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چکیـده
ایً ىلانَ ةا ةِرهگیری از رویکرد تّصیفی ـ تحهیهی تالش دارد ٌظریَ سازهاٌگاری را در ىـّرد
سیاست خارجی جيِّری اسالىی ایران در ىلاةم ایاالت ىتحده اىریکا ةَ آزىـّن گـراردد درواكـ
ُدف ایً پژوُش ،آزىّدن رویکرد ٌظری یادصده ةر ىٍازعَ ایـران و اىریکـا اسـتر ُر ٍـد ةایـد
اعتراف کرد کَ ةَدنیم ىحدودیتُای پژوُضی در ایً ىّرد ،عيهیات آزىـّن از ضـواٌداز ایـران
ىّرد تّجَ ةّده استد ةاایًحال ،ایً ىلانَ در راستای ُدف کارةست ٌظریـَ ةـر ىـّردی خـا

،

یعٍی ىٍازعَ ایران و اىریکا صّرت گرفتَ و ةَىٍظّر تلّیت ٌظری در حـّزه سیاسـت خـارجی و
رواةط ةیًانيهم اٌجام صده استد ٌتیجَ ایٍکَ ایً رویکرد ةَدنیم ىعٍاىحّری و تّجَ ةَ ٍُجارُا و
ُّیت ،از ظرفیت خـّةی ةـرای فِـو و درو ىّجـ جيِـّری اسـالىی ایـران در ىلاةـم اىریکـا
ةرخّردار استد
 واژگان کلیدی:
ٌظریَ سازهاٌگاریُّ ،یت ،اٌگارهٌ ،لش ،ىٍاف  ،ىٍطق تٍاسب ،ىٍازعَ ایران و اىریکا
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مقدمه
ٌغؼیَ ؿازهاٌگاریٌ ،غؼیَ ازحياؼی ؿیاؿث ةیًانيهم اؿث کَ ةا جأکیغ ةؼ ٌلف ؼٍنرؼ
ُّیث و ىٍافػ ،جالش دارد ٌاکارآىرغیُای ٌغؼیرَُای ؼلالٌیرثگؼا در رواةر ةیًانيهرم را
زتؼان کٍغ؛ ةَ ایً ىؽٍی کَ پؾ از فؼوپاقری ٌغرام دوكطتری و ٌراجّاٌی ٌغؼیرَُای ىرغرن
رواة ةیًانيهم ،ةَویژه ٌغؼیَ ٌّواكػگؼایی کٍث وانحؽ در جتییً ؼهم جغییؼات رخدادهٌ ،غؼیَ
ازحياؼی ؿیاؿث ةیًانيهم از ؿّی ؿازهاٌگاران ةَویژه انکـاٌغر وٌث ىطرؼ قرغ .ةؼاؿراس
ٌغؼ ؿازهاٌگارانُّ )1 ،یث دونثُا داةث و ایـحا ٌیـث؛  )2ىٍافػ دونثُا ،فل وزَ ىرادی
و ؼیٍی ٌغارد ،ةهکَ ٌغامُای ىؽٍایی در كانب ٍُسارُا و ؿاظحارُای ازحياؼیٌ ،لف اؿاؿی
و ةیكحؼی در جؽؼیف ىٍافػ دونثُا دارٌرغ .در ىلانرَ صاضرؼ جرالش ةرؼ آن اؿرث کرَ اةحرغا
گٌَّقٍاؿی و ىؽؼفثقٍاؿی ؿازهاٌگاری ،جتییً و ؿرسؾ ضريً جكرؼیش اةؽراد فؼاٌغرؼی و
ىضحّایی آن ،ىّاضػ ایً رویکرؼد در ىرّرد ىّضرّؼات ىراُّی ةیًانيهرم اززيهرَ ؿیاؿرث
ظارزی ىّرد ارزیاةی كؼار گیؼد .ةؼ ایً اؿاس ،پژوُف صاضؼ درمغد اؿث عؼفیث و كاةهیرث
رویکؼد ؿازهاٌگاری را در زىیٍَ ؿیاؿث ظارزی زيِّری اؿالىی ایؼان در كتال اىؼیکرا ةرَ
آزىّن ةگػارد .ةانطتػ ةا جّزَ ةَ ىّضّع ،ایً پؼؿف امهی كاةمطؼ اؿث کرَ آیرا رویکرؼد
ؿازهاٌگاری جّاٌایی جتییً ىٍازؼَ ایؼان و اىؼیکرا را دارد در پاؿرط ةرَ پؼؿرف ىطؼ قرغه،
فؼضیَ پژوُف ایً اؿث کَ «رویکؼد ؿازهاٌگاری ةَدنیم ىؽٍاىضّری و جأکیغ ةؼ ُّیثُرا و
ٌیؽ ةؼؿاظحگی واكؽیثُا از جّاٌایی ىٍاؿتی ةؼای جتیریً و جّضریش ىرحً ؿیاؿرث ظرارزی
زيِّری اؿالىی ایؼان در كتال اىؼیکا ةؼظّردار اؿث.
 .4رویکرد سبزهانگبری
ىسيّؼَ جالشُای فکؼی اٌسامقغه در صرّزه رواةر ةیًانيهرم ةرَ ارائرَ ٌغؼیرَُایی
اٌساىیغه اؿث کَ ةؼاؿاس ٌـتث آٌِا ةا زِان (ىـائم ىؽؼفثقٍاؿی) ةَ ٌغؼیَُای جتییٍی
و جأؿیـی كاةم جلـیو ُـحٍغٌ .غؼیَُای جتییٍی در پی ةیان چؼایی رفحار دونثُا ةّده کرَ
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ةؼ ایً اؿاس ،رواة ىیان دونثُا اىؼی ظارزی جهلی قغه و در ىلاةم ٌغؼیرَُای جأؿیـری
كؼار ىیگیؼٌغ کَ كائم ةَ ایً اىؼ ىیةاقٍغ کَ واكؽیثُا و رواة ىیان ىهثُا از طؼیق زةان،
ایغهُا و ىفاُیو ایسادقغه قکم ىیگیؼٌغ.
در اوایم دَُ  1980كؼن ةیـحو ،قاُغ ارائَ طؼصی ٌّ ةؼای ىطانؽَ واكؽیث پغیرغهُا و
رفحارُای ةیًانيههی ُـحیو کَ در صرغ فامرم ىیران ٌغؼیرَُای جتییٍری و جأؿیـری كرؼار
ىیگیؼد (کؼىی )27 :1384 ،و از آن ةا ؼٍّان «ؿازهاٌگاری» یاد ىیقّد.
ؿازهاٌگاری یا ؿازٌغهگؼایی ،فهـفَای اؿث کَ داٌف را ةَزای ایٍکَ در زِان ىرادی،
ُـث (ىّزّد) درٌغؼ ةگیؼد ،ةَؼٍّان وزّدی ىیةیٍغ کرَ ُؼکرغام از ىرا آن را ىیؿرازیو.
ریكَ ؿازٌغهگؼایی جا ؼِغ ةاؿحان ةَ ؼلب ةؼىیگؼدد؛ ةَ گفحگُّای ؿلؼاط ةرا قراگؼداٌف،
آٌسا کَ وی از آٌِا پؼؿفُایی را ىیپؼؿیغ جا ظّد ةَ ضؽف در اٌغیكَقان پی ةتؼٌرغ .ایرً
رویکؼد و دیغگاهٌ ،عـحیًةار در كؼن ةیـحو از ؿّی ىحفکرؼان و پژوُكرگؼان جؽهیووجؼةیرث
درةاره فؼایٍغ آىّزش پّیای کّدکان ىطؼ قغ؛ زیؼا در آن زىان رفحارگؼایی ةؼ پژوُفُرا و
ٌغؼیَُا ةَویژه در صّزه آىّزش چیؼگی داقث .آٌِا ؼلیغه داقحٍغ کَ ىطانؽَ ؼهيی فهـرفَ
ةایغ ىضغود ةَ ىطانؽَ رفحارُای كاةمىكاُغه ةاقغ .اىا در پاؿط ةَ ىضغودیث رفحارگؼایی کَ
ٌيیجّاٌـث ٌكان دُغ چَ اجفاكی در ذًُ داٌفپػیؼان افحاده اؿث ،روانقٍاؿری قرٍاظحی
در دُررَ  1950قررکم گؼفررث .در اداىررَ ،پیررغایف ؿررازهاٌگاری جّاٌـررث ذٍُیررثىضّری
قٍاظثگؼایی را یک گام زهّجؼ ةتؼد.
ؿازهاٌگاری رویکؼدی اؿث کَ پریف از طرؼ در رواةر ةیًانيهرم ،در زاىؽَقٍاؿری
ىطؼ ةّده و از اواظؼ دَُ  1980و اوایم دَُ  1990ةرَ یکری از ٌغؼیرَُای امرهی رواةر
ةیًانيهم جتغیم قغه اؿث .ایً رویکؼد ةَؼٍّان یکی از دؿرحاوردُای ٌغرؼی پایران زٍر
ؿؼد در رواة ةیًانيهم طی دو دَُ اظیؼٌَ ،جٍِا ةَدنیم ارائَ فِو ٌّیً ىضحرّایی از رواةر
ةیًانيهم ،ةهکَ درصلیلث از ایً ٌغؼ کَ جالقی در صّزه فؼاٌغؼی ةَقيار ىیرود و جّاٌـرحَ
اؿث از اوایم دَُ  1990ةا ورود ةَ ایً ؼؼمٌَ ،غؼیَُای زؼیان امرهی را ةرَچانف ةکكرغ،
اُيیث دارد (ازغٍغی.)20 :1383 ،
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ؿازهاٌگاری ٌَجٍِا در ةؽرغ ىضحرّایی ،ةهکرَ در صرّزه فؼاٌغرؼی دارای اُيیرث اؿرث.
ةـیاری از ٌغؼیَپؼدازان رواة ةیًانيهم ،ؿازهاٌگاری را در کٍار رویکؼد ىکحرب اٌگهیـری یرا
زاىؽَ ةیًانيهم ،راه ىیاٌَ داٌـحَاٌغ؛ ةٍراةؼایً ،ایرً رویکرؼد از ٌغرؼ ىضحرّایی در ىیران دو
پارادایو و زؼیان امهی ،یؽٍی واكػگؼایی ازیکؿرّ و آرىرانگؼایی از ؿرّی دیگرؼ و ةرَنضاظ
فؼاٌغؼی ،در ىیاٌَ طیف طتیؽثگؼایان و ادتاتگؼایان ازیکؿّ و پـاؿراظحارگؼایان از ؿرّی
دیگؼ كؼار ىیگیؼد (ىكیؼزاده .)323 :1385 ،ةَؼتارت دیگؼ ،ؿازهاٌگاری درمغد ایساد پیٌّغ
ىیان رویکؼدُرای ؼلرم گؼایری ُيورّن رئانیـرو ،نیتؼانیـروٌّ ،رئانیـرو و ٌّنیتؼانیـرو و
ىکحبُای واکٍفگؼایی ُيوّن پـثىغرٌیـرو ،فيیٍیـرو و ىکحرب اٌحلرادی فؼاٌکفرّرت
اؿث (ازغٍغی.)21 :1383 ،
ایً ٌگؼش ةؼ ؿاظث ازحياؼی واكؽیث جأکیغ ىیکٍغ؛ ةَ ایً ىؽٍی کَ ُيَ کٍفُرای
اٌـاٌی در فضایی ازحياؼی قکم ىیگیؼد و ىؽٍا پیغا ىیکٍغ و ایً ىؽٍاؿازی اؿث کرَ ةرَ
واكؽیثُای زِاٌی قکم ىیدُغ .در ٌغؼیَ ؿازهاٌگاریُّ ،یثُاٍُ ،سارُا و فؼٍُ

ٌلرف

ىِيی در ؿیاؿثُای زِاٌی ایفا ىیکٍٍغُّ .یرثُرا و ىٍرافػ دونرثُرا جّؿر ٍُسارُرا،
جؽاىالت و فؼٍُ ُا ایساد ىیقّد و ایً «فؼایٍغ» اؿث کَ ىّضّع جؽاىم دونثُا را جؽییً
ىیکٍغ .ؿازهاٌگاری ةَ ایً اىؼ ىیپؼدازد کَ چگٌَّ ُّیثُا و ٍُسارُرای ازحيراؼی ىرؼدم
ىیجّاٌٍغ ةا رواة ٌِادیٍَ ىیان آٌِا گـحؼش یاةٍرغ (ُادیران )915 :1382 ،و رواةر ىیران
دونثُا ةؼاؿاس ىؽٍایی اؿث کَ آٌِا ةؼای یکغیگؼ كائهٍغ.
در ؿازهاٌگاری ازآٌساکَ ىٍافػ از رواة ازحياؼی صامم ىیقّد و رواة دونثُا ةا ُو
ةؼاؿاس ىؽٍایی اؿث کَ آٌِا ةؼای یکغیگؼ كائهٍغُّ ،یث یک اىؼ راةطَای اؿث کَ ةرَىؽٍای
درك از ظّد و اٌحغارات از دیگؼان اؿث .رفحار در ةؼاةؼ دیگؼان ،ةؼاؿراس ىؽٍرایی اؿرث کرَ
درةاره آن کارگؽار وزّد داردُ .يوٍیً اونّیثُای ةیًانيهم کارگؽاران ةؼ ادرؼ زاىؽَپرػیؼی
درون زاىؽَ ةیًانيهم قکم ىیگیؼٌغٌ .گاه ؿازهاٌگاران ةَ ٍُسارُا و كّاؼغ ٌیؽ ىِرو اؿرث.
آٌان در زىیٍَ جأکیغ ةؼ ٍُسارُا ةا ٌغؼیَُای نیتؼال اقحؼاك دارٌغ ،اىا جفاوت ىضـّؿی کرَ
ةا نیتؼالُا دارٌغ ،ایً اؿث کَ نیتؼالُا ةؼ زٍتة جٍغیيی ٍُسارُا جأکیغ دارٌرغ ،درصانیکرَ
ؿازهاٌگاران ؼالوهةؼ زٍتَ جٍغیيی ،ةَ زٍترَ جکرّیٍی آٌِرا ٌیرؽ جّزرَ ىیکٍٍرغ و ةرؼ ایرً
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اؼحلادٌغ کَ ٍُسارُا در پی فؼایٍغُایی ىاٌٍغ جؽاىالت ةَوزّد ىیآیٍغ .از ىیان اٌغیكيٍغان
ایً ٌغؼیَ ،فؼدریک کؼاجّکّیمٌ ،1ریکالس اوٌرف 2و پیحرؼ کاجؽٌكرحایً 3ةیكرحؼ ةرؼ اُيیرث
ٍُسارُا جأکیغ کؼدهاٌغ.
طیف وؿیؽی از ٌغؼیَُای ؿازهاٌگاری از ٌّع ىحؽارف آن جا رادیکال ةاؼخ قرغه اؿرث
کَ ؼيهیاجی کؼدن ایً ٌغؼیَ ىكکالت ظاص ظّد را داقحَ ةاقغ .اىرا ةاایًصرال ؿرَ ىرّرد
کهی را اٌغیكيٍغان ایً رویکؼد ةَؼٍّان گؽارهُای امهی ؿازهاٌگاری پػیؼفحَاٌغ کَ ایً ؿرَ
ىّرد قاىم ىّارد زیؼ ىیةاقٍغ )1 :ؿاظحارُای ٍُساری و فکؼی ةَ اٌغازه ؿاظحارُای ىادی
دارای اُيیررث ُـررحٍغ؛ ُّ )2یثُررا و ٍُسارُررا در قررکمگیؼی ىٍررافػ و کٍفُررا ٌلررف
جؽییًکٍٍغهای دارٌغ؛ و  )3ؿاظحار و کارگؽار ةَطّر ىحلاةم ةَ ُو قرکم ىیدٍُرغ .ؼالوهةرؼ
ایً ،اٌغیكيٍغان ىعحهف رُیافث ؿازهاٌگاری جلـیوةٍغیُایی از ایً ٌغؼیَ و ىفؼوضرَُای
آن ةیان کؼدهاٌغ.
وایٍؼ 4ىِوجؼیً گؽارهُای رُیافث ؿرازهاٌگاری را ایًگٌّرَ ةیران ىیکٍرغ )1 :ىضری
زِاٌی جٍِا ةَ ؼّاىم ىادی ىضغود ٌيیقّد ،ةهکَ ىؤنفَُای فکؼی و ٍُسراری ٌیرؽ اُيیرث
دارٌغ؛  )2ویژگیُای دونثُا ٌحیسَ جؽراىالت آٌِرا اؿرث و دونثُرا دارای مرفات ذاجری و
ازپیفجؽییًقغه ٌیـحٍغ؛  )3ىٍافػ و ُّیثُا ىفؼوض و ازپیفداده ٌيیةاقٍغ ،ةهکَ ٌحیسرَ
جؽاىم ازحياؼی ُـحٍغ کَ در فؼایٍغُای ةیًانيههی در ىؽؼض جغییرؼ كرؼار دارٌرغ؛  )4اٌرّاع
جؽاىم ؼتارجٍرغ از :ىرػاکؼات ،چاٌرَزٌی ،ةضرخ و اؿرحغلل و ارجتراط ُيگراٌی و ؼيرّىی ةرا
ؼالىثُا و ؿعٍؼاٌیُا؛ و  )5جنيیوگیؼی در اىّر زِاٌی در ؿَ ؿطش اٌسام ىیقّد :انف ر
ٌِادُای رؿيی ىاٌٍغ رژیوُای اىٍیحی؛ بر فؼٍُ

ؿیاؿی زِاٌی (صکّىث كاٌّن ،كّاؼغ و

ٍُسارُا)؛ و جر ىؤنفَُای اٌگارهای اززيهَ انگُّای دوؿحی و دقيٍی و رواة ؿیاؿی ىیان
کكّرُا ).(Wiener, 2003: 19-23
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ؼالوهةؼ وایٍؼ ،زفؼی چکمٌ 1یؽ ةَ جلـیوةٍغی رُیافث ؿازهاٌگاری پؼداظحرَ اؿرث .وی
ایً رُیافث را ةَ ؿَ دؿحَ ُّیحی ،جفـیؼی و رادیکالراٌحلادی جلـریو ىیکٍرغ .ؿرازهاٌگاری
ُّیحی کَ ىکحب صاکو در ایالت ىحضغه اؿث ،ةَ ةؼرؿی ٌلف ٍُسارُا و در ىّارد کيحؼی ةرَ
ٌلف ُّیثُا در قکمگیؼی ٌحایر ؿیاؿث ةیًانيهرم ىیپرؼدازد .اٌغیكريٍغان ایرً دؿرحَ از
نضاظ ىؽؼفثقٍاؿی پّزیحیّیـث ُـحٍغ کَ ةیكرحؼ ةرَ جرأدیؼ یرک پغیرغه ةرؼ پغیرغه دیگرؼ
ىیپؼدازد (جأدیؼ ؼهی ٍُسارُا) .ؿازهاٌگاری جفـیؼی کَ ؼيّىیرث ةیكرحؼی در اروپرا دارد ،ةرَ
ةؼرؿرری ٌلررف زةرران در ؿرراظث واكؽیررث ازحيرراؼی ىیپررؼدازد کررَ از نضرراظ ىؽؼفثقٍاؿرری،
پـثپّزیحیّیـث اؿث؛ در ایً ٌغؼیَ ةَ جأدیؼ " "Aةؼ " "Bپؼداظحَ ٌيیقّد ،ةهکَ ةَ ىلرغور
ةّدن (ىيکً و قغٌی ةّدن آٌِا ىیپؼدازد) و ةَ جكؼیش ىضيّن ُّیث دونثُرا در یرک ىرّرد
ظاص ىیپؼدازد .ؿازهگؼایی رادیکال /اٌحلادی از کاٌّنُای زةانقٍاظحی صيایرث و پكرحیتاٌی
ىیکٍغ ،اىا ةا جأکیغ ةؼ ةازجّنیغ ُّیثُا ،دارای یک ةؽرغ ٍُسراری مرؼیش اؿرث .ؿرازهاٌگاران
جفـرریؼی و رادیکال راٌحلادی ُررؼ دو ،ىٍتررػ اؿاؿرری ٌغؼیَقرران ةررَ رُیافررث زةانقررٍاظحی
ویحگٍكحایً ةؼىیگؼدد و در جضهیمُایكان ةا جأکیغی کَ ةؼ گفحيانُرای فکرؼی و ىؽؼفحری و
ةازیُای زةاٌی دارٌغ ،در زؼگَ پـثىغرنُا كؼار ىیگیؼٌغ ).(Checkel, 1998: 324- 329
ُيوٍیً دایؽ ،ؿازهاٌگاری را ةَ دو دؿحَ ازحياؼی و جئرّریکی جلـریو ىیکٍرغ (کؼىری،
1383انف )160 :کَ در ٌّع ازحياؼی آن ةَ مفث یا کیفیث واكؽیث ازحياؼی پؼداظحَ ىیقّد
(کاجؽٌكحایً و گیغٌؽ) و ٌّع جئّریکی آن ةَ قؼای و وضؽیث داٌف ىرا از واكؽیرث ىیپرؼدازد.
ىؽيّلً جأکیغ مؼف ةؼ ُّیث و ىؤنفَُای ایغهای در رواة ةیًانيهم ةَىؽٍای ؿازهاٌگار ةّدن و
جضهیم ؿازهاٌگاراٌَ از ةضخ و یا ىّضّع ٌیـرث .رویرؾ اؿريیث ،ؿرازهاٌگاری را ةرَ دو دؿرحَ
فؼاىهی و داظهی (ازحيراؼی) جلـریو ىیکٍرغ کرَ در ؿرطش ةیًانيهرم ةرؼ ٌلرف ٍُسارُرای
ةیًانيههی و در ؿطش داظهی ،ةؼ ٍُسارُای درون زاىؽَ اقاره دارد .ایً رُیافث اؼحلاد دارد کَ
ؿیاؿث ةیًانيهم در كانب زاىؽَ ةیًانيهم قکم ىیگیؼد ) .(Wiener,2003:14ایرً زاىؽرَ
ةؼاؿاس ٍُسارُا و كّاؼغ ظامی كؼار دارد و ایً ٍُسارُا و كّاؼغ ُـحٍغ کَ ةؼاؿاس آن ،ىٍافػ
قکم ىیگیؼٌغ و ٍُسارُا دنیم ؼلالٌی رفحار ةِحؼ دونثُا را فؼاُو ىیکٍٍغ.
1. Jeffrey T Checkel
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ایً رویکؼد جٍِا ةؼ قؼای و ٌیؼوُای ىادی جکیَ ٌکؼده ،ةهکَ اونّیث امهی را ةَ اٌگارهُا و
اٌغیكَُا ىیدُغ و جيؼکؽ امهی آن ،ةؼ اؼحلادات ةیًالذُاٌی کَ در ؿطش گـحؼده ىیان ىؼدم
زِان ىكحؼك ُـحٍغ ،كؼار دارد .ىٍافػ و ُّیثُای اٌـانُا از طؼیق ُيان اؼحلادات ىكحؼك
قکم گؼفحَ و جتییً ىیقٌّغ .در چارچّب جضهیم ؿازهاٌگاری ٌيیجّان ؿیاؿرث ةیًانيهرم را
در صغ یک ؿهـهَ جؽاىالت و رفحارُای ؼلالیی و در چارچّبُرای مرؼف ىرادی و ٌِرادی در
ؿطّ ىهی و ةیًانيهم جلهیم داد ،زیؼا جؽاىالت دونثُا ةؼاؿراس ىسيّؼرَای از ىٍرافػ ىهری
جذتیثقغه ،قکم ٌگؼفحَ اؿث ،ةهکَ در طّل زىان ةَمرّرت ٌرّؼی انگرّی رفحراری از طؼیرق
ُّیثُا قکم ىییاةٍغ ) (Checkel, 1998: 324- 348و یا ةاؼرخ جكرکیم ُّیرث ىیقرٌّغ.
ؿازهاٌگاری ازحياؼی ىغنی از جؽاىالت ةیًانيههی را ارائَ ىیدُغ و طی آن جالش ىیکٍغ جأدیؼ
ٍُساری ؿاظحارُای ٌِادی ةٍیادی را ةؼرؿی کرؼده و ارجتراط ىیران دگؼگٌّیُرای ٍُسراری،
ُّیث و ىٍافػ دونثُا را ىكعل کٍغ .ازآٌساکَ ُّیث دونثُا ةَ زىیٍَُای ؿیاؿی ،فؼٍُگی
و ازحياؼی ةـحگی دارد ،ةٍاةؼایً در وضؽیحی ىحغیؼ ةَؿؼ ىیةؼٌرغ و ىٍرافػ ىاٌٍرغ ُّیثُرا از
طؼیق ؼيهکؼدُای ازحياؼی صامم ىیقّد.
ةؼای کـب اطيیٍان از یک ؿرطش كاةرمپیفةیٍی و ٌغرو در ؿیاؿرث ةیًانيهرم و ٌیرؽ
زاىؽَ داظهی ،ةؼرؿی ُّیث یک اىؼ ضؼوری ةَصـاب ىیآیغ .ؿازهگؼایان ةؼ ٌلف فؼٍُر

در

رواة ةیًانيهم جأکیغ دارٌغ و کاٌّن جّزَ آٌان ،آگاُی ةكؼی و ٌلكی اؿث کَ ایً آگراُی در
رواة ةیًانيهم ایفا ىیکٍغ .در ایً رویکؼد ،ؿراظحار و کرارگؽار ةرَطّر ىحلاةرم ةرؼ ُرو جرأدیؼ
ىیگػارٌغ و ؿاظحار زغا از رویَُای کٍكگؼان وزّد ٌغارد .در ایً رویکؼد ،دونثُرا ٌِادُرایی
ُـحٍغ کَ ىّزّدیث و ویژگیقان واةـحَ ةَ ةازجّنیغ اٌّاع ظامی از رویَُا اؿث .دونرث فلر
یک واصغ صلّكی و یا ؿازىان رؿيی ٌیـث ) (Kubálková, 2001: 80ةهکرَ ىسيّؼرَای از
رویَُا اؿث کَ ةَقکم ٍُساری كّام یافحَاٌغ.
ةا ایٍکَ ٌلاط ىكحؼکی ةیً اٌغیكيٍغان ؿازهاٌگاری در زىیٍَ جأکیغ ةؼ ىؤنفَُای ایرغهای
و فکؼی وزّد دارد ،اىا درؼیًصال جفاوتُای ٌیؽ ةیً آٌِا ُـث کَ ةعف ؼيغه ایً جفاوتُا
در جؽییً ؿطش جضهیم ایً اٌغیكيٍغان اؿث ) (Houghton, 2007: 25و ایً اىؼ ةاؼرخ قرغه
اؿث کَ قاُغ ایساد قاظَُای ىحؽغدی در ایً ٌغؼیَ ةاقیو .ةرؼای ىذرال انکـراٌغر وٌرث ةرَ
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اُيیث جؽاىالت دونثُا ةؼ ؿیـرحو ةیًانيهرم ،کاجؽٌكرحایً ةرَ اُيیرث ٍُسارُرای ىهری در
ؿیاؿث ةیًانيهم ،جّىاس رایؾ ةَ اُيیث ٍُسارُای فؼاىهی (ىٍطلرَای و یرا ةیًانيههری) در
ؿیاؿثُای داظهی و جّىاس دایؽ ةَ اُيیث قیّهُای صکيؼاٌی (قتکَای ،زاىؽرَ اكحنرادی،
دونث فغرال و ُيکاری دونثُا) ةؼ ةازیگؼان ؿیاؿی جّزَ اؿاؿی دارٌغ.
در ىسيّع عِّر ؿازهاٌگاری ازحياؼی در ؼؼمَ ؿیاؿث ةیًانيهم درصلیلث کّقكی
ةؼای پؼ کؼدن قکاف ىیان ظؼدگؼایی و رویکؼدُای اٌحلادی ةّد .ةَؼتارت دیگؼ ،ؿازهاٌگاری
ؿٍحؽ پّزیحیّیـو و پـثپّزیحیّیـو اؿث کَ ىغؼی پیٌّغ دادن رویکؼدُای زؼیران امرهی
رواة ةیًانيهم ةا زؼیان اٌحلادی ىیةاقغ (كرّام .)3-4 :1384 ،ؿرازهاٌگاران ؿراظحار ٌغرام
ةیًانيههی را ةَىذاةَ ٌّؼی جّزیػ اٌگارهُا ىیداٌٍرغ ،زیرؼا ُـحیقٍاؿری ىؽٍاگؼایاٌرَ دارٌرغ.
ةٌَغؼ وٌث ،ةاورُا و اٌحغاراجی کَ دونثُا از یکرغیگؼ دارٌرغ ،ىاُیرث زٌرغگی ةیًانيههری را
جؽییً ىیکٍٍغ و ایً ؼيغجاً ؿاظحارُای ازحياؼی و ٌَ ىادی ُـرحٍغ کرَ ةرَ ایرً ةاورُرا و
اٌحغارات كّام ىیةعكٍغ .اٌگارهُای ىكحؼك یا قٍاظث ىكحؼك ،دارای ؿؼقرحی ةیٍراذٍُی
اؿث و از جؽاىرم کٍكرگؼان ٌغرام ایسراد ىیقرّد .اٌگارهُرای ىكرحؼك ىیجّاٌٍرغ ؿراظث
ازحياؼی را ةَوزّد آورٌغ کَ ةَ ؿاظحار آٌارقی ىٍطق ُاةؽی ةغىٍرغ یرا ةاؼرخ قرکمگیؼی
ؿاظث ازحياؼی قٌّغ کَ ىٍسؼ ةَ مهش کاٌحی در ؿاظحار آٌارقیک قّد.
 .2مسئله هویت و نظریه سبزهانگبری
گام ٌعـث در ىضاؿتَ ةؼداقث ؿازهاٌگاری از ؿیاؿرث ظرارزی ،ویژگیُرای ُّیرث
دونث اؿثُّ .یث ،ىفِّم واؿ ىیان ىضی و کارگؽاران اؿث .کارگؽاران ؿیاؿرثُرایی را
ةَىٍغّر پیكرؼفث ىٍرافػ زيؽیقران وضرػ ىیکٍٍرغ کرَ ایرً ىٍرافػ ،ةؼاؿراس ُّیرث و
ٍُسارُای قکمدٍُغه ُّیحكان ىیةاقغ .ىفِّم ُّیث کَ از رواٌكٍاؿری ازحيراؼی گؼفحرَ
قغه اؿث ةَ «جنّراجی از ظّد و دیگؼی کَ در طّل زىان از طؼیق راةطَ ةا دیگرؼ ةرازیگؼان
امال قغه و جغییؼ ىیکٍغ» ارزاع داده ىیقّد؛ ةٍاةؼایً ُّیث ةَوؿیهَ ظّدفِيی (زٍترَ
داظهی) قکم ىیگیؼد و ىفِّىی راةطَای اؿث کَ ةؼ ىتٍای رواة ىیران ةرازیگؼان و جنرّر
دیگؼان از یک ةازیگؼ اؿث .ازایًرو جنّرات زيؽی و فؼدی ةازیگؼان از ظّدقران و دیگرؼان
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ةـحگی ةَ جؽؼیف از ظّدقان دارد کرَ از فِوُرای ىكرحؼك ،اٌحغرارات و داٌرف ازحيراؼی
جسـویافحَ در ٌِادُای ةیًانيههی و داظهی ٌاقی ىیقّد ).(Checkel, 1997: 473
جؽاىم کٍكگؼان در ازحياع ةَمّرت ةیًالذُراٌی ،كّاؼرغٍُ ،سارُرا و یرا اٌگرارهُرای
ىكحؼکی را ةَوزّد ىیآورٌغ کَ ایً قٍاظث ةَ ُّیث و ىٍرافػ کٍكرگؼان كرّام ىیةعكرغ.
ةَؼتارت دیگؼ ،اٌگارهُای ىكحؼك ،دارای جأدیؼُایی جکّیٍی ةرؼ ُّیرث و ىٍرافػ کٍكرگؼان
ُـحٍغ .جؽاىم کٍكگؼان ةَمّرت ةیٍراذٍُیٍُ ،سارُرا و اٌگرارهُرای ىكرحؼکی را ةرَوزّد
ىیآورٌغ کَ ایً ٍُسارُا كّامدٍُغه ُّیثُا ُـحٍغ و ُّیثُا ىٍافػ کٍكرگؼان را جؽؼیرف
ىیکٍٍغُ .ؼ ُّیحی جؽؼیف ازحياؼی کٍكگؼ از ٌلف ظّد و دیگؼان اؿثُّ .یثُا ىرا را ةرَ
ظّد و دیگؼان و ٌیؽ دیگؼان را ةَ ىا ىؽؼفی ىیکٍٍغ.
دیغ قعل در ىّرد زِان ،ایٍکَ او زِان را چگٌَّ ىیةیٍغ ،ؼضّیحف در یرک دونرث
ظاص ،و ىّكؽیث کكّرش در زِان و زاىؽَ ةیًانيهم ،ىضنّنی از ُّیث وی ىیةاقغ .دیغ
قعل و ُّیث وی دو ؼٍنؼ زغاییٌاپػیؼٌرغ ،زیرؼا ٍُسارُرایی کرَ زِرانةیٍی قرعل را
ىیؿازٌغ ،ةَ ُّیث او ٌیؽ قکم دادهاٌغ .ةؼای ىذال قیّه ظامی از فؼٍُ

آنيراٌی (فؼٍُر

ؿیاؿی ،آىّزش و )...از زىان جّنغ ةاؼخ قغه کَ زِانةیٍی افؼاد و در کم ُّیث آٌِا قرکم
گیؼدُّ .یث ىيکً اؿث راةطَای یرا ؿؼقرحی ةاقرغُّ .یرث راةطرَای در رواةر ةرا دیگرؼ
ةازیگؼان قکم ىیگیؼد ،ونی ُّیث ؿؼقحی ةَ جنّرات ازحياؼی ةازیگؼ ارزاع ىییاةغ .آٌوَ
در ؿازهاٌگاری ىّرد جأکیغ اؿث ،ةؽغ راةطَای ُّیث اؿث.
ُّیث دونثُا ىاٌٍغ دیگؼ گؼوهُای ازحياؼی ،دارای دو ةؽغ داظهی و ظارزی اؿث کَ
ةؽغ داظهی آن ُّیث ىهی ٌام داردُّ .یث ىهی ،ىسيّؼَای از ٍُسارُای ىكحؼك و روایثُا
اؿث کَ ةَؼٍّان داقحَُای ىا در طّل زىان صفظ ىیقٌّغ ،اىا زٍترَ ةیؼوٌری آنُّ ،یرث
دونث ٌام دارد کَ ةَ زایگاه یک کكّر در ىحً ةیًانيههی ارزاع داده ىیقّد .ایرً ىرحًُرا
اؿاؿاً درةؼدارٌغه جسؼةَُای جاریعیٌِ ،ادُای ةیًانيهم و رواة ةا ؿایؼ دونثُا اؿث .ةرؼای
ىذال ةؼای قٍاظث ُّیث اىٍیحی آنيان ،جّزَ ةَ رواة ویژه ةا دونثُرا (فؼاٌـرَ ،روؿریَ و
اىؼیکا) ،ؼضّیث در ٌِادُا (ؿازىان ىهمٌ ،اجّ) و جسؼةَ جاریعی (زٍ

زِراٌی دوم و زٍر

ؿؼد) گؼیؽٌاپػیؼ اؿث .ةؼ ایً اؿاس ،ىٍاةػ قکمدٍُغه ُّیث یک دونث ىحفاوجٍغ.
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یک دونث ىيکً اؿث در یک زىان ُّیث چٍغگاٌَای داقحَ ةاقغ ،زیؼا صرّزه جؽاىرم
یک کارگؽار ةا دونثُای ىحؽغد اؿرث و در ةریف از یرک ٌِراد ةیًانيههری ىكرارکث دارد و
ىيکً اؿث جسؼةَُای جاریعی ىحفاوجی داقحَ ةاقغ .در طرّل زٍر

ؿرؼد ،آنيران ُرو در

فؼایٍغ ُيگؼایی اروپا ىكارکث داقث و ُو ؼضّ ٌاجّ ةّد؛ ةٍاةؼایً ُّیث چٍغگاٌَای داقث.
ُّیثُای ازحياؼی در قکمگیؼی ىٍافػ و رفحار ةازیگؼان ایفای ٌلف ىیکٍٍغ .ؼيرغجاً
جکّیًگؼایان ةؼای جتییً قکمگیؼی اونّیثُای ىٍافػ ةؼ ُّیث ازحيراؼی ةرازیگؼان جأکیرغ
دارٌغ و آنگٌَّ کَ وٌث ةیان ىیکٍغُّ ،یرث دونرث ،ىٍرافػ آن را قرکم داده و ىٍرافػ ٌیرؽ
ةٌَّةَ ظّد ،کٍفُا و رفحار آن را ةَوزّد ىیآورٌغ؛ ازایًرو ُّیثُرا پایرَ و اؿراس ىٍرافػ
جهلی قغه و ةازیگؼُّ ،یث و اٌحغار یک ٌلف ویژه در ىرّرد ظرّد را ةرا ىكرارکث در ىؽراٌی
ىكحؼك کـب ىیکٍغُّ .یث ذاجاً یک اىؼ راةطَای اؿث کَ از درون یک دٌیای جکّیًیافحرَ
ازحياؼی ظاص پیغا قغه اؿث.
از ایً ةضخ ىیجّان ٌحیسَ گؼفث کرَ ُّیرث ،ىٍرافػ را قرکم ىیدُرغ و ىٍرافػ ٌیرؽ
ؿؼچكرريَ رفحارُررا و اكررغاىات ىیةاقررٍغ و ىٍررافػ ظررّد را در روٌررغ جؽؼیررف ىّكؽیثُررا و
ٌلفُایی کَ ةازی ىیکٍٍغ ،جؽؼیف ىیٌيایٍغ و از ىیان رفحً و یا قکـث در آن وضؽیثُا
یا ایساد آقفحگی ةؼای ُّیثٌ ،لفُا را دچرار ىكرکم کرؼده و ىٍرافػ را ٌراىؽهّم ىیؿرازد.
درواكػ ىٍافػ ىهی کكّرُا ازپیفجؽییًقغه ،ىـهو و پیكاازحياؼی یا ةؼونزا ٌیـرحٍغ ،ةهکرَ
ةؼؼکؾ ،ىٍافػ ىهی کكرّرُا درونزا ةرّده و در فؼایٍرغ جؽاىرم ازحيراؼی قرکم ىیگیؼٌرغ.
ؿازهاٌگاری راةطَ ةیً ىٍافػ و ُّیث را ةَوؿیهَ ىفِّم «ٌلف» جضهیم ىیکٍغ.
در ایً چارچّب ىٍطق جٍاؿب ىطؼ ىیقّد؛ یؽٍی رفحارُای کكّر ةایغ ةا ٍُسارُا و
ارزشُای ةیٍاذٍُی ظامی کَ ٌلف ازحياؼی آٌِا ایساب ىیکٍرغ ،جٍاؿرب داقرحَ ةاقرٍغ.
ةَؼتارت دیگؼ ،کكّرُا ةازیگؼاٌی ٌلفىضّر ُـحٍغ کَ جالش ىیکٍٍرغ ةؼصـرب اٌحغرارات
ارزقی ةیًالذُاٌی در ىّرد رفحرار ىٍاؿرب کرَ از زّاىرػ داظهری و ةیًانيههری ؿؼچكريَ
ىیگیؼٌغ ،رفحار کٍٍغ ).(Risse, 2000: 3
در ایً ةعف درمغد ُـحیو گؽارهُا و ؼٍامؼ ایً ٌغؼیَ یا رُیافث را ةؼ ىحً ؿیاؿرث
ظارزی زيِّری اؿالىی ایؼان در كتال اىؼیکا ىّرد ةؼرؿی كؼار دُیو.
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 .9سبزهانگبری و منبزعه جمهوری اسالمی ایران و امریکب
 .3-1اوگبرٌَب
از ٌگاه انکـاٌغر وٌث ،امم ٌعـث ؿازهاٌگاری ؼتارت اؿث از ایٍکَ اٌگارهُای ىكحؼك
(ٌَ ٌیؼوُای ىادی) ةَ ؿاظحارُای ازحياؼی اٌـاٌی جؽیً ىیةعكرٍغ .ؿرازهاٌگاران ةرؼ ایرً
دیغگاه ُـحٍغ کَ ةغون اٌگارهُا ،ىٍافؽی ٌیـث ،ةغون ىٍافػ ،قؼای ىادی ىؽٍاداری وزرّد
ٌغارد و ةغون قؼای ىادی امالً واكؽیحی وزّد ٌغارد (وٌث.)202-204:1385 ،
ةؼاؿاس ایً چارچّب و در راةطة ىیان ایؼان و اىؼیکا ،زيِرّری اؿرالىی ایرؼان در دو
ةؽغ «جلّیث ُّیث اؿالىی ر ایؼاٌی اؼحؼاضری» و «ؿراظثیاةی اٌگراره جرؼس از ؿرهطَ» در
فضای پؾ از اٌلالب اؿالىی ةا اىؼیکا دچار چانف قغ .ازیکؿّ ،ایؼان پؾ از اٌلالب ةؼ پایَ
ُّیث اؿالىی ،در چارچّب ىسيّؼَای از ٍُسارُا و ارزشُا از كتیرم دارالؿرالم ،وصرغت
زِان اؿالم ،اىث اؿالىی ،ؼرغانثٌ ،فری ؿرتیم ،اؿحکتارؿرحیؽی ،ضرغیث ةرا اىسؼیانیـرو،
صيایرث از زٍتفُررای اؿرالىی و اٌلالةرری و جسغیررغٌغؼطهتی در ٌغرام ةیًانيههرری صرراکو،
ةَؼٍّان امّنی ةؼگؼفحَ از فلَ اؿالىی ةا اىؼیکا ةَؼٍّان ؿؼدىغار ةهّك غؼب روةرَرو قرغ و
از ؿّی دیگؼ ،ةَدنیم وزّد اٌگاره «ةیگاٌَُؼاؿی» در جاریط ایؼان ،طؼد و رد ؼٍنؼ ةیگاٌَ در
فضای اٌلالةی ةَ اىؼی رایر و ىحغاول جتغیم قغ؛ ةَگٌّرَای کرَ ٌلطرَ اوج ایرً ىـرئهَ در
اقغال ؿفارت اىؼیکا در  13آةان  1358ةؼوز کؼد (ادیبزاده.)157–158 :1387 ،
ةؼاؿاس ٌغؼیَ ؿازهاٌگاری ،ىحغیؼ ىـحلم در ایً ةؼرؿیٍُ ،سارُای ازحياؼی داظهری
و ةیًانيههی اؿث و ىحغیؼ واةـحَ ،ؿیاؿث ُيراٍُگی ةرا ٍُسارُرا ىیةاقرغ (Rittberger,

) .Boekle, Wanger, 2007ایً رویکؼد اكحضا ىیکٍغ کرَ ىؽراٌی دراةحی (ُيورّن ىٍطرق
اكحنادی در ٌئّرئانیـو و ٌئّنیتؼانیـو) ةؼای راٍُيایی ؼيم ةازیگؼان وزرّد ٌغاقرحَ ةاقرغ،
ةهکَ ةازیگؼان در ىحً جؽاىالت ازحياؼیٌّ ،ع زِثگیؼی و ىاُیث ؿیاؿث ظارزی ظرّد را
ىكعل ىیکٍٍغ (فالصی.)1380 ،
ةؼ ایً اؿاس ،ؿیاؿث ظارزی زيِّری اؿالىی ةَقکهی درىیآیغ کرَ مراصبٌغؼاٌی
ىاٌٍغ رو اهلل رىضاٌی ةؼ ایً ةاورٌغ کَ ؿؼقث ؿیاؿث ظارزی ایؼان ٌَ ،ظر یرا ؿرحٌّی و
دیانکحیکی ،ةهکَ رٌگارٌ

اؿث (رىضاٌی . )69 :1380 ،ةَ ُيیً ٌضّ ؿیاؿث ظارزی ایؼان
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در كتال اىؼیکا ةَگٌَّای ةّده کَ وی آن را ایًچٍیً جّمیف ىیکٍغ« :آیثاهلل ظيیٍی ُرو
از گؼوگاٌگیؼی صيایث کؼد و ُو ظّد ،آٌِا را آزاد کؼد .او جنيیو ةَ اداىرَ زٍر
ُو ؿؼاٌسام ةَ زٍ

گؼفرث و

پایان ةعكیغ .ةایغ گفث قرعل اىرام پیّؿرحَ ظر اىرام را ىحضرّل

ىیؿراظث (رىضراٌی )69 :1380 ،و ُيررَ ایرً جضرّلت و دگؼدیـرریُا در ىرحً جؽرراىالت
ازحياؼی و جؽاىم ىیان ٍُسارُا و ارزشُای ةیٍراذٍُی داظهری و ظرارزی ٌغرام زيِرّری
اؿالىی ایؼان رخ ىیدُغ.
ًَ .3-2یت
ةؼاؿاس رویکؼد ؿازهاٌگاری (ةَویژه دیغگاه وٌث) ُّیثُا ةؼ ادؼ جؽاىم قکم گؼفحَاٌرغ
و ُّیحی ةَقکم پیكاجؽاىهی /پیكاازحياؼی وزّد ٌغارد .در ایً چرارچّبُّ ،یرث ؿیاؿرث
ظارزی زيِّری اؿالىی ایؼان کَ ىتحٍیةؼ «ؿیاؿث ٌَ قؼكیٌ ،رَ غؼةری» و در راةطرَ ةرا
اىؼیکا ىتحٍیةؼ اٌگارهُایی چّن «اؿحکتارؿحیؽی»« ،ىترارزه ةرا اىسؼیانیـرو» و «ىترارزه ةرا
قیطان ةؽرگ» اؿث ،اؿاؿاً ةَ جؽاىالت ىیان ایرؼان و اىؼیکرا در دورهُرای پریف و پرؾ از
اٌلالب اؿالىی و ةَطّر ىكعل ،در ٌلاط ؼطفی چّن «کّدجای  28ىرؼداد  »1332جّؿر
اىؼیکا و اٌگهیؾ ،صيایث و پكحیتاٌی از صکّىث دیکحراجّری ىضيغرضاقراه در دوره پرؾ از
کّدجا و «پٍراه دادن ةرَ قراه» در دوره اٌلرالب از یکؿرّ و اقرغال ؿرفارت اىؼیکرا جّؿر
داٌكسّیان پیؼو ظ اىام(ره) از ؿّی دیگؼ ةؼىیگؼدد و ةَایًجؼجیب ُّیثُای ؿاظحَقرغه
(ةؼؿاظحَ) ةؼاؿاس ایً جؽاىالت در قکم «ظّد» و «دیگؼی» ةَؼٍّان دقريً ،جنرّیؼی از
طؼفیً در ذًُ ُيغیگؼ ایساد کؼده و در ىؼاصم ىعحهف ةؽرغی ُيرؼاه ةرا فؼازوٌكریبُای
ظاص ظّد جاکٍّن پایغار ىاٌغه اؿث.
رفحار دونثُا در ؿیاؿث ظارزی ةـحگی ةَ ٌّع فؼٍُگی دارد کَ آٌِا در ظرّد دروٌری
کؼده اٌغ .در فؼٍُ

ُاةؽی ،جالش ةؼای پیرؼوزی و جعؼیرب دیگرؼان وزرّد داقرحَ و جأکیرغ

زیادی ةؼ ىؤنفَُای ٌغاىی ىیقّد و اگؼ زٍگی ُو رخ دُرغ ،دونثُرا زورقران را ىضرغود
ٌعّاٍُغ کؼد .در فؼٍُ

لکی ،دونثُا ةا وزّد جضادُایی کَ دارٌغ ،ةَ صاکيیث ُو اصحؼام

ىیگػارٌغ و كغرت ٌغاىی ىِو اؿث ،اىا یرک اونّیرث ٌیـرث .در فؼٍُر
ىٍازؼات ظّد را ةغون زٍ

کراٌحی ،دونثُرا

و ظٌّؼیؽی صموفنم کؼده و ةَمّرت جیيری ؼيرم ىیکٍٍرغ.
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دونثُا ةؼصـب ٌّع دروٌی کؼدن ایرً فؼٍُ ُرا در ظرّد ،رفحرار ىحفراوجی را در ؿیاؿرث
ظارزی درپیف ىیگیؼٌغ ).(Zehfuss, 2002: 15
 .3-3ومش
ةؼاؿاس ٌگؼش «ُّیث ىتحٍیةؼ ٌلرف» ،زيِرّری اؿرالىی ایرؼان ُّیثُرای ٌلرف
ظامی را ةؼای ظّد جؽؼیف کؼده اؿث کَ ایرً جؽؼیرف ةرا ؿراظحار ٌغرام ةیًانيهرم اؿاؿراً
اىؼیکاىضّر جؽارض پیغا کؼده و جنّیؼ «ظرّد» و «دیگرؼی» از زيِرّری اؿرالىی ایرؼان و
اىؼیکا را ةَؼٍّان دقيً ةازٌيایی ىیکٍغ .ةَؼٍّان ٌيٌَّ ،زيِّری اؿرالىی ایرؼان ٌلرف و
کارکؼد «مغور اٌلالب»« ،صيایث از زٍتفُای اؿالىی»ٌ« ،فری ؿرهطَ و اؿرحکتار»ٌ ،فری
ؿتیم و طؼد ؿهطَ اىسؼیانیـو ةؼ زّاىػ اؿالىی و غیؼه را ةرؼای ظرّد جؽؼیرف کرؼد و ایرً
ُّیثُای ٌلكی ةا ىٍافػ و اُغاف اىؼیکا در ىٍطلَ و ٌغام ةیًانيهم در كانب «طؼفرغاری از
ىحضغان ىٍطلَای»« ،جأىیً اىٍیث دوؿحان در زِان اؿالم و ؼرؼب» و ...در جؽرارض ةرّد و
قؼای ظنّىثآىیؽ و جؽارضآىیؽی را ظهق کؼد کَ ةا فؼازوٌكریبُای ظامری جرا ةرَاىؼوز
جغاوم یافحَ اؿث (زّادی ارزيٍغ و چاةکی.)54 :1389 ،
ىاده  152كاٌّن اؿاؿی ةؼ ایً جکهیف ىِو جأکیرغ دارد کرَ «ؿیاؿرث ظرارزی زيِرّری
اؿالىی ایؼان ةؼاؿاس ٌفی ُؼگٌّرَ ؿرهطَزّیی و ؿرهطَپػیؼی ،صفرظ اؿرحلالل ُيَزاٌترَ و
جياىیث ارضی کكّر ،دفاع از صلّق ُيَ ىـهياٌان و ؼغم جؽِغ در ةؼاةرؼ كرغرتُرای ؿرهطَگؼ و
رواة مهشآىیؽ ىحلاةم ةا دونثُای غیؼىضارب اؿحّار اؿث .درواكػ زيِّری اؿالىی ایؼان پرؾ
از پیؼوزی اٌلالب جؽِغات پغراٌَای را در كتال ُيَ ىـهياٌان جلتم کرؼده و صيایرث ةیدریغری از
دٌیای اؿحضؽاف داقحَ و اٌؽکاس ایً امّل در ؿیاؿرث ظرارزی ایرؼان در رد ؿرهطَ و دفراع از
صلّق ُيَ ىـهياٌان جسهی یافحَ اؿث ).(Dehghani Firozababadi, 2008: 15
 .3-4مىبفع
از ٌغؼ ؿازهاٌگاران ،یک دونث ىيکً اؿث ُّیثُای ىحؽغدی داقحَ ةاقغ و ةؼاؿراس
ُؼ ُّیث ،ىٍافػ و رفحاری ظاص اجعاذ کٍغ .وٌث راةطرَ ىیران ُّیرث و ىٍرافػ را از طؼیرق
ىفِّم «ٌلف» جضهیم ىیکٍغٌ .لكی کَ دونثُرا ةَؼِرغه ىیگیؼٌرغ ،آٌِرا را ةرَ ىسيّؼرَ
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کٍفُا و اكغاىاجی فؼاىیظّاٌغ کَ ةا ایً ٌلف ُياٍُ

ُـحٍغ (کؼىی.)30 :1383 ،

ةؼاؿاس ایً رویکؼد و در زىیٍَ ىٍاؿتات ایؼان و اىؼیکاُ ،ؼیک از ؿاظحارُای ٍُساری
ر ر ارزقرری ،ىهیگؼایرری ،اؿررالمگؼایی ،زِانؿررّمگؼایی و ةیًانيهررمگؼایی کررَ ُّیثُررای
«ایؼاٌرری»« ،اؿررالىی»« ،غیؼىحؽِررغ» و «دونررث دارای صاکيیررث» یررا دونثُررای ىهرری را
ةؼىیؿازٌغٌ ،لفُای ىهی ظامی را ٌیؽ جؽییً ىیکٍٍغ .ةَؼتارت دیگؼٌ ،لفُای ىهی ایؼان
جاةؽی از ُّیثُای ىحؽغدی اؿث کَ زيِّری اؿالىی ةؼای ظّد جؽؼیف ىیکٍغ.
ازآٌساکَ ىاُیث زيِّری اؿالىی ةؼاؿاس ُّیث اؿالىی قیؽی و اٌلالةی قکم گؼفحَ
اؿثٌ ،لف ُای ىهی کَ در راةطَ ةا اىؼیکرا در ؿیاؿرث ظرارزی زيِرّری اؿرالىی ایرؼان
ةَعِّر رؿیغه ؼتارجٍغ از :ؼاىم ضغاىسؼیانیـث ،ؼاىم ضغاؿرحؽيار ،غیؼىحؽِرغ و ىِوجرؼ از
ُيَ ؼاىم ضغاؿحکتار و ضغقیطان ةؽرگ.
ةؼای درك رفحار ؿیاؿث ظارزی ایؼان در دورهُای ىعحهف (چَ پیف از اٌلالب و چرَ
پؾ از آن) ةایغ ةَطّر دائو ةَ ىٍاةػ ُّیحی ارزاع دُیو .انتحَ ةا جّزَ ةَ جأکیغ ؿرازهاٌگاراٌَ
ةؼ كّام ىحلاةم ؿاظحاررکارگؽار ،ةؼظی جغییؼات ُّیحی ىّزب دگؼگٌّیُای ٌغؼی و رفحاری
در رفحار ؿیاؿث ظارزی ایؼان قغه و اٌؽکاس آن ةؼ صرّزه ؿیاؿرث ظرارزی جرأدیؼ زیرادی
داقحَ اؿث و طتیؽی ةٌَغؼ ىیرؿغ کَ ؿیاؿث ظرارزی ایرؼان در كترال کكرّرُای دیگرؼ
اززيهَ اىؼیکا دچار جغییؼات ىؼصهَای قّد (آكایی و رؿّنی.)13 :1388 ،
از ةؽغ جاریعی ،ؿیاؿث ؿهطَؿحیؽاٌَ ایؼان در قؼای جاریعی و ژئّپهیحیک ایؼان ریكَ
دارد و در ىلاطػ ظامی ةا جّزَ ةَ قؼای ىضی ةیًانيههی ،جؽغیم و جكغیغ قغه اؿرث .از
ةؽغ دیٍی ،ىتحٍیةؼ كاؼغه اؿالىی ٌفی ؿرتیم ةرّده کرَ در كراٌّن اؿاؿری در كانرب «ٌفری
ؿهطَزّیی و ؿهطَپػیؼی» و در ؿیاؿث ظارزی در كانب «ٌَ قؼكی ٌَ ،غؼةی» جسهی پیرغا
کؼده اؿث .اىا ٌّع كؼائث و جفـیؼ از ایً كاؼغه در دونثُای ىعحهف ،ىحفراوت ةرّده اؿرث.
زيِّری اؿالىی ایؼان در ؿالُای پؾ از اٌلالب جالش کرؼد ُـرحَ ىؼکرؽی كرغرتُرای
اؿحکتاری در رواة ةیًانيهم را ةَچانف ةکكغ جا ةَ صػف کاىم ُؼ ٌرّع اؿرحؽيار ،ةؼرؿری
جطتیلی ؿیاؿث ظارزی دونثُای امّلگؼا و اؼحغال ىطهقگؼایی و اىسؼیانیـرو ٌائرم آیرغ.
اؿحؼاجژی ضغغؼةی و ضغاىؼیکایی ایؼان در ایً ؿالُا از ةـرحؼ ٍُسراری ضغؿرهطَ ٌكرئث
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ىیگیؼد ) .(Dehghani Firozabadi, 2008: 12ایرؼان ةرؼای جذتیرث اؿرحؼاجژی ضغؿرهطة
ظّد ،ةَدٌتال ُيکاری مهشآىیؽ و ائحالف ةا ٌیؼوُای ضغُژىّن چَ در ؿطّ دونحی و چرَ
در ؿطّ غیؼدونحی ةّده اؿث .در ایً راؿحا ایؼان جالشُرایف را ةرؼای ایسراد یرک زتِرَ
ضغاىسؼیانیـحی در زِران ؿرّم و دٌیرای اؿرالم افرؽایف داده (Dehghani Firozabadi,

) 2008: 12و ةَ ایً ىٍغّر و در راؿحای گفحيان ضغُژىٌّیک و ىلاوىث ظّد دو اؿحؼاجژی
ؼيغه «ؿیاؿث ٌگاه ةَ قؼق» و «ائحالف زٍّب» را دٌتال کؼده اؿث.
 .3-5سبختبرـکبرگسار
در چارچّب كّامةعكی ىحلاةم کارگؽاررؿاظحار ىّردٌغؼ ؿازهاٌگاران در صرّزه ىٍازؼرَ
ىیان ایؼان و اىؼیکا قاُغ ایً اىؼ ُـحیو کَ ؿاظحار و ةرَطّر ىكرعل ،ایرالت ىحضرغه در
كانب کٍفُا و واکٍفُای ظّد ةَ کارگؽار ایؼان در قکمُای ىعحهف ىِار ،جضؼیو ،صيایث
از ركیتان و دقيٍان ایؼان و صحی اكغام ٌغراىی جغییؼاجری را در «رویرَُای» رفحراری ایرؼان
ایسراد ىیکٍررغ کررَ ةررَ جؽتیررؼ ؿرازهاٌگاراٌَ آن ،ىتحٍیةررؼ «جؽاىررم ةیٍرراذٍُی»ٍُ ،سارُررا و
اٌگارهُایی چّن «مهش در ظارج»« ،گفرثوگّی جيرغنُا» و «جٍفزدایری» در ىلطؽری در
ؼؼمَ ؿیاؿث ظارزی زيِّری اؿالىی ایؼان ،جّاٌایی ةؼوز ىییاةٍغ و ایً ىرّارد ةرار دیگرؼ
ىتحٍیةؼ ُيان ىٍطق «جؽاىم ةیًالذُاٌی» و كّامةعكی ىحلاةرم کارگؽار رؿاظحار زىاٌیکرَ
«جٍاؿب و ةؼازٌغگی» ظاص ظّد را در جؽاىم ةا ٍُسارُا و اٌگارهُای ةیًالذُاٌی داظهری و
ةیًانيههی ٌيییاةٍغ ،زای ظّد را ةَ ٍُسارُا و اٌگارهُای ةیًالذُاٌی دیگؼی ىیدٍُغ کرَ
ىغؼی «جٍاؿب و ةؼازٌغگی» ظّد ةا ُّیث ةؼآىغه از اٌلالب اؿالىی ُـحٍغ کرَ ٌيٌّرَ آن را
ىیجّان در اٌگارة ؼغانث در دوره ریاؿرثزيِّری اصيرغیٌژاد در دونثُرای ٌِرو و دُرو
ىكاُغه کؼد.
در ىلاطػ ىعحهرف دونرث ىهیگرؼای نیترؼال ،ایرؼان دورة زٍر

ؼرؼاق و ایرؼان ،دوره

ؿررازٌغگی ،دونثُررای ظرراجيی ،اصيررغیٌژاد و روصرراٌی و ىتحٍیةررؼ جؽاىررم ىیرران کررارگؽار
(زيِّری اؿالىی ایؼان) و ؿاظحار (ؿاظحار ٌغام ةیًانيهم) اٌگارهُای ظامی ةؼای رُترؼان
ایؼان ةَوزّد آىغ کَ ُّیث آن را ةازجّنیغ کؼد و ةٌَّةَ ظّدٌ ،لفُرا ،ىٍرافػ ىهری و رفحرار
ؿیاؿث ظارزی ظامی ةؼای آٌِا «ةؼؿاظث» و در قؼای آجی اٌحغار ىیرود کَ ایً «چؼظَ

سازٌ اوگاری،چارچًبیوظریبرایتبییهمىازعٍایرانيامریکا12/


ةؼؿازی» ةازجّنیغ قغه و ىحٍاؿب ةا قؼای جؽاىم ىیان کارگؽار (زيِّری اؿالىی ایرؼان) و
ؿاظحار ٌغام ةیًانيههی ةَ رُتؼی اىؼیکا ،کارگؽار از ىیان زؽترَ اةرؽار ؼٍامرؼ ُرّیحی ظرّد
ةَىٍغّر جأىیً اىٍیث ُـحیقٍاظحی ظّد و ىحٍاؿب ةا آٌِاٌ ،لف و ؿیاؿث ظرارزی ظرّد
را ةَ ىٍنَ عِّر ةؼؿاٌغ .ایً اىؼ ةَواؿطَ فؼایٍغٌ ،يّد ىییاةغ.
در ىسيّع ةؼاؿاس رویکؼد ؿازهاٌگاراٌَ ،ىیجّان ٌيرّدار ؿیاؿرث ظرارزی زيِرّری
اؿالىی ایؼان در كتال اىؼیکا را ةَقکم زیؼ جؼؿیو کؼد.
ومًدار شمبرٌ (« .)1مىطك تىبست» 1مًرد وظر سبزٌاوگبران در مًرد سیبست خبرجی
جمًُری اسالمی ایران درلجبل امریکب

رفحار سیاسث خارجی

نتارزه ةا
انریکا

ننافع نلی

نقاةله ةا انریکا

نقشوای نلی

ندافع جضیع اسالم
ضد انپریالیسم
غیرنحػىد
حانی جنتشوای آزادیتخش
دولث ججدیدنظرطلب
دولث نسحقل
دولث ةیطرف
ضداسحکتار

ونجاروای ةیناالذوانی
نضحرک یا ساخحاروای
ونجاریـانگاره

ويیث نلی

اسالمگرایی
صیػی
انقالةی

انتحَ ٌيّدار ةال گّیرای ةعكری از واكؽیثُرای ؿیاؿرث و رواةر

انثنحيری
داراالسالم
جتىه جىانی
نسحضػفین
نفی سلطه
نفی سلطهپذیری
غدالثطلتی
نه صرقی ،نه غرةی
صدور انقالب
ضدیث ةا انپریالیسم
ضدیث ةا اسحکتار

ظرارزی زيِرّری

اؿالىی ایؼان در كتال اىؼیکا اؿث .ةا درٌغرؼ گرؼفحً جضرّلت ؿیاؿرث ظرارزی زيِرّری
اؿالىی ایؼان ،ةعف دیگؼی از واكؽیث اىکان ةؼوز ىییاةغ؛ ةَ ایً ىؽٍا کَ در فضرای پرؾ از
 2ظؼداد  1376و روی کار آىغن ظاجيی ةَؼٍّان رئیؾزيِّر ،كؼاةحی ةیً ٍُسارُای ىؼدم

1. Logic of Appropriateness
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زاىؽَ ایؼان و ٍُسارُای زاىؽَ ةیًانيههی ایسراد قرغ .ىٍراةػ ٍُسارُرای ةَکارگؼفحَقرغه
ةؼای ؿیاؿثگػاری ٌلفزدایی و گفحگّی جيغنُاٌ ،اقی از فؼٍُ

و ظّاؿحَُای ؿیاؿری

زغیغ ىؼدم و ٍُسارُای پػیؼفحَقغه زاىؽَ ةیًانيههی ةّدهاٌغ و طتیؽی اؿث کَ ایً ىٍاةػ
و ٍُسارُا ةا ىٍراةػ و ٍُسارُرایی کرَ پریف از ایرً جّؿر ؿیاؿرثگػاران ةرَکار گؼفحرَ
ىیقغٌغ ،ىحفاوت ةّدٌغ (ازغٍغی.)32 :1383 ،
نتیجهگیری
ٌغؼیَ ؿازهاٌگاریٌ ،غؼیَ ازحياؼی ؿیاؿث ةیًانيهم اؿث کَ ةا جأکیغ ةؼ ٌلف ؼٍنؼ
ُّیث و ىٍافػ جالش دارد ٌاکارآىغیُای ٌغؼیَُای ؼلالٌیثگؼا در رواة

ةیًانيهم را

زتؼان کٍغ؛ ةَ ایً ىؽٍی کَ پؾ از فؼوپاقی ٌغام دوكطتی و ٌاجّاٌی ٌغؼیَُای ىغرن
رواة

ةیًانيهم ،ةَویژه ٌغؼیَ ٌّواكػگؼایی کٍث وانحؽ در جتییً ؼهم جغییؼات ایسادقغه،

ٌغؼیَ ازحياؼی ؿیاؿث ةیًانيهم از ؿّی ؿازهاٌگاران ،ةَویژه انکـاٌغر وٌث ىطؼ قغ .از
ٌغؼ ؿازهاٌگاران ،اولً ُّیث دونثُا داةث و ایـحا ٌیـث؛ داٌیاً ىٍافػ دونثُا ،فل

وزَ

ىادی و ؼیٍی ٌغارد ،ةهکَ ٌغامُای ىؽٍایی در كانب ٍُسارُا و ؿاظحارُای ازحياؼی ٌلف
اؿاؿی و ةیكحؼی در جؽؼیف ىٍافػ دونثُا دارٌغ .ةؼاؿاس رویکؼد ؿازهاٌگاریٍُ ،سارُای
ةیًالذُاٌی ىكحؼك یا ؿاظحارُای ٍُساری ر اٌگارهای در دو صّزه داظهی و ظارزی ةٌَّةَ
ظّدُّ ،یث ىهی زيِّری اؿالىی ایؼان را ةؼىیؿازٌغ و ایً ُّیث ٌیؽ ظّد ،ؿازٌغه
ٌلفُای ىهی و ةَ جتػ آن ،ىٍافػ ىهی و درٌِایث رفحار ؿیاؿث ظارزی ىیةاقٍغ .ىتحٍیةؼ
ایً ؿهـهَ ؼهث و ىؽهّنی ىیجّان ادؼگػاری ٍُسارُای ةیٍاذٍُی ىكحؼك ةؼآىغه از اٌلالب
اؿالىی در ةِيً  1357را ةَؼٍّان ىحغیؼ ىـحلم جؽییًکٍٍغه و جأدیؼگػار ةؼ ُّیث ىهی،
یؽٍی اؿالمگؼایی قیؽی اٌلالةی ،ىّرد جّزَ كؼار داد و در ىؼصهَ ةؽغٌ ،لفُای ىهی ٌاقی
از ایً ُّیث ىهی را در كانب ضغیث ةا «اؿحکتار» و «اىسؼیانیـو» ىكاُغه کؼد و در قکم
ىٍافػ ىهی و رفحار ؿیاؿث ظارزی در كانب «ىلاةهَ ةا اىؼیکا» و «ىتارزه ةا اىؼیکا» ىّرد
جّزَ كؼار داد و ةَایًجؼجیب ،ادؼگػاری ایً ىحغیؼُا را ةا جّزَ ةَ ةضخ ؿازهاٌگاران در ىّرد
ؿیاؿث ظارزی زيِّری اؿالىی ایؼان در كتال ایالت ىحضغه ةَجنّیؼ کكیغ.
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