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 چکیده 

تاریخی نیاااب بااد اندیمااد، م ااانی و اصاا لی اساات  ااد بت انااد   یهاداده در بررسی سیاست خارجی ایران عالوه بر اسناد، مدارک و  

سیاساات خااارجی ایااران را ماا رد بررساای قاارار   تقااادیو ان  گراییآرمان،  گراییواقع  با م انی  ییهاپژوهشواقعیات را تفسیر  ند.  

. یکاای اب انااد رده . بعد اب انقالب، م انی اسالمی و شیعی نیز، سیاست خااارجی ایااران را بااا اندیمااد اسااالل سیاساای تحلیاال اندداده 

ت را داراساا اصااال ی  یهاااگزاره ضااعو و ارا ااد ب می  د ت انایی بررسی سیاست خارجی ایران و پ شش دادن نقاط   یهامدیاند

سیاساات خااارجی ایرانمااهری  .در سیاساات خااارجی هسااتند  اندیمد ایرانمهری است. پرسش این است آیااا ایرانیااان دارای ساا  

یراناای بااا ت جااد بااد منااابع و اندیمااد ادارای م انی، استراتژی و تکنی  در سیاست خارجی اساات    ایرانمهریآیا اندیمد    و  چیست

 اااربردی و اسااتراتژی  در ماا رد سیاساات   یهاااگزاره دگار در ایران تداول یافتااد اساات،  عقالنی  د بد ص رت میراثی مان  اص ل 

م ااانی و اصاا ل سیاساات خااارجی   خارجی دارد. در ن شتار با مح ریت قاارار دادن اندیمااد سیاساای ایرانمااهری سااعی شااده اساات

 یستن بد سیاست خارجی پرداختد ش د.گرن  گ نداین اربردی برآمده اب   یهااستیسو   هایاستراتژبد    گردد و  ایرانمهری ترسیم
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Abstract 

In an analysis of foreign policy, all documents must be connected with narration. For 

this purpose, we have three narrations by which we can describe and analyze foreign 

policy. The Western narration of realism, idealism, criticism, and constructivism have 

dominated foreign policy analysis. A particular Islamic narration prevailed in Iran after the 

1979 revolution. However, Iranshahri's narration is ignored. In this article, I want to 

describe Iran's national identity and analyze Iranshahri thought that originates from ancient 

Iran. Many sources are still available for this narration. First, Iranshahri's political thought 

has roots in the Avesta, inscription, Ardavirafname, and many books translated to the 

Arabic language such as Ahde Ardashir and Name Tansar. Second, applying Iranian 

national thought to strategy foreign policy. Strategy dialogue among nations, significant 

cultural Iranian, and smart power. For influence to real-world analysis, three technic 

diplomacies, war, and security and protocol ceremonial. For this approach and mechanism 

that applies in real politics, we can defend the national interest. 
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 بیا  مسئله

ی  شکل و محتاا ا داشااتد باشااد   هامتنن در همد  د آ اععل ل انسانی همانند عل ل ط یعی نیست  د ق

(Mohammadpour, 2007, p. 243) یهاجماعتبزرگ تاریخ و  یهاتمدن. این امر بد خص ص در م رد 

این معنا  د سیاست ایرانی  د دارای اندیمد سیاسی تداومی هستند صدق بیمتری دارد. بد   یدارمدیرانسانی  

د. ایران دارای متن تداومی اندیمد سیاست اساات، تااداول بااد معنااای رویااد ارت دتفاو  هامتنبا سیاست سایر  

. مجم عد اساااطیر، آیااین، (Islami, 2015, pp. 2-8)ثابتی است  د اب دوره باستان تا  ن ن باقی مانده است 

 ایران بد خص ص در م رد سامان سیاسی تااداول داشااتد اساات  رس ل، ببان، مذهب، مت ن نظم و نثر و تاریخ

(Kissinger, 2017) .همااین ، امماس ند شاهنماه نیکاا  یااا شااهری ر و یمرگیباسط ره امرداد یا  مثالعن انبد

 ,Amozgar)ایرانی هستند  د در تق یم  اربرد دارند    یهاماه خدای آتش و روشنایی یعنی آذر، همان   ط ر

هااد و پیمااان و آبااادانی در ، عسااتیی خیر و شر و اختیار انسان برای همراهاای بااا خاادایان را. دوگانگ(2007

، خمکسااالی و جناا  اب عهااد داریاا ش تااا بمااان  ناا نی تکاارار شااده اساات جهاات ضااربد بدن بااد درو 
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(Ahmadvand & Islami, 2017, p. 46) .بااد صاا رت ترساایم تاااریخ و جقرافیااای قدساای و  گراییآرمااان

حتاا ای یکسااانی داشااتد و مکل  اب خرد مزدایی تا خرد شیعی شاا   گذاریسیاست  یها یتکن  در  گراییواقع

 یهاگسساات گردابانیبویرانگر اق ال  یها ملدبا  هادوره در برخی  هرچند. (Carbon, 2004, p. 29) است

معروف سیاسی و نظامی شکل گرفتد است اما روح اندیمد ایرانی تداول داشتد است. بد گفتد هگل فیلس ف 

  ری راسااتین را بنیااان نهادنااد و بااا اندیمااد و  اانشراطاا امپآلمان، در  تاب عقل در تاریخ ایرانیان نخستین  

. ایااران بااا (Hegel, 1957, pp. 301-315)انسانی بد عصر خاارد قاادل گذاشااتند  یهاجماعت  رش بزرگ 

آمد بساایاری مانی بد  ساب میاب روایت ایده آل و نم ند آر یاگ نددوگاند گرای برتمتی  د    یهامدیاند

خااردوربی  گ ناادایناساای و اادت گاارای خاا د ریختنااد. سیسااتم سی در را هااای ریاار قاباال  االاب  ثاارت

امپراط ری بنده و پ یا در ایران شکل داد و ق ل اب آنکد جهااان راارب در قاارن هفاادهم ماایالدی بااد مفهاا ل 

 .(Hegel, 2001)رسیده ب دند دولت  م ر مدرن دست پیدا  ند ایرانیان در عهد باستان بد آن 

اب ابتاادای  هااایخ ب، دولاات هااایکینگان،  ماا ر ی سربمین اصیل بادعناد ماب س ی دیگر نال ایران ب

 یها اادی تدر  (.(Qurashi, 2010, p. 267تاریخ یعنی برآماادن مادهااا تااا  ناا ن بااد همااین نااال باا ده اساات 

محروسد صف ید و قاجار تا جمه ری اسالمی هخامنمی، اوستای برتمت، شاهنامد فردوسی، دولت ممال   

بنابراین بد ؛ (Tabataba'I, 2015, pp. 23-54)ه یت و دولت ملی ایران مطرح ب ده است  نایمع نال ایران بد

همد لحاظ ممکن ایران دارای تاریخ، اندیمد، ه یت، فرهن  و بد خص ص اندیمااد سیاساات خاااص خاا د 

ب تاا ان فهاام درسااتی ات  ااد باادون فهاام اندیمااد سیاساای آن نماایباشد. در این راستا ایران  م ری اساا می

آن داشت. این مقالد سعی دارد با رویکرد ایرانی و اسااتفاده اب چااارچ ب تک ریاا  اندیمااد   گذاریاستیس

سیاست خارجی ایران را بررسی  ند. پرسااش ایاان مقالااد   یها یتکنم انی، استراتژی و    ایرانمهریسیاسی  

 گذاریسیاسااتو لاای عم ی چد م انی در اندیمد سیاسی است و این م انی بد لحاظچنین است  د ایران دارا

چد ت عات استراتژی  و تکنیکی در سیاست خارجی دارند  این مقالد هنجاری است یعنی دارای وج ه باید 

است بر این اساس  ااد ایااران دارای م ااانی در فرهناا  و اندیمااد اساات  ااد تااا  ناا ن در راسااتای   یاگ ند

سیاست خارجی ایران  ن شتار تحلیل ایننا  نمده است. بد ی  مع  مندبهره ام ر خارجد اب آن    گذاریسیاست

نیست بلکد تحلیل م انی و اندیمد سیاست ایرانی و بابتاب استراتژی  و تکنیکاای آن در سیاساات خااارجی 

 است.

  چارچوب تئوریک

اشااتد شااده اساات. تااا  ناا ن تک ری  اندیمد سیاسی ایرانمااهری نگاین پژوهش بر اساس چهارچ ب  

مکاتااب شاایعد و اهاال  همین طاا رو سابه انگار رربی   گراآرمان،  گراقعاوب  بیادی در م رد مکات  یهامقالد
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سنت اسالل ن شتد شده است. اندیمد رربی با ت جد بد اندیمد متفکرانی چ ن هااابز،  اناات، م رگنتااا، وناات 

 المللاایبین یهاسااابمانرجی در قالب م ابند ق ا یا اده است  د در آن پدیدار سیاست خامکات ی را شکل د

. اب ساا ی دیگاار اندیمااد سیاساای در اسااالل (Handler, 2013, pp. 33-129)بیست پیدا  رده اساات  کانام

 دارای متفکران بزرگی چ ن ماوردی، ابن فرا، خ اجد نصیرالدین ط سی و محمد رزالی اساات  ااد در بعااد

. (Ziaie Bigdeli, 2016)نهادنااد  ل، دارالکفر، امت اسااالمی را پایاادسیاست خارجی مفاهیمی چ ن دارالسال

این پژوهش قصد دارد با ارجاع بد مت ن اصلی اندیمد سیاسی ایرانمهری تحلیل  ند  د استراتژی و تکنی  

ایران قابل طرا ی و اجرا  عملیاتی و ممخصی در بمیند سیاست خارجی برای روبگار معاصر و شرایط فعلی

فرهناا  ملاای ایااران ت انااایی دفاااع اب   و   یتبر ه  تأ یدب دن و    دیمد سیاسی ایران با ت جد بد ب میاست. ان

سیاساات ایااران در وضااعیت  ساااس فعلاای را دارد و ایاان چااارچ ب تک ریاا  شااروعی باارای مطالعااات 

نایی، استراتژی  و تکنیکی سیاساات سیاست خارجی ایران است. در این ن شتار سد طرح م   گذاریسیاست

 د سیاست خارجی اب  یادیپا یهاگزاره  بع،منام انی یعنی اص ل،    ارجی م رد تحلیل قرار خ اهد گرفت.خ

بلند مدت باارای رساایدن بااد منااافع  یهاطرحنگرد، استراتژی یعنی  درون با رویکرد آنها محیط خارج را می

تکنیاا  بااد معنااای  درنهایااتدی در محیط بحرانی اساات و ملی در سیاست خارجی  د دارای اص ل راه ر

شخصاایت و ساایمای سیاساات خااارجی را  اتحادص رت  در  د جز ی و  اربردی است  یهااستیسفن ن و  

اربشمند ص رت گرفتد بااا م ااانی ررباای و  یهاپژوهشبنابراین ؛ (Islami, 2015, pp. 2, 42دهد )شکل می

جد مقف لی اشاره دارد  د تمامیاات ران را دارند اما این ن شتار بد واسالمی ت انایی تحلیل سیاست خارجی ای

 اربردی را در  یها یتکنمکانیزمی استراتژیکی بد همراه   یها اربستران و  ای ریورضی، منافع ملی، تعا

بنابراین در بعد ترسیم م انی اندیمد ایرانمهری، ترسیم استراتژی و تکنی  ؛  سابدسیاست خارجی فراهم می

-ه او رند ن آورا  امالًص رت گرفتد تفاوت دارد و    یهاپژوهشبا  ربردی در سیاست خارجی این ن شتار   ا

 سیاست خارجی ایران معاصر است. مسا لگما در راستای  ل 
 

 اندیشه ایرانشهری  یهاشاخص

هستند  ااد   ییهاشاخصبد لحاظ تک ری  باید ممخص گردد  د ایرانیان در سطح اندیمد دارای چد  

هری انماا ایر یهاشاخصرفت. منظ ر اب   خارجی  ستیابد سرا  س  تری زج  ط ربدت ان  میبعد اب ترسیم آنها  

است  د اب منابع اصلی اندیمد ایرانی اب خرد مزدایی تا شیعی تداول داشتد اساات و عناصاار   ییهامؤلفدهمان  

 گردد.آیند  د در بیر تحلیل میاصلی اندیمد ایرانمهری بد  ساب می
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ندان پاساا تند. در این نظال  د تجمیع اممسه  نیفد معناگرای آرمان دارای نظال فلس: ایرانیاگراییآرما 

گیاارد. عااالم خلاا  شااده گردد م رد نقد قرار می د در روایت پ بیتی یستی تفسیر می  آن گ نداست جهان  

ت سط وج دی مقدس و هستی دارای رایت است. بد ی  معنا جهان پدیداری آرمانی اب ن ع خرد مزدایاای 

. (Carbon,2005, p.40) گااردددای برتاار جهاات دهاای ماایمزراای مادی ت سااط اهاا د و ماهیت و محت دار

 تأ یاادریر قابل نقض ایرانیان است  د در اوستا باار آنهااا   یهاآرمانراستی، وفای بد عهد، آبادانی و مهر اب  

 .(Ahmadvand & Islami, 2017, pp. 64-66است )شده 
 

 (: اندیشه سیاسی غرب، اسالم، ایرا 1جدول )

 اندیشه سیاسی  مکتب  متفکرا   نمود سیاست خارجی هیجنت

، گراآرمان ،گراواقع رربی تاسسی

 سابه انگار 

انت،  ا،  نت رگهابز، م  

 ونت

م ابند ق ا، سابمان  

 ملل

منابع  اما  تسا جهانی

  ران  ا ر قدرت ب می

 د هنیم

خ اجد نصرالدین   شیعد، اهل سنت  سیاست اسالمی 

 ط سی، محمد رزالی

،  لساللرادادارالعهد، 

دارالکفر، امت 

 مح ری 

منابع  ارآمد و ملی  

 ذف  رده   را رانای

 تاس

خ اجد نظال   ع،قفابن م ایرانمهری سیاست ایرانی

 المل ، فردوسی 

ایران بزرگ فرهنگی،  

 مصلحت و منافع ملی 

بستر، م نا، اصل و  

 مق ل است 
 

 

د ره ری آن خدایان نی  ب  درد  دهد   روایتی شکل می  گراییآرمان  :فلسفه تاریخ و جغرافیای قدسی

گیرند. بااا خلاا   یاا مرو و شااروع گر قرار میری اهریمن رو در روی یکدیره بد  اه رامزدا و خدایان شر  

پیروبی خمکسالی،   هرگ ندانسان اختیار دارد  د ج هد خیر یا شر را انتخاب  ند و    یااسط ره شدن تاریخ  

 . ایران مر ز عالم(Rezaei Rad, 1999)آید ساب می  بد هاانسانو  نمان دهنده ضعو تالش دشمن یا در

قدسی است. بار متافیزیکی   یهاتیروادارای فلسفد و تاریخی است  د برآمده اساطیر و  ایران ویچ    ت واس

نس را ترساایم تاریخ و جقرافیای قدسی، ایران را خاص ساختد است تا اب ابتدای آفاارینش تااا  هاا ر س شاایا

 .(Rostam Wendi, 2009)نماید 

تاااریخ  اناادابه بدو پاااک نهادهااا تااداومی   هااایخ ب،  اهیکین: ایران بد معنای سربمین  تداوم ایرانشهری

ماااه ی و  اااهری آن در  یهاشاخصتمدن بمر دارد. همد عناصر اندیمد ایرانمهری اب واژه ایران گرفتد تا 

، باراناادوه   یشناسیهستتظار،  ان،  . انسان آرمانی، ارض ملک ت(Axworthy,2008)تاریخ تداول داشتد است  

شاا ند و بااا ماای  یدهساااماندر خرد مزدایی    هاشاخصشتد است.  ایران وج د دا  ریختا  متافیزی  اشراقی در
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اناادابد امااا فرهناا  و آنکد چندین  ملد ویرانگر در تاریخ بد لحاظ نظامی و سیاسی ایران را اب شااکل ماای

 .(Carbon, 2003)  ند... تداول پیدا میو ی ایرانی در خرد شیعی، اشراقی، باطناندیمد 

ط یعی است  د اب تاریخ، فلسفد، جقرافیا و روایت قدسی متافیزیکی آنچد برای هرل  مالً ا  :فرهمندی

هاای ال دییتأگردد انسانی  امل است  د بد نیروی خرد و ت انمندی و بر اثر  ارآمدی و  ا میت تج یز می

گ یند. می  ندهمرفزار  ک متی انسان  ر اندیمد ایرانی بد چنین  ارگد  د.گیرسرن شت جامعد را بد دست می

اساات و مردماای دارد و سااعادت شااهر بااد او گااره خاا رده  الهاای دییاا تأفااردی  ااد نااژاد، ت ااار، تربیاات و 

(Ahmadvand & Islami, 2017, pp. 194-205)ردی  یهانی داشااتد . اندیمد ایرانی در تمال ط ل تاریخ خ

  الن جای داشتد است. اریگذسیاسته بر مسند مال، شاهنماه، سلطان یا پادشاا ی،است  د در آن ول

: اساس  کمرانی ایرانی باار عاادالت اساات. عاادالت بااد معنااای  نااار هاام قاارار گاارفتن چرخه عدالت

ی ایراناای گراواقااعو    ر امحافظااداست  د رابطد علت و معل لی بااا یکاادیگر دارنااد. در نگاااه    ییهاشاخص

 با داشتن ارتش نیرومند و  نهات تبد دولتی قدرتمند است. این دول  دهیشکلامنیت و    ادیجهدف  ک مت ا

گااردد  ااد اب ت اند جان رعیت را  فظ نماید. سپاه و ارتش سامان منااد بااد خزانااد سرشاااری برماایمنظم می

د ربااط صاااقتآباد، رون  تجااارت و شااک فایی ا  یهانیبمبد    هااتیمالمردل گرد آمده است. این    یهااتیمال

جز ی  یها یتکنین چرخد دارای بابخ اهد گمت. ایت رع یستم قضایی و دادستاییدارد و همد بد عدل س

 ,Islami, 2015, pp. 2) اندربنامد ن یسی تحلیل شده است یهارسالددر امر سیاسی و اجرایی است  د در 

78, 112). 

وال، روید ه ایرانی برای اینکد بت اند رند ند باستان جامعد یکجانمین و ت لید  : در عهنظام خویشکاری

در این نظال ط قات مختلااو   معد ایجاد  ند بد نظال خ یمکاری روی آورد.سیستمی در جاان  یکسو ق اعد  

ن و مقااا همین طاا ربد عن ان  ارگزاران  ک متی وج د دارند.  دارانخزانددربار، وبیران، سفیران، قضات،  

رک تحاا  کااانتخصصاای داشااتند. ام ژه یاا  ااار وهقان نیز در جای خ د دو ر ، تاج ارصنعتدبیران و ط قات 

سیاساای و عااادی اب یکاادیگر جاادا ب دنااد. ایاان خ یمااکاری   یهادیاا الناادک باا د و بااد خصاا ص  ط قاتی ا

بخمااید داد و نظااال تربیاات نظااری و عملاای را خ دجاا ش تااداول ماای ارآماادی اجتماااعی را شااکل ماای

(Ahmadvand & Islami, 2017, p. 233). 

معرفاات   یهاصاا رتتااافیزیکی و  ه موجاا : در اندیمااد ایرانمااهری عااالوه باار  های عقل معاشنیککت

شده است. هاادف اصاالی آبااادانی دنیااا و ساااختن شاارایطی   تأ یدآرمانی ام ر معاش و ت جد بد امر روبمره  

باار همااین اساااس . (Islami, 2015, p. 2باشند )برپا  است  د قلعد، قنات، نظامید، مسجد، راه،  اروانسرا، ...
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طرا اای  یاده یاا چیپی گراواقااع یهااا یتکنو فناا ن و  جرایاایو ادی متاا ن  اااربر هااندربناماادایرانیااان در 

نگرد و راجااع بااد ندارد بلکد بمین را می هاآسمانتا ایران  م ری آباد گردد. این عقالنیت سر در   اند رده 

فات اتی و جاس ساای، نظااال جناا ، تمااریعاا طالد گرداناای، برقااراری امنیاات، سیسااتم امالیات سااتانی، خزاناا 

 .(Khwaja Nizam, 2008)اهی دارد ایگن ج ک متی ... فن 

اصلی اندیمد ایرانمهری   یهاشاخص: گزاره م نایی همزادی دین و دولت جز  همراهی دین و دولت

ا ر گردر اندیمااد ایراناای دیاان و دولاات یکاادیدارد.  یاده یاا چیپاست  د در عین بدیهی ب دن در اجرا سطح 

شایساات و ناشایساات را تمااخیص ت اننااد  لت نمیدو  ایت د دینداران بدون  م  ایگ ندبد نند   مایت می

 یهاااگزاره نیساات. عااالوه باار ایاان  ریپذامکاندهند و اب س ی دیگر  کمرانی بر مردل بی اعتقاد و بی دین  

ای دارد  د چنان جاذبدت اسدولت بر دین برتری دارد و هستد سیشرطی اصل اندیمد ایرانی چنین است  د 

 .(Tabataba'I, 2005, p. 121)ود آن باالتر ر اب اندت تگاه معرفتی نمیهیچ دس

 ااد  یاجامعاادبد جامعد اشد مند است یعناای  دهیشکل: هدف رایی اندیمد ایرانی  اشه و سلسله مراتب

عنااایی خیااالی و م دنو هر چیز در جای خ د اساات. اشاا ن باا در آن فضیلت، سعادت و اخالق وج د دارد  

راقی است  د اب عهد برتمت تا سهروردی طرا ی ان اندیمد اشهم یا  د همن ایی با ط یعتت همی نیست بلک

. فردوسی بااد عناا ان یکاای اب  کیمااان سیاساای اندیمااد (Mahmoudizadeh, 2017, p. 190)گردیده است 

ان اشد اب دست رفتد روبگار باست ی،ارفرهمند، چرخد عدالت و نظال خ یمک  بر شاهنماه   تأ یدایرانمهری با  

 ییگراعاا ال هرگ ندو سلسلد مراتب ارت اط دارد و   هاگاه یجادب،  فظ  ا تمریفات، اد باش   ند.را آربو می

 ,Khaleghi)گااردد و خارج سابی ریرتخصصی ام ر سیاسی اب جریان عادی ناا عی بحااران محساا ب ماای

2015). 

 ری شهان های اندیشه سیاسی ایر(: شاخص2ل )جدو
 تعریف و کاربرد در نوشتار ایرانشهری یهاشاخص

 تفسیر معن ی و آرمانی اب هستی داشتن و رویکرد متافیزیکی بد تاریخ  گراییمان رآ
 دیالکتی  تاریخی خیر و شر و انتظار  ه ر منجی در پایان تاریخ  قدسی و جقرافیایفلسفد تاریخ

 تد است ا خرد شیعی تداول داشت ییفرهن  ایرانی اب خرد مزدا رانمهریتداول ای
 ن در م رد ممروعیت  کمرانانیاایرسی پدیدار سیا فرهمندی 

 عینی  ار ردی آنها  یهامؤلفدوابستگی قدرت بد سپاه، بد خزاند، بد رعیت و بد دادگری و  چرخد عدالت
 استی ط قاتیتقسیم ممارل و اصناف و نظال   نظال خ یمکاری 

 نمینی و داشتن عقالنیت معاش جهت آبادانی دنیا جایک های عقل معاش تکنی  
 نزدیکی شاه و مقان بد یکدیگر و ممروعیت مذه ی  ک مت  دین و دولت  اهی همر

 پادشاه فرهمند و ممروعیت سلسلد مرات ی جهت ایجاد نظم اش ن  اشد و سلسلد مراتب 
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 پیشینه پژوهش

هش بااد برخاای اب آنهااا ارجاااع داده ژوپاا   یمد ایرانمهری منااابعی وجاا د دارد  ااد در ایااناند  در م رد

محساا ب  ایرانمااهریگااردد  ااد بااد عناا ان پایااد و م ااانی اندیمااد سااتان برماایان بابم  بد  . من ع اصلیش دمی

ت تخاا  یها اادی تهخامنمی بد خص ص  تی د بیست ن، منم ر   روش و   یها دی ت  مثالعن انبدگردند.   می

-Ghiasabadi, 2008, pp.179) دهدرا بابتاب میایرانی  مدیدبیادی اب ان یهاشاخصجممید و   ه ال ند 

، ناماادرافیارداومزدایی اوستا، میناا ی خاارد،  یها تابمت ن برتمتی همانند  همین ط ر. (198-213 ,224

ایراناای هسااتند )بنگریااد بااد منااابع( نامد تنسر،  ارنامد اردشیر پاپکان، عهد اردشیر و دینکرد آثار اصیل فکر 

(Ahmadvand & Islami, 2017, pp. 213-244) (Crane, 2009, pp. 98-103) م رخااانی چاا ن .

چاا ن ژالااد  یشناساااناسط ره ، (Mojtabayi, 1973)، ادی انی چ ن فتح الااد مجت ااایی   بنیبرع دالحسین 

ان سیاسااتی چاا ن  میااد عنایاات ، منتقاادانی چاا ن شاااهرب مسااک ب، عالماا (Amozgar, 2007)آم بگااار 

(Enayat, 1998)، ربن، فرهن  پژوهااانی ی   انرچ ن ه یپژوهاننیدچ ن محمد رضایی راد،  یشناسانانبب

هر ی  با اسااتفاده اب  (Mo'in, 1974)، شعرشناسانی چ ن محمد معین (Rajai, 2006)چ ن فرهن  رجایی 

ی گاا لادر ماا رد  .  اندساااختدد ایرانمااهری را آشااکار  نابی اب اندیماا   یهاقسمتمنابع دستد اول ایران باستان  

دارد ریخی و ذ اار رویاادادها  تر جن ااد تااابیماا ساات   د ص رت گرفتد ا  ییهاپژوهشرانی سیاست خارجی  ای

(Mahdavi, 2001) (Azghandi, 1997) خال  د بد ص رت سند و ارجاع بد واقعیاات  یهاداده . رویدادها و

علماای را دارد ن شااتن  یاهاا یابیارباست  و ت انایی ماندن در   یادیپاچد  گردد اهمیت دارد اما آنروایت می

پدیدارشناساای و   یشناساا روشت. گراهااال فاا لر باار اساااس  ران اساا ایاا   رجیاب سیاساات خااا  یامدیاندتاریخ  

مح ریت قرار دادن گذشتد باستانی ایران بر اساس ا یااای ناخ دآگاااه امپراطاا ری ایااران سیاساات خااارجی 

ننااد ق لااد عااالم هسااتند و در رفتارشااان   یماا  رده است. او ن شتد است ایرانیان هن ب گمان  ایران را بررسی  

. روح الااد (Fuller,2011) نند  د تناس ی میااان اهااداف و ابزارهااای آنهااا وجاا د ناادارد یل معم  ایگ ندبد

 تأ یدتی تداومی و سن یهاشاخصپ یا  د بر   جان دسدعلمی سیاست خارجی ایران با مدل    مؤسسرمضانی  

نیااان در یرات اایراناای را بااا اربیااابی انتقااادی ارا ااد دهااد. او ن شاا    یگلاب ا  گراآرماندارد ت انست الگ یی  

 اندیگراچپ  یهامدیاندفرهن  باستانی، شیعی و    یهارگددارند و  سیاست خارجی اندیمد و  نش آرمانی  

گااردد مصاالحت گرایانااد ماای  یهااا نشدر آنها رس ب  رده است  د مااانع فهاام درساات اب منااافع ملاای و  

(Ramazani, 1966 & 1975). روابااط خااارجی ت سااط در ری با عن ان جاودانگی اندیمااد ایرانمااه یامقالد

و م نااایی را   یاماادیاندو وجاا ه    پااردابدیمروابط خارجی چاپ شده است  د تنها بد دوره باستان  در    الهی

ت ساا اصحرایی در دانمگاه فردوسی ممهد الگ های سی نامدپایان همین ط ر. (Elahi, 2007)  ندیمبررسی 
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جد گرفتد اساات  ااد الگاا ی ایرانمااهری باار ایاان نتیو  تحلیل  رده  خارجی دوره ساسانیان را با مدل هالستی

 .(Sahrae, 2006)دوره  ا م ب ده است 
 

 اندیشه ایرانشهری  یهاپژوهش(: 3جدول )

 نام پژوهش  نام پژوهشگر  ریزمینه ایرانشه 

 ارض ملک ت، اسالل ایرانی هانری  ربن  پژوه دین

 فلسفد تاریخ فردوسی  مرتضی ثاقب فر  بم ر

 تاریخ اساطیر ایران م بگار د آژال شناس اسط ره 

 مزدیسنا و ادب فارسی محمد معین  ادبیات 

 خرد مزدایی محمد رضایی راد  شناسی ببان

 شاهی آرمانی در ی نان و ایران باستان  جت ایی فتح الد م یاسدیمقافلسفد 

 مد ایرانمهری در عصر اسالمی یدان تقی رستم وندی  اندیمد اسالمی 

 اندیمد سیاسی در ایران باستان،  ک مت مندی ایرانمهری  یالمروح الد اس   ک مت مندی 

 اندیمد سیاسی در شرق باستان  فرهن  رجایی تاریخ اندیمد 

 اندیمد و نهادهای سیاسی در ایران و اسالل  ت  مید عنای جامعد شناسی 

 مل  ال یمد سیاسی، تاریخ اندیمد سیاسی ایران، خ اجد نظال اند بوال  ج اد ط اط ایی  اندیمد سیاسی 

 سیاست خارجی ایران اب صف ید تا رضاشاه روح الد رمضانی  سیاست خارجی

 

اندیمااد سیاساای ایرانمااهری را عناا ان  چرا  د اب ی  ساا  م ااانی  ؛ن شتار اب آثار نال برده متمایز است

ویااژه دارد. دول اینکااد رویکااردی   تأ یااداجرایاای سیاساات    یها ه یشاا  ند و در م ناشناسی بر تکنی  و  می

د اب باوید شرق شناساااند، بروناای و انتقااادی ناادارد بلکااد سااعی دارد بااا همدالند است بد این معنا     ی ورانای

استراتژی  و فنی بد سیاست خارجی داشتد باشااد. هاادف آن اساات استفاده اب اندیمد ایرانمهری رویکردی 

یاساات خااارجی ر سد دد اندیمد سیاسی ایرانمهری دارای ت عااات عیناای و  ارآماا رک د نمان داده ش د روی

 گذاریسیاستبی ت جهی بد آن برای منافع ملی  م ر ت عات نا ارآمدی دارد و تمر ز بر آن در  است  د

 ت اند ا یا گردد.اما البل،  د جهت دفاع اب  م ر، دولت و ملت ایران میامکانی است فرام ش شده 

 خارجی ایرانشهریاست یسمبانی 
 گراییواقع

. (Wittgenstein, 1992)مستقیم برقرار باشااد  یارابطدنی مدل ل با واقعیت یعال ی دباید میان واژه یعن

خ اهیم تنش در روابط میااان دو ی داریم یا میگ یید در سیاست خارجی روابط مسالمت آمیزوقتی  د می
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 متفاوت  اری دیگر در عماال  یهابرداشترو  و  ن اید بد د  ممخص است و   امالً م ر رفع گردد منظ ر  

درو  اب م ااانی سیاساات ایرانمااهری بااد دور   هرگ ناادبد معنای راستگ  ب دن اساات و    گراییواقعداد.    جالان

سااابد. یاد عدالت یا اشد را بد هم خ اهااد بد و نظاام گیتاای را ناااب د ماایاست. در اندیمد ایرانمهری درو  بن

تاا هم و   ت اند بانی بر اشد نمیم تتی  و تفسیر واقعیت م تنی بر راستی و اعتقاد بد نظم هس  ندعالوه بر این دی

نااد یعناای  رد. ایرانیان واقعیت را همانگ ند  د ب د تفسیر می(Razi, 2002)ذهنی هم راستا باشد  یهاآرمان

ساالب  نااد و نااد انسااان گاارای   ار  هاانسااانتفسیر آنها ند ج رگرا م تنی بر خدایی قهار ب د  د امکان اختیار  

. (Dostkhah, 1998)گزیستانس در جهت تخریب محاایط قاادل بااردارد ت اص رشدید و انقالبی ب د  د بد 

سااتا تااا جاااودان خاارد و تجااارب االماام ت ان اب اوایرانمهری میاند است و این رگد اعتدال را می  گراییواقع

ر آبادانی و نیروی ایرانیان در خل  ایرانمه ت انستنمی هیچ م نایی گراییواقعمسک ید رابی دن ال  رد. جز 

 را تحلیل  ند. بادآ

 یهاماادیاندنهفتد در م انی فکری اگزیستانس، چپ گرا، س سیال، پست ماادرن و همااد    گراییآرمان

یعنی آنانکد بد قصد عدالت یا آبادی بد دیگر بابیگران ؛ ضد اندیمد ایرانمهری استساده، رریزی و مت هم  

یانی هستند  ااد تاااریخ گراآرمانهستند و  ل  ند همد برای خ د رسالت اید  ل ژی  قاالملل  ملد می  بین

د ند  ملااد معتدلی است     گراییواقع. م نای اندیمد ایرانمهری در  اندنکرده نمان داده است جر جهنم خل   

 د در اندیمد و  نش  همانط ر یایرانمهر گراییواقعدهد.  ند و ند اجابه تجاوب را بد هیچ بابیگری میمی

ا ترال بد  ق ق دیگران را عملیاتی ش د ادبیات صلح، آبادانی، راستی و میده دی   روش تا اردشیر بابکان

دیگاار جااز باادیهیات  یهانیسااربم تاارال بااد  رده است. ت جد بد معیمت، عقالنیت اقتصااادی، تجااارت و ا

رت، رنیماات نک هیااده اساات و جااز باار تااالش و راسااتی اراندیمد ایرانی است. در این م نا جن ، تجاوب،  

ت ان یافت جایی  د عنصر قدرت و ترور  نار  تی د   روش می یهاگزاره اد. این م نا را در  نه  بناان  ت نمی

انسانی باشد  د بد  یهاجماعتت اند فرمانروا و سیاست گذار  سی می  نهاده شد و اعالل گردید اب این بعد

. ایرانیان برای اولین بار (Moradi Ghiasabadi, 2008) ند نهد و بمین را آباد میل میار ق ق دیگران ا ت

 لااد را  د بر خم نت و رنیمت است ار ب د تقییر دادند و بد ق ل هگل با ایران بماار بااد مر  گراییواقعاص ل  

ی ، آبااادانی و همزیسااتدش د ریمد در راستی، ا گراییواقعبنابراین ؛ (Hegel, 2001)عقالنی تمدن قدل نهاد 

دن است در دوره باستان با اندیمااد و همد فرهیختگان و عالم متم  ماعاج  مسالمت آمیز داشت و ا ن ن م رد

  نش ایرانیان آراب گردید. 
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 نخبه گرایی:

 Tensar's)لحاظ م نایی میان سیاساات گااذاران و مااردل تفاااوت وجاا د دارد در اندیمد ایرانمهری بد 

Letter, 1975, pp. 59-66)هستند و مااردل عااادی زدیت ن. بد این معنا  د همیمد میان  سانی  د بد قدر  

ت انند سفیر، وبیر و  ارشااناس تنها نخ گان و  سانی  د تخصص و  ارآمدی دارند میفاصلد وج د دارد.  

ی ماا در وبارت ام ر خارجد گردند. این اندیمد اعتقاد دارد سیاست خااارجی دانماای ع امانااد و مرو  ارگزا

 ننااد. اخالقیااات و اننااد در آن تصاامیم گیااری بت کااد نیست  د همان بت انند در م رد آن نظاار دهنااد یااا این

ا هنجارهایی  ااد باارای مااردل  اااربردی اساات جااایی در سیاساات خااارجی ناادارد و ایاان پیچیاادگی را تنهاا 

رد و این امااری اددانند. همیمد میان ط قد  ا م و ط قد محک ل فاصلد وج د  ارگزاران سیاست خارجد می

نااد سیاساات خااارجی را جهاات دهاای ت انر اختیار دارند ماایا دت رط یعی و بدیهی است آنان  د منابع قدر

 د بخ اهد فاصاالد   یات ده ن و   نند. اندیمد ایرانمهری با هر فکر ع اماند، س سیالیستی، لی رالیستی، پسامدر

 نند ممکل دارد. در اندیمد نی و انقالبی فهم میابمیان نخ گان و مردل عادی را بردارد یعنی سیاست را خیا

و ساافیران و همااد  ااارگزاران سیاساات خااارجی در  هاپلماتیدو نخ د گرا دارد   ارمحافظدذاتی   د  انیایر

. (EbneFara, 1984, p. 41)ند و ایاان اماار نیاااب بااد تربیاات دارد اندیمد و  نش متفاوت اب مردل عادی هساات

خ گااانی ل نلملاا رس عل ل سیاسی و روابط بااین اگیرد  د مدارتی شکل می صسیاست خارجی  ارآمد در  

گرفتااد اساات. گزنفاا ن ان  د در اندیمد ایرانی بد گفتد گزنف ن تربیت سیاسی صاا رت ماایتربیت  نند آنس

راتی  ی نان همیمد در برابر نخ د گرایی ایراناای شکساات خاا رده اساات چاارا  ااد اعتقاد دارد اندیمد دم   

د برابااری و یکسااان سااابی ی باا قااادبیننااد و اعتدر همد فن ن و هنرهای  کمرانی آم بش می  ینخ گان ایران

 ندارند. هاانسان

ت آنها را باار ت ان الزامامثل هنر، اقتصاد، علم و ... تفاوت دارد و نمی یهاعرصدذات سیاست با ذات 

د در عرصااد سیاساای درگاا نیکاای، خیاار و فضاایلت تعریااو ماای  هادانیاا مسیاست تفاا ق داد. آنچااد در سااایر  

دشیر سرشت  ارگزاران سیاساای و صاافات گردد بد گفتد ارمی اعثست و این گزاره  لیدی بنا ارآمدی ا

تاا ان همااد ت خارجی نماایبنابراین در سیاس؛ (Ahde Ardeshir, 1949, p. 62)آنها متفاوت اب مردل گردد 

ست خارجد دخالت  نند و هر چااد ایم ض عات را بد مردل گفت. مردل تخصص ندارند تا در همد مسا ل س

 معم الًد افتاد. شهروندان دید بلند مدت ندارند و ع ملی  م ر بد خطر خ اهنافد مبد این عرصد نزدی  ش ن

دا شدن در واقعیت با شکست م اجد خ اهد شد. هستند  د در ص رت پی  گراییآرماندارای عقاید ساده و  

. در ایاادنم نیتااأمت اند  م ر را قدرتمند و منافع ملاای را می د  نخ د گرایی الزامی است واقعی و  اربردی 

سیاست خارجی  گراواقعبزرگ انجال داده است نخ گان   یهایباب د ایران  ییهادوره ایران باستان و ارلب  
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بمااانی  ااد ایااران منااابع اقتصااادی و قاادرت نظااامی نداشااتد اساات ایاان نخ گااان   .  تاایانااد رده را هدایت  

ال سراسااری ل ایااران اشااقدو ل و. دو جناا  جهااانی اواند رده  د  م ر را  فظ    اندب ده   ندیپلماتی  ایرا

گردید اما نخ گان وبارت ام ر خارجد ت انستند ایران را اب فروپاشی و تجزید نجات دهند و اسااتقالل ایااران 

 . (Islami, 2015, pp. 1, 23-59) م بدندرق
 ملی گرایی

د هاام پی سااتن وا اادهای برد دارد  ااد در دوره جدیااد اب باا راملی گرایی بیمتر باارای  ماا رهایی  اا 

امپراط ری های بزرگ برای استقالل وا دهای سیاسی   چاا  در اروپااا ایجاااد ا پس اب تجزید   ی  چ

لت و ه یت ملاای  ااد دارای محتاا ای یکدساات ساااب و شده است. ن عی ا ساس دوست داشتن  م ر، دو

دین، تاریخ، ببان، ق میت و ه یت ممتر ی دارد  ااد   ردهم ستگی جمعی است. این ا ساس جمعی ریمد  

و  م رهای تداومی تاااریخ اساات  ااد در اندیمااد  فرهناا   هاتمدنین ت ملی است. ایران اب اولقدرعی  ن 

ن، دین، س    کمرانی، فرهن  هم سااتد و یکدسااتی هسااتند دچار گسست نمده است. ایرانیان دارای ببا

ن تااا نیااساااایاان تااداول اب اوسااتا، عهااد اردشاایر بمااان هخامنماایان و س . د در ط ل تاریخ تداول داشتد است

مت ن ممروطد پهل ی و جمه ری اسالمی پی ستد ب ده اساات.  همین ط روره میاند و فردوسی و سهروردی د

و ایران ویچ بد معنای مر زیت ایااران باار اساااس م نااای راسااتی  هایکینر، راستی، ایران بد معنای سربمین ن 

ا اساات و هم سااتگی بیااادی در دنیای . ایران یکی اب ملی گراترین  م ره(Qurashi, 2010, p. 267)است 

یااران ، ببان، تاریخ و ... دارند. اندیمد سیاسی ایرانمااهری بااد لحاااظ م نااا باار  لمااد اهااسط ره یین، مراسم،  آ

فرهناا  و اندیمااد  فراوان دارد و ایران را بد عن ان ی   م ر و جقرافیای ممااخص بلکااد بااد عناا ان  تأ ید

ن است و این اصل در علاا ل سیاساای بااد ایرانمهری م نا ایراجی  خارقرار داده است. در سیاست    تأ یدم رد  

ا ملاای گرایاای متجاادد ررباای و عن ان ملی گرایی شناختد شده است. ال تد ملی گرایی ایران تفاوت بیادی باا 

 سی نالیسم رربی وج د داشتد باشد. انالزامات آن دارد چرا  د ایران  م ری ملی است ق ل اب آنکد 

جی  ارآمااد سیاساات خااارجی اساات  ااد باار اساااس ه یاات، سیاست خار  یندگ در عل ل سیاسی می

. ملی بااد معنااای (Handler, 2013, pp. 50-56)مصلحت و بد خص ص منافع ملی طرا ی و اجرا شده باشد 

ت ان جهانی، س ساایال، است. نمی  ه یت ممتر ی است  د در سربمین و شهروندان ی   م ر ایجاد شده 

سیاست خارجی را هدایت  رد بلکد اصل اول و بدیهی ت جد بد منافع ملی اساات.   یامنطقدلی رال و یا  تی  

و  م ر، ث ات و تداول نظال سیاسی و آبادی و   منافع ملی یعنی تمامیت ارضی، رفاه شهروندان، امنیت ملت

اربیااابی سیاساات خااارجی محساا ب گااردد. هاایچ سیاساات  صخبرابری همد شهروندان ایرانی  د بایااد شااا

 نااد. منااافع ملاای ماا هم،  یفاای، باااب،   نیتااأمملاای  ماا ر ایااران را    گردد مگر اینکد منافعمیا ناجرخارجی  
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عینی بد واژه ایران اشاره دارد. بمانی   امالًمهری منافع ملی شخصی، بی شاخص نیست بلکد در اندیمد ایران

 هامدرنی شدن، پسا هاند جبد قصد ورود بد فراین  هاستی رالیلن جهان،  د  ارگزااحبد قصد ات  هاستیمار س

بد قصد بندگی در دهکده جهانی و اسالل گرایان با هدف و دت جهان اسالل و ایجاد امت اسالمی منااافع 

امکااان  ،نرا فرام ش  ردند. اندیمد ایرانمهری اعتقاد دارد بدون ایران و منافع ملاای مترتااب باار آ  ملی ایران

الش باارای   بد ایران، دوست داشتن  م ر و تعم  رد.سیاست خارجی  ارآمد و عقالنی وج د ندا  سیتأس

ت. ملاای آبادانی سربمین اب اص ل بدیهی است  د سیاست خارجی ایرانمااهری باار اساااس آن بنااا شااده اساا 

 گرایی م نای سیاست خارجی عقالنی و گممده سیاست خارجی ایران است.

 یرانشهریت خارجی اسااستراتژی سی
 ایرا  بزرگ فرهنگی

و  یافرقااد یهاشااکافوابااط مسااالمت آمیاازی نااداریم و منطقااد در ن خاا د ریگامساااا ناا ن مااا بااا ه

آنارشی  هابزی بر روابااط ساااید افکنااده اید  ل ژی  سق ط  رده است بد نح ی  د فضای   یهایریدرگ

ا ات ای ممترک فرهنگاای دارد و ایاان اشااترهب. ایران با ارلب  م رهای همساید مر(Wendt, 1992)است 

 یهاسابه اقتصادی و امنیتی گردد ت دیل بد  یهاا تالفزدیکی و بیربنای اعث تفاهم، ند بآنکامروب بیش اب  

یاست خارجی ایران را انقالبی گری، شیعد گری و درگیری بااا ریریت بخش شده است. همسایگان ت ل ر س

در ارلااب و ی ر امحافظاادمحدود با ا تیاااط و   یهاندیبم نند در  می  یعدانند و سبین الملل می  یهاقدرت

بایااد   یامنطقاادم ض عات ند تنها دوری  د در سیاست تقابل و درگیری در پیش گیرنااد. باارای همگرایاای  

ممترک را بر   یهاندیبم ژی ، مذه ی، سیاسی، نظامی و  تی اقتصادی را  نار نهاد و  سابه اید  ل  هرگ ند

ابعاااد انسااان   ی  تاای اگااراجمتهاا   رویکرد ی  طرفد  هرگ نددهی  رد.  بزرگ فرهنگی سامان    نااساس ایر

ن دوستاند یا اقتصادی داشتد باشد در ص رت نگرفتن بابخ رد و ممار ت ندادن همسایگانی  د همد در ایرا

 م ر،   بزرگ فرهنگی نقش دارند باعث س تفاهم و م ضع گیری خصماند خ اهد شد. ایران تنها بد معنای

و  یامدیانده ی می ایران نیست بلکد ایران مفاسالری دولت، ملت و مربهای جقرافیایی  ن نی نظال جمه 

ایی نقش آفرینی  اربردی فرهنگی است  د در ورای مربها و در اشتراک با همسایگان در فالت ایران ت ان

بمااان   لااب پدیاادارهای آن درراتمدن تداومی است  ااد    یهاشاخصدارد. جهان بیست ایرانی برگرفتد اب  

فعلی در منطقد را بد  داقل برساند. ایران مر ز اسالل   یهایریدرگو  ن   ، جت اند ساید خم نت ن نی می

د و اساس ببان فارسی، م سیقی و معماااری و آیااین و عارفاند و عمی  است. ایران پای  یهاشیگرامیاند رو و  

 .(Foroughi, 2005)ب ده است ان  ا م ریدر فالت ا هاقرنمراسم صلح گرایی است  د 
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، ضاادیت بااا فرهناا  ایااران یبرنااامگعینی است و اگر اب تعصااب، باای     امالًگی  رهنمربهای ایران ف

بد لحاظ فرهنگی افقانستان، تاجیکستان، پا ستان، بکاهیم اشترا ات بیادی با همسایگان پیدا خ اهیم  رد.  

، هاااتیمق ، ببااان،  هااانال، اساااطیر،  هاجمنن در آداب، رس ل،  اجعراق، تر ید، اببکستان، ارمنستان، آذربای

هخامنمی، اشکانیان، ساسانیان، سامانیان، صفاریان،   یهاسلسلدمعماری، م سیقی با ایران اشتراک دارند. در  

اب جقرافیااا، تاااریخ و نظااال  کاا متی ایاان   یاعمااده یان، سلج قیان، صااف ید و قاجااار بخااش  آل ب ید، رزن 

ین امااروب هماننااد فربناادانی اب مااادر برابناااا اساات ایران ب ده است. ایران م نا و پاید این  م ره  ر م رها د

قاادامات متعصاا اند و ا یبرنامگ. رواج اسالل بنیادگرا در همسایگان ایران و رواج بی اندشده اصلی خ د جدا  

ها ساارگردان سااد  ماا ر دردر سیاست خارجد ایران بدبینی و ببان بی تفاهمی را شکل داده است. ا ن ن   

و ق میتی است و عراق بد سد بخش ق می مذه ی تقسیم شااده اساات.  یاقدفر، افقانستان دچار جن  اندشده 

ادگرای عرباای در  ااال  ر اات اساات. دهد و پا ستان بد ساامت بنیاا ق میتی را رواج می  یهااستیستر ید  

نارشاای  قد در هرج و مرج و فضااای آطنسیاست روسید هستند و همد م  ریتأثتاجیکستان و اببکستان تحت  

شاد ن روب و مهرگان، م سیقی و هناار صاالح گاارا، اندیمااد  یهاجمنار ایرانی، واد  رفرو رفتد است. فرهن

دور  نااد. ایااران  ت اند هراس و ناامنی را با ایجاد ببان ممترک اب فالت ایاارانو تکنیکی ایرانی می  گراواقع

ی است. بایااد اب و عین یایواقعبیش اب  د  هانییآو  هانالتن نمادها، اشفرهنگی واقعیتی ذهنی است  د با د

سیاسی و ارااراض   یهاتین  تفاقاًاشعر، هنر و م سیقی شروع  رد و    یهایکینزدفرهن ، ادب، ببان مردل،  

علماای و ارت اطااات مااردل و نخ گااان ایاان  ماا رها  -ی امنیتی و نظامی را بد  اشید  ماند. دیپلماسی عم م

نیت تقییر مرب،  م ر و نظااال سیاساای بایااد   دهرگ ن  .ت اند صلح و آبادانی را در فالت ایران  ا م سابدمی

 ااافظ، سااعدی، م لاا ی، اب سااعید اباا الخیر، عطااار و خیااال بااا  نار نهاده ش د و ایااران بااا ببااان فردوساای،  

ایاان فراینااد بایااد وارد   را در  هادانمااگاه ریاار دولتاای و    یهاااگروه ان، مااردل،  همسایگان گفتگ   ند. نخ گاا 

 جایگزین همگرایی منطقد و ببان ممترک با همسایگان است.  ی تنهاساخت. استراتژی ایران فرهنگ
 هاتمد گفتگوی  

و بین  ت اند منزوی، بی طرف، منفعل و بد دور اب تح الت منطقداست  د نمی  ایگ ندبدران  جایگاه ای

. محل تالقی فرهن  راارب و شاارق، اسااالل و مساایحیت، (Sarial-Qalam, 2000, pp. 33-36)الملل باشد 

هااای   اسالل، تمیع و تسنن، سنت، تجدد و پساتجدد در ایران است. ا ن ن نیز همد جهان بیساات  رتمت وب

؛ گی ایرانیااان هسااتنددر بنااد یا ننااده تعیااین  یهاشاااخصنام رده در ایران وج د دارند و هاار یاا  دارای 

 مااثالً.  انااد ده بفتگاا   مختلو در برخاا رد و گ  یهاتمدن ل تاریخ با فرهن  و  بنابراین ایرانیان همیمد در ط

اسااانیان، اعااراب بمااان سااامانیان، بمااان س یهااایرومبمان هخامنماایان، اسااکندر بمااان اشااکانیان،   های نانی
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ب بمان صف ید، مدرنیتد بمان قاجارید، مار سیت ها بمان سلج قیان، مق الن بمان تیم ریان، رر  یهاترک

امااا  اناادب ده ان همیمد در برخاا رد بااا ایااران می ایربمان پهل ی، پساتجدد بمان جمه ری اسال  هاستیفاشو  

 یهاماادیاندتقابل و همزیستی فرهن  ایرانی با دیگری اب بیرون آمااده و در    اند رده ایرانیان با آنها گفتگ   

و رااارت قاارار گرفتااد اساات امااا اب س ی برخی م رد هج ل    هرچندتد است. فالت ایران  تداومی شکل گرف

منفی و ریر ااار ردی بااد بی اااترین عناصاار هناار و بی ااایی   یهاشاخصردن   دیل   ایرانیان اهل گفتگ  و ت

 ست.هاتمدنو  هافرهن تراتژی برای سیاست خارجی ایران پیگیری گفتگ ی هستند. بهترین اس

ست و در هر دو ماا رد ت انسااتد اساات ر در تاریخ معاصر چنین استراتژی را پیگیری  رده اایران دو با

سیاساای ایاان  یهااایباباقدامی را تص یب و جا بیندابد اما تداول نداشتد است و چنین  در سطح سابمان ملل

گاا ی نا ارآمد ساختد است. بار اول در دهد پنجاه خ رشیدی ت سط سید  سین نصر م ضاا ع گفت  روید را

 تس  اب ژاپن و داری ش شایگان اب ایران، هااانری  ااربنمعروفی چ ن ایزو یهاتیشخصبد همراه   هافرهن 

بااین  یاهاا شیهماانسد پیگیری گردید و  تی اب س ی ی نسک  م رد  مایت قرار گرفت و سخنرانی و اب فر

یاساای پهلاا ی جهاات . ایاان رویااد اب ساا ی نظااال س(Izotsu, 2000, pp. 278-285)الملاای برگاازار گردیااد 

ماار  قاا ق بشرقی سنت گرا ب د تا بت اند ج ابی بااد دم  راساای و    رویارویی با ررب و شکل گیری فلسفد

هااد هفتاااد ت سااط سااید در د  هاتمدننظال فرهنگی ماتریالیستی باشد. بار دیگر گفتگ ی    یهابحرانرربی و  

آمریکااا بااد اساام  قاا ق بماار و هااانگتینگت ن مطاارح گردیااد.  یهاتماادنمحمد خاتمی در پاسااخ برخاا رد 

 ااا م گااردد امنیاات  رد و  ابینااد اصااال ات باارای اینکااد صاالح و ا  ملد میدم  راسی سابی بد همد ج

دی آن را دن ااال  ردنااد و اب طریاا  نهااا سیتأسرا در مجمع عم می سابمان ملل  هاتمدنم ض ع گفتگ ی  

(Tajik, 1998) . 

امکان گفتگاا  نخ گااان، مااردل و سیاساات مااداران فااراهم  دوباره بنده گردد و  ت اندیماین استراتژی  

باشااد بایااد  هاتماادنو پل ارت اط برخ رد  و جن  ش د. ایران چهارراه است و بد جای آنکد تالقی خم نت

گ یااد همااد  ااس عقاال خاا د بااد . سعدی ماای(Ramazani, 2001)مکانی برای مراودات و گفتگ ها گردد 

د نگریست و همد ت ان تنها اب باوید خاص خ بنابراین نمی (Sa'di, 2000) مال آید و فربند خ د بد جمال 

ا تاارال گذاشاات. در   هافرهن  رد. باید تکثرگرا ب د و بد همد    تعیین  برد باخت  یامعاملدچیز را مطل  در  

ذابیت فراوانی برای همسایگان و  م رهای شرقی و ررباای دارد چاارا  ااد تماادنی گفتگ  فرهن  ایرانی ج

ساانت  اندت انسااتدبدون وقفد و گسست  آن در روبگار تاریخی    یهاشاخصداول اندیمد است و  بزرگ با ت

خل   نند. در گفتگ  ایرانیان شک فا خ اهند شد و در مقال تربیت گران سیاسی جل ه   یااندهنرمندانسانی و  
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خاارد تفاااهم و  نند. م ل ی، فردوسی، سعدی، خیال، ابن سینا، مسااک ید، ب ریااای رابی،  ااافظ م ااانی یم

اب داریاام و نها نیجدید بد آن نیاب دارند. ما نیز بد همد آ یهاتمدن و هافرهن گفتگ یی دارند  د  م رها، 

سیاسی و دست یابی بد منافع  بدون ت اضع، آرامش، ادب  د میراو ایرانیان ب ده است بد رضایت اب بندگی

 ملی نخ اهیم رسید. 
 قدرت هوشمند ایرانی

ن دخیل است  د نیاب بد استراتژی ساده نیست و متقیرهایی در سیاست خارجی ایرا  اصالًاوضاع ایران  

باارد و ه نگریستن و ع اماند دیدن جهان سیاست منافع ملاای  ماا ر را اب میااان ماایساد  ندهرگ پیچیده دارد.  

ب، آتااش سابد. ایران در تاریخ م رد هج ل، رارت، جن ، تجاااوچندگاند برای دولت فراهم می  یهاندیهز

ن و ل و مذاهب مختلو بد همراه ویژگاای چهااارراه باا دن ایااراس بی و ویرانی مداول قرار گرفتد است. اق ا

 ااد  (Ramazani, 2008)فالت گسترده و قلمروی ایران فرهنگی نخ گااانی را شااکل داده اساات  ین ط رهم

همانند خ اجااد نظااال،  اندب ده . این نخ گان در قدرت رسمی اندب ده دارای ه ش فراوان جهت نجات ایران  

 ریااو و یااا بااا  و جاا اد  یر، محمد علی فروری، محمااد قاا ال، هاشاامی رفساانجانی قا م مقال فراهانی، امیر

بنااابراین ؛ اندبده تداول ایران را رقم قدرت اندیمد و فکر همانند ابن مقفع، سهروردی، فردوسی،  افظ و ... 

ا اب تناادباد ایران ر اندت انستدن جان، مال، بمان و ه ش خ یش ایران نخ گان نگه انی دارد  د با هزیند  رد

 .((Islami, 2015, p. 2  ادو ع  ر دهند 

مااینی و رن بیست و یکم با ت جد بد شرایط بحرانی داخلی همانند: بحران آب، بیکاااری،  اشااید ندر ق

در  یافرقاادو قاا میتی  یهاشااکاف همااین طاا رناشی اب شکاف شریعت و واقعیت و   گذاریسیاستضعو  

 یهاااولتدشااکننده بااا تق یاات  یهااادولتبااابی  یهااانیبمو   یالاادیق سیاسی    یهانظالمنطقد  د اب س ی  

ندیمااد ایرانمااهری اب فرامنطقد ای در  ال تق یت است، باید استراتژی قدرت ه شمند را پیاده ساخت. در ا

قلم باید در  نار هاام باشااد بااد ببااان شده است  د شممیر و    تأ یدعهد اردشیر تا محمد علی فروری چنین  

ید ست ن فقرات  م ر دارای ند. باو قدرت با یکدیگر تر یب ش ند تا منافع ملی  فظ ش   امروب یعنی مکر

ص رت گیرد. بد یاا  معنااا ایااران نیاااب بااد  یامدیاندت ان اقتصادی و نظامی باشد و هم بابنمایی فرهنگی و 

د بنگرید ر ج بف نای قدرت ه شمند را نیاب دارد )قدرت ه شمنقدرت نرل و سخت در  نار هم و بد تع ی

 . (Carpenter, 2008بد 

ند نیاب بد استراتژی ه شمند دارد و هرگ ند ذهن بستد، دگاام، تاا  بعاادی، ت ه شمبنابراین نیاب قدر

ی ت  متقیره ت انایی مدیریت سیاست خارجی ایران را ندارد. ایران دارای جهان بیساات هااا  ساده اندیش و

هماننااد ناا روب، فرهناا  باسااتان، مربهااا و تمامیاات   ملی، شیعی، اسالمی، انقالبی است. جهان بیست ملاای
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و فیا و تاریخ ایران با  م رهای همساید مربهای ممااترک فااراوان دارد. جهااان بیساات شاایعی ، جقراارضی

 رهای شاایعی و بااد اسالمی نیز  د  ض ر فعالی در آیین، مراسم و همد بندگی روبمره ایرانی دارد بااا  ماا 

اساات در سی رد. اب س ی دیگر ایران اندیمااد انتقااادی و س ساایال راخص ص اهل سنت منطقد هم پ شانی دا

نزدیاا    هایانقالبا و   ند  د تا  دی بد  م رهای منتقد وضع م ج د مثل عدل تعهدهبین الملل دن ال می

، مسکلد فلسطین، برخ رد انتقادی با اروپا، بنابراین مسکلد ببان فارسی،  م رهای آمریکای التین؛  شده است

مان، اشااتراک بااا  ماا رهای عرباای، ن و آلبد شرق، همکاری با چین و روسید، نگرش مث ت بد ژاپ  نزدیکی

باارای   ییهاااچالشمحیطی چند متقیااره و امکااان و    ل نان و  زب الد،  ماس و جن ش اسالمی فلسطین و ...

سیاساات دارنااد  ااد در   یانهفتاادم ج د است و هاار یاا  پتانساایل    هاشاخصایران رقم بده است. همد این  

درآوردن منطقد نف ذ و اسااتفاده اب قاادرت ه شاامند بندی، خارجی بابیگری  نند. تنها با شناخت، اول یت 

 منافع ملی ایران  را دن ال  رد. ت ان د ذهنیت ه شمند نیاب دارد می

 سیاست خارجی ایرانشهری یهاکیتکن
 سیسفارت و دیپلما

برای اداره  ااردن سیاساات خااارجی وجاا د داشااتد در ایران باستان نهادگرایی و تقسیم  ار تخصصی  

سااخت  یهاااآبم ندبیری، سفارت و ممارلی  د بد مراودات سیاسی داللاات داشاات  ص ص دراست. بد خ

نااان و ع مانااد سیاساات در ی  یاتاا ده گردید. یکی اب نقدهایی  د گزفناا ن و افالطاا ن بااد ماادل  ار میبرگز

اساات بنابراین در الگ ی سی؛ سیاسی در آن جایگاهی ندارد داشتند این ب د  د چرا نخ د گرا نیست و تربیت

و  یا رفدتقسیم  ار رجی ایرانمهری در مقال تکنی  ایرانیان بد تخصص، نهادگاریی، شایستد ساالری، خا

 یهایبرو راساا   نیترمنسااجماب  آبم ن و اربیابی اعتقاد داشتند. ایاان اصاا ل در مجاارای دیپلماتیاا  یکاای  

قلیااد گردیااد. المی ترا شکل داده ب د  د بعدها بد صاا رت  اماال در تماادن اساا سیاست خارجی و سفارت 

لمااروی یکجانمااین بااا جقرافیااای وقتی اعراب بد ایران آمدند الگاا ی ساااختاری باارای مملکاات داری در ق

اما این بااد ؛ (Arkoun, 2015, p. 142)ردند گسترده نداشتند و اب مدل ایرانیان در  ک مت مندی استفاده   

ایرانیان برای آنها شکل دادند  ااد ال تااد در را  ها انیدو  هاساختمانلید ب د یعنی ص رتی نمادین اب   اهر تق

چاا ن اتابکااان و خ اربمماااهیان  متاار نماا د داشاات.   یاسلساالدر و در  سلسلد پادشاهی چ ن سامانیان بیماات

رای روح و محت ایی ب د دا  ها انیدوه بر تمریفات، ساختمان، برو راسی و  سیاست خارجی ایرانمهری عال

 گردید.  د  متر مماهده می

یاساای ح و محت ا ت سط اندیممندانی چ ن  افظ و سعدی منتقل گردید یعناای در مااراودات ساین رو

 نی بریاازد گ ید بد مردی  د ممل  سراسر بمین، نیربد  ااد خاا اصل بر صلح و دیپلماسی است. سعدی می
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در  . م اشدارد اصل اساسی اخالق ایرانی مردل آباری نکردن استو  افظ نیز اعتقاد  (Sa'di, 1998)بمین 

. خاارد مزدایاای و (Hafez, 2000)پی آبار و هر چد خ اهی  ن  د در طریقت ما ریر اب این گناهی نیساات 

براین در سیاساات خااارجی نیااز الگاا ی بنااا؛  دین ایرانیان همیمد بر صلح، دوستی و آبار نرساندن ب ده است

و  تاای  گراییواقااعمکتب ت. در آبار نرساندن و تقدل دیپلماسی صلح بر هر م ض عی استکنیکی ایرانیان  

ند تعریو شده است چاارا  ااد باارای رساایدن بااد گ یند جن  پیش دستایانی  د اب  ق ق بمر میگراآرمان

جناا  را اولیاا ت بخمااید. در ایااران تکنیاا  صاالح،   منافع و س د یعنی افزایش لذت و  اهش دردها باید

برتماات و اشااعار  ااافظ و   یهاروده سش تا  ری، دیپلماسی و شادی است و این م رد اب منم ر   روروادا

ایااران در تاااریخ آنگاااه  ااد روبگااار متماادنی را   یهالتدوفردوسی قابل پیگیری است. در عمل نیز ارلب  

م رد هج ل قرار و ارلب  اند رده ند. ایرانیان  متر جنگی را آراب سپری  ردند اب این تکنی  استفاده  رد

د، اب بین بردن  لم و آبادانی وارد شدند و همیمد تقدل باار مااردل اب خ   نیز برای دفاع  هاجن در    اندگرفتد

باای آباری اساااس   هانامدو دیپلماسی صلح ب ده است. بد گفتد سیروش شمیسا در  تاب شاه  آبادی نکردن  

در الگ ی ایراناای اب هاار اقاادامی جهاات صاالح،  .(Shamsa, 2017, pp. 284)اخالق ایران باستان است علم 

در  ط ر  د در نگرش تکثرگرای  اا روشانسانی باید استق ال  رد آن  یهایستیهمزیز،  لمت آمروابط مسا

انمااهری سیاساات خااارجی ایر یهااا یتکنو بد ارو نهاده شااده اساات.   سیتأسدولت ایران    سیتأسابتدای  

، هاااجن شباای طرفاای در جناا  جهااانی اول و دول اب ساا ی    مااثالًگاهی برای مردل عادی قابل فهم نیست  

وبارت اماا ر  یادخردمندانم رد نقد قرار گرفت اما اگر چنین سیاست   گراآرمانو سیاست مداران    هاروه گ

انااد در  ارمحافظدساافارت  یهااا یتکنگردید. خاارد دیپلماتیاا  و  رد ایران تجزید میخارجد اتخاذ نمی

ادباای، ی، بیتناادرو هرگ ناادت  ااد عقالنیتاای نخ ااد گاارا و محتاااط نیاااب دارد. راستای آبااادانی و صاالح اساا 

ارجی ایرانمااهری محکاا ل بااد طل ی در سیاساات خااارجی خاا ساختارشکناند و جن   یهاینقادطل ی،  جن 

 شکست است. 
 جنگ و امنیت

در   نخ د گرا، الگ ی سیاست خارجی ایران   ارمحافظد ش  عالوه بر خردوربی صلح گرا و نیاب بد ه

نظامی، ارتش، گارد دفاعی و همد لاا ابل جنگاای   نیروی   ند.نمی  تأ یدتکنی  تنها بر دوستی و همزیستی  

در م اقع  ساس و بحرانی ت انایی دفاااع اب منااافع ملاای  ماا ر وجاا د داشااتد   آماده باشد  د  ایگ ندبدباید  

ی آمده است  د هم اره نیاااب اساات و عهد اردشیر تا نصیحد المل ک خ اجد نظال و رزال  باشد. اب نامد تنسر

نظااامی ر و بور یا بد تع یر ما یاول روباه و شیر صفتی تعادلی برقرار باشااد. نیااروی  یا مک  میان تن ید و تم ی 
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و نااات ان   ست ن فقرات، اعصاب، م نا، من ع و ضمانت اجرای سیاست خارجی است و اگاار وابسااتد، ضااعیو

 باشد سیاست خارجی شکست خ اهد خ رد.

و قدرت ارتش است  د بدون آن   نظامی  چرخد عدالت در اندیمد ایرانمهری ت ان  یها لقداب    یکی

. در دورانی  د (Khwaja Nizam, 2008)نخ اهد ماند  امنیت و ضمانت اجرایی برای ا کال  ک متی باقی

دوران هخامنمیان،  ف در رابطد با سایر بابیگران را داشتد است همانندایران ت ان دفاع اب خ د و پیم رد اهدا

دارای نیروی نظامی و ارتش شک همندی باا ده اساات. تاا ان نظااامی، مارید  اشکانیان، ساسانیان، صف ید و اف

مهم  ک مت مناادی ایرانمااهری اساات. ارتااش ایااران در  یهاشاخصی م اقع تهاجمی اب تدافعی و در برخ

سیاساات خااارجی  یهااا یتکنجز  رو ید وطن دوستی امنیت را بر  م ر  ا م  رده است.ط ل تاریخ با  

ن ین جنگیدن را آم خت تا در همد شرایط   یها ه یشظامی را افزایش داد و  ت ان نایرانمهری است  د باید  

ن آن را باا د المللاایبینن هج ل و اشقال ایران بد  داقل برسد. ایران در جقرافیایی اساات  ااد الزامااات امکا

یط بحراناای جناا ، ساااختد اساات. دیپلماساای مقتاادر و تاا ان ناگزیر اب دیپلماسی در بمان صاالح و در شاارا

ظااامی و تاا ان جناا  ی مسالمت آمیز  کم روباه و بابنمایی تمریفاتی را دارد  د اگر بد بیربنااای نهمزیست

منااافع ملاای گااردد ت انااد دولاات  ماا ر را در هاار شاارایطی  فااظ  نااد و پماات اند  آوری مجهز گااردد ماای

(Handler, 2013, pp. 40-43). 

مهاام  یهاشاااخصاما یکاای اب    انده ب دتی  خامنمیان تا دوره معاصر نظامیان یکی اب ط قات  ک ماب ه

ی خ د باشند. نظامیان باید در  ااار دفاااع، جناا  و برقااراری اندیمد ایرانمهری این است  د نظامیان در جا

ی خ د ب دن بد . در جا(Arkoun, 2015, pp. 145) سیاسی دخالت  نندامنیت باشند و ن اید در م ض عات 

هستند یعناای ابزارهااای برقااراری امنیاات در  ماا ر محساا ب و پا    این معنا است  د نظامیان در  کم دست

ایراناای نظامیااان بااد  یهاسلساالدمقز و اعصاب را در بدن اشقال  نند. هر گاااه در   ش ند و ن اید جای سر،می

اب  ارویژه خ د خااارج،  ماا ر را   انده  ردسیاسی را اشقال    یهاگاه یجاصمیم گیری آمدند و  مرا ز مهم ت

. باارای داشااتن سیاساات (Tabataba'I, 2015) انااد رده سی را اب  الت تعااادل خااارج ات سیاناامن و تصمیم

ونااد و تنهااا خارجی پ یا و  ارآمد باید نظامیان اب ا هار نظر و تصمیمات مرب ط بد سیاست خارجی  نار بر

د و ت جاا   یت باشند. استقالل نهادی نظامیااان، خ د فااایی امنیتاایامن  نیتأممجری نهادهای طراح در م ض ع  

ست و تااابع  ک ماات باشااند. همد جان د بد همد امکانات ارتش ضروری است اما آنها تنها باید گ ش بد سیا

رهناا  سااابمانی آنهااا اساات وارد اگر نظامیان  د منط  دفاع، جن ، امنیت و رویکردهای پادگااانی جااز ف

 نند و ا درک نمیلملل ر، دیپلماتی  و مذا رات بین اگراواقعد متن منعطو،  عرصد سیاست خارجی ش ن
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دون قدرت نظامی سیاست خارجی ناااقص اساات بنابراین ب؛   نندبرای  م ر مدال بحران و هزیند تراشی می

منی ار گیرند  د اگر چنین ش د  م ر بد بی ث اتی و ناااما آنان ن اید در جایگاه طراح یا اربیاب  ک مت قر

 دچار خ اهد شد.
 تشریفات و ادب

، دریااا و دریاچااد  تاای هااا  ه ب ده است و بد علت محص ر ب دن در میااان  انمین  ایران  م ری یکج

ی ت لیدگر داشتد است. چنین جقرافیایی  د صاانعت گاار، داماادار، تاااجر و  ماااورب، دانماامند و   چروها

رارتگری، جن ، خماا نت و و ماای گااری ند در خ د جای داده است هیچ گاه دارای جهان بیست هنرم

د یدگر  د بر اساس خالقیت و تالش قلعد، قنات، شهر و هنرهااای فااراوان اب خاا د باا ان ت لن  ده است. ایرانی

همد رفتارهااا  ویرانگر چ ن ققن سی سربرآورده اند، برای  یهاهج لو چندین بار پس اب    اندگذاشتدیادگار  

ب نیان انی  و هنجارهای اجتماعی است  د ایرا یهاخصلتعنای خ یش ادب دارند. ادب بد م  یها نشو  

 یهاماادیرات اساات  ااد بااا  معروف ب می ایران ادبیاا   یهادانشآن برخ ردار هستند. بد همین علت یکی اب  

ات سیاساات اساات و یکاای اب ادبیاا  یهاشاااخدباسااتانی در قالااب شااعر و نثاار تااداول داشااتد اساات. یکاای اب 

ارهای باشااک ه و ان دربگیرد. هخامنمیان، اشکانیان و ساسانیجی را در برمیآن بد سیاست خار  یهاشیگرا

اقاادامات را انجااال  نیتااریکیتکنلماسی داشتند و بد خص ص در م ض ع سفارت و دیپ  یا رفد ارگزاران  

 یفات سیاسی ایران را تحلیل  رد و این ادب  کمرانیدادند. بعدها ابن مقفع در  تابی با عن ان تاج تمرمی

 .(Jahiz, 1929)را بد جهان اسالل منتقل نم د 

اتیاا  در ب تخت و تاج، بارگاه، ل اس پ شیدن، دیاادارها و ادب ن شااتن و همااد فناا ن دیپلمراین ابناب

چااپ گاارا و یااا  یهاااانیجرگردیااده اساات. برخاای اب اندیمد ایرانی مت نی وج د دارد و در عمل اجاارا ماای

دب و اندیماای بااد اساام تجماال و م اااربه بااا اشاارافی گااری دشاامن اپسامدرن و برخی بنیادگرایان بااا ساااده  

نی تمریفات است. در جز ی اندیمد و  نش ایرا  یها یتکنعملی و    یهااستیسمریفات هستند. یکی اب  ت

ساا د  ااالن  درنهایااتگااردد دنیای سیاست هر چد هزیند تمریفات و ا ترال بد طرف مقابل بر اساااس ادب  

نگاارد و ماای ماادت رادارد. ذهنیت ساده چ ن ت  بعدی است تنها س د   تاه برای ملت و  م ر بد همراه  

گااردد  ااد ایاان ماا رد در بلنااد نماایگاهی در دنیای دیپلماتی  بد علت بدسیقگی تمریفات و ادب رعایت  

اسالمی بر اخالق، خ ش پ شی و بهتاارین مدت منافع ملی  م ر را بد هم خ اهد ریخت. در ادب ایرانی و  

چرا  د با منفعت عماا می   ی داردده است و بد خص ص در  کمرانی این روید اهمیت بیمترش  تأ یدب دن  

یرانی یکی اب اص ل مهم رعایت همد آداب دیپلماتیاا  بنابراین در اندیمد ا؛ یا    الناس گره خ رده است

 جب  فظ و تداول منافع ملی است و باادون ادب تمااریفاتو فن ن تمریفات است  د رعایت  ردن آن م 
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شد. ساید تمدنی ایران سنگین است و ارلب   خ اهد  و عقب مانده پدیدار یار رفدیردولت  م ر بابیگری 

باور دارنااد  ااد ایااران هماننااد  ماا رهای متماادن و باسااابقد، تاااریخی   انددداشتسفیرانی  د با ایران مراوده  

 مت لد شده با آن برخ رد  رد. ت ان همانند بابیگران تابه ن اشتد شده دارد و نمیا یامدیاندباشک ه و 

 گیرینتیجه

ی . باارادهناادیمانجااال    گذاریسیاستهای دانایی است  د  بابگمت ایران بد ص رت  مسکلد  نیترمهم

 ،ان گاارددقصد نادیده گرفتن مااتن ایاار  در آن  الگ یی  د  هرگ ندسیاست خارجی نیاب بد متن ایران است و  

بااین روابااط است  د امکان بابیگری خااالق در  یامدیاندای منابع جز نا ارآمدی ندارد. ایران دار  یاجدینت

ش د اما در تفساایر، جهاات دهاای و سابد. اندیمد و فرهن  هر  م ر با آنکد دیده نمیرا فراهم می  هادولت

در  یاعمااده فیا و ت ان اقتصادی نقااش ت ان نظامی، جقرا  . ندسیاست خارجی نقش ایفا می  گذاریسیاست

ند. ایران دارای منااابع اندیمااد آیمی نیز متقیر مهمی بد  ساب  هامدیاندخارجی دارد اما    جهت دهی سیاست

سیاست خارجی ایران  متاار  ااار پژوهماای صاا رت گرفتااد اسالمی، ملی و رربی است. در م رد من ع ملی  

ی سااابه جمعاا   نیتردسااتو دل    نیتر یاا نزدو تاثیرگااذاری    در  الی  د این من ع بد لحاظ همنمینی  ؛است

و نخ ااد گاارا  گراواقااعار سااعی گردیااد م ااانی ن ن شتشکل دهنده بد سیاست خارجی ایران ب ده است. در ای

 ر گیرد. اندیمد ایرانمهری م رد تحلیل قرا

ر ایااران اندیمد سیاسی ایرانمهری تنها در سطح م نااایی و  لاای مطاارح نیساات بلکااد در تاااریخ معاصاا 

ن در بمااا هافرهن م ض ع گفتگ ی  مثالعن انبدساختد است.  عملیاتی و  ارآمدی را پیاده   یهایاستراتژ

 د م رد استق ال جامعد بین   ایرانی ب د  یهایاستراتژدر بمان جمه ری اسالمی    هاتمدنپهل ی و گفتگ ی  

فرهنگی قابلیت فراوانی باارای دفاااع اب   در سطح منطقد استراتژی ایران بزرگ  همین ط رالملل قرار گرفت.  

رهای هم ببان و در سااطح اندیمااد اب  م   اییران دارد. ایران بزرگ فرهنگی بد معنای مجم عدمنافع ملی ا

و ا ن ن اب یکدیگر جدا و هر ی  بد  اندب ده  دت سیاسی  د بمانی در فالت ایران دارای و  ستهم راستا

آن ایااران و م نای همااد ایاان  ماا رها ایااران اساات و مر ااز   منمأ.  انددرآمده مجزا    یهاملتص رت دولت  

ت انااد وارد تاانش بدایاای و گسااترش اجراج یانااد ماایامات م ن نی ما است  د بدون ادعاهای ارضی و اقااد

د برای ایران نرمی  د در ص رت عملیاتی شدن ت ان خل  قدرت ه شمن  یهایاستراتژروابط با آنها گردد.  

ادبیات و ... ایران را پیمگال صاالح، د در قالب آیین، مراسم، رذا، م سیقی، ببان، شعر، ت انست و میرا دارا

فاا  د نماید. ا ن ن ه یت ایرانمهری تنها ه یت سالم و باشک هی است  ااد ماا رد ت ار منطقامنیت و رفاه د

وبگاری ارلب بابیگران بین الملل است. این ه یت یادآور شک ه پارس است و ارلب  م رهای همساید ر
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تی ارد.  وج د د  شانیخیتار  شان افظداطرات بیادی اب آن در  بیر ساید امنیت و آبادانی ایران بیستد و خ

 .ناسندشیمبسیاری اب سیاست مداران جهان هن ب ایران را بد نال شاهنماهی پارس 

واقعیاات   اساات  ااد بتاا ان در  ییهااا یتکننیاااب بااد    هایاسااتراتژم رد س ل اینکد عااالوه باار م ااانی و  

و ارآمااد    یهاآم به  رت وج د اراده و تمایل نظال سیاسی با ایرانمهری را پیاده ساخت. در ص  یهاگزاره 

 هرگ نااد ر را  فظ  رد. ت ان منافع ملی  مجن ، تمریفات و اص ل مذا ره و دیپلماسی می  یها یتکن

 ر فرهنگی و فرام شی آنها در  اهلی و سستی در نادیده گرفتن ه یت ملی باعث خالی شدن  م ر اب ذخا

 م ر، ملیت، دولت و مفه ل  اندیمد ایرانمهری ن اشد نخ گان سیاست خارجی ایران داخل خ اهد شد. اگر 

داننااد خااط قرمااز جذاب و متقیر سایر بابیگران نماای  دانند و در صحند بین الملل و پیمنهادهایایران را نمی

باای و ناری گذاشتد ش د ایران در منطقااد شاا ید بااابیگران عرچیست. اگر عناصر ایرانی سیاست خارجی بد   

و ش د نظامیان تروریست بد اسم ایران رقاام   هاگروه ب س ی  اسالمی تندرو خ اهد ب د. هر جنایت و اقدامی ا

ان و سایر  م رهای منطقد نخ اهد ب د. ایااران  ناا نی باارای رهااایی اب ممااکالت و فرقی میان ایر  خ ردیم

اندیمااد  یهااا یتکناسااتراتژی و داشتن سیاست خارجی آرال و  ارآمد نیاب بد م ااانی، داخلی و خارجی و  

و  ایران بااا سیسااتم منطقااد و بااین الملاال برخاا رد خ اهااد  اارد  یادیروچنین    . بدونسیاسی ایرانمهری دارد

 ارجی ایرانمااهری ت اناااییسیاساات خاا .  ردخاا یمفراوانی بدون دستاورد برای ملت و  م ر رقم    یهاندیهز

دارد  ااد خاااص  ماا ر اساات، همااد شااهروندان را   کاک ایران با محیط بین الملل و منطقااد را اهش اصط

 همسایگان است و در دنیا ه یت قابل افتخاری است. ، دارای اشترا ات صلح گرایاند باد نیم خ دی تلقی
 

 سیاست خارجی ایرانشهری  یهاکیتکنو  یاستراتژ مبانی،(: 4جدول )

 ملی گرایی نخبه گرایی گراییواقع مبانی

 قدرت ه شمند ایرانی  ها تمدنگفتگ ی  نگی ایران بزرگ فره  استراتژی

 ت جن  و امنی سفارت و دیپلماسی  ادب یفات وتمر تکنیک

 

سعی  یاطقدمنایران نیاب بد بنده شدن و  فظ میراو ملی در صحند منطقد و بین الملل دارد. بابیگران 

ساایدن بااد اهدافمااان ایااران  د تنها مانع ر  نندیمعمل    ایگ ندبددارند و  در  اهش قدرت ایران در منطقد  

متر استفاده  رده است و همین امر و عناصر ایرانی    هاگزاره ران اب رجی ایاست. اب س ی دیگر سیاست خا

عقالناای ساالب شااده اساات.  یاچهااره مااایی ت ان و فرصت باالیی اب دستگاه وبارت ام ر خارجد جهت بابن

باادیهی اساات تفساایر  ناایم تااا بتاا انیم در سیاساات ن ایران را با آنکد بد ص رت ناخ دآگاااه برایمااان  ت امی
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عقالناای،  ااافظ صاالح و  یاچهااره ت اند ت خارجی می ارآمد باشیم. عناصر ایرانی سیاس  ستقل وخارجی م

ناصاار ملاای و رفلت و بی ت جهی بد ع  هرگ ندترسیم  نند.  طرفدار امنیت و دارای قدرت ه شمند اب ایران  

یرانی بیست اباقی خ اهد ماند چرا جهان   هاقرند شد و این پرسش  ایرانی اب س ی آیندگان بخمیده نخ اه

نخ گان  نار  گذاریسیاستانمهری م رد ت جد قرار نگرفت و اب چرخد سیاست خارجی ایر  یهاشاخصو  

ست خارجی م تنی بر اندیمد ایراناای نم د. با عملیاتی  ردن سیاد آن بدیهی میدر  الی  د وج   ؛نهاده شد

را بااد رساامیت شااناخت، بااد   تفالی()وس   م رهاسایگان اب در صلح وارد شد، مربهای دولت  ت ان با هممی

فتااار ضی  م ر اهمیت داد، منافع ملی را اول یت قرار داد، در رابطد با دنیا بر اساس خرد ایرانی رتمامیت ار

 ر را نیز  فظ نم د. رد و در عین  ال عزت و استقالل  م 
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