

دارد و به معنای تالش برای تحقق آرمانهای انقالب در داخل است .در تأیید این

ی ایران در این
ن ب ه شعار«گفتگوی تمدنها» از سوی رئیس جمهور 
نکته میتوا 
دوران اشاره کرد ک ه میتوان آن را به نوعی در جهت صدور انقالب و همچنین

ی ایران البته
صدور اندیشهها و آرمانهای اسالمی از سوی دولت جمهوری اسالم 

ی و نه سختافزاری بیان کرد (رسولی ثانیآبادی-40 :1390 ،
به شیوهه نرمافزار 

 .)39این مفهوم و مدلول صدور انقالب عالوه بر اینکه با اصول و آرمانهای انقالب
اسالمی منطبق است ،به دلیل ابتناء بر قدرت نرم با حساسیت کمتری از سوی

بازیگران دیگر مواجه میشود.

 .6-6مفصلبندی گفتمان خاتمی و دیپلماسی فرهنگی تعاملی
مجموع دالهای گفتمان خاتمی با محوریت دال تنشزدایی و گفتگو عالیمی

را به نظام بینالملل ارسال میکند که ساختار و بازیگران این نظام تلقی از سایر
دالهای شناور را بر تعامل ،تفاهم و درک متقابل میبینند .بعد از دوم خرداد

 1376و با پیروزی خاتمی ،شرایط نوین جهانی ،نیاز به تغییرات جدیدبا بینش و
ح سیاست خارجی برای بهرهمندی
تفکر جدید ،هم در سطح داخلی و هم در سط 
نشونده جهانی را
ا ز امکانات و موقعیتها و چگونگی برخورد با مسائل دگرگو 

اجتنابناپذیر گردانید .بروز پدیده «دوم خرداد» و ریاست جمهوری خاتمی درواقع

نوعی پاسخ به ضرورت انجام چنین تحوالتی به منظور سازگاری با وضعیت جدید
ی در مشی نظام حکومتی و
بود .در شرایط جدید ،ضرورت پیدا کرد تا اصالحات 

همچنین تغییراتی در روابط خارجی و توجه به سیاست همکاری و مشارکت با
ل گردد (سیف زاده،
اعضای جامع ه بینالمللی به منظور تأمین منافع ملی دنبا 

 .)34 :1381در واقع ،رأى مردم به هنجارها و قواعد جامعه بینالمللى ،هنجارهاى
نخبگان سیاسى داخلى و هنجارهاى كل مردم ایران بود .از اینرو ،شاید بتوان
قرابتى بین هنجارهاى جامعه ایران و هنجارهاى جامعه بینالمللى یافت (نادری،

ی فرهنگها و دوری
ی و تساو 
 .)54 :1394در این زمان ،پذیرش پلورالیسم جهان 
ح خارجی مدنظر
جستن از هرگون ه حرکتهای اختالفبرانگیز و رادیکالی در سط 
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دولت جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت (سوری .)184 :1384 ،به نظر خاتمی،
ی ب ر محبت و عدالت زمانی میسر میشود که
ی مبتن 
رسیدن به قدرت سیاس 

گفتگوی تمدنها مظهر و نمود آن باشد (سیف زاده .)34-35 :1381 ،از دیدگاه
ی تمدنها یک بیانیه (مانیفست) سیاسی است که تمامی جوامع و
او ،گفتگو 

تمدنها را از خشونت و دشمنی به تحمل و همبستگی فرامیخواند .یعنی اینکه،

ش الگوی رفتار مصالحهجویانه را به جای
ن پذیرش تنو ع میان تمدنها ،پذیر 
ضم 
ی میپذیرد (اسدی:1379 ،
الگوی تعارض و مناقشه د ر سیاست و روابط خارج 

 .)1013انتخاب این سیاست توانست ایران را از لحاظ انزوای سیاسی ک ه گرفتار
آن شده بود ،نجات دهد و از جو مصنوعی تنش و مقابله بین ایران و کشورهای
ن و منطقه بکاهد و فضای گفتگو و همکاری را جایگزین آن کند (دبیر زاده،
جها 

 .)247 :1382اهمیت این رویکرد در گفتمان خاتمی آن بود که ،اگرچه ،تمدنها
نیز میتوانند مانند دولتها ،منبع هویت باشند ،اما از این جهت با دولتها

متفاوتاند که مبتنی بر مرزهای روشنی نیستند (مشیرزاده/ب.)184 :1383 ،
این امر منجر به تسهیل شدن ایجاد تعامل در مقابل برجسته شدن تقابل خواهد

شد؛ چراکه مشخص و ملموس بودن مرز خود عاملی در جهت ایجاد تمایزات
ِ
بیشتر فرهنگی ،جغرافیایی ،تاریخی و هویتی و به تبع آن تقابل بیشتر میشود.
در واقع ،برخالف هویتهای دیگر مانند دولتها ،تمدنها مرزهای ثابتی ندارند و

یک شخص یا گروه میتواند احساس تعلق به هویتهای تمدنی متعددی داشته
باشد (مشیرزاده/ب .)184 :1383 ،از اینرو« ،گفتگوی تمدنها» ،نظریه بدیلی
ب ه منظو ر حذف جبههگیریهای تخاصمی موجود د ر عرصهه بینالملل ،به شمار

میآید .نظریهای که در دل خود باالترین مؤلفههای تعاملی را به همراه دارد.

میتوان گفت «گفتمان خاتمی توانست با درک درست تحوالت عرصه بینالمللی،

نوعی نگرش جدید در بستر سیاست خارجی کشور حاکم کند که مبتنی بر
سیاست تنشزدایی در عرصه بینالمللی،گسترش روابط با کلیه کشورها ب ر اساس

ی خشونت و
ی متقابل ،نف 
احترام متقابل ،ایجاد و تقویت سازوکارهای اعتمادساز 
شرکت فعال در فیصله مخاصمات منطقهای ،صلحگرایی و همکاری قانونمند در
جامعه جهانی بوده است (افتخاری .)6 :1384 ،در نگاه عمیقتر ،گفتمان خاتمی
با تأکید بر اصل تکامل و تعامل فرهنگ جهانی معتقد بود« :میتوانیم فرهنگهای
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ن بگوییم ،ب ا هم بحث کنیم
خودمان را داشته باشیم اما دوست باشیم ...با هم سخ 

ت که فرهنگهای خودمان را متکامل و اصالح کنیم»
و در این بحث و تبادل اس 
(افتخاری .)20-22 :1384 ،خالصه آن که ،عالیمی که بعد از شروع به کار دولت
آقای خاتمی از تهران ارسال میشد به گونهای بود ک ه در خارج به صورت تالشی

آگاهانه از سوی ایران برای ادغام این کشور در جامعهه بینالمللی و ارائه چهرهای
م شد ه بود ،تعبیر
ال در رسانهها ا ز ایران ترسی 
جدید و متفاوت با چهرهای که قب ً

میشد (احمدی.)154 :1384 ،

 .7عناصر گفتمان احمدی نژاد (اصولگرایی)
پنجمین گفتمان حاکم بر سیاست خارجی ایران از سال  1384با ریاست

جمهوری محمود احمدینژاد آغاز شد .این گفتمان را با نامهایی همچون
اصولگرای عدالتمحور ،آرمانگرای اصولمحور یا گفتمان ایدئولوژیک
ارزشمحور میشناسند .گفتمان احمدی نژاد را میتوان گفتمان انقالبی -سنتی

دانست ،که در آن نوعى تأكید بر ارزشهاى اولیه انقالب و گرایش سنت محوریت
دارد .به عبارتی ،در این گفتمان عناصر تجددگرایی در حاشیه قرار میگیرد و

نخبگان سیاست خارجی با تفسیری انقالبی از منابع و قواعد شکلدهنده به هویت
انقالبی-اسالمی ،نقشهای هویتی مبتنی بر این قواعد را برجسته نمودند .در این

ى فرهنگى دنبال
گفتمان ،در حوزه فرهنگى نوعى رویكرد به درون و بومىگرای 

ن در حوزه فرهنگ و ارتباط ب ا فرهنگ جهانى
مىشود .كلیدواژههاى این گفتما 
ت از« :تهاجم فرهنگى»« ،امپریالیسم فرهنگى»« ،شبیخون فرهنگى»،
عبارت اس 

«استحاله فرهنگى»« ،ناتوى فرهنگى» و نظایر آن (صدیقسروستانی و دیگران،

 .)17 :1389در این گفتمان ،دیگری(غیر) بسیار منفی است و آن دیگری ،همواره
در یک وضعیت جنگی است .بنابراین ،احتمال آسیبپذیری از سوی دیگری زیاد
است .عمده کنش خارجی نیز به موافقت و مخالفت با حوادث میگذرد و از اتخاذ

کنش عملی پرهیز دارد (بهستانی .)225 :1393 ،این گفتمان در بهترین تعبیر

دارای رویکردی تهاجمی و بدبینانه بود و نتیجه آنکه هرگاه نگاهها و نگرشهای
نخبگان سیاسی به محیط جهانی ،متضمن بدبینی و بدگمانی باشد ،استراتژی

ِ
ارتباطی «تقابل» نتیجه قهری آن خواهد بود .بنابراین ،مطابق
و سیاستگذاری

29

برداشت سازهانگاران میتوان گفت که در این دوره نشانههای هویتی که از
سوی ایران صادر میشود و نیز برداشتهای دیگر بازیگران نظام بینالملل از آن
نشانهها ،در حداکثر منطبق بر شناسایی هویت ایران به عنوان دشمن و در حداقل

رقیب غیرقابل اعتماد بود .در ادامه ،برخی از مهمترین عناصر این گفتمان را جهت
تأیید این مدعا مورد بررسی قرار میدهیم.

 .1-7دولت-ملت
ی ندارد ،بلکه از
در گفتمان اصولگرایی ،دولت نهتنها ماهیت سکوالر و عرف 

ی برخوردا ر است .به این معنا ،دولت ملی در گفتمان
ال دینی و اسالم 
سرشتی کام ً
ی و جهانبینی اسالمی-شیعی تعریف میشود.
اصولگرایی ،در چارچوب ایدئولوژ 

براساس نظریه سیاسی شیعه ،دولت سرزمینی و ملی اصالت شرعی ندارد؛ چون در
ی جغرافیایی که امروز مسلمانان را در قالب کشورها و ملتها تقسیم
اسالم مرزها 

ن در محدوده
ی ایرا 
ت ندارد .در نتیجه ،علیرغم استقرار جمهوری اسالم 
میکند ،اصال 
ی جغرافیایی ایران ،قلمروی سرزمینی و ملی آن اصالت ذاتی ندارد؛ زیرا این
مرزها 
ی جهانی ،فراملی و فرامرزی دارد که بهطور موقت و
ت و سرشت 
ت اسالمی ،ماهی 
دول 

ی رسیدن به نظم مطلوب اسالمی و جامعه
ن برا 
ض از پایگاه سرزمینی و ملی ایرا 
بالعر 
ی جمهوری
ی اسالم بهره میگیرد .از اینرو ،حفظ موجودیت ،امنیت و بقا 
جهان 

ن به عنوان مقدمه و الزمه تحقق این وضعیت و جامعه مطلوب الزم و
ی ایرا 
اسالم 
واجب است .این گفتمان از منظر سیاست اخالقی به دولت مینگرد ،مبانی نظری و

فقهی آن را نظریه والیت فقیه انتصابی و اکتشافی تشکیل میدهد و مهمترین عنصر

قوامبخش این حکومت الهی که مشروعیت خود را از اسالم و نه مردم کسب میکند،

اسالمی بودن آن میداند (دهقانی فیروزآبادی .)232 :1391 ،در این گفتمان
ت و ملیت است که در اسالم از اصالت و
ن مل 
همچنین دولت ملی مستلزم و متضم 

اعتبار اولیه برخوردار نیست .جامعه سیاسی مشروع و معتبر اسالمی« ،امت» است
ت اسالمی
ی ایران ،ماهیت ،کارکرد و مسئولی 
در نتیجه دولت-ملت جمهوری اسالم 
عو
ت ب ه حقوق ،مناف 
دارد (دهقانی فیروزآبادی)69 :1386 ،؛ بهگونهای که نسب 

سرنوشت همه مسلمانان و مصالح امت اسالم و حتی مستضعفان جهان مسئول و
ی ک ه منافع فراملی و مصالح اسالمی را در زمره اهداف و
ف و وظایف 
مکلف است .تکالی 
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ی قرا ر میدهد (دهقانی فیروزآبادی.)232 :1391 ،
ی اسالم 
منافع جمهور 

 .7-2هویت و نقش ملی
در خصوص هویت جمهوری اسالمی از نگاه گفتمان اصولگرایی ،ابتدا توجه

به ساختار معنایی این گفتمان در خصوص هویت ضروری مینماید .مؤلفه کانونی

ساختار معنایی این گفتمان« ،ثنویت» یا دوقطبی دیدن هستی است .بر این مبنا،

تمامی پدیدههای هستی در یکی از دو قطب مخالف خیر و شر قرار دارند .هستی

صحنه تقابل دو جبهۀ تاریکی و روشنایی است که مرزهای مشخص و ممیزی دارند
و طیف میانهای در این بین وجود ندارد .هستیشناسی بینالمللی متأثر از نگاه

ثنوی ،عرصهای از تقابل میان نیروهای خیر و شر را ترسیم میکند که دولت-
ملتها آن را نمایندگی میکنند (حداد .)53-58 :1394 ،مطابق این نوع نگاه،
در گفتمان احمدی نژاد «خود» رهبر قطب خیر و «دیگری» رهبر قطب شر است .در

همین راستا ،دولت جمهوری اسالمی ایران بر اساس وظیفه رهاییبخشی که برای
خود قائل است ،بایستی سعی کند که نقاط مقاومت را در برابر هژمون و نظام سلطه

بسیج نماید و نوعی اتحاد و ائتالف را در میان نیروهای ضد هژمونیک پیرامونی
در نظام بینالملل ایجاد کند .از آن-جاکه جمهوری اسالمی خود را پیشگام و
پیشقراول جبهه حق علیه باطل و اسالم در برابر کفر میداند عقبنشینی و سازش

و تسلیم را در مقابل ظلم و بیعدالتی جایز نمیشمارد و علیه آن در هر کجای عالم
که باشد ،مبارزه میکند (رسولی ثانیآبادی .)192-193 :1391 ،این گفتمان

برای این هویت ،نقشهای ملی گوناگونی را د ر عرصه سیاست خارجی و بینالمللی

تعریف و تعیین میکند .نقشهایی چون «دولت عدالتگستر و ظلمستیز»،
«عامل ضدسلطه»« ،ضدامپریالیزم و صهیونیزم»« ،اسکتبارستیز»« ،سنگر انقالب
و رهاییبخش»« ،مدافع اسالم و تشیع»« ،دولت تجدیدنظرطلب و شالودهشکن»

و ...اما در میان همه این نقشها به نظر میرسد گفتمان اصولگرایی نقش ملی
ی جمهوری اسالمی ایران اولویت
«عامل ضداستکبار و سلطه» را در سیاست خارج 
و ارجحیت میبخشد (دهقانی فیروزآبادی.)79 :1386 ،
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 .7-3نظم و نظام بینالملل

ال ناعادالنه،
گفتمان اصولگرایی نظم و نظام بینالمللی مستقر و موجود را کام ً

نامشروع و نامطلوب میپندارد .از دید این گفتمان ،نظام بینالمللی نمود و نماد
عینی بیعدالتی ،نابرابری ،تبعیض ،تسلط و سلطه است و بر این اساس ،یکی از
مهمترین برنامهها و اهداف سیاست خارجی این گفتمان ،توصیف و تعیین وضع
و نظم ناعادالنه و نظام سلطه جهانی بوده است .بهویژه ،رئیس جمهور بیشترین

ن واقعیت نامطلوب
ی و نیروی دیپلماتیک خود را مصروف توصیف و تعلیل ای 
انرژ 
بینالمللی ساخت (دهقانی فیروزآبادی .)85 :1386 ،گفتمان اصولگرایی در

دو بعد تبیینی و تخریبی به واسازی نظم و نظام بینالملل موجود میپردازد .در
بعد تبیینی ،از طریق توصیف و تبیین سرشت ناعادالنه وضع موجود و نظم مستقر

سعی میکند آن را غیرطبیعی 9ساخته و از آن مشروعیتزدایی 10کند .غیرطبیعی
کردن ،یعنی نشان دادن این امر که نظم و نظام بینالملل موجود مانند هر پدیده
ت شرایط خاصی امکان
و واقعیت اجتماعی دیگر زمانمند و مکانمند بوده که تح 

وجود یافته و درگذر زمان در اثر غلبه و حاکمیت طبیعی انگاشت ه میشود .در

دومین گام،گفتمان اصولگرایی درصدد تخریب و سپس تغییر نظم موجود برای
م مطلوب است که اینهدف را در سطوح مبارزه و مقابله با نظام سلطه،
استقرار نظ 

تک قطبی و مناسبات ناعادالنه قدرت ،مقابله و مبارزه با کانونها و قطبهای

قدرت بینالمللی ،مستکبران و ظالمان و نهایتاً انتقاد از سازمانها ،نهادها و

قواعد و قوانین بینالمللی و تالش برای اصالح آنها ،پیگیری میکرد (دهقانی
ی و شالودهشکنی
فیروزآبادی .)85-87 :1386 ،در راستای همین تجدیدنظرطلب 
وضع موجود است که دولت جمهوری اسالمی ایران عالوه بر نظام بینالمللی از
ی آن نیز سلب مشروعیت کرده و به انتقاد از
عملکرد و قواعد موجود در نهادها 

آنها میپردازد ،چراکه از نظر رهبران این دولت ،این نهادها و سازمانها بیعدالتی

و تبعیض را در نظام بینالملل نهادینه میکنند .در همین زمینه ،میتوان به
ص شورای
انتقادات شدید احمدینژاد از ساختار و سازوکار سازمانملل و بهخصو 

امنیت در اجالس مجمع عمومی اشاره کرد که به گفته او تا زمانی که نهاد شورای
9 denaturalize
10 delegitimize
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امنیت نتواند به نمایندگی از کل جامعه بینالمللی و بهطور شفاف ،عادالنه و
د بود و نه کارآمد و بنابراین نمیتوان انتظار
ع خواه 
دموکراتیک اقدام کند ،ن ه مشرو 

داشت که بیعدالتی ،ظلم و زورگویی در جهان ریشهکن شود (رسولی ثانیآبادی،

.)44 :1390

 .7-4عدالت
در گفتمان احمدی نژاد ُبعد عدالتخواهانه و ظلمستیزانه هویت انقالبی-
اسالمی خود را بسیار برجسته نمود ه و د ر همین رابطه یکی از مهمترین رسالتها

و وظایف این دولت ،اصالح نظام حاکم بر جهان و مقابله با نظام سلطه بر اساس
ش هویتی
عدالتخواهی و عدالتگستری بیان شده است،که طبیعتاً این نق 

با واکنشهای جامعه بینالملل مواجه میشود؛ چراکه در این گفتمان دولت
جمهوری اسالمی ایران «خود عدالتخواه» را در برابر «دگر سلطهگر» قرار داده

ی خود را با دنیای خارج ترسیم و تعریف میکند
ب مرزهای هویت 
و به این ترتی 

(رسولی ثانیآبادی .)49 :1390 ،در واقع دال مرکزی گفتمان احمدی نژاد مفهوم
عدالت و عدالتگستری است .این دال ،عامل هویتیابی گفتمان احمدی نژاد
ی را از
ی جمهوری اسالم 
در سیاست خارجی است و در هر دو وجه ایجابی و سلب 
دیگران متمایز میسازد .در وجه ایجابی و مثبت ،مهمترین وجه ممیزه جمهوری

اسالمی تالش برای برقراری عدالت و شیوه حکمرانی و رفتار عادالنه است .در
ص اصلی جمهوری اسالمی مبارزه با بیعدالتی و
وجه سلبی و منفی نیز شاخ 

ظلم در سطح بین المللی است .البته این عدالتطلبی و عدالتگستری در عرصه
سیاست خارجی و روابط بینالملل ،ناشی از اصالح ،ابداع و بدعت در منظومه

ی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی نیست ،بلکه تجلی
فکری ،ارزشی و آرمانها 

و نمود بازگشت به یکی از اصول و ارزشهای اولیه و بنیادی انقالب اسالمی است

(دهقانی فیروزآبادی.)71-78 :1386 ،

 .5-7صدور انقالب
در گفتمان اصولگرایی ،انقالب اسالمی ایران یک انقالب ملی و محدود نیست،

بلک ه انقالب اسالمی ایران ماهیت و هویت فراملی و فرامرزی دارد .مهمترین وجه
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ی بودن آن است ،ویژگیای که آن را از سایر انقالبهای
ممیزه انقالباسالمی ،اسالم 
ی این روایت و قرائت این است که اولین
ی متمایز میسازد .استلزا م منطق 
ملی و فرامل 
ب اسالمی ،اسالمخواهی در
ت وجودی و هدف حصولی انقال 
و اساسیترین عل 
ن انقالب
درون و برون ایران است .در عرصه بینالمللی نیز انگیزه و هدف نخستی 

اسالمی ایران ،گسترش این ارزشها در جوامع و کشورهای دیگر برای ایجاد یک
جامعه جهانی اسالمی و استقرار نظم جهانی اسالمی از طریق انقالب اسالمی است
(دهقانی فیروزآبادی .)82 :1386 ،الگوی صدور انقالب در سیاستخارجی احمدی

ح داخلی
ی مادی و غیرمادی در سطو 
ی و ساختار 
نژاد را برآیندی از متغیرهای کارگزار 
(اعم از فردی و ملی) و خارجی (اعم از منطقهای و بینالمللی) تعیین میکند .در

سطح کارگزاری داخلی ،شخصیت و باورهای تصمیمگیرندگان اصولگرای سیاست
ل تعیینکننده مهم است .در سطح ساختاری داخلی ،تفوق و
ک عام 
یی 
خارج 

ش تعیینکنندهای در
ی در سیاست خارجی ایران نق 
هژمونی گفتمان اصولگرای 
ن دوره ایفا میکند .تحوالت عراق ،لبنان و فلسطین
اتخاذ الگوی صدور انقالب در ای 
ت که بر الگوی صدور انقالب در سیاست
ی اس 
ی خارج 
مهمترین تحوالت کارگزار 

خارجی دولت نهم مؤثر است (رادفر و دیگران .)146 :1388 ،البته قابل ذکر است
ی بیش از آنکه گسترش ،بسط و صدو ر انقالب
ت خارج 
ف سیاس 
که در این دوره ،هد 

ت امالقراء بر سایر کشورها ،صرف ًا درصد د شکلدهی
ش اولوی 
اسالمی باشد ،با پذیر 
ت متحده در سطح نظام بینالمللی است .این
به یک جبهه ضدیکجانبهگرایی ایاال 

ال مشهود است
ن قرار میگیرند،کام ً
ع کشورهایی که طرف مذاکره با ایرا 
مسئله ا ز نو 

(رضایی .)283 :1388 ،میتوان گفت که صدور انقالب در این دوره جزء منافع درجه
اول ،آنی ،حتمی و علیرغم داشتن ماهیت نرمافزارانه ابزارهای صدور ،اما غلبه با

ابزارهای مبتنی بر قدرت سخت بوده است.

 .7-6مفصلبندی گفتمان احمدی نژاد و دیپلماسی فرهنگی تقابلی
دولت احمدی نژاد را میتوان نقطه عطف جدیدی در سیاست خارجی ایران

دانست .مفصلبندی گفتمان احمدی نژاد متمرکز بر دالهایی بود که جبراً و طبعاً

هویتی عادل مییابد؛ هویتی که نقشهای ایدئولوژیکیای را تجویز میکند که عدول

از این نقشها ،نه مجاز بود و نه ممکن ،چون ناقض هویت جمهوری اسالمی میشد.

34

مفصلبندی جدید این دوره مبتنی بر دالهای همانند ظلمستیزی ،استکبار-
ستیزی ،سلطهستیزی و شالودهشکنی نظام بینالملل بود (علیپوریان و دیگران،

 .)94-95 :1393همه این دالها اگرچه در گفتمانهای قبل نیز پیگیری میشدند،
اما در این دوره منجر به تجدیدنظرطلبی به صورت رسالتی انقالبی و ایدئولوژیک

شدند .البته جای تردیدی نیست که این تغییر در جهتگیری سیاست خارجی ایران
به این دلیل انجام پذیرفت که نخبگان جدید سیاسی و همچنین فضای اجتماعی
ال ناامید و بیمناک بودند .از اینرو،
حاکم بر ایران نسبت به سیاستهای غرب کام ً

سیاست تبعیضآمیز را مورد انتقاد قرار داده و از «الگوی مقاومت مؤثر» در سیاست

خارجی استفاده به عمل آوردند (متقی و دیگران .)111 :1391 ،به این ترتیب ،با
حاکمیت این گفتمان هم در ُبعد اهداف ،آرمانها و عرصههای گفتمانی و هم در

عرصه عمل ،رویکردهای مبارزهطلبانه و تهاجمی بر سیاست خارجی ایران حاکم شد
(منصوری مقدم و دیگران)284-286 :1390 ،؛ چراکه فهمی که ساختار معنایی
این گفتمان از هستی بینالمللی ارائه میدهد ،فهمی متصلب و نامنعطف از تقابل

دوقطبی دائمی است که در آن وجود دشمن ضرورتی است که معنا و هویت خود
را در گرو دارد .از این دیدگاه ،فرهنگ مسلط بر روابط بینالملل ،فرهنگ هابزی در

رادیکالترین شکل آن است که در آن تقابلها به تعاملها معنا میدهند (حداد،
 .)103 :1394میتوان این رویکرد و رابطه گفتمان احمدی نژاد با نظام بینالملل
را به نوعی مصداقی از فرضیه هانتینگتون دانست که میگوید« :در جهان نو نقطه

جوش برخوردها ،دارای ماهیت فرهنگی خواهد بود» (هانتینگتون.)46 :1374 ،
هانتینگتون این امر را تلفیقی از تعارض ارزشهای ایدئولوژیک مدرنیته با ارزشهای
اعتقادی دنیای سنتی میداند (سیف زاده )31 :1381 ،و گفتمان احمدی نژاد

در بعد فرهنگی ،دقیقاً گفتمانی مبتنی بر این تعارضات ایدئولوژیک بود ،تعارضاتی
ت حیات
دفعگرایانه که میتوان آن را مصداق بنیادگرایی دفعگرایانه دانست که ضرور 

را نفی کامل تمدن جهانی و ارزشهای فرهنگی و غرب میداند (سیف زاده:1381 ،

ن برای احیای ارزشهای انقالبی
 .)40در این گفتمان ،تالش جمهوری اسالمی ایرا 
ی جدید از استراتژی تجدید نظر/خشونتطلبان ه علیه نظم و نسق موجود
به دور 
ل سیاسی،
م ب ر اعتدا 
جهانی تعبیر شد و بهرغم تأکید مستمر رهبران سیاسی حاک 

مستمسکی برای آغاز دور جدید از فشارهای سیاسی بر ایران گردید (یاقوتی،
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 .)19 :1390به عبارت بهتر ،اتخاذ رویکرد تهاجمی در دوران احمدی نژاد در حالی
صورت گرفت که ایران فاقد امکانات الزم برای اتخاذ آن بود .در واقع ،در گفتمان
اصولگرایی ،رفتار سیاست خارجی کشور تا حد باالیی ،بیش از آن که تحت تأثیر

ی باشد ،از سیاستهای آرمانی مبتنی بر یکسری
ت بینالملل 
واقعیات و محذورا 
ی کمتر
ی بینالملل 
ب میشود که هنجارها 
ن خو د سب 
ل تأثی ر میپذیرد .ای 
اصو 

بتواند سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر قرار دهد .شاهدی بر این مدعا را میتوان

ن دانست
ی ایرا 
ب س ه قطعنام ه در شورای امنیت سازمان ملل در برابر فعالیتها 
تصوی 
(رضایی .)279-283 :1388 ،می توان چهار عامل را که به عنوان علل ناپایداری در
سیاست خارجی ایران مطرح شدهاند ،بهطور همزمان در گفتمان احمدی نژاد نسبت
به نظام بینالملل دید که خود را در قالب فرهنگ هابزی نمایان ساخت .اولین عامل،

غلبه سنتگرایی نوین د ر ساختار سیاسی ایران ،و نقش تعیینکننده آن در حوزه
سیاست خارجی بود .عامل دوم ارزیابی ایدئولوژیک و غیرواقعگرایانه از توان خود،

ق سیاسی است  .سومین عامل،
و نقش آن در شکلگیری آرزوهای غیرقابل تحق 
واکنش دیگر کشورها و نهادهای بینالمللی نسبت به مبارزهطلبی انقالبی جمهوری
اسالمی ایران ،به شکل سیاست مهار کردن و حتی اقدامات تنبیهی چون تحریم
اقتصادی-فناوری .و عامل چهارم ،تجدیدنظ ر در چشم-انداز عقیدتی ایران ،به تبع

تحوالت چشمگیر داخلی و همراه با تغییر عکسالعملها نسبت به حوادث خارجی

ن اصولگرایی
است (سیف زاده .)173 :1384 ،مجموع این عوامل د ر بستر گفتما 

باعث شد که سیاست خارجی ایران در نظام بینالملل تهاجمی شده و بهویژه نسبت
به بازیگران اصلی آن یعنی آمریکا و غرب نیز به مرز تقابل برسد تقابلی که د ر پرونده
ال مشهود بود (دهقانی فیروزآبادی.)94 :1386 ،
هستها 
ی ایران کام ً

 .8استداللهای موافقان و مخالفان
دیپلماسی فرهنگی خاتمی و احمدی نژاد موافقان و مخالفانی دارد که با نگاه به

این استداللها میتوان به نوعی آسیبشناسی این رویکردها دست یافت .در ادامه،
به برخی از مهمترین استداللهای هرکدام از گروهها که در دل خود دالیل فرعی

دیگر را به همراه دارد ،اشاره میکنیم.
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 .8-1دالیل موافقان رویکرد خاتمی
 )1تلطیف نگاه امنیتی به ایران :هدف اصلی دیپلماسی فرهنگی ایجاد روابط

سازنده ،بهبود ارتباطات و همکاری ،جلوگیری از سوءتفاهمها و کاهش درگیریهای
اجتماعی و فرهنگی و پیامدهای آن است (شهرام نیا و دیگران.)142 :1392 ،

موافقان معتقدند خاتمی با تأکید بر تنش-زدایی و گفتگوی تمدنها توانست این
اهداف را تا حدی برآورده و نگاه امنیتی به ایران را کاهش دهد .در همین خصوص

فرد هالیدی میگوید خاتمی توانست در طول یک سال ایران را از انزوا خارج و به
موضوع اول بینالمللی تبدیل کند (مختاری.)58 :1383 ،

 )2هنجارسازی :دیپلماسی فرهنگی برخالف دیپلماسی سنتی که تنها از

ارزشهای ملی تأثیر میپذیرد ،متأثر از ارزشهای جهانی است که مورد قبول

جامعه بینالملل قرار دارد و گفتمان خاتمی با تأکید بر این نوع ارزشها محمل

خوبی برای تأمین منافع ملی فراهم آورد .به عبارت دیگر ،خاتمی ضمن انتقاد
از هنجارهای غربمحور نظام بینالملل با اصل وجوی آن مخالف نبود و ایده

گفتگوی تمدنها را تالش برای سهیم شدن تمدن اسالمی در فرآیند هنجارسازی

می دانست (قهرمانپور بناب.)83 :1383 ،

 )3موافقان معتقدند خاتمی در هویت ملی جمهوریت و اسالمیت را در کنار هم

قرار داد و این امر باعث افزایش نقشآفرینی جمهوری اسالمی در عرصه بازیگری
نظام بینالملل شد.

 .8-2دالیل مخالفان رویکرد خاتمی
 )1تأکید بیش از حد بر دیپلماسی رسمی با تمرکز بر وزارت خارجه؛  )2غفلت

از ارتباط با گروههای غیردولتی ،نخبگان و افکار عمومی؛  )3غافل شدن از تهاجم

فرهنگی و نرم دشمن به دلیل تأکید بیش از حد بر رویکردهای فرهنگ لیبرالیستی.

 .8-3دالیل موافقان رویکرد احمدی نژاد
 )1ارجحیت دیپلماسی عمومی :موافقان معتقدند مخاطبان دیپلماسی

غیررسمی یا بهتعبیری دیپلماسی عمومی را صرفاً میتوان با یک تصویرسازی
مثبت حتی از نوع صوری جذب خود نمود (ملکی و دیگران.)128 :1390 ،
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 )2تأکید بر گروهها و روشهای جدید :در دیپلماسی احمدی نژاد ابتکاراتی

همانند تمرکز بر گروههای ذی نفوذ ،افکار عمومی ،نخبگان و شخصیتهای
مؤثر ،سازمانهای غیردولتی و نیز روشهای جدیدی همچون دیپلماسی
نامهها ،دیپلماسی کلمبیا ،سفرهای متعدد خارجی ،تصویب روز جهانی نوروز،
تصویرسازی از چهره واقعی هنجارهای نظام بینالملل و ...پیگیری میشد که به

خوبی میتوانست نقشه راه روابط فرهنگی جمهوری اسالمی را تحقق ببخشد.

 )3توجه به مناطق جدید :یکی از موفقیتهای گفتمان احمدی نژاد تمرکز بر

حوزههای جغرافیایی جدیدی بود که به لحاظ مواضع سیاسی در نظام بینالملل
اشتراکات بسیاری با جمهوری اسالمی داشتند .از جمله این مناطق ،حوزه

آمریکای التین بود که در کنار دستاوردهای سیاسی و اقتصادی ،در حوزه فرهنگی

نیز شاهد پویا شدن دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی در آن بودیم .از جمله

میتوان به افتتاح دفتر صدا و سیما در کاراکاس و پخش برنامههای ایرانی برای کل
آمریکای التین ،ایجاد کرسی زبان فارسی در ونزوئال ،تقویت زبان فارسی در برزیل،
گرویدن گروههایی از مردم به اسالم و تشیع اشاره کرد (نوری.)36 :1389 ،

 .8-4دالیل مخالفان رویکرد احمدی نژاد
 )1مهجوریت فرهنگ :در گفتمان احمدی نژاد رویکرد فرهنگی مشخص و

منسجمی وجود نداشت؛ به گونهای که این مهجوریت بارها مورد تأکید رهبر

انقالب قرار گرفت؛  )2رویکرد تهاجمی :گفتمان اصولگرایی ضمن نفی انفعال در
سیاست خارجی ،معتقد بود جمهوری اسالمی باید بر پایه سه اصل عزت ،حکمت

و مصلحت ،دیپلماسی فعال و عزتمند را در عرصه روابط خارجی پیگیرد .مبنای
این دیپلماسی نیز به دلیل بدبینی نخبگان حاکم به نظام بینالملل رویکرد تقابلی

بود .مخالفان معتقدند جمهوری اسالمی بر اساس گزینه عقالنی مقدورات داخلی و
محذورات بینالمللی ،با اتخاذ این رویکرد دچار چالشهای بیشتری برای بازیگری

در عرصه بینالمللی میشد؛  )3تصلب ساختاری :یکی از انتقادات به رویکرد
احمدی نژاد تأکید بر ساختار متصلب در سطح روابط بینالملل است که این تلقی

مبتنی بر دال ثنویت (دو قطب خیر وشر) این گفتمان است .این رویکرد باعث

میشود جایگاه دشمنان کم و بیش ثابت و دوستان بر اساس نوع ارتباطشان با
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دشمنان شناسایی شوند .این تصلب باعث آشتیناپذیری دو هویت «ما» و «دیگری»
و شکلگیری رابطه بر اساس تقابل خواهد شد (حداد.)53-56 :1394 ،
ِ
موافقان دو رویکرد ،ما را به نکتهای
توجه به این استداللهای مخالفان و

اساسی رهنمون میسازد و آن انطباق شاخصها و مزایای این دیپلماسی بر
رویکرد احمدی نژاد و خاتمی است .اگرچه نمیتوان به طور دقیق مرز مشخصی

برای جداسازی هرکدام از این شاخصها و مزایا در انطباق با دو رویکرد ترسیم
کرد؛ چراکه الزمه این کار رفع محدودیتهای گفتهشده شاخصسازی در خصوص
دیپلماسی فرهنگی است .اما گذاری بر گفتمان خاتمی با اولویت دادن به توسعه

سیاسی و فرهنگی ،تقویت جایگاه جامعه مدنی ،فعال شدن نیروهای سیاسی-

اجتماعی جدید ،رشد و گسترش احزاب ،گسترش فعالیتهای مطبوعاتی و
انتشاراتی ،توسعه ارتباطات اینترنتی ،بازشدن فضای سیاسی (لعل علیزاده،

 )166 :1394نشاندهنده آن است که شاخص فعالیتهای سیاسی و اجتماعی،
شاخص روابط رسمی ،شاخص فکری و زیباشناسی و نیز سیاستهای فرهنگی بر

گفتمان فرهنگی خاتمی مطابقت بیشتری دارد .از بین مزایای این دیپلماسی نیز

جذابیت ،مواجه شدن با مقاومت کمتر و تأکید بر ارزشهای جهانشمول در دوران

خاتمی نمود بیشتری داشت .در دوره احمدی نژاد نیز شاخص خالقیت و بازیگران

متعدد ،شاخص آموزش و ترویج فرهنگی در کشورهای همسایه ،شاخص عملکرد

فکری و زیباشناسی بهویژه در حوزه رسانهای ،افزایش شبکههای تلویزیونی داخلی
و خارجی و ثبت رویدادهای فرهنگی در جهان ملموستر بوده است .در نتیجه ،این
شاخصها مزایای خالقانهتر بودن ،ارتباطات با بازیگران و نهادهای غیررسمی ،به

کارگیری ابزار زمینهساز مفاهمه بیشتر (دیپلماسی مراسلهای ،عمومی) در این

دوره بیشتر از دوران خاتمی به چشم میآید.

نویسندگان این مقاله معتقدند که ظرفیتهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری

اسالمی فارغ از ضعفها و قوتهای هر دوره به دالیلی مانند عدم انسجام

مدیریتی ،مراکز متعدد متولی امور فرهنگی ،بیان دیپلماسی فرهنگی به زبان
سیاسی (اولویت مسائل ایدئولوژیک) ،عدم سرمایهگذاری کالن و ...آن-چنانکه

باید مورد استفاده قرار نگرفته است .اگرچه در دوره خاتمی به دلیل نزدیکی-
نه به معنای سازگاری-برداشتهای ذهنی تصمیم گیرندگان داخلی و بازیگران
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نظام بینالملل زمینه برای بهرهگیری بیشتر از این نوع دیپلماسی فراهم بود.
اما در دوره احمدی نژاد به دلیل دوری-نه به معنای ناسازگاری-این دو ساختار

شاهد روند تقابلیتر بودیم .با توجه به این دو رویکرد ،نویسندگان معتقدند برای
به کارگیری هرچه بیشتر این دیپلماسی به عنوان ابزار اجرای سیاست خارجی،

باید نقشهای هویتی دولت جمهوری اسالمی فارغ از این که چه نوع گفتمانی

در سیاست خارجی حاکم شود از ثبات برخوردار شود .به این معنا که دیپلماسی

فرهنگی دارای یک نظم انداموار و ارگانیک باشد .در جهت دستیابی به این ثبات
نیز میتوان اقدام به سطحبندی ارزشهای مرکزی و حاشیهای کرد .به این معنا که
ارزشهای اساسی همانند معرفی منطق انقالب اسالمی ،معرفی اندیشه تساهل،

محبت ،مدار و ...در اسالم ،معرفی فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی در اولویت قرار
گیرند .در مراحل بعد و بیشتر در ارتباط با حوزههای فرهنگی-تمدنی مشترک
ارزشهای حاشیهای و تحت تأثیر ایدئولوژی در دستور کار قرار گیرند.
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نتیجهگیری
وقوعانقالباسالمیایرانبهعنوانیکانقالبفرهنگی،بدونشکنظامبینالملل

را در مقطع زمانی خود به شدت تحت تأثیر قرار داد .اما از آن زمان و طی گفتمانهای

مختلف سیاست خارجی ،بیتناسبی بین حضور و نفوذ ایران در نظام بینالملل و وجوه

فرهنگی آن-علیرغم همه پتانسیلهای فرهنگی -امری غیرقابل انکار بوده است .در
میان علل مختلف و متعدد شاید بتوان مبنای این امر را در عدم یکدستی کاربرد و
نگاههای متفاوت به این مقوله دانست .اهمیت این مسئله باعث شد تا این مقاله به
بررسی تطبیقی نو ِ
ع رابطه و رویکرد دیپلماسی فرهنگی دو گفتمان خاتمی و احمدی

نژاد نسبت به نظام بینالملل بپردازد .طبق چارچوب نظری تحقیق ،مشخص شد که
هویت دولتها از یکسو منافع آنها و از سوی دیگر جایگاه و برداشت دیگران از آنها را

مشخص میکند .بهعالوه که هویت بازیگران بهطور همزمان متأثر از هنجارهای داخلی
و بینالمللی است .بنابراین ،نزدیکی و قرابت هنجارها ،ارزشها و قواعد منبعث از هویت

موجود در یک گفتمان با هنجارهای نظام بینالملل منجر به تعامل و دوستی و اعتالی
منافع مطرح در سیاست خارجی میشود .به همان میزان ،اختالف میان این دو باعث
جایگزینی تقابل به جای تعامل میشود .طبق این اصل میتوان چنین نتیجه گرفت
که گفتمان خاتمی با تکیه بر مؤلفههای مدرن (ایجاد نقاط اشتراک با نظام بینالملل)،

تأکید بر گفتگوی تمدنها به عنوان مبنای نظری گفتمان با دامنه حداکثری ،ارجحیت

دادن به دیپلماسی رسمی و نهایتاً نمودهای عملی آن (پذیرش نظریه او از سوی
سازمان ملل) توانست ضمن پیروی از قواعد تنظیمی ،قواعد تکوینی را نیز خلق کند و
این باعث کنش و واکنش دوستانه با نظام بینالملل شد .در واقع ،در گفتمان خاتمی

سه اصل اعتماد متقابل ،تفاهم متقابل و توانایی متقابل به عنوان اصول تعامل مطلوب
حاصل و در نتیجه ،رفتار دولت خاتمی به عنوان یک هویت دوست به نظام بینالملل

ارسال و به موازات آن ،تفسیر و برداشت دگرهای نظام بینالملل از این هویت نیز در

همین قالب تعریف شد .اما در طرف مقابل ،گفتمان احمدی نژاد با تکیه بر مؤلفههای
سنت (ایجاد نقاط افتراق با نظام بینالملل) ،تاکید بر گفتگوی ادیان به عنوان یکی از

مبانی نظری گفتمان با دامنه حداقلی ،ارجحیت دادن به دیپلماسی غیررسمی و نهایتاً
نمودهای عملی آن (تحریم ،صدور قطعنامه و )...از قواعد و هنجارهای پذیرفتهشده

نظام بینالملل منحرف و این زمینه تقابل آن هم در رادیکالترین شکل را نمایان ساخت.
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در مجموع میتوان گفت انطباق بین محیط ادراکی-روانی و محیط عملیاتی در دوران

خاتمی و عدم انطباق این دو در دوران احمدی نژاد ،باعث شکلگیری دو منظر متفاوت
نسبت به نظام بینالملل و فرهنگ موجود در آن شد .به این معنا که خاتمی بر مبادله

فرهنگى،گفتگوى فرهنگى ،ارتباطات میانفرهنگى تأکید میکرد .اما در آنسو،
گفتمان احمدی نژاد بر مؤلفههایی مانند تهاجم فرهنگى ،شبیخون فرهنگى ،ناتوى

فرهنگى و نظای ر آن استوار بود .در واقع عناصر گفتمانی خاتمی و احمدی نژاد نسبت
به نظام بینالملل در دو سوی موافق و مخالف با آن قرار دارند .در گفتمان خاتمی

همانند سرشت نظام موجود ،دولت-ملت دارای ماهیتی وستفالیایی و هویت آن
اصالحطلبانه و تعاملی ،در چارچوب الزامات ساختاری نظم موجود و عدالت را مبتنی

بر پذیرش تکثر تمدنی-فرهنگی میداند .صدور انقالب را نیز فرهنگی و مبتنی بر قدرت
نرم تلقی میکند .در گفتمان احمدی نژاد ،برخالف سرشت نظام موجود ،دولت-ملت
دارای ماهیت عرفی-الهی و هویت آن تجدیدنظرطلبانه و تهاجمی است و نظم موجود

را غیرقابل قبول و عدالت را در نفی هویت دگر «قطب شر» میداند .صدور انقالب نیز
ضروری ،حتمی و مبتنی بر قدرت سخت تلقی میشود .نتیجه آن که پیوستگی بین
ساختارهای بیناالذهانی (با تأکید بر هویت) محیط داخلی و بینالمللی در گفتمان

اصالحطلبی ،فرهنگ تعاملی را به همراه داشت و واگرایی وتقابل بین آنها در گفتمان
اصولگرایی ،فرهنگ تقابلی را نسبت به نظام بینالملل مستقر کرد.
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