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دانشیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده علوم سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده
سیاست دفاعی هر کشوری ،برآیند عوامل مختلف کمّی و کیفی داخلی و خارجی است .عالوه بر تهدیدهای نظامی
خارجی و متغیّرهای فیزیکی داخلی؛ نظیر ساختار سیاسی ـ نظامی ،بودجه دفاعی ،سالح و تجهیزات ،تعداد جمعیت
کشور و استعداد نیروی انسانی نظامی ،متغیرهای غیرفیزیکی متعدّدی؛ همانند باورها ،عقاید ،ارزشهـا ،هنجارهـا،
آداب و رسوم و تجربیات تاریخی نیز در شکلگیری آن نقشآفرین هستند .تأمل در رفتارهای دفـاعی ،توجـه بـه
اسناد باالدستی و تعمّق در اندیشه حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظلهالعالی) بیانگر این است
که؛ «دفاع همه جانبه» مفهوم کانونی دفاع در جمهوری اسالمی ایران محسوب میشود و «تدافعی»« ،مردمـی»،
«خودکفا»« ،اکتفا به سالحهای متعارف» و «نهضتگرایی» از مهمترین جهتگیریهـای سیاسـت دفـاعی ایـن
کشور در چهار دهه گذشته به شمار میروند .بررسی نقش هویت در شکلگیـری خودکفـایی دفـاعی در سیاسـت
دفاعی جمهوری اسالمی ایران ،هدف اصلی این مقاله است .تحقیق حاضر در قالب رویکـرد کیفـی اجـرا شـده و
دادههای آن به روش ترکیبی (کتابخانهای و مصاحبه) جمعآوری شدهاند .تجزیه تحلیل دادهها بـه روش «تحلیـل
مضمونی» و ایجاد رابطه همبستگی میان گزاره های محوری صورت گرفته اسـت .نتـای حاصـل از یافتـههـای
تحقیق بیانگر این است که؛ «قاعـده نفـی سـبیل» در هنجـار اسـالمگرایـی و «تجربیـات تـاریخی» در هنجـار
استقاللطلبی از مهمترین و بارزترین مؤلفههای هویتی تأثیرگذار بر خودکفایی دفاعی در جمهوری اسالمی ایـران
میباشند؛ این نقشآفرینی از طریق ادراک نقش ملی «دولت مستقل» صـورت مـیگیـرد؛ رهیافـت فرهنگـی بـا
محوریت نظریه سازهانگاری ،چارچوب نظری مناسب برای تحلیلِ سیاست دفاعی ایران میباشد.
واژگان کلیدی :سازهانگاری ،هویت ،سیاست دفاعی ،خودکفایی دفاعی.
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مقدمه
سیاست به مثابه خطمشیهای دولت برای حکمرانی سیاسی از تعـاریف مقبـول بـرای ایـن
دانش واژه است (ابوالحمد30 :1370،ـ .)12بر این اساس ،سیاست دفاعی کـه در ییـل سیاسـت
عمومی و جهت تأمین یک نیاز عمومی ( )Brikland, 2001:21و به منظور دفـاع از حکمرانـی
سیاسی تمهید میگردد ،از «ارکان نرم افزاری قدرت دفاعی» (زهدی )11 :1394 ،محسوب می-
شود .با ایعان به مقبولیّت یافتن رویکرد مکتب کپنهاگ در فرآینـد تولیـد و حفـم امنیـت ملـی
کشورها (عبداهللخانی 148 :1383،ـ  ،)138لیکن استمرار موضوعیّت داشتن تهدید نظامی خارجی
برای کشورها موجب گردیده تا ضرورت مقابله با ایـن تهدیـد ،همانـان در راس اولویـتهـای
امنیتی دولتها باشد.
غایت اصلی سیاست دفاعی در همه کشورها ،تأمین امنیت وجودی است .علیرغم این غایت،
نوع و روش تأمین آن در هر کشوری میتواند متفاوت باشد .منشاء اصلی این عدم تشابه را بایـد
در متغیّرهای داخلی و خارجی مؤثّر بر این سیاست جستجو نمود .تهدید نظامی خارجی در مرکـز
ثقل متغیّرهای خارجی تأثیرگذار بر سیاست دفاعی است و در میان عوامـل داخلـی ،از یـک سـو
متغیرهای کمّی یا فیزیکی؛ هماون جمعیت ،بودجه دفاعی ،تسلیحات و تعداد نیروهای نظامی و
از سوی دیگر ،متغیّرهای غیرفیزیکی؛ نظیر عقاید ،باورها ،ارزشها ،هنجارها ،تجربیات تاریخی و
اندیشههای دفاعی رهبران در این سیاست تأثیرگذار هستند .در یک تحقیق ،همه یا برخی از این
متغیّرها میتوانند محور ثقل قرار گیرند .این تحقیق با ابتناء بر الگوی تـکعـاملی ،تـأثیر متغیـر
هویت بر سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ایران را کنکاش میکند.
همانند اکثریت غالب حوزههای داخلی و خـارجی ،سیاسـت دفـاعی جمهـوری اسـالمی نیـز
تغییرات چشمگیری را نسبت به دوران قبل از انقالب اسالمی تجربه نموده است .عالوه بر غلبـه
بر شورشها و حرکتهای تجزیهطلب داخلی و ناکام گذاشتن رژیم بعثی عراق در اشغال کلـی و
یا جزئی سرزمین در دهه نخست استقرار ،خنثی کردن تهدیدهای نظامی بـالقوه و بعضـا بالفعـل
یک ابرقدرت فرامنطقهای (آمریکا) در سالهای اخیر از مهمترین دسـتاوردهای سیاسـت دفـاعی
این کشور به شمار میروند.
برابر نظر برخی از محقّقان« ،مفهوم پژوهی» الگویی مطلوب برای مطالعه سیاسـت دفـاعی
جمهوری اسالمی ایران است؛ در این الگو ،یک یا چند مفهوم به عنوان ایده کانونی و راهنمـای
تمهید سیاست دفاعی در دستور دولت قرار میگیرد (عسگری و آقاجـانی .)175 :1391 ،بررسـی
پیشینه تحقیق بیانگر این است؛ دفاع همهجانبه 1مفهـوم کـانونی سیاسـت دفـاعی ایـران اسـت
1

1. Policy
1. All-round Deterrence
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(قیصــری و خضــری63 :1395 ،؛ عســگری و آقاجــانی )162 :1391 ،و «خودکفــایی دفــاعی»،
«تدافعی بودن»« ،مردمی بودن»« ،اکتفا بـه سـالحهـای متعـارف» و «نهضـتگرایـی» نیـز از
مهمترین جهتگیریهای سیاست دفاعی این کشور در چهار دهه گذشته به شمار میروند.
با در نظر گرفتن ضرورت تحدید موضوعی تحقیق ،تصوّر بر این است؛ عالوه بـر متغیرهـای
خارجی و عوامل کمّی و فیزیکی داخلی ،متغیّرهای هویت پایه داخلی؛ نظیر ارزشهـا ،هنجارهـا،
عقاید ،تجربیات تاریخی و اندیشههای دفـاعی نیـز در تکـوین خودکفـایی دفـاعی در جمهـوری
اسالمی ایران تأثیرگذار هستند .این تحقیق ،بررسی نقش هویّت در خودکفایی دفاعیِ جمهـوری
اسالمی ایران را محور مطالعه خود قرار داده و سؤال محوری آن چنین است :هویت چـه نقشـی
در موضوعیّت یافتن خودکفایی در سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ایران دارد؟ این نقشآفرینی
چگونه انجام میشود؟ و این نقشآفرینی از طریق کدام رهیافت و نظریه قابل تبیین است؟
 2ـ پشینه تحقیق
محمود عسـگری و احمـدآقاجانی ( ،)1391سیدحسـین موسـوی ( ،)2002جهـانگیر کرمـی
( )1384و قاسم فوالدی و وحید زارعی ( )1394با تآکید بر متغیّرهایی؛ نظیر حضـور قـدرتهـای
فرامنطقهای در مرزهای ایران ،تنشهای سیاسی و نظامی ایران با برخی دولتها ،محیط امنیتـی
خاورمیانه و مواجه شدن ایران با تهدیدات خارجی ،فعال بـودن ائـتالفهـای سیاسـی و نظـامی
ضدایرانی ،دشمنی با یک قدرت فرامنطقهای با تأکید بـر آمریکـا و تجربیّـات دفـاع مقـدس بـه
مطالعه سیاست دفاعی ایران پرداختهاند .در این تحقیقات ،خودکفایی دفاعی بـا در نظـر گـرفتن
تحوالت محیطی خارجی مورد بررسی قرار گرفته و نقش متغیّرهای غیرفیزیکی و به ویژه هویت
به عنوان متغیّر مستقل مدنظر قرار نگرفتهاند.
 3ـ چارچوب نظری تحقیق
 1ـ )3مفهوم شناسی تحقیق
1ـ1ـ )3هویت؛ ادراکی است که فرد ،گروه یا دولت با استناد به منـابع هـویّتی آن را بـه
خارج از فضای زیست اجتماعی خویش بازتاب میدهد و خود را تعریف میکند (صـالحی:1391 ،
.)29
2ـ1ـ )3سیاست دفاعی؛ چارچوبی است که به واسـطه آن توانمنـدیهـای اقتصـادی،
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و نظامی برای مقابله با تجاوز و دفع تهدیدات نظامی خارجی به کـار
گرفته میشوند (زهدی.)14 :1394 ،
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3ـ1ـ )3خودکفایی دفاعی؛ ناظر بر اتّکاء به توان و ظرفیتهای داخلی (ملـی) و بـدون
وابستگی به خارج در تأمین تجهیزات ،تسلیحات و خـطمشـیهـای دفـاعی اسـت (عسـگری و
آقاجانی.)148 :1391 ،
 2ـ )3نوع و روش تحقیق
از نظر نتیجه ،تحقیق حاضر در ییل تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر ماهیـت ،در طیـف
تحقیقات کیفی طبقهبندی میشود .دادههای تحقیق به روش ترکیبـی؛ کتابخانـهای و مصـاحبه
استخراج شدهاند .جامعه آماری تحقیق همه مکتوبات و صاحبنظران دفاعی جمهـوری اسـالمی
ایران را شامل میشود .با نظر داشت رویکرد کیفی و ابزارهای دادهکاوی و ضرورت اشباع دادهها
در تحقیقات کیفی (سنجابی ،)215 :1387 ،استفاده از نمونهها (متکوب و شفاهی) تا حصـول بـه
اشباع نظری ادامه داشته است.
1
از میــان معیارهــای کلیــدی ارزیــابی تحقیقــات کیفــی؛ یعنــی اعتبارپــذیری (واقعــی بــودن
توصــیفهــا) ،انتقــالپــذیری(2تعمــیمپــذیری نتــای ) ،تــوان اطمینــان(3اطمینــان از یافتــههـا) و
تأییدپذیری(4عینیّت دادهها) ،در این تحقیق اعتبارپذیری و تأییدپذیریِ شیوه و نتای پژوهش کـه
بیشترین اهمیت را در تحقیقات کیفی دارند (حریری 75 :1385 ،ـ  )64مدنظر قرار گرفتهاند .این
دو معیار به شیوههای مختلف به اجرا درآمدهاند؛ نخست ،منـابع مـرتبط بـا تحقیـق شناسـایی و
فهرست تاریخی آنها فراهم شد ،سپس دادههای هر یک از متغیّرها شناسایی و ثبـت شـدند ،در
ادامه تحلیل اولیّه و انطباق موضوعی آنها انجام گرفت و همزمان با فیشبـرداری ،مـوارد کمتـر
مرتبط حذف و در نهایت ،فـیشهـای حاصـله در بخـشهـای تحقیـق جانمـایی شـدند .انجـام
مصاحبه ها با شناسایی سوژه کلیدی آغاز و پس از انجـام هشـت مصـاحبه بـاز ،اشـباع نظـری و
کفایت دادهها حاصل گردید .برای افزایش اعتبـار و تـوان اطمینـان مصـاحبههـا ،در پایـان هـر
مصاحبه نظر صاحبنظران در خصوص نقش متغیّرهای هویتی اثرگذار بر خودکفایی دفاعی ایـران
اخذ گردید؛ بر آیند نظر اکثریت جامعه نمونه گویای کفایت دادهای مکتسبه بود .پـس از حصـول
به کفایت دادههای مفهومی ،محقّق به این نتیجه رسید؛ اعتبار مصاحبه و توان اطمینان این ابزار
نسبت به ظرفیت دادهکاوی تحقیق به حداکثر روایی خود نزدیک شـده اسـت .تجزیـه و تحلیـل
دادهها به روش «تحلیل مضمونیِ» گزارههای کلیدی (محمدنژاد عالیزمینـی 67 :1391 ،ـ ) 66
1. Credibility
2. Transferability
3. Dependability
4. Confirmability
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و ایجاد رابطه همبستگی میان آنها انجام گرفت.
 3ـ )3تأمالت نظری
1ـ3ـ )3رهیافت شناسی تحقیق
جرح و تعدیل نظریات مختلف سیاست ،شـکلگیـری رهیافـتهـای مختلـف سیاسـتگذاری
عمومی را به دنبال داشته است؛ این رهیافتها ضمن اینکه متغیّرهای تأثیرگـذار بـر سیاسـت را
نمایان میسازند ( ،)Dye, 1995:18همانند لنزهایی هستند که عمل سیاستگذاری را به تصـویر
میکشند (.)Alison,1971:172
پیتر جان1به عنوان یکـی از صـاحبنظـران سیاسـتگذاری عمـومی پـس از نقـد «رهیافـت
فرآیندی» و معرفی پن رهیافت اصلی؛ یعنی رهیافتهای «نهـادی»« ،گروهـی»« ،اجتمـاعی ـ
اقتصادی»« ،انتخاب عقالنی» و «ایدهمحور» ،رهیافت جدیدی تحت عنوان «رهیافت ترکیبـی»
معرفی نموده است .به نظر وی ،هر رهیافتی که قادر باشـد متغیّرهـای تأثیرگـذار بـر «تغییـر» و
«ثباتِ» سیاست را شناسایی و «تفاوتِ» سیاست در دورهـای مختلـف را بـه تصـویر بکشـد ،از
قابلیت تحلیلی مناسبی برخوردار است ( .)John,1998:165-168با همین معیارها وی به ارزیابی
کیفی رهیافتهای مختلف سیاستگذاری عمومی اقدام نموده است.
ترکیبی
خوب
نسبتاً
خوب
نسبتاً
خوب
ضعیف
خوب

ایده محور

انتخاب عقالنی

اقتصادی ـ اجتماعی

گروهی

نهادی

خوب

خوب

نسبتاً خوب

خوب

خوب

رهیافت
/
میعار
تغییر سیاست

خوب

نسبتاً خوب

نسبتاً خوب

ضعیف

ضعیف

ثبات سیاست

خوب

ضعیف

خوب

خوب

ضعیف

تفاوت سیاست

ضعیف
خوب

خوب
ضعیف

ضعیف
ضعیف

خوب
ضعیف

ضعیف
خوب

سطح سازمان
سطح ملی

جدول شماره  : 1ظرفیت مقایسهای رهیافتهای سیاستگذاری عمومی ()John,1998:200 &202

به نظر جان ،از میان رهیافتهای معرفی شـده ،رهیافـتِ ایـدهمحـور در توضـی «تغییـر»،
«ثبات» و بیان «تفاوتِ» سیاست از ظرفیت خوبی برخوردار است .این رهیافـت بـر ایـن فـر
1. Peter John
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تأکید دارد که؛ «سیاست در هر سطحی و در ارتباط با هر موضوعی برآیند باورها ،عقاید و ادراک
بازیگران است (»)John,1998:144-145؛ بنابراین ،شناخت سیاست را بدون تأمل در ایدههـا و
مفاهیم کانونی امکانپذیر نمیداند .با مدنظر قرار دادن کارکرد و تسهیل کنندگی رهیافـتهـای
مطالعه سیاست و با استناد به استنباط نظری محقّق از پیشینه تحقیق ،برای سیاستگذاری دفاعی
نیز رهیافتهای مختلفی قابل شناسایی است؛ رهیافـت «جغرافیـایی»« ،نهـادی»« ،فرهنگـی»،
«تهدیدمحور» و «کُلنگر» از مرجّ ترین رهیافتهای سیاستگذاری دفاعی به شمار میروند؛ هر
یک از این رهیافتها مجموعهای از متغیّرهای متأثّر بر سیاست دفاعی را در منظومه مطالعه خود
قرار میدهند.
با توجه به نقش فرهنگ محور بودن متغیّر مستقل در ایـن تحقیـق ،رهیافـت فرهنگـی بـه
عنوان بنیان نظری تحقیق مدنظر قرار گرفته اسـت؛ در ایـن رهیافـت ،زیربنـای اصـلی تحلیـلِ
سیاست دفاعی بر ویژگیهـای فرهن گـی جامعـه قـرار دارد .در همـین راسـتا ،هِییـز و واالنـس
نگرشها ،طرز تلقیها و ادراکات دولـت ( )Heays & Vallance,1997:15- 76را تأثیرگـذار
بر سیاست دفاعی میدانند ،سِگال ایدئولوژی و سرگذشت تاریخی و تجربیات دفاعی ملـتهـا را
منشاء این سیاست میداند ( )Segal, 1984:6-8و فِربهروناُئِر نیز سیاسـت دفـاعی را متـأثّر از
یهنیّت و تجربه تاریخی ،سنتها ،ارزشها و هنجارها ،ادراکات کشورها از خود و دیگری قلمـداد
میکند (اُئِـر 124 :1380،ــ  .)111از آنجاکـه در ایـن رهیافـت متعیّرهـایی هماـون؛ ارزشهـا،
هنجارها ،اعتقادات ،باورها ،تجربه تاریخی ملتها بنیانِ مغزافزاری سیاست دفاعی محسوب می-
شوند ،تمرکز بر این مؤلفهها در مطالعه سیاست دفاعی میتواند در دستور کار محقق قرار گیرد.
2ـ3ـ )3هویت ،سازهانگاری و خودکفایی دفاعی در جمهوری اسالمی ایران
سازهانگاری نظریهای است که برخالف نظریات واقعگرایی ،متغیّرهـای غیرمـادی؛ هماـون
عناصر و مؤلفههای فرهنگی را در مرکز ثقل تحلیل سیاست قرار میدهد .از نظر دیرینهشناسـی،
این نظریه برآیند نض گرفتن نظریات انتقادی در علوم اجتماعی و حاصل نگرش تکـوینگرایـی
در روابط بینالملل است که رفتار دولتها را تحت تأثیر ادراک آنها از خـود و دیگـری مـیدانـد
(مشیرزاده .)357 :1386 ،با ایعان به وجوه اشتراک در غایت سیاست خارجی و سیاسـت دفـاعی
در حصول امنیت وجودی کشورها (ساعد )67 :1389،و پیوند کارکرد ایـن دو سیاسـت در سـط
راهبردی با یکدیگر ( ،)Huntington, 1968: 122چنین به نظر میرسد میتوان با توسّـل بـه
گونهای از نظریه سازهانگاری به مطالعه و تحلیل سیاست دفاعی نیز اقدام نمود.
چنانکه مطرح شد ،سازه انگاری سیاست را متأثر از نظام معنایی دولتهـا از خـود مـیدانـد
(مشیزارده ،)357 :1386 ،لذا دولتها کُنشگر اجتماعی به شمار میروند که نقـشهـای خـود را
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مطابق ساختار معنایی و ادراکی خویش در نظر میگیرند .از همین رو ،رفتا دولت متأثر از عناصـر
فرهنگی و بویژه ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه است (رسولی ثانیآبـادی .)126 :1390،در
سازهانگاری ،رابطه متقابـل سـاختار و کـارگزار (سـازمند ،)237 :1384،تأثیرگـذاری سـاختارهای
معنایی بر سیاست ( )Barnet,1999:9و ضـرورت توجـه بـه هنجارهـای بینـایهنی در تحلیـل
سیاست (دهقانی و نوری )38:1390،از مفروضات کلیدی شناخته میشـوند .بـا وجـود همسـویی
رویکردی و روشی سازهانگاران ،لیکن از نظر معرفتشناختی ،دو گونه سازهانگـاری قابـل تمـایز
است؛ «سازهانگاران متعارف» و «سازهانگاران رادیکال» .سازهانگاران متعارف ،بر شناختپذیری و
نقش مستقیم هویت در شکلگیری سیاست تأکید دارند؛ در حالیکـه ،سـازهانگـاران رادیکـال بـا
اعتقاد به سیّال بودن هویّت ،شناخت و تحلیل سیاست را غیرممکن تصوّر مـیکننـد (مشـیرزاده،
 .)174 :1383عالوه بر تفاوت معرفتشناختی گونههای اصلی سازهانگاری ،از نظر نوعِ هنجارهـا
نیز «سازهانگاران سط واحد» و «سازهانگاران بینالملـلگـرا» از یکـدیگر قابـل تمـایز هسـتند؛
سازهانگاران سط واحد هنجارهای بینایهنی را برآیند ارزشهای داخلی (ملی) مـیداننـد؛ لـیکن
سازهانگاران بینالمللگرا ،عالوه بر ارزشهای داخلی ،ارزشهای بینالمللی را نیز در شـکل دادن
به منابع بینایهنی دولتها اثرگذار میدانند (هادیان .)58 :1382 ،این تحقیق ،نگاه سـازهانگـاران
متعارف و سط واحد را رهنمودن نظری خود قرار داده است .برابر آناه از رویکرد نظری تحقیق
طرح شد ،تحلیل نقش آفرینی هویت در شکلگیری خودکفایی دفاعیِ جمهوری اسالمی ایران از
طریق الگوی زیر قابل ترسیم است.
شکل  :1الگوی سازهانگارانه تحلیل
خودکفایی دفاعی در ایران
بنیادها و مؤلفههای هویت ملی در ایران

هنجارهای بیناذهنی ج.ا.ایران

نقشهای ملی ج.ا.ایران

منافع دفاعی ـ امنیتی
ج.ا.ایران
خودکفایی دفاعی
ج.ا.ایران
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 4ـ یافتههای تحقیق
 1ـ  )4مؤلفههای هویت ملی و نظام معنایی جمهوری اسالمی ایران
پیشینه تاریخی دراز آهنگ و همانین تقاطع تحوالت مختلف اجتماعی بـا یکـدیگر موجـب
گردیده تا ایران به عنوان جامعهای برخوردار از منابع چندگانه هویتی شناخته شود .چنین شرایطی
تعدّد نظریات نسبت به مبادی و عناصر هویتِ ایرانی را به دنبال داشته است.
با ایعان به وجود دیدگاههای مختلف نسبت به منابع اصلی نضـ گـرفتن هویـت در ایـران،
لیکن هویتِ ایرانی قوام گرفته از دو یخیره فرهنگی ـ تمدنی بنیادین است؛ ایرانیت و اسـالمیت.
نتای تحقیقات ایران شناسان گویای این است :ایرانیت به مثابه کُهن بنیادترین مؤلفـه هویـت از
طریق عناصری نظیر؛ زبان و خط فارسی (قرخلو ،)67: 1384،پیشینه تاریخی مشـترک (متقـی و
کــاظمی ،) 219: 1386،قلمــرو ســرزمینی (قیصــری ،)104 :1383،گــروههــای مختلــف قــومی
(قاسمی ) 1390:120،و صناعات هنری و ادبی (نصری )1390،قابل شناسـایی و عینیّـتبخشـی
است .مؤلفه اسالمیت نیز از طریق مذهب شیعه عثنی عشری (قـانون اساسـی 62 :1374،ـ ،)61
دعوت به اسالم (ضیایی بیگدلی ،)58 :1375 ،عدالتخواهی و ظلمستیزی (مطهـری127 :1383،
ـ  ،)126اعتقاد به ظهور منجی و مهدی موعود(ع ) (فاضلینیا )30 :1388 ،و باور عمیق به نهضت
عاشورا (لطیفپور )164 :1379 ،صورتبندی میشود .لذا ،ایرانیان در سـطوح فـردی ،اجتمـاعی و
ملی (افراد ،گروههای اجتماعی و دولت) با استناد و تمسّک بر همین مؤلفههـا و عناصـر خـود را
ادارک و برای دیگران بازنمایی میکنند.
مطابق آناه از کارکرد هویت در سازهانگاری مطرح شد ،جمهوری اسالمی ایران بـا تمسّـک
به همه یا اکثریت این منابع و عناصر هویت ملی و از طریق مجموعهای از هنجارهای بینایهنی،
ساختار و نظام معنایی خود را شکل داده و از آن دفاع میکند؛ هنجارهای بینـایهنی ارزشهـای
بنیادینی هستند که مرزهای «چیستی» یک واحد سیاسی به نام «دولت» را به تصویر میکشند.
با در نظر گرفتن مبادی هویت ایرانی ،برخی صاحبنظران بر ایـن عقیـدهانـد کـه جمهـوری
اسالمی ایران با تلفیق هشت مفهـوم کلیـدی نظـام معنـایی خـود را صـورتبندی نمـوده اسـت؛
اسالمگرایی ،استقاللطلبی ،آرمانگرایی ،مردمی بودن ،عدالتخـواهی /ظلـمسـتیزی ،پایـداری/
مقاومتجویی ،حفم مصلحت نظـام و بیگانـهسـتیزی از مهمتـرین هنجارهـایی هسـتند کـه بـا
جمهوری اسالمی ایران از طریق آنها خود را ادراک و برای دیگران بازنمایی مینماید (رسولی-
ثانی آبادی 201 :1391 ،ـ  .)159لیکن ،تعمّق در اسناد باالدستی (بویژه قانون اساسـی) و مـرور
اندیشــه بنیانگــذار انقــالب و رهبــر انقــالب اســالمی مؤیّــد ایــن اســت؛ آرمــانگرایی،
پایداری/مقاومتجویی و بیگانهستیزی در درون سایر هنجارها مستتر هسـتند .لـذا ،مـرجّ تـرین
هنجارهای بینایهنی جمهوری اسالمی در منظومه پن ضلعی زیر قابل طرح است.
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1ـ1ـ )4اسالمگرا
اسالمگرایی را میتوان عنصر اصلی قوام دهنده بر هویت در نظام جمهوری اسـالمی ایـران
قلمداد کرد (شکوری و وزیریان .)1398:19 ،اسالمگرایی ناظر بر این است کـه؛ قـوانین شـریعت
اسالم به عنوان یک الزام سیاستگذاری در محور ثقل سیاسـتهـای نظـام سیاسـی قـرار دارنـد
(ایوبی .)32 :1380 ،به واسطه همین الزام ،اسالمیت را میتوان مهمترین ساختار معنایی حاکم بر
جمهوری اسالمی ایران به شـمار آورد کـه بـه صـورت سـلبی و ایجـابی در حکمرانـی سیاسـی
تأثیرگذار است؛ برابر اصول مصرّح قانون اساسـی ،سیاسـت در همـه ابعـاد سیاسـی ،اقتصـادی،
اجتماعی ،فرهنگی و نظامی باید منطبق و برگرفته از قوانین متعالی شریعت اسالم باشـد (قـانون
اساسی ،)1374 ،در غیر اینصورت سیاستها ،رفتارها و دستاوردهای نظام سیاسی فاقد مشروعیت
خواهد بود .چنین نگاهی به کارویژه سیاست در ایران ،برآیندِ مستقیم «پیونـد دیـن و سیاسـت»
است که طی قرون متمادی و بویژه در قرن بیستم در قالب «اندیشه سیاسی مبتنی بـر تأسـیس
حکومت در فقه شیعه» تکـوین یافـت و سـپس بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی ،در قالـب نظـام
«جمهوری اسالمی ایران» به منصه ظهور رسید .با استناد به همین هنجار معناگرایانه ،جمهوری
اسالمی ایران خود را دولتی معرفی میکند که اسالم ،با قرائت شیعه عثنی عشری ،بنیاد سیاست
در مرکز ثقل حکمرانی سیاسی آن نهادینه شده است.
2ـ1ـ )4استقاللطلب
تالش برای زیست مستقل و بدور از سلطه خارجی از بـارزترین تمـایالت فرهنـگ سیاسـی
ایرانیان به شمار میرود .شکلگیری و عمیقتر شدن این تمایل در ضمیر پنهـان ایرانیـان ،هـم
متأثر از تجربیات تاریخی و فراز و فرودهای مختلف حادث شده بر ملّت ایران است و هم برخـی
قواعد تصریحی موجود در فقه سیاسی شیعه مبنی بـر ضـرورت مقابلـه بـا سـلطه بیگانگـان در
موضوعیت یافتن آن اثرگذار هستند؛ به واسطه پُررنگ بودن نقـشهـای غالبـا منفـی بیگانگـان
(بخصوص دولتها) در تحوالت سیاسی ـ اجتماعی ایرانیان« ،استقاللخواهی» تبدیل به ارزشی
واال در فرهنگ سیاسی و انگیزهای قوی در شکل دادن به تحوالت سیاسی این کشـور گردیـده
(نوری و ملکوتی )21 :1391 ،و ضرورت بسته شـدن هرگونـه روزنـه سـلطه و نفـوی خـارجی در
اسالم نیز پایههای استداللی آن را مستحکم ساخته است.
پیوند درونی و تفکیک ناپذیر شکلگیری انقالب اسالمی با انگیزههای استقاللخواهیِ نهفته
در فرهنگ سیاسی ایرانیان موجب گردیده تا این خواسته تبدیل به یکـی از مهمتـرین انتظـارات
مردم و تکلیفی اساسی برای دولت گردد .ضرورت و جایگاه استقاللطلبی در جمهوری اسـالمی
ایران به حدّی باال است که در قانون اساسی ،پس از ضرورتِ «اسالمگرا بودن» نظام ،الـزام بـه
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فراهم نمودن زمینههای حصول به استقالل در همه ابعاد قدرت ملی بصورت ویژه بـر آن تأکیـد
شده و دولت واجد وظایف تصریحی متعدّدی در این زمینه شده اسـت .متـأثر از همـین هنجـار،
جمهوری اسالمی ایران خود را کشوری با تمایالت عمیق استقاللطلبانه ادراک میکند (نخعـی،
.)203 :1376
3ـ1ـ )4مردمی بودن
حضور مردم در صحنه سیاست و مشارکت مردمی در فرآیند تولیـد قـدرت سیاسـی یکـی از
بارزترین ویژگیهای ساخت قدرت در جمهوری اسالمی ایران است .این ویژگـی سـاختاری کـه
ناظر بر «جمهوریت» نظام و دارای تفاوت سـاختاری و مـاهوی نسـبت بـه ادوار سیاسـی دور و
نزدیک گذشته است ،برآیند نقش محـوری مـردم در پیـروزی انقـالب ،تثبیـت و پایـدار مانـدن
جمهوری اسالمی در گذر از چالشهای مختلف سیاسی و امنیتی داخلی و خارجی میباشـد .ایـن
ویژگی متمایز جمهوری اسالمی ایران که از طریق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خـویش و
با ابزار انتخابات مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد (قانون اساسی ،)1374 ،ناشـی از توسـعه
نظری فقه سیاسی شیعه طی قرون متمادی نسبت به «پذیرش نقش مردم در سیاسـت» و طـی
فرایندی تکاملی ،تحت عنوان «مردمساالری دینی» نام گرفته و در قانون اساسـی نیـز نهادینـه
شده است .بر اساس همین ویژگیِ ساختاری ،جمهوری اسالمی خـود را تنهـا نظـام سیاسـی در
جهان ادراک میکند که در آن؛ هم اراده الهی در هدایت جامعه رعایت شده و هم اراده مـردم در
حکمرانی سیاسی و اداره امور کشور به منصه ظهور رسیده است.
4ـ1ـ )4عدالتخواه و ظلمستیز
عدالت و مبارزه با ظلم به عنوان یکی از ارزشهای ثنوی بشری از مهمترین جهتسـازهای
تأثیرگذار بر ماهیت سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسـالمی بـه شـمار مـیرود .از نظـر
دیرینهشناسیِ عدالتورزی و ظلمستیزی در ایران ،این ارزش واال از یک طرف ،ریشه در اندیشـه
ایران باستان و ایدههای ثنوی اهورا و اهریمن دارد و از سوی دیگر ،اولویت یافتن «عـدالت» در
فقه شیعه و پیوند تاریخی آن با «واقعه عاشورا» تأثیرگذاریِ مضاعف آن بر کُنشهای سیاسـی و
اجتماعی ایران را به دنبال داشته است (دهقانی .)92 :1391،متأثر از همـین جایگـاه ،در فصـول
مختلف و با تأکید بیشتر در اصول دوم ،سوم ،نوزدهم ،بیستم و یکصدوپنجاهوششمِ قانون اساسی
ابعاد مختلف عدالت و وظایف دولت در این زمینه تبیین شده که؛ برقراری کامل عدالت اجتماعی
بین قشرهای مختلف و بویژه برای قشرهای مستضعف ،عادالنه ساختن ساختار نظام بینالمللی و
دفاع از مستضعفان و مبارزه با مستکبران از محورهای اصـلی آنهـا بـه شـمار مـیرود (قـانون
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اساسـی .)1374 ،بـر ایـن اسـاس ،عـدالتخــواهیِ برآمـده از زیسـت تـاریخیِ پـیش از اســالم،
عدالتجویی نهفته در اسالم و بویژه ضرورت عدالتمحـوری و ظلـمسـتیزی موجـود در تشـیع،
موجب غنا یافتن هر چه بیشتر این هنجارِ معناساز برای جمهوری اسالمی ایران گردیـده اسـت؛
ضرورت وجودی عدالتخواهی و ظلمستیزی برای جمهوری اسالمی ایران بگونـهای اسـت کـه
بدون آن خود را با خالء معنایی عمیقی مواجه خواهد دید.
 5ـ1ـ )4مصلحت سنجی برای حفظ نظام
مصلحت اندیشی برای حفم موجودیـت کشـور و نظـام سیاسـی از بایسـتههـای متـأخّر بـر
هنجارهای معنایی جمهوری اسالمی ایران است که در گذر از تحوالت مختلف و در مواجهـه بـا
شرایط مختلف حاکم بر کشور موضوعیت یافت و طبق اصل  112در قانون اساسی نیـز نهادینـه
شده است .این هنجار بر نوع خاصی از عقالنیت سیاسی اتّکـاء دارد؛ عقالنیـت حـاکم بـر حفـم
مصلحت نظام مبتنی بر «آرمانگرایی واقعنگر» است .در چارچوب این نوع از عقالنیت ،در یـک
مقطع زمانی و برای حفم ارزشها و آرمانهای انقالب ،بر حفم و ایستادگی بر مواضـع اصـولی
انقالب تأکید می شود؛ لیکن در شرایط دیگر و با در نظر گرفتن موقعیت زمانی و فضای حاکم بر
جامعه ،احتمال تغییر در سیاستها وجود دارد و یا اینکه ممکن اسـت راهبردهـا و تاکتیـکهـای
حصول به اهداف تغییر نمایند (محمدی سیرت 11 ،دی  .)1396منشاء اصلی شکلگیری و قـوام
گرفتن این هنجار در نظام معنایی جمهوری اسالمی ایـران ،دیـدگاه حضـرت امـام(ره) پیرامـون
ضرورت حفم نظام است .ایشان در فرازی از بیانات خود مـیفرماینـد« :حفـم نظـام جمهـوری
اسالمی  ...از اهمّ واجبات عقلی و شرعی است» (موسوی خمینی ،1378 ،ج  .)153 :19با تأسّـی
از همین تأکید و با استنباط از دیدگاه حضرت امام(ره) این گـزاره هنجارسـاز کـه؛ «حفـم نظـام،
اوجب واجبات است» در ادبیات سیاسی ایران مطرح و بعضـا مـورد اسـتناد برخـی کُـنش هـای
قانونگذاری و سیاستگذاری نیز قرار گرفته است .برابر این گـزاره ،از آنجـا کـه حفـم موجودیـت
کشور و نظام سیاسی باالترین ضرورت است ،لذا در مواجهه با برخی شرایط میتوان نسـبت بـه
توقّف موقّت برخی تعهدات و حتی اصول اوّلیه اسالم نیز اقدام نمود.
 2ـ  )4نقشهای ملی جمهوری اسالمی ایران
برابر آناه مطرح شد ،سازهانگاران نقشآفرینی هویت در سیاست را بواسطه نقشهـایی کـه
دولتها برای خود قائل هستند به تصویر میکشند (دهقانی و نـوری)145: 1391 ،؛ نقـشهـای
ملی که متأثّر از هنجارهای بینایهنی دولتها شکل میگیرند ،وظایف و کارکردهـایی را توضـی
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میدهند که دولتها خودشان را متعهّد به انجام آنها میدانند .هالستی که واضع اصـلی نظریـه
نقش در تحلیل سیاست و روابط بینالمللی دولتها میباشد (تختروانای و بابکـان)1397:69 ،
با چنین نگاهی به کارویژه نقشهای ملی ،به معرفی نقشهای ملی مختلفی همانند؛ دولتِ حامیِ
جنبشهای رهاییبخش ،عاملِ ضدامپریالیسم ،مدافعِ اعتقادی خاص ،دولـتِ توسـعهگـرا ،دولـتِ
وفادار ،دولتِ مستقل و دولتِ سرمشق (هالستی 208 :1385 ،ـ  )199اقدام نموده است .بـر ایـن
اساس ،نقشهایِ ملیِ جمهوری اسالمی ،تعاریفی هستند که طبق قـانون اساسـی و یـا مواضـعِ
رهبران سیاسی ،اقدماتی را که ایران در شرایط گوناگون و در ارتباط با موضوعات مختلـف وفـق
آنها عمل میکند را تصویرسازی میکنند (دهقانی.)141 :1393 ،
تأمّل در منابع اصلی سیاستگذاری بیانگر این است :دولتِ حـامی ،دولـتِ مسـتقل و دولـتِ
سرمشق بیشترین همسویی معنایی را با انگیزههای جمهوری اسالمی ایران دارند .با مدنظر قـرار
دادن هنجارهای بینایهنی و عالیق جمهوری اسـالمی ایـران« ،دولـتِ سرمشـق» را مـیتـوان
محوریترین نقشِ ملیِ قابل تعریف برای این کشور قلمداد کرد؛ زیرا همه هنجارهای بینـایهنی
حاکم بر نظام معنایی جمهوری اسالمی در تبدیل نمودن این کشور به الگویی نمونه و سرمشـق
نزد سایر ملتها و کشورها نقشآفرین هستند .این نقش ملی از طریق دو نقش ملی دیگر؛ یعنی
«دولت مستقل» و «دولت حامی» تحیکم و بر غنای آن افزوده میشود.
 3ـ  )4منافع ملی جمهوری اسالمی ایران
منافع ملی ،واالترین ارزش و غاییترین اهداف دولتها در داخل و خارج را ترسـیم مـیکنـد
(دهقانی .)140 :1393 ،با توجه به تعدّد و تنوع ارزشهای مبنایی مورد نظر دولتها ،گونـههـای
مختلفی از منافع ملی مطرح و در تحقیقات و مطالعات سیاسی و امنیتی به کار گرفته شده اسـت
( Osgood.1953و  .)Sunderman,1997در این تحقیق ،تقسیمبنـدی چهـار بُعـدی دونالـد
نِکترلین 1از منافع ملی (منافع دفاعی ـ امنیتـی ،منـافع ایـدئولوژیک ،منـافع اقتصـادی و منـافع
معطوف به نظم جهانی (دهقانی 146 :1391 ،ـ  )143به عنوان راهنمای شناسـایی منـافع ملـی
جمهوری اسالمی مدنظر قرار گرفته است؛ منافع دفاعی ـ امنیتی ،حراست از قلمـرو سـرزمینی و
حفم موجودیت کشور و نظام سیاسـی را صـورتبندی مـیکنـد؛ منـافع ایـدوئولوژیک ،گسـترش
مرزهای هویتی کشور را بازتاب میدهد؛ منافع اقتصادی با بهبود وضعیت رفـاهی مـردم مـرتبط
است و منافع معطوف به نظم جهانی نیز با شرایط مطلوب مورد نظـر در سـاختار قـدرت جهـانی
پیوند دارد .از نظر اولویتبندی ،منافعِ وجودی (دفاعی ـ امنیتی) در محور ثقـل ایـن منـافع قـرار
1. D.E Nechterlein
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دارد و منافع حیاتی (ایدئولوژیک) ،مهم (اقتصادی) و حاشیهای (نظم جهانی) به ترتیب در سطوح
پایین هرم منافع ملی قرار میگیرند(دهقانی 147 :1391 ،ـ .)146
طبق این تعریف ،هدف اصلی سیاست دفاعی و جهتگیـریهـای اصـلی آن تـأمین منـافع
دفاعی ـ امنیتی کشورها است ،لذا در هسته مرکزی اولویتها و ضرورتهای وجودی دولتها و
از جمهل جمهوری اسالمی قرار میگیرد .از آنجاکه خودکفایی دفـاعی پیونـد عمیقـی بـا منـافع
دفاعی ـ امنیتی جمهوری اسالمی ایران دارد و از مهمترین پیش شرطهای تأمین امنیت وجودی
به شمار میرود ،لذا در زمره واالترین ارزشهـای ملـی تعریـف مـیشـود؛ در کشـورهایی مثـل
جمهوری اسالمی که خودکفایی را به عنوان الگوی اصلی تـأمین اقـالم دفـاعی انتخـاب کننـد،
ممکن است حتی هزینههای مادی و معنوی زیادی نیز برای آن تقّبل نمایند.
5ـ تجزیه تحلیل دادهها :هویت و خودکفایی دفاعی در جمهـوری اسـالمی
ایران
تالش حداکثری برای تأمین تسلیحات دفاعی در داخل و عدم وابستگی بـه خـارج از جهـت
گیریهای اصلی سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ایران است؛ نداشـتن هرگونـه پیوسـتگی بـه
قدرتهای خارجی و پیرومحور نبودن در ترسـیم خطـوط کـالن دفـاعی و همانـین پیـروی از
«الگوی تأمین از داخل» در تهیه تجهیزات دفاعی (عسـگری و آقاجـانی150 :1391 ،ــ  )146از
نقاط ثقل این جهتگیری به شمار میروند .مصادیق عینی این سیاست در موضـوعاتی؛ هماـون
خروج جمهوری اسالمی ایران از پیمانهای دفاعی دو یا چندجانبه بعـد از انقـالب و لغـو کامـل
قراردادهای دفاعی با کشورهای خارجی نظیر «قرارداد دفـاعی ایـران و آمریکـا» ،فسـخ فصـول
پنجم و ششم عهدنامههای مودّت  1921م .ایران بـا شـوروی و نیـز حرکـت بـرای حصـول بـه
خودکفایی در تهیه تجهیزات و تسلیحات از طریـق ایجـاد «جهادخودکفـایی» در سـازمانهـای
نیروهای مسل و دستاوردهای برجسته در زمینـهِ طراحـی ،سـاخت و تولیـد بخـش عمـدهای از
نیازهای راهبردی و کلیدی بخشِ دفاع قابل رصد است.
در شکلگیری و اهمیت یافتن هنجار استقاللطلبی در نظـام معنـایی حـاکم بـر جمهـوری
اسالمی ایران و تبدیل شدن آن به منبعی برای نض گـرفتن برخـی خطـوط کلـی در سیاسـت
دفاعی این کشور ،مجموعه ای در هم تنیـده از عناصـر هویـت ملـی اثرگـذار هسـتند کـه؛ جبـر
جغرافیایی و تجربیات تاریخی ناشی از آن و شکلگیری نگرش توام بـا بـدبینی و بـیاعتمـادی
نسبت به بیگانگان که برآیند تغییرات فروکاهنده مرزهای قلمرو سـرزمینی تـا پیـروزی انقـالب
اسالمی میباشد و همانین تأکید بر ضرورت بستن روزنههای نفوی و استیالی خارجی در منـابع
دینی ،متغیرهای هویتی مهمّی در این زمینه به شمار میروند .زیرا ،تالش قـدرتهـای خـارجی
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برای انتزاع سرزمینی و یا اِعمال سلطه سیاسی بر ایران در ادوار مختلـف تـاریخ موجـب شـکل-
گیری و تقویت بیگانههراسی ،بیگانهستیزی و بدبینی مضاعف نسـبت بـه نیّـت ،اراده و سیاسـت
بیگانگان (خلجی 82 :1394،ـ  )81و نقش بستن اسـتقاللطلبـی در فرهنـگ سیاسـی ایرانیـان
گردیده (رحیمی (روشن) 29 ،مهر  )1396و آن را تبدیل به یکی از انگیزههای محـوری کُـنش-
های سیاسی مردم در راستای تغییر نظامهای سیاسی نموده است؛ انگیزهای که در فرآیند شکل-
گیری انقالب اسالمی تبدیل به یک آرمان اساسی گردیـد (خلجـی 5 ،آیر  .)1396قـرار گـرفتن
«استقالل» در راس شعار محوری انقالب اسالمی (استقالل ،آزادی ،جمهـوری اسـالمی) مؤیـد
همین روند درونیسازی این هنجار نزد ایرانیان است.
1ـ )5تجربیات تاریخی؛ نقش تحوالت عارضی تاریخ بر خودکفایی دفـاعی
در جمهوری اسالمی ایران
موقعیت خاص و منحصر به فرد جغرافیایی ایران و واقع شدن آن در چهارراه ارتباطی جهـان
موجب گردیده تا مؤلفه جغرافیایی هویت در شکل دادن به تحوالت و تجربیات تاریخی ایرانیـان
نقش کلیدی ایفا نماید .زیرا تاریخ ایران مملو از حوادث تلخ و دردنـاکی اسـت کـه قـدرتهـای
خارجی در شکلگیری آنها نقش تعیین کننده داشتهاند؛ فقدان این ویژگـی جغرافیـایی موجـب
شکلگیری تجربیات تاریخی دیگری در ایران میگردید که امکان داشت استقاللخواهی و متأثر
از آن ،ضرورت خودکفایی دفاعی شکل نگیرد و یا چندان در اولویـت نباشـد (احـدی 28 ،بهمـن
 .)1396بنابرای ن عنصر جغرافیایی و تاریخی هویت را باید به مثابه بسترساز تحوالت و تجربیـاتِ
تاریخیِ دفاع در ایران در نظر گرفت که منشاء نقشآفرینی تعیین کننده برای موضوعیّت یـافتن
خودکفایی در سیاست دفاعی این کشور است.
تعدّد و تکثّر حوادث و رخدادهای عمدتا ناخوشایند تـاریخی در ایـران موجـب ایجـاد نـوعی
یهنیت منفی و عدم اعتماد شدید نسبت به نقش قدرتهای خارجی و تمایل جامعـه نسـبت بـه
زیست مستقل سیاسی و توجه بیشتر به ظرفیت و توانمندیهای داخلی نزد برخـی از نخبگـان و
رهبران سیاسی ایرانی را به دنبال داشته است (درستی 30 ،بهمن )1396؛ اثرگـذاری جغرافیـا بـر
تحوالت و تجربیات تاریخی در «دوره تاریخی نزدیک» بیش از «ادوار تـاریخیدور» کـه دوران
اولیه اسالمی و قبل از اسالم را شامل میشود ،در شکل دادن به انگیزه اسـتقاللطلبـی اثرگـذار
بوده است.زیرا ،تقریبا از آغاز دوره قاجار ،موقعیت خاص جغرافیایی و ظرفیتهـای طبیعـتبنیـاد
(انرژی /معادن) نهفته در آن موجب گردیده تا ایـران بـه صـورت مسـتمر مـورد توجّـه و طمـع
قدرتهای خارجی قرار گیرد .از دست رفتن گستره وسـیعی از سـرزمینهـای ایـران در منـاطق
پیرامونی شرق ،شمال شرقی و غربی و بعضا جنوب تا زمان پیروزی انقـالب اسـالمی ،واگـذاری
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امتیازات گسترده اقتصادی به بیگانگان ،تقسیم ایران به مناطق نفوی قدرتهای خـارجی ،نادیـده
انگاشتن بیطرفی ایران در دو جنگ جهانی و پیامدهای منفـی سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی و
امنیتی این نقضها از مصادیق اثرگذار بودن موقعیت جغرافیایی بر رفتارهای یکسویه و یکجانبـه
قدرت هـای خـارجی نسـبت بـه ایـران هسـتند کـه در شـکل دادن بـه انگیـزههـا و تمـایالت
استقاللطلبانه نقشآفرینی میکنند (روشن (رحیمی) 29 ،مهر .)1396
وجود تجربیات تاریخی منفی در حافظه تاریخی ایرانیـان در نهایـت موجـب گردیـده تـا در
فرآیند شکلگیری انقالب اسالمی« ،استقاللخواهی» تبدیل به یکی از مطالبات جدی سیاسی و
اثرگذار در جهت دادن به حرکتهای انقالبی گـردد کـه بازتـاب عینـی و الـزامآور آن در قـانون
اساسی به صورت آشکار و کامال معنادار انعکاس نهادی یافته است (منصـوری 5 ،مهـر  1396و
احدی 28 ،بهمن  .)1396در واقع ،تعیّن ساختاری استقاللخواهی در قانون اساسی ،نتیجـه پیـرو
محوری سیاسی و بویژه دفاعی ـ امنیتی ایران با قدرتهای خارجی در عصر پهلـوی و بـویژه در
عصر پلهوی دوم است .لذا ،گسستن حلقههای وابستگی از خارج تبدیل به یکی از اولویـتهـای
نخست سیاسی و دفاعی بعد از پیروزی انقالب اسالمی گردید؛ خارج شدن از پیمـان سـنتو ،لغـو
توافقنامههای همکاری های دفاعی دوجانبه با خـارج ،لغـو برخـی از مفـاد معاهـدات دوجانبـه بـا
قدرتهای خارجی که مغایر با هنجار استقاللخواهی بود و عنیت یافتن ارادهِ معطوف به تحقّـق
خودکفایی در عرصه دفاع از مصادیق عینی «استقاللخواهی» به شمار میروند.
عالوه بر تجربیات تاریخی دور و نزدیک در دوره قبل از پیـروزی انقـالب اسـالمی و نقـش
مستقیم آنها در نهادینه سـاختن اسـتقاللطلبـی در قـانون اساسـی ،یکـی دیگـر از مهمتـرین
تجربیات تاریخی اثرگذار بر شکلگیـری هنجـار اسـتقاللخـواهی و قـوام یـافتن جهـتگیـری
خودکفایی در سیاست دفاعی ایران ،دوران هشتساله جنگ تحمیلی رژیم بعث عـراق بـر ایـران
است (منصوری 5 ،مهر )1396؛ زیرا ،در شرایطی که نظام برآمده از انقالب مواجه بـا بزرگتـرین
تهدید خارجی امنیت وجودی گردیده بود ،تقریبا کلیه حمایـتهـای خـارجی اثرگـذار بـر قـدرت
دفاعی خود را از دست داد .در نتیجه همین شرایط ،نه تنها حمایتهای فراگیـر خـارجی گذشـته
متوقف گردید ،بلکه از ارائه کمترین کمک و انجام کوچکترین پشتیبانی دفاعی از ایـران بـرای
دفع تجاوز نیز دریغ شد (رفیق دوست ،در؛ محققی 403 :1393 ،ـ .)402
بنابراین ،تجربیات منفی ناشی از شکستها و ناکامیهای تاریخی تحمیل شده بـر ایـران در
گذشته دور و عینیت یافتن این تجربیات در دوران دفاع مقدس ،داشتن استقاللِ دفاعی و بـویژه
خودکفا شدن در تأمین تسلیحات و تجهیزات دفاعی بـه عنـوان اولویّـت حیـاتی در دسـتور کـار
سیاستگذاری دفاعی قرار گرفته است (اکرمینیا 25 ،اسفند  .)1396تأکید بر «ممنوعیـت اسـتقرار
هرگونه پایگاه نظامی خارجی» و تصری بر «عدم عضویت هر فرد خارجی در ارتش» در قـانون
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اساسی از پیامدهای بالفصل نقش هنجار «استقاللطلبی» و نقـش ملـی «دولـت مسـتقل» در
نض گرفتن این ساحَت از سیاست دفاعی ایران است .شکلگیری چنین هنجار سیاسی و جهـت
دهنده بر رفتارهای دفاعی ایران متأثر از برخی آرمانهـایی بـود کـه در فرآینـد شـکلگیـری و
پیروزی انقالب و تأسیس نظام جمهوری اسالمی در قالب شعار «نه شرقی ،نه غربی ،جمهـوری
اسالمی ایران» صورتبندی گردید.
 2ـ  )5نفی سبیل؛ بستر دینی خودکفایی دفاعی در جمهوری اسالمی ایران
در کنار نقشآفرینی تجربیات تاریخی ایرانیان در شکل دادن بـه هنجـار اسـتقاللخـواهی و
عینیّت یافتن این هنجار در «خودکفایی دفاعی» ،وجود برخی قواعد دینبنیاد که از طریق آنهـا
بر مسلمانان تأکید شده تا راههای اِعمال سـلطه و نفـوی خـارجی را مسـدود نماینـد نیـز در غنـا
بخشیدن به این هنجار و سیاستدفاعی مرتبط با آن نقشآفرین قلمداد میشود.
مفسّرین قرآن و صاحب نظران دفاعی ـ امنیتی ایران با استناد به برخی آیات کالم وحـی بـر
این نظر هستند :قاعده «نفی سبیل» مهمترین و جدِّیترین مسـتند قرآنـی اسـتقاللخـواهی در
عرصه دفاعی کشور به شمار میرود .این قاعده ،همسـویی و هـمراسـتایی معنـاداری بـا مؤلفـه
«پیوند دین و سیاست» در عناصر هویتی معنـابخش بـه هنجـار «اسـالمگرایـی» در جمهـوری
اسالمی ایران دارد؛ زیرا کلید واژه اصلی جهت دادن به کیفیّت روابط دولـت اسـالمی بـا جهـان
خارج است.
در آیه  141سوره نساء ،خداوند پس از بیان برخی ویژگیهای فرصتطلبانـه کـافران جهـت
ایجاد شکاف و تشتّت در جبهه اسالم و تأکید بر ضرورت مراقبت از این رفتارهـا ،بـر مسـلمانان
نوید میدهد که:
«  . . .وَ لَن یَجعَلَ اهللُ لِلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیال»
«  . . .هیاگاه خداوند راهی برای پیروزی و تسلط کافران بر مسلمانان قـرار نـداده اسـت»
(قرآن ،نساء :آیه .)141
مفسرین قرآن بر این نظر هستند :در این آیه خداوند به منظـور ایجـاد انگیـزه در مسـلمانان
جهت عمل به احکام و تکالیف فردی و اجتماعی اسالم برای مقابله با کافران ،تأکید میکند کـه
آنها (کا فران) هیاگاه بر مسلمانان سلطه پیدا نخواهند کرد؛ البته این نوید وقتی محقق خواهـد
شد که مسلمانان در برابر دشمن با یکدیگر متحد و همسو باشـند و در پیـروی و اجـرای احکـام
الهی کوتاهی نکنند (مکارم شیرازی،1381،ج .)466 :1در این آیه ،حرفِ تأکید «لَن» (هرگـز) بـه
منظور نشا ن دادن اهمیت و میزان حساسیّت این حُکم صری خداوند نسبت بـه ضـرورت بسـته
نگهداشتن روزنههای سلطه خارجی است (منصوری 3 ،مرداد  .)1396از آنجا که احکام و فرامین
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خداوند از طریق اراده و رفتار مسلمانان ساری و جاری میگردد و نظر به اینکه در شرایط کنـونی
بسترسازی برای زیست سیاسی و اجتماعی و امنیتسازی برای جامعه از وظایف یاتی حکومتها
می باشد ،لذا وظیفه یاتی حکومت اسالمی است تا با انجام تمهیدات الزم نسبت به محقّق شـدن
این حکم صری خداوند اقدام نمایند.
اگر در آیه باال ،صرفا اراده خداوند بر محقّق شدن عدم سلطه کـافران بـر مسـلمین تصـری
شده و انگیزه موفقیت و پیروزی مسلمانان بر کافران نوید داده شده است ،لیکن آیـه  144سـوره
نساء با صراحت کامل بر ضرورت بستن همه راهها و روزنـههـای نفـوی و سـلطه خـارجی اشـاره
میکند؛
«یَا ایُّهَا الَذِینَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الکَافِریِنَ اَولَیاءَ مِن دُونِ المُؤمِنِینَ اَتُریدُنَ اَن تَجعَلَوا لِلَّهِ عَلَیکُم
سُلطانا مُّبِینا»
«ای کسانیکه ایمان آوردهاید ،کافران را به جای مؤمنان تکیـهگـاه و دوسـت خـود انتخـاب
نکنید ،آیا میخواهید دلیل روشنی بر علیه خود در پیشگاه پروردگار درست کنید؟» (قرآن ،نسـاء:
آیه .)144
تأمّل در معنای این آیه بیانگر چند موضوع اساسی است :نسبت به پذیرش والیت کافران و
دشمنان اسالم هشدار داده شده؛ کافران و دشمنان فاقد صالحیت الزم برای والیت و سرپرستی
مسلمانان قلمداد شدهاند؛ پذیرش هرگونه سرپرستی از جانـب دشـمنان اسـالم و کـافران نـوعی
جبهه گیری در برابر خداوند متعال معرفی و این اقدام نوعی شـریک قائـل شـدن بـرای خداونـد
تعریف گردیده است؛ رضایت مسلمانان بر پذیرش سرپرستی و والیـت دشـمنان اسـالم ،نـوعی
تخلف صری از فرامین خداوند عنوان شده که برای آن مجازت شدید الهی در نظر گرفتـه شـده
است (کیانی 10 ،آبان .)1396
بر اساس نظر مفسران قران کریم و موضوعات کلیدی مطـرح شـده و مقایسـه آن بـا سـایر
مفاهیم نورانی کالم وحی ،آیه  144سوره نساء بر موضعاتی تصـری دارد کـه پیامـدهای عینـی
آنها منجر به زیست مستقل سیاسی و اجتماعی مسلمانان میگردد (مکارم شـیرازی،1381،ج:1
 .)467به جهت وجود همین ابعاد هنجاری ،این آیه را میتوان مبنای اصلی قاعده «نفـیسـبیل»
برای ممنوعیت پذیرش هرگونه سلطه و استیالی کافران بر مسلمانان قلمداد کرد.
با توجه به ماهیت سلبی و ایجابی قاعده «نفی سبیل» ،وجود برخی فروعات دینی؛ هماـون
«تولّی» و «تبرّی» نیز در شفاف شدن مرزهای شناختی و تحکیم بنیـان آن تأثیرگـذار هسـتند؛
«تَولّی» و «تَبرّی» به عنوان فروعات تقویتکننـده قاعـده «نفـی سـبیل» در اسـالم بـه شـمار
می روند؛ زیرا ،خداوند از طریق این فروعات بر ضرورت نزدیکی و مـودّت همیشـگی بـا مؤمنـان
(تولّی) و دوری و امتناع همیشگی از کافران و دشمنان خداوند (تبرّی) تأکید میکنـد .توجـه بـه
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محورهای کلیدی و تجویزات موضوعی این قاعده به خوبی بیانگر این است که؛ خداوند از طریق
این قواعد مسلمانان را به دوری جسـتن همیشـگی از دشـمنان و نزدیکـی هـر چـه بیشـتر بـه
مسلمانان سفارش میکند .بنابراین متأثّر از این قواعد دفاعی ،در اسـالم منـع پـذیرش هرگونـه
رابطه ای که منجر به اِعمال سلطه و تحمیل اراده دشمنان و یـا هـر قـدرت خـارجی بـر جامعـه
اسالمی شود تأکید شده است (مکارم شیرازی ،1381 ،ج.)468 :1
برابر آناه از مفاد نفی سبیل در قرآن کریم و نیز فرعات تحکیم بخش این قاعده مطرح شد،
فلسفه وجودی این قاعده قرآنی با «عزّت» و «کرامـت» مسـلمانان ارتبـاط دارد؛ زیـرا ،هرگونـه
رابطه یکجانبه و مبتنی بر پذیرش اراده و سلطه خارجی ،پیش و بیش از هر چیز دیگری ،عـزّت،
کرامت و حیثیّت مسلمانان و حکومت اسالمی زیر سؤال میرود؛ خداوند با تأکید و تصری بر این
ممن وعیت ،راه شفاف و کارگشا برای حفم کرامت و عزت فردی و جمعی مسلمانان را نشان داده
است (منصوری 5 ،مهر  1396و محمدیسیرت  11دیماه  .)1396بـر ایـن اسـاس ،از آنجـا کـه
وابستگی دفاعی موجب تضعیف و تحدید اقتدار سیاسی دولت میگردد ،لـذا بـا طـرح ایـدههـای
مختلف نسبت به اجتناب از قرار گرفتن دولت اسالمی در فرایند وابستگی دفاعی اقدام مـیکنـد.
جمهوری اسالمی ایران نیز با مبنا قرار دادن چنین بسترهای دینی نسبت بـه حرکـت بـه سـوی
خودکفایی دفاعی در سیاست دفاعی خویش حرکت نموده است.
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نتیجهگیری
هدف اصلی این مقاله شناخت نقش هویت در سیاست دفاعی جمهوری اسالمی با تأکید بـر
خودکفایی دفاعی بود؛ متأثر از این هدف ،سؤال اصلی آن چنین سامان یافت؛ هویت چـه نقشـی
در موضوعیّت یافتن خودکفایی در سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ایران دارد؟ این نقشآفرینی
از چه طریقی انجام میشود؟ و با کدام رهیافت و نظریهِ تحلیلِ سیاست قابل تبیین است؟
به منظور حصول به این هدف و پاسخ به پرسش مزبور ،ضـمن شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر
سیاست دفاعی و تمهید چارچوب نظری و تحلیلی آن که در قالـب رهیافـت فرهنگـی و نظریـه
سازهانگاری انجام گرفت ،با محور قرار دادن مؤلفـههـای دوگانـه هویـت ملـی در ایـران؛ یعنـی
«ایرانیت» و «اسالمیت» و تصری بر عناصر قوام بخش آنها ،با اخذ نظر صاحبنظـران ،نظـام
معنایی و ادراکی جمهوری اسالمی ایران در قالـب پـن هنجـار کلیـدی شـامل؛ اسـالمگرایـی،
استقاللطلبی ،مردمی بودن ،عدالت خواهی /ظلم ستیزی و حفم مصلحت نظام صورتبندی شـد.
با استناد به الگوی «مفهوم پژوهی» در مطالعه سیاسـت دفـاعی و بـا در نظـر گـرفتن ضـرورت
تحدید موضوع و با استناد به اسناد باالدستی و اندیشه دفـاعی حضـرت امـام(ره) و رهبـر معظـم
انقالب اسالمی(مدظلهالعـالی)« ،خودکفایی دفاعی» به عنوان یکی از جهتگیریهای اصلی سیاسـت
دفاعی جمهوری اسالمی ایران مورد بحث واقع شد.
تجزیه تحلیل یافتههای تحقیق بیانگر این بود:
تجربیات تاریخی و بویژه نقش عنصر جغرافیاییِ هویت در شکلگیری احساس تعلّـقِ خـاطرِ
عمیقِ شکل گرفته در یهنیت ایرانیان نسبت به استقاللطلبی و اهمیّـت زیسـت مسـتقل و نیـز
تأکیدات مصرّح قرآن کریم نسبت به ضرورت مقابله و بسته شدن هرگونه روزنه نفوی و استیالی
خارجی موجب قوام گرفتن هنجار «استقاللطلبی» در منظومه ادراکی جمهوری اسـالمی ایـران
گردیده و همین هنجار ،نض گرفتن نقش ملی «دولت مستقل» برای ایـن کشـور را بـه دنبـال
داشته است .متأثر از همین نقش ملی ،حصول به «خودکفایی دفـاعی» در منظومـه منـافع ملـی
دفاعی ـ امنیتی ایران تعریف شده و بر تحقّق آن تأکید میشود.
از آنجا که «دولت مستقل» یکی از نقشهای تحکیم کننده و قوام بخشِ نقش ملی «دولت
سرمشق» و الگو برای سایر ملتها به شمار میرود ،لذا حصول به حداکثر خودکفـایی در تـأمین
تسلیحات و تجهیزات دفاعی با نقش ملی محوری این کشور (دولت سرمشق) نیز پیونـد درونـی
برقرار میکند؛ بنابراین ،هویت به صورت همزمان واجد ظرفیت نقشآفرینـی سـلبی و ایجـابی و
تحکیم کننده در خودکفایی دفاعی جمهوری اسالمی ایران است.
با توجه به هویتجو و کمالگرا بودن جمهوری اسالمی ایران و نظـر بـه نقـش هنجارهـای
اصلی حاکم بر نظام معنایی در تعریف نقشها و منافع ملی و سیاستهای کالن این کشور ،ایـن
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مقاله ضمن معرفی رهیافتهای سیاستگذاری دفاعی به گسترهِ ادبیات دفاعی ـ امنیتی ،با تأسـی
از «رهیافت ایدهمحور» در سیاستگذاری عمومی و «نظریه سازهانگاری»« ،رهیافت فرهنگی» را
چارچوب نظری مناسبی برای مطالعه و تبیین سیاست دفاعی ایران با محوریت خودکفایی دفاعی
قلمداد میکند.
براساس نتای حاصله و در مقام تجویز پیشنهادهای تحقیق ،تقویت و اسـتحکام هنجارهـای
معنایی «اسالمگرایی» و «استقاللطلبی» میتواند سرلوحه سیاسـتگذاری فرهنگـی ـ اجتمـاعی
قرار گیرد؛ برجسته سـازی احسـاس تعلّـق جغرافیـایی در فرهنـگ سیاسـی و ایسـتار ایرانیـان و
همانین توجه اساسی به کارکردهای دفاعی «قاعده نفیسبیل» در عمق بخشی بـه خودکفـایی
دفاعی در متن جامعه از راهکارهای عملی مقتضی در این زمینه به شمار میروند .توصـیه مؤکّـد
تحقیق این است که؛ هرگونه دور شدن از هنجار بینایهنی اسالمگرایی و استقالل طلبی یـا کـم
توجهی به آنها ،در دراز مدت سُست شدن بسترهای هویتی سیاستگذاری دفاعی در ایران را بـه
دنبال خواهد داشت.
عالوه بر پیشنهادهای سیاستگذاری و اجرایی بـاال ،بررسـی رابطـه میـان سـایر هنجارهـای
بینایهنی جمهوری اسالمی ایران و جهتگیریهای سیاست دفـاعی ایـن کشـور ،مـیتوانـد بـه
عنوان موضوعات تحقیقاتی جدید در دستور کار پژوهشی مراکز مطالعاتی و تحقیقـاتی و اولویـت
پژوهشی محققّان قرار گیرد.
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