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چكيده
سازه انگارى رويكردي است كه پيش از طرح در روابط بين الملل در جامعه شناسى 
اصلي  تئوري هاي  از  يكي  به  اوايل 1990  و  اواخر 1980  از  است.  بوده  مطرح 
روابط بين الملل تبديل شده است. سازه انگاري از منظر معرفت شناسي حّد وسط 
«پوزيتيويسم» و «پساپوزيتيويسم» ارزيابي مي شود. در اين راستا، مسأله مهمى 
كه در كانون رهيافت سازه انگارى قرار دارد، هويت كنش گران است. از ديد آنان، 
هويت ها و برداشت هاى ذهنى يك دولت از دولت هاى ديگر است كه به قدرت 

شكل مى دهد. 
قبول  را  بين الملل  روابط  ديگر  رويكردهاي  نظري  پيش فرض هاي  سازه انگاران 
ندارند و معتقدند كه اين انگاره ها، منافع و هويت ها هستند كه در جريان تعامل با 
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ديگري به رفتار و منافع كشورها سمت وسو مي دهند. براي سازه انگاران، تصور دنيا 
بدون هويت محال است. هويت آن چيزي است كه ما خود را با آن مي شناسيم، 
به ديگران مي شناسانيم و ديگران را به ما مي شناساند. هويت ازنظر آنان مسأله اى 
تجربي است كه به بافت تاريخي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي هر كنش گر مرتبط 
است و هويِت هر كشور و دولت، تلويحاً گوياي توجيهات و كنش هاي بعدي آن 
دولت است. هويت ها را نمى   توان جدا از بستر اجتماعى آن ها تعريف كرد؛ زيرا 
الگوهاى هنجارى داخلى و بين المللى هستند كه به هويت ها شكل مى   دهند و 
در سايه اين تصورات و تلّقى  هاست كه دولت  ها و ملت  ها، درصدد تعيين سياست 
اقدام  ديگرى  عليه  و  هستى شناختى  متحد  كشورى  با  برمى  آيند،  خود  خارجى 
مى كنند. شدت و ضعف اين دوستى ها و دشمنى  ها نيز به تصورات بسته است. 
آن ها موقعيت  ها را براى خود معنادار مى كنند، حوزه  هاى نفوذ خود را تعريف و 
ضرورت  ها و نيازهاى خود را با«هويت» مى كنند و در يك كالم سياست خارجى 
خود را مى  سازند. اين نوشتار، درصدد پاسخ گويى به اين سؤاالت بوده است كه از 
منظر رهيافت سازه انگارى نقش «هويت» چه تأثيرى در تكوين سياست خارجى 
كشورها دارد؟ منابع هويت ساز سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران كدم اند؟ 
و  ج.ا.ايران  كشور  دو  خارجى  سياست  بر  مؤثر  فرهنگى  و  هويتى  مؤلفه هاى  و 
فرانسه بر اساس رويكرد سازه انگارى كدم اند؟ و درنهايت به اين سؤال پاسخ داده 
است كه چگونه مى توان از مؤلفه هاى فرهنگى مشترك در جهت بهبود روابط دو 

كشور بهره گرفت؟
واژه هاى كليدي: ديپلماسى، سياست خارجى، سازه انگارى، هويت ملى، هويت، 

سياست خارجى ج.ا.ايران و فرانسه.
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مقدمه
با ظهور رشته روابط بين الملل در ابتداى قرن بيستم به عنوان رشته اى مستقل، همواره 
آثار و تالش هاى نظرى حول مسائل محتوايى و مسائل فرا نظرى شكل گرفته اند. در وهله 
نخست: نظريه پردازان سعى داشته اند از راه تدوين نظريه هاى محتوايى در قالب هاى كالن 
به فهم و تبيين موضوعاتى نظير ساختار و پويايى نظـام بين الملل يارى رسانند كه مى توان 
نظريه پردازان واقع گرايى، نوواقع گرايى و ليبراليسم را در اين زمره قرارداد. در وهله دوم: 
نظريه پردازان مفاهيمى را مطرح ساخته اند كه به بازتعريف انگاره ها و عناصر قوام بخش 

نظريه ها مربوط مى باشند(دالوند، دانشگاه اصفهان،1389).
مى توان گفت كه هدف اين دسته از بررسى هاى درجه دوم كه مسائل فرا نظرى گفته 
هستى شناختى ؛ كمك به فهم و تبيين بهتر روابط بين الملل از طريق تمركز بر مسائل 
هستى شناختى و معرفت شناختى است. نظريه سازه انگارى در زمره اين طيف نظريه پردازى 
قرار مى گيرد. سازه انگارى طى دو دهه اخير به يكى از موضوعات مناقشه برانگيز در حوزه 
روابط بين الملل تبديل گشته و به تدريج جايگاه خود را در ميان نظريه ها پيدا نموده است. 
اين نظريه را مى توان به عنوان يكى از دستاوردهاى نظرى پايان جنگ سرد در روابط 
بين الملل در نظر گرفت و به خاطر ارائه فهم نوين محتوايى از روابط بين الملل و اين 
حقيقت كه در حوزه فرا نظرى توانسته است با ورود به اين عرصه، نظريه هاى جريان اصلى 
را به چالش بكشد، اهميت بسزايى دارد. سازه انگاران در واقع اولين گروه نظريه پردازان 
سياسى اند كه نظريه روابط بين الملل را بر اساس متافيزيك هاى آشكار و نظريه اجتماعى 

قرار داده اند.
در تئوري سازه انگارى، هويت ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمى در سياست هاي 
جهاني ايفا مي كنند. هويت ها و منافع دولت ها توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگ ها ايجاد 
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مي شود و اين فرايند است كه موضوع تعامل دولت ها را تعيين مي نمايد. سازه انگاري به اين 
امر مي پردازد كه چگونه هويت ها و هنجارهاي اجتماعي مردم مي توانند با روابط نهادينه 
ميان آن ها گسترش يابد و روابط ميان دولت ها بر اساس معنايي است كه آن ها براي 

يكديگر قائل اند(دالوند، دانشگاه اصفهان،10،1389).
تاكنون در بحث نظريه سازه انگارى سخن بسيار گفته شده اما به طور خاص و موردى 
هيچ مقاله اى به اين موضوع نپرداخته كه چگونه مى توان با بهره گيرى از مؤلفه هاى مهم 
فرهنگى و هويتى جهت بهبود روابط و سياست خارجى كشور و به طور خاص سياست 

خارجى ايران و فرانسه بهره برد.
ازآنجاكه امروزه يكي از دغدغه هاي زمامداران در هر كشوري موضوع اتخاذ سياست 
خارجى بر پايه هويت و فرهنگ آن كشور است و با عنايت به اين مطلب كه انقالب 
اسالمي، انقالبي كامًال فرهنگي بوده، اهميت هويت فرهنگى آن در سياست خارجى در 
سطح كالن كشور دوچندان است. يكي از راه هاي نائل شدن به نتايج كاربردي و مناسب، 

بررسي تطبيقي است.
ازآنجايى كه دو كشور ايران و فرانسه از اهميت به سزايي در سياست گذاري فرهنگي 
در بين كشورهاي جهان برخوردارند، در اين مقاله با نگاهي تطبيقي، به مقوله مؤلفه هاى 
فرهنگى هويتى در سياست خارجى اين دو كشور پرداخته مي شود. براى درك مؤلفه ها 
و هنجارهاى فرهنگى ج.ا.ايران و فرانسه، به مطالعه مؤلفه هاى هويتى و منابع هويت ساز، 
خصوصيات  و  ويژگي ها  تكوين  و  قوام  باعث  كه  هنجاري  و  ارزشي  نظام هاي  مجموعه 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي ج.ا.ايران و فرانسه مى شود، پرداخته و مؤلفه هاى هويتى و 
هنجارى مؤثر بر سياست خارجى دو كشور مورد بررسى قرار مي گيرد. هدف اصلي اين 
مقاله كه با روش مطالعه اسنادي (كتابخانه اي) انجام گرفته، مقايسه تطبيقي شاخص هاي 
هويتى و فرهنگى مؤثر بر سياست خارجى در دو كشور ايران و فرانسه است. اهداف فرعي 
آن نيز عبارت است از: شناسايي شباهت ها و تفاوت هاي هويتى در دو كشور ايران و فرانسه 

و ارائه راهبردهايي جهت ارتقاي سياست خارجى ايران در قبال كشور فرانسه.

1. تعريف سازه انگارى
سازه انگارى يكي از رويكردهاي به نسبت جديد براي مطالعه روابط بين الملل و سياست 
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بين الملل است. اين رويكرد جمع اضداد است بدين معني كه از هركدام از رويكردهاي 
قبلي واقعيتي را وام گرفته است تا بتواند به دور از كم  و كاستى هاى رويكردهاي قبلي 
مسلط در روابط بين الملل، شناختي كامل تر در تجزيه  و تحليل مسائل بين المللي به 
دست آورد. ريشه سازه انگاري حداقل به آثار ويكو1 در قرن هجدهم كه به صورت نوعي 
روش شناسى قديمي مورداستفاده قرار مي گرفت برمي گردد (قوام،1384: 223). بعدازآن 
برگر2  پيتر  و  الكمن  توماس  اثر  واقعيت»  اجتماعي  كتاب «ساخت  در  دهه 1970  در 
مطرح شد. از اين منظر، واقعيت ساخته  و پرداخته جامعه است(مشير زاده،1383: 173). 
سپس نيكالس اونف3 به بيان اين مسأله مي پردازد كه سازه انگاري از كردارها آغاز مي شود؛ 
يعني آنچه انجام مي شود، اعمالي كه صورت مي گيرند و كلماتي كه گفته مي شود(مشير 

.(174 زاده،1383: 
محور عمده موردتوجه سازه انگاران، تأكيد بر نقش و جايگاه ساختارهاي معنايى، 
است.  بين الملل  سياست  تحليل  در  مشترك  بيناذهنى  ارزش هاي  و  هنجارها  ايده ها، 
درحالى كه رئاليست ها بر «ساختارهاي مادي قدرت و نحوه توزيع قدرت در نظام بين الملل» 
عوامل  به عنوان  سرمايه داري»  جهانى  اقتصاد  مادي  «ساختارهاي  بر  ماركسيست ها  و 
تعيين كننده رفتار دولت ها و كنش هاي آن ها در عرصه سياست خارجى تأكيد مى كنند، 
در سازه انگاري اصل بر ساختارهاي معنايى و انگاره اي است كه داراي تأثيرات تكوينى 
مى باشند. ساختارهاي هنجاري، انگاره اي و نظام هاي معنايى تعيين مى كنند كه بازيگران 
چگونه محيط مادي خود را تفسير مى كنند. از اين منظر، واقعيت هاي بين المللى توسط آن 
ساختارهاي معرفتى  كه به دنياي مادي معنا مى دهند، شناخته مى شوند و هستى شناختى 
و بازيگران نسبت به موضوع ها و بازيگران ديگر، بر اساس معنا و مفهومى كه آن موضوع ها 
برايشان دارند، عمل مى كنند و ازاين رو، رفتار با دوست و دشمن متفاوت است. پس معناي 
مشترك برخاسته از تعامل، درواقع خالق ساختارهايى هستند كه رفتارهاي بازيگران را 

سامان مى بخشند (كرمى،1383: 162).
هويت ازنظر سازه انگاران مسأله اي تجربي است كه به بافت تاريخي، فرهنگي، سياسي، 
اجتماعي هر كنش گر مرتبط است، هويت هر كشور و دولت تلويحاً گوياي توجيهات و 
1. Vico
2. Thomas Luckmann and Peter Berger
3. Nicholas onuf
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كنش هاي بعدي آن دولت است (لينكلتر، 1386: 456) و هويتي كه هر دولتي مي سازد، 
بر معناي نهايي اش كه آن براي بقيه بازيگران ايجاد مي كند كنترل ندارد. بلكه داور نهايي 
معناي هويت شما، ساختار بين االذهاني است. ميزان و كيفيت روابط كشورها تا مقدار 
قابل توجهى بستگي به اين مسأله دارد كه خود ما كيست؟ و ديگر ما كيست؟ همزمان با 
شكل گيري هويت هاي متفاوت، مرزها و تمايزها آشكار مي گردد؛ و همين مرزهاي تمايز، 
به عنوان عاليق يا منافع بازيگران معرفي مي شود. هويت ها و منافع از طريق ساختارهاي 
اجتماعي به وجود مي آيند منافع ميوه ي هويت هستند و كنش گري دولت ها را هويت آن ها 

مشخص مي كند (لينكلتر، 1386:458).
براى سازه انگاران تمامى پديده  هاى اجتماعى ازجمله گرايش  هاى سياست خارجى، 
به صورت اجتماعى برساخته هستى شناختى و اين شامل تصميم  هاى دو كشور در مورد 
طرف مقابل و وضعيت روابط دو كشور نيز مى  شود. بررسى برخى نظرسنجى  ها نشان 
مى  دهد وضعيت موجود در روابط دو كشور، بى  ارتباط با نگرش  هاى جارى ميان مردمان دو 
كشور نيست؛ به عبارت ديگر، تصميم  ها و جهت گيرى  هاى موجود در هر كشور با انديشه  ها 
و برداشت  هاى جارى در آن جوامع مرتبط است و ناهم  خوانى ميان سياست  هاى دو كشور 
به نوعى باارزش هاى برساخته شده در درون آن جامعه نيز ارتباط پيدا مى كند(سليمى، 

(94 :1388
هنجارهاى داخلى و بين المللى به هويت ها شكل مى دهند. هويت ها به منافع، كنش 
دولت ها و درنتيجه به سياست خارجى شكل مى دهند؛ مثًال داشتن هويت قدرت بزرگ، 
مجموعه ي خاصى از منافع را در بردارد كه ازآنچه به وسيله هويت عضو اتحاديه ى اروپا 
مطرح مى شود، متفاوت است. آنچه ما از خودمان درك مى كنيم، تعيين مى كند كه چه 
منافعى داريم. ونت رابطه ى ميان هويت و منافع را از طريق مفهوم «نقش» تحليل مى كند. 
نقش هايى كه دولت ها به عهده مى گيرند، آن ها را به مجموعه اقداماتى فرامى خواند كه با 
اين نقش هماهنگ هستند. ونت هويت را ادراكات و انتظارات نسبتاً ثابت و مختص به نقش 
در مورد خود مى داند. هويت  ها به دولت  ها مى گويند كه آن ها چه كسى هستند، نقشى كه 
معتقدند ب ايد ايفا كنند چيست و درنتيجه اهداف و منافعشان چيست و چگونه بايد عمل 

كنند(كرمى، 1383:162)
بر اين اساس، سازه انگارى با توجه به اهميتى كه براى اين فهم    هاى بينا ذهنى و 
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هنجارهاى بين المللى و رابطه آن با هنجارهاى داخلى قائل است، تأثير سياست خارجى بر 
ارزش هاى فوق الذكر را تابع موفقيت سياست خارجى در استفاده ى مناسب از هنجارهاى 
مورد اجماع بين المللى، توفيق در ايجاد اجماع جديد در حوزه  هايى كه فاقد هنجار است 
يا هنجارهاى آن مورد اجماع عام نيستند و يا تغيير هنجارها در جهت مطلوب مى  داند. 
اين ديدگاه سياست خارجى  اى را موفق مى  بيند كه بتواند از فهم بين االذهانى موجود 
بهتر استفاده كند و تعديالت هنجارى مناسب را در سطح داخلى يا بين المللى به وجود 

(45-70 آورد(هاديان،1382: 
به طوركلى سخن اصلى نظريه ى سازه انگارى براى درك سياست خارجى آن است 
كه بايد در كنار ساختار هاى مادى (قدرت، منافع، ژئوپليتيك، سيستم و...) به ساختار هاى 
معرفتى (ايده ها، باورها، هنجارها و...) توجه اساسى كرد. اين ساختارهاى معرفتى به وسيله ى 
«تعامل» دولت ها، معانى مشتركى را ايجاد مى كنند كه بر اساس آن ها «هويت» دولت ها 
شكل مى گيرد و دولت ها، بر اساس درك و تصورى كه از هويت خوددارند، به تعريف 
«منافع ملى» خود مى پردازند و سياست خارجى آن ها محصول تعريف آن ها از هويت و 
منافع ملى خودشان است؛ بنابراين در يك سطح، هويت ملى مى تواند به عنوان متغيرى 

مستقل در تحليل سياست خارجى سازه انگارانه در نظر گرفته شود.
هويت  ها، منافع و كنش بازيگران را شكل مى  دهند و ازاين رو، درك درست آن ها براى 
تحليل سياست خارجى و رفتار بين المللى بازيگران حياتى است. سازه انگارى در پى احياى 
روشمند نقش ايده  ها و الگوهاى ذهنى و هنجارها در تحليل سياست خارجى خواهد بود. 
مسأله ي نقش «تصويرهاى ذهنى» از خود و ديگران در شكل دهى به سياست خارجى 
مسأله ى  گرفتن  قرار  طريق  از  مسأله  اين  است.  بوده  سازه انگار  تحليل  هاى  موردتوجه 
«هويت» نظام سياسى در مركز تحليل سياست خارجى تحقق مى  يابد. با محور قرار گرفتن 
هويت است كه ايده ي مركزى سازه انگارى مبنى بر قرار دادن ذهنيت به عنوان قوام بخش 
و  مى  شود(متقى  ممكن  سازه انگارى  خارجى  سياست  نظريه ى  و  مى  يابد  تحقق  نظام 

كاظمى، 1386: 219-220)

2. هويت:
نظريه ى اجتماعى هويت معتقد است كه هويت تنها بعد شخصى و روان شناسانه ندارد؛ 
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بلكه داراى بعدى اجتماعى است كه در تعامل با ديگران شكل مى گيرد. هويت به مفهوم 
وضعيت شبيه بودن به برخى بازيگران و تفاوت داشتن از ديگران، شامل ايجاد مرزهايى 
است كه خود را از ديگران جدا مى كند. از اين منظر هويت يك ساخته ى ذهنى و روانى 
در  رفتار  سرانجام  و  سنجش  كردن،  احساس  كردن،  فكر  چگونگى  كه  مى شود  تلقى 
وضعيت هاى مرتبط با ديگران را توضيح داده و تعيين مى نمايد؛ بنابراين هويت، سازوكارى 
است كه به افراد دركى از خود و وسايلى براى فهم روابط خود با محيط خارجى ارائه 

.  (Checkel, 1997: 473)مى دهد

1-2. هويت ملي:
هويت ملي نوعي احساس يا آگاهي تعلّق به ملّت است كه همواره با توسل به عناصر 
فرهنگي نظير ارزش ها، نمادها، خاطرات، افسانه ها و سّنت ها كه عناصر تمايز بخش هر 
ملّتي هستند، بازتوليد مي شود. از لحاظ كار ويژه، اين احساس تعلّق، قابليت بااليي در 
تأمين نيازهاي رواني انسان ها دارد كه تأمين احساس متمايز بودن و تداوم داشتن از آن 
جمله است. ازلحاظ سياسي نيز، هويت ملّي نوعي همبستگي ايجاد مي كند و مي تواند در 

خدمت بسيج سياسي آحاد جامعه قرار گيرد (گل محمدي، 1384: 62).
اشتراك  يا  زبان  اشتراك  تاريخ،  سرزمين،  ملى،  هويت  اصلى  عنصر  اين كه  درباره 
خون و نژاد يا اشتراك دين و مذهب و يا همه اين موارد است و يا هيچ كدام از آن ها 
اظهارنظرهاى متفاوتى از سوى انديشمندان علوم مختلف ارائه شده است. شكى نيست كه 
هيچ يك از انديشمندان نقش و تأثير عناصر باال را در پيوند جامعه و به عنوان مؤلفه هاى 
تشكيل دهنده هويت ملى و ملت، انكار نمى كنند، اما واقعيت اين است كه مقوله هويت 
ملى نيز مانند بسيارى از مقوله هاى ديگر امرى دفعى و آنى نبوده و تشكيل آن نيازمند به 

طى مراحلى است.
از جمع بندى نظرات در تعريف هويت ملى مى توان اين گونه استفاده كرد كه: هويت 
ملى مجموعه عوامل بنيادين فرهنگي است كه در كنار هم سبب مى گردند، يك جامعه 
از جوامع ديگر بازشناخته شود و اجزاء متفرق آن جامعه را چون يك پيكر واحد به سوى 

اهداف جمعي حركت مى دهد.
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3. مؤلفه هاى فرهنگى و هويت ساز سياست خارجى ج.ا.ايران
تحليل گران عرصه سياست خارجي براي درك علل و انگيزه هاي رفتاري كشورها صرفاً 
به متغيرهاي خارجي توجه دارند؛ اما سرسختي و مقاومت بسياري از رفتارها در برابر اين 
نوع تحليل، نظريه پردازان را متوّجه درون جعبه سياه كشورها كرد. در اين رويكرد جديد 
تالش مي شود عوامل و متغّيرهاي جوامع داخلي در شكل دهي به سياست خارجي مورد 
بررسى قرارگيرد. سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست 
و ِصرف بررسي متغّيرهاي خارجي، نمي تواند رفتارهاي آن  را تحليل و تبيين نمايد. يكي 
از مهم ترين ويژگي هاي ملي تعيين كننده سياست خارجي ايران، هويت آن است كه خود 

از منابع متعّددي نشأت مي گيرد.
منظور از منابع هويت ساز، مجموعه نظام هاي ارزشي و هنجاري است كه باعث قوام و 
تكوين ويژگي ها و خصوصيات اجتماعي، سياسي و فرهنگي ملت ايران مي شود كه آن را از 
ساير ملت ها متمايز مي سازد. اين منابع هويت ساز مبناي درك و تفسير سياست گذاران از 
عرصه روابط بين الملل، وقايع و انگيزه هاي بازيگران ديگر مي باشد كه در مرحله بعد واكنش 
مناسب در برابر آن ها را نيز تعريف مي كنند. منابع هويتي سياست خارجي جمهوري 
اسالمي ايران در قالب تاريخ ايران زمين، ژئوپليتيك آن، دين اسالم و مذهب تشّيع، و نهايتاً 
گفتمان انقالب اسالمي مورد بررسى قرار مي گيرد. الزم به ذكر است برخي از مؤلفه هاى 
هويتي به طور مستقيم سياست خارجي جمهوري اسالمي را تحت تأثير قرار مي دهد و 
برخي ديگر رفتارهاي منبعث از ديگر منابع هويتي هستند كه مبادرت به انجام آن ها، باعث 
بازتوليد ديگر منابع هويتي مي شود. اين فرايند را به خوبي مي توان در چارچوب سازه انگاري 

توضيح داد.
گفتيم كه سازه انگاران اعتقاد دارند كه هويت زمينه مند است، يعنى هويت يك كشور 
براساس حافظه تاريخى، جايگاه سرزمينى، فرهنگ و ... شكل مى گيرد. كشورها بر اساس 
هويت زمينه مند خود را از ديگرانى كه صاحب اين خصلت نيستند، متمايز مى كنند. به 
تعريف دوستان و دشمنان، رقبا و يا همكاران خود مى پردازند و درصدد حفظ وضع موجود 

يا تغيير آن برمى آيند (متقى و كاظمى، 1386: 220).
شكل  خأل  در  ديگر  سياسى  فرآيند  و  پديده  هر  مانند  ج.ا.ايران،  خارجى  سياست 
نمى گيرد، بلكه معلول بستر، بافت و شرايط اجتماعى، فرهنگى، جغرافيايى و اقتصادى 
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خارجى  سياست  بر  تأثيرگذار  اجتماعى  و  ملى  متغيرهاى  مى باشد.  كشور  اين  خاص 
جغرافيايى،  تاريخى،  فرهنگى،  عناصر  و  عوامل  قالب  در  مى توان  را  اسالمى  جمهورى 
اقتصادى و اجتماعى تقسيم بندى و بررسى كرد. با تجزيه  وتحليل عناصر و عوامل فرهنگى، 
تاريخى، جغرافيايى، اجتماعى و اقتصادى آشكار مى شود كه اين متغيرهاى داخلى ج.ا.ايران 
نقش و تأثيرى تعيين كننده اى در سياست گذارى، تصميم گيرى و رفتار سياست خارجى 
جمهورى  اسالمى ايفا مى كنند. در اين بخش به مؤلفه هاى ملى هويت ساز سياست خارجى 
جمهورى اسالمى ايران مى پردازيم و در بخش بعد به مؤلفه هاى هويت ساز كشور فرانسه و 

در انتها به بررسى و مقايسه آن ها خواهيم پرداخت.

1-3. مؤلفه هاى ملى هويت ساز ج.ا.ايران
در بين انديشمندان رشته هاى مختلف، تقسيم بندى  هاى گوناگونى درباره مؤلفه ها و عناصر 
خود،  ديدگاه  مبناى  بر  آن ها  از  يك  هر  و  است  انجام گرفته  ملى  هويت  تشكيل دهنده 
عناصرى از هويت ملى را به عنوان مؤلفه هاى اصلى هويت در نظر گرفته اند. هيچ ملتى، 
هرچند تازه و نوبنياد و بدون پيشينه تاريخى، بى نياز از داشتن هويت ملى نيست. براى 
شناخت مليت و هويت ملى هر جامعه اى، ابتدا بايد عناصر تشكيل دهنده آن را شناخت.

(اسالمى ندوشن، 1388: 40-39).
سررشته سياست خارجى جمهورى اسالمى ج.ا.ايران به زنجيره بى شمارى از عناصر 
تأثيرگذار چون تأثير آموزه ها و تعلقات مذهبى، نگاه تاريخى و آرمان گرايى نسبت به دوستان 
و دشمنان، محيط ذهنى و پيرامونى پيوسته است كه به دليل تعدد و درهم تنيدگى اين 
عناصر، امكان تعيين وزن هر يك از آن ها كارى دشوار است. به ويژه كه شتاب تحوالت و 
ورود عناصر جديد بر پيچيدگى موضوع افزوده، جايگاه و وزن آن با را به فراخور شرايط 
تغيير مى دهد. اين مطالب همگى بر چندوجهى بودن پديده سياست خارجى داللت داشته 
و گوياى منابع متكثر و متداخل هنجارهاست كه برجسته شدن عنصرى از آن، تابعى از 
مالحظات متعدد و تطور ذهنى جوامع است. فرهنگ سياسى معاصر ج.ا.ايران، داراى سه 
اليه يا بعد مذهبى، سنتى ج.ا.ايرانى و مدرن يا آميزه اى مرتبط با سه عنصر ديانت، مليت 

و تجدد است.
و  اليه ها  از  «ناشى  ج.ا.ايران  اسالمى  جمهورى  خارجى  رفتارهاى  حقيقت،  در 
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پيچيدگى هايى است كه در داخل آن وجود دارد». فهم اين پيچيدگى درگرو فهم معقول 
از فعل  و انفعاالت و زيربناها و نظام ارزش سياست خارجى جمهورى اسالمى ج.ا.ايران پس 

 از انقالب اسالمى است (سريع القلم، 1379: 7).
گفتيم كه منظور از منابع هويت ساز، مجموعه نظام هاي ارزشي و هنجاري است 
كه باعث قوام و تكوين ويژگي ها و خصوصيات اجتماعي، سياسي و فرهنگي ملت ايران 
مي شود كه آن را از ساير ملت ها متمايز مي سازد. اين منابع هويت ساز مبناي درك و تفسير 
سياست گذاران از عرصه روابط بين الملل، وقايع و انگيزه هاي بازيگران ديگر مي باشد كه در 

مرحله بعد واكنش مناسب در برابر آن ها را نيز تعريف مي كنند.
در پى بررسى و اجماع عناصر هويتى ايران در بين انديشمندان مختلف، در اين 
مبحث به اين مسأله خواهيم پرداخت كه هويت ملى ايرانيان از ... عنصر «تمدن و تاريخ 
ايران»، «ايران گرايى»، «اسالم گرايى» و «تجددگرايى» «ژئوپليتيك»، «زبان» و «ارزش هاى 
هويتى و انقالبى» تكوين يافته است. در اين قسمت ما به طور اختصار به توضيح هركدام از 
اين مؤلفه ها خواهيم پرداخت و پس ازآن بر همين مقياس به بررسى عناصر هويتى كشور 

فرانسه پرداخته و در انتها بر اساس يافته هاى تحقيق به نتيجه گيرى خواهيم پرداخت.

 1-1-3. تمدن و تاريخ ايران
از  عبور  مسير  در  تاريخى  حافظه  اين  اوست.  آينده  راهنماى  ملت  هر  تاريخى  حافظه 
گذشته تابه حال، فرازوفرودهاى بسيارى را تجربه مى كند. بهره گيرى از نقاط قوت گذشته 
و اصالح ضعف هاى آن، مسير حال و آينده را روشن تر خواهد ساخت. ملتى كه از گذشته 
خود پندگيرد؛ در دنياى كنونى مى تواند به شيوه اى صحيح زندگى كند و به آينده اى بهتر 

اميدوار باشد.
ايران در طول تاريخ مهد شكوفايى و رونق فرهنگى و علمى و طبعاً تمدن سازى بوده 
و هست، چه زمان تبادل فرهنگى با هند و يونان و چين و چه آن زمان كه موجد شكوه 
وصف ناشدنى تمدن اسالمى و توليد و تأليف علوم قرآنى، فقه، فلسفه، كالم، نجوم، هندسه، 
رياضيات، طب، شيمى، معمارى و صنايع گوناگون و... در ميان مسلمانان و ساير جهانيان 

شده است.
يكي از منابع هويت ساز جمهوري اسالمي ايران، تاريخ پرفرازونشيب هزاران ساله آن 
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تا دوران معاصر است كه از يك سو مشتمل بر پيشرفت هاي فرهنگي، تمدني و تشكيل 
امپراتوري هاي قدرتمند و باشكوه است و از سوي ديگر خاطرات تلخي نظير تهاجم، 
اشغال و ويراني ها را در حافظة خود دارد. هويت يك دولت با ارجاعاتي ارزشي به گذشته 
و همين طور آيندة كشور شكل مي گيرد. دولت ها با "روايت"1 تاريخ به شيوه اي خاص، 
آن را پشتوانة عملكرد امروزين خود قرار مي دهند (متقي و كاظمي، 1386: 219). آنچه 
در پِي آنيم، نشان دادن اين است كه مردم و كارگزاران جمهوري اسالمي در حافظه و 
"ناخودآگاه" تاريخي خود، چه دركي از جايگاه و منزلت كشور خود در جهان دارند؟ 
تاريخ يك منبع مهم، جهت "برساختن" جهان است. ايرانيان همان گونه كه حاصل تاريخ 
خود هستند، به نوعي دوباره تاريخ خود را مي سازند. آن ها با ساختن و روايت مجدد تاريخ 
خود، خود را به گذشته پيوند مي زنند. در چارچوب اين روايت از حافظة تاريخي است 
كه مردمان ايران "دوستان" و "دشمنان" خود را تعريف مي كنند، به نفع يا ضرر آن ها 
اقدام مي كنند و اين اقدامات را مشروعيت بخشيده و مشروع مي انگارند  (توكلي طرقي، 

.(9-24 :1382
در مؤلفه تمدن ج.ا.ايرانى، عموماً تأكيد بر فرهنگ و تمدن ج.ا.ايرانى است. ازآنجاكه 
ج.ا.ايران يكى از كشورهاى داراى تمدن چند هزارساله است، از پشتوانه مناسب هويتى نيز 
برخوردار مى باشد. در بعد داخلى، گرچه ج.ا.ايران داراى اقوام و زيرمجموعه هاى متفاوتى 
است، ولى هويت مشترك فرهنگى، زبانى و تمدنى موجب اتحاد در اين كشور شده است. 
در بعد خارجى، مسلماً تقويت عناصر تمدن ج.ا.ايرانى همچون اسطوره ها، آيين هاى كهن، 
زبان و فرهنگ، به ويژه در مناطقى كه در حوزه تمدنى ج.ا.ايران قرار دارند، مى تواند موجب 
همبستگى بيشتر ميان مردمان اين مناطق شود. ازجمله مهم ترين آيين هاى ج.ا.ايرانى 
كه براى برنامه ريزى در جهت تقويت وجهه ايرانى و قدرت نرم ج.ا.ايران در جهان مناسب 
است، «نوروز» است. نوروز مهم ترين جشن ملى ايرانيان و برخى كشورهايى است كه ريشه 
مشترك فرهنگى با ج.ا.ايران دارند. اولين و مهم ترين دستاورد در اين زمينه، ثبت نوروز 

به عنوان ميراث جهانى در يونسكو بود.
عالوه بر نوروز، ج.ا.ايران داراى آداب، سنن، هنر و ديگر ويژگى هاى ملى مى باشد كه 
مى توان با تقويت و هدايت آن ها، وجهه ملى و فرهنگى ج.ا.ايران را تقويت كرد. از طرف 
1. Narrative
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ديگر، ايرانيان به لحاظ پيشينه تاريخى داراى موفقيت هاى مهمى در عرصه تأثيرگذارى 
فرهنگى و به دنبال آن سياسى بوده اند. ايرانيان به جاى واگرايى و دفع عناصر فرهنگى 
كارآمد و كارساز اقوام ديگر، همواره درصدد جذب و ذوب آن در فرهنگ خود بوده اند. حتى 
در دوره هايى كه ايرانيان به داليل سياسى از اقوام ديگر شكست خورده اند، به علت غناى 
عناصر فرهنگى و عقالنيت حاكم بر رفتار، توانسته اند ازنظر فرهنگى در اقوام مهاجم تأثير 
بگذارند و آنان را به فرهنگ خويش جذب كنند. براى نمونه مى توان به تأثيرپذيرى اقوام 
مغول در دوران حمله به ج.ا.ايران اشاره نمود. نگاهى به تمدن و فرهنگ ج.ا.ايرانى نشان 
مى دهد كه ايرانيان همواره رويكردى جهان گرايانه داشته اند، يكى از امپراتورى هاى بزرگ 
جهان در اين سرزمين حاكم بوده و اديان جهانى نيز در آن توليد يافته و رشد كرده اند. 
ازجمله دين زرتشت كه دينى فراگير و جهان گستر بود، بيش از هزار سال در قلمروى 

فرهنگى ج.ا.ايران جريان داشته است(صالحي اميري، 1389: 12).

2-1-3. ايرانى گرايى
در چارچوب ايران گرايى، ملت و مليت ايرانى مهم ترين منبع هويت ايران است. ملت، 
ارزش، حيات و منزلتى مستقل و قائم به ذات دارد. با توجه به اين تعريف ملت،  عناصر و 
اجزاى تشكيل دهنده هويت ملى ايران، سرزمين يا محدوده جغرافيايى، جمعيت، زبان،  
نژاد،  مذهب،  تاريخ مشترك، فرهنگ و سنت ها، ساختار سياسى مشترك و روابط اقتصادى 
است. بعضى تنها عنصر و كانون  محورى ملت و به تبع آن هويت ملى را وحدت سرزمين 

ايران مى دانند (دهقانى فيروز آبادى، 1386: 126).
فلسفه ايرانى هويت كه انسان را اصل و حقيقت مى شمارد، از سرآغاز فرهنگ و تمدن 
ايران زمين جوشش يافته است. تمدن زرتشتى انسان را موظف مى داند كه در جهان در 
پيكار ابدى نور و ظلمت، به سود نور به ميدان آيد و تالش پايان ناپذير خود را بر آن نهد كه 
چيرگى ظلمت و تباهى را مانع شود و پيروزى را در اين پيكار شكوهمند از آن خود سازد. 
همان گونه كه در اسالم ايرانى (اسالم شيعى) نيز بر پيكار حق با باطل تأكيد شده است. به 
گفته ديگر، اين تمدن انسان را موظف دانسته است كه در جهان با تباهى ها مبارزه نمايد 

تا بتواند با سربلندى و پيروز بختى زندگى كند (مجتهد زاده،  1386: 148).
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3-1-3. اسالم گرايى
به نظر مي رسد كه مهم ترين عنصر اساسي فرهنگ در كشور ما، عنصر معنويت ديني 
است كه به شكلي گفتماني بر بقيه عناصر فرهنگي سلطه دارد و جهت گيري هاي اساسي 
فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي را تعيين مي كند. عنصري كه يكي از اركان 
در  به ويژه  ديني  متفكران  و  رهبران  سياست گذاري  و  حركتي  مبناي  و  كشور  اساسي 
حوزه هاي فرهنگي است؛ معنويتي كه نقش يقيني و حقانيتي دارد و ضرورتاً بنيادگرايانه 

و افراطي نيست.
فرهنگ اسالمي و اصول و قواعد اخالقي آن به طور عام و چارچوب فقهي آن به  طور 
خاص، تأثير عميقي بر درك ايرانيان از محيط اطراف خود و "بايدها" و "نبايدها"ي 
آنان نهاده است. درواقع اسالم يك مجموعة "شناختي" است كه درعين حال معيارهاي 
"ارزش گذارانه" را نيز با خود به همراه دارد (مشيرزاده، 1385: 22) و يك كنش گر معتقِد 

مسلمان از منظر آن به تفسير از پديده ها و واقعيت هاى بيروني مي پردازد.
ازآنجاكه مذهب شيعه از اين طريق به هويت ملى ايرانيان و شفاف كردن مرزهاى 
ملى، فرهنگى و دينى آن ها با ديگر اقوام كمك شايانى كرد، خودبه خود به صورت عنصر 
مؤسس ايران جديد و احياى عظمت گذشته و نماد استقالل اين كشور جلوه گر شد. 
ازاين پس، آنچه به كنش ايرانيان در عرصه داخلى و خارجى جهت مى دهد، مذهب شيعه 
است. بالطبع از اين رهگذر بر وزنه سياسى اجتماعى نخبگان مذهبى نيز افزوده شد و آن ها 
را به صورت بارزترين نماد جامعه مدنى درآورد. روحانيت شيعه در مرز جامعه سياسى و 

جامعه مدنى قرار مى گيرد (نقيب زاده، 1381: 5- 114).

4-1-3. تجددگرايى
 تجدد را مى توان محصول رنسانس، انقالب صنعتى، توليد علم و فردگرايى اروپا دانست؛ 
بنابراين محور تجدد مى تواند علم، فكر و عقالنيت باشد. از اين منظر عده اى تجدد را يكى 
از منابع هويتى و برخى كه ايران را زخم خورده مظاهر تمدن غرب مى دانند از آن به عنوان 
عامل بى هويتى ايرانيان ياد مى كنند. بنابراين، مى توان گفت برخورد ايران با تمدن غرب 

بعد از برخورد ايران با اسالم مهم ترين پديده فرهنگى تاريخ ايران بوده است.
درحالى كه در آغاز قرن بيستم هنوز هيچ ملتى در سراسر آسيا با مدرنيته آشنايى 
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نداشته و از هوشيارى ضرورى براى مردم ساالرى در اين بخش از جهان برخوردار نبود، 
ايرانيان با دست زدن به انقالب مشروطه، حركت به سوى مردم ساالرى را بنياد نهادند و 
گام درراهى گذاشتند كه سرمنزلش نمى توانست جز واقعيت يافتن يك دموكراسى بومى 
و دينى در ايران باشد. در دنياى مدرن، برابرى و دادگرى درنتيجه حاكميت مطلق قانون 
در جامعه واقعيت مى يابد و مردم ساالرى جز حاكميت مطلق قانون نيست؛ همان گونه كه 
ايرانيان در آستانه انقالب مشروطيت و روى آوردن به انديشه هاى نوين مردم ساالرى، بيش 
از هر چيز، خواستار تأسيس عدالت خانه يا دادگسترى بودند. ايرانيان دوران انقالب اسالمى 
در پى دسترسى به عدالت و دادگرى از راه حاكميت قانون، خواهان شكل گيرى هويت 

سياسى نوين و رسيدن به برابرى هاى قانونى در يك نظام مردم ساالرانه واقعى هستند.
ترويج الگوى مردم ساالرى دينى از سوى جمهورى اسالمى در جهان، موجب توسعه 
فرهنگ تعامل مدار مبتنى بر اهتمام دولت ها به خواسته مردم براى ايجاد جامعه بشرى 
متناسب با فطرت انسانى شده است. اين امر با احياى ضرورت پيوند و ارتباط وثيق ميان 
مردم و دولت ها، گرايش به مذهب به مثابه مبناى حكومت مردمى را تقويت نموده و نيز 
حكومت هايى را تشويق مى كند كه بر اجراى اصول شريعت و تحقق عدالت اجتماعى تأكيد 
مى ورزند. ازاين رو، اجراى صحيح الگوى مردم ساالرى دينى، اشتياق جهانيان و به ويژه 
ملت هاى مسلمان به نقش آفرينى جمهورى اسالمى ايران درصحنه بين الملل را افزايش 
داده و از اين طريق، جمهورى اسالمى ايران توان متقاعدسازى ديگر ملل را از زاويه توانايى 
شكل دهى به ترجيحات و اولويت هاى آنان به دست خواهد آورد، موضوعى كه جايگاه 
قدرت نرم را در فرآيند استقرار بنيان هاى انقالب اسالمى ايران آشكار مى سازد. بيشتر 
كسانى كه در فرهنگ سياسى ايران مطالعه كرده اند، معتقدند كه انقالب مشروطيت به يك 
معنا سرآغاز بيدارى ايرانيان و ورود به عرصه جديد سياست، حكومت و قانون بود (سميعى 

اصفهانى و فتحى مظفرى،1391،180).

5-1-3. ژئوپليتيك ج.ا.ايران
بي ترديد، هويت يك ملت و چگونگي پيدايش و بقاي آن، موضوعي در قلمرو ژئوپليتيك 
به  نياز  و  ويژه  جغرافيايي  محيط  يك  به  ايرانيان  داشتن  تعلّق  احساس  ازاين رو،  است. 
شناخته شدن با ويژگي ها و اركان آن محيط جغرافيايي خاص، در زمرة مسائل هويت 
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ملّي ايرانيان مي باشد (مجتهد زاده، 1377: 125). ژئوپليتيك در چشم انداز كالن، همة 
عرصه هاي زندگي سياسي و اجتماعي را در سطوح گوناگون داخلي، منطقه اي و بين المللي 
مطالعة  بود  معتقد  دانش  اين  صاحب نظران  از  اسپايكمن»،  «نيكالس  مي سازد.  متأثر 
جغرافيايي يك كشور در جهان با سياست خارجي آن كشور توافق اساسي دارد (كاظمي، 

.(39 :1370
موقعيت ژئوپليتيكي ممتاز سرزمين ايران به عنوان يكي از عوامل مؤثر در شكل گيري 
و قـوام هويت ملي ايرانيان سبب شده اين كشور در طول تاريخ در عرصه سياست خارجي 
داشته  نزديك  و  دور  اقوام  با  مسالمت آميزي   اغلب  و  گسترده  متعدد،  تعـامالت  خود 

باشد(سميعى اصفهانى و فتحى مظفرى،1391،180).
ازآن جايى كه ايران به دليل شرايط آب و هوايي و موقعيت استراتژيكي همواره در 
طول تاريخ محل عبور اقوام و ايالت گوناگون و شكوفايي فرهنگ هاي متنوع بوده، حاصل 
اين مراودات، گردآمدن مردماني با ويژگي هاي فرهنگي و زيستي متنوع است و به همين 

دليل، خاورشناسان ايران را خاستگاه تنوع دانسته اند (صالحي اميري، 1389: 12).

6-1-3. زبان فارسى
زبان فارسى يكى از پايه هاى حفظ هويت و استمرار فرهنگى ايرانيان و يكى از راه هاى احيا 
و بازتوليد اسطوره هاى فرهنگى ايران پيش از اسالم است (نقيب زاده، 1388: 99). در ميان 
مردم ايران از ديرباز تا امروز و به ويژه در عصر حاضر، زبان فارسى نقشى وحدت بخش ايفا 
كرده است. اين زبان، به خاطر توانمندى هاى ممتاز خود، توانسته است فراتر از زبان هاى 
قومى و محلى موجود، نه تنها به عنوان محور فرهنگ و تمدن ايرانى، بلكه به عنوان عامل 
وحدت بخش مردم ايران، طى قرون متمادى، ايفاى نقش كند. «نهرو» در كتاب "نگاهى 
به تاريخ جهان" در مورد مداومت سنن قديمى ايران مى نويسد: "اعراب ايران را مسخر 
خود كردند، اما نتوانستند مردم ايران را مانند سوريه يا مصر به خود شبيه سازند و در خود 
تحليل برند و زبان ايرانى كه يك  زبان آريايى بود همچنان محفوظ ماند (نهرو، 1361: 

.(945-946
ايرانيان به يارى زبان فارسى توانستند ميان فرهنگ جديد اسالمى و فرهنگ باستانى 
خود گونه اى هم سازى پديد آوردند. اسالم به زبان عربى وارد ايران شد اما به زبان فارسى 
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ترويج پيدا كرد. "هيچ عاملى به اندازه زبان فارسى در احياى ايران بعد از اسالم و كسب 
هويت و احترام براى قوم ايرانى مؤثر نبوده است و اين زبان با چنان سرعت و حدتى باليد 
كه هنوز بيش از چند ده سال از عمرش نگذشته بود كه كتابى چون شاهنامه در آن پديد 

آمد كه آن را"قرآن عجم " خواندند (اسالمى ندوشن، 1388: 48).

7-1-3. گفتمان انقالب اسالمي
يكي از منابع هويت ساز در سياست خارجي جمهوري اسالمي، گفتمان انقالب اسالمي 
و فضاي متني حاصل از آن است كه در مقايسه با ديگر منابع هويتي ايرانيان، جايگاه 
نظام  يك  به عنوان  اسالمي  انقالب  گفتمان  از  برآمده  گفتماني  فرهنگ  دارد.  رفيع تري 
معنايي، تأثير مستقيمي بر فرهنگ گفتماني و دال هاي گفتمان جمهوري اسالمي ايران 
داشته است. هويت خواهى و كسب شخصيت در شعارها و هنجارهاي برآمده از انقالب 
اسالمي به عيان متجلّي است. به طوركلى خصلت فضاي انقالبي، "بازتاب دار" بودن آن 
توسط سوژه هاي انقالبي در جهان بيروني است و همين بازتاب انقالب است كه گفتمان 
سياست داخلي انقالب را به گفتمان سياست خارجي آن پيوند مي زند و دومي را متأثر 
از اولي مي گرداند (اديب زاده، 1387: 145). اين فضاي گفتماني تا حدود زيادي متأثّر 
از جايگاه، زبان و نظم گفتاري رهبران انقالب خصوصاً امام خميني (ره) بوده و هست. 
حضرت امام چه در دوران مبارزات انقالبي از آغاز دهه 1340 شمسي و چه پس از پيروزي 
انقالب در جايگاه رهبر و ولى فقيه نظام سياسي جديد، به موضع گيري در عرصة سياست 

خارجي مي پرداختند.
مهم ترين ارزش هاى قدرت نرم ج.ا.ايران و هويت هنجارى آن پس  از انقالب، شعارها و 

آرمان هاى انقالب اسالمى و حمايت ج.ا.ايران از جنبش هاى اسالمى اين كشورها مى باشد.

8-1-3. نوع رابطه دين و سياست
يكي از مهم ترين مؤلفه هاي هويت ديني ايرانيان، نوع نگاه آنان به رابطة دين و سياست 
است. «احمد نقيب زاده» معتقد است پيوستگي دين و دولت و محوريت خدا در فرهنگ 
سياسي ايرانيان، ريشه اي ژرف دارد و مي توان گفت از آغاز تا به امروز مشروعيت سياسي 
ريشه اي الهي داشته است. وي در اين خصوص به كتيبة بيستون اشاره مي كند كه در 
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مي دهد.  نسبت  اهورا مزدا  به  را  خود  قدرت  مشروعيت  هخامنشي  پادشاه  داريوش،  آن 
عالوه بر آن ايرانيان همواره براي فرمانروايان خود نوعي فّرة ايزدي و وجه كاريزماتيك 
قائل بوده اند؛ به طورى كه گوهر پادشاه، آسماني تلّقي مي شده است (نقيب زاده، 1381: 
96-93). بنابراين، در تاريخ قبل از اسالم ايران، درهم تنيدگِى دو نهاد سياست و دين نيز 

وجود داشته است.
در عصر صفويه نيز، پيوند دو نهاد دين و سياست مجدداً برقرار مي شود؛ نهادهاي 
مذهبي بازسازى شده و به عنوان پشتوانة مشروعيت نظام سياسي قرار گرفت. اين امر با 
شّدت كم تري در دوران قاجاريه نيز ادامه داشت و تفسير ظلُّ اللّهي از پادشاه، همچنان 

كاركردي مشروعّيت  بخش را ايفا مي كرد.
هدف از مباحث اين بخش اين بود كه نشان دهيم چه كسي هستيم؟ هويت واقعي 
ما چيست؟ از چه اليه هايي تشكيل  شده است؟ همان طور كه اشاره شد، هويت ما ايرانيان 
از اليه هاي مختلفي تشكيل شده است و اين اضالع چندگانه هويتي در پاسخ به كيستي 
ما به كار مي رود. مسأله مهم در مسائل هويتي ايران، ايجاد يك رابطه نسبتاً مناسب و 
منطقي و واقع گرايانه و سودمند بين اضالع آن است. چراكه واقعيت اين است هويت ويژگي 
سياليت را در داخل خود دارد و با جزميت و خالص بودن بيگانه است. ايجاد هويت هاي 
خالص و يكپارچه امري غيرممكن و جزم انديشانه است. متأسفانه شاهد هستيم كه يك 
گفتمان هويتي مي خواهد انسان ايراني خالص بسازد، ديگري مي خواهد انسان مسلمان 
كامل بسازد، آن  يكى مي خواهد انسان كامًال غربي بسازد. درحالى كه خداوند بزرگ انسان ها 
را موجوداتي پيچيده و معماگونه و سخت قابل شناخت آفريده است. اما بعضاً گروه هايي 
سعي در ناديده گرفتن اين پيچيدگي ها مي كنند. حال با توجه به مؤلفه هاى هويتى كشور 
فرانسه كه در ذيل به آن خواهيم پرداخت، سعي در مطالعه اين موضوع داريم كه چگونه 
قادر به ايجاد رابطه اي منطقي مناسب و واقع گرايانه بين اضالع چندگانه هويت ايراني و 

هويت فرانسوى خواهيم بود.

2-3. مؤلفه هاى ملى هويت ساز در فرانسه
حفظ هويت همواره يكى از دغدغه هاى اصلى دولت مردان فرانسوي بوده است، به گونه اى 
كه ازنظر آنان، يكى از مؤلفه هاى اصلى امنيت، حفظ هويت كشور است و بدترين تهديد، 
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تهديد هويت كشور به حساب مى آيد. بقاي جامعه وابسته به هويت آن است، زيرا باوجود 
اين هويت است كه تهديدات شناسايى و تعريف هستى شناختى از آن صورت مى گيرد. از 
همين رو، از ديرباز سياست فرهنگى ازجمله ابزارهاي مهم در سياست خارجى فرانسه به 

شمار مى آمده و در تعريف هويت فرانسوي نيز نقش مهمى داشته است.
درواقع آنچه هويت سياسى و فرهنگى فرانسه را تشكيل مى دهد، تركيبى از عناصر 
متعدد است. در حوزه فرهنگ سياسى، ميراث عصر روشنگري و انقالب كبير فرانسه و 
ُگليسم، منابع اصلى الهام گرى را تشكيل مى دهند و در حوزه فرهنگ مردم مى توان از زبان، 
هنر و شيوه زندگى خاص مردم فرانسه به عنوان منابع اصلى الهام گرى يادكرد. ويژگى هايى 
نظير حساسيت نسبت به حاكميت ملى، دولت مركزي قوي، نياز به ايفاي نقش جهانى، 
احساس وظيفه نسبت به كشورهاي فقير و احساسات ضدآمريكايى در مقوله نخست قرار 
مى گيرند؛ درحالى كه شاخص هايى مانند زبان فرانسه با داعيه هاي بين المللى خاص آن، 
ادبيات غنى، سبك خاص آشپزي، طراحى پوشاك، ديدگاه متعالى و روشنفكرمآبانه به هنر 
و سرگرمى ها به مقوله دوم تعلق دارند. آنچه در اين ميان جلب توجه مى كند اين است كه 

اين ويژگى ها از خصلت جهان گرايى برخوردار مى باشند.

1-2-3. تمدن و تاريخ فرانسه:
معموالً در مورد كشور فرانسه گفته مى شود كه ازلحاظ فرهنگى اين كشور عمًال پيوستگى 
مكانى، زمانى و تاريخى با ديگر ملت ها ندارد. آن ها در مقاطعى دست به استعمار سياسى 
در  ژرمن ها،  سرزمين  شامل  شمال  در  كشور  اين  زده اند...  ديگر  ملت هاى  فرهنگى  و 
مركز و مغرب شامل سلت ها (آلپيان) و در جنوب شامل مديترانه اى هاست؛ اما كشورى 
است كه به لحاظ تمدنى بلوغ زيادى دارد و اين كشور هجده قرن تاريخ پيوسته دارد 

(مالقديمى،146-147:1381).
«آندره زيگفريد» كه در كتاب "روح ملت ها" دست به بررسى و تدوين عناصر فرهنگى 
تمدن غرب زده است، هوشمندى و ابتكار فرانسوى را در كنار واقع بينى التينى، سرسختى 
انگليسى، انضباط آلمانى، صوفى منشى روسى و باالخره بالندگى آمريكايى قرار مى دهد. 
درزمينه هوشمندى و ابتكار فرانسوى ها، او مهم ترين ويژگى هاى تمدنى و فرهنگى فرانسه 
را در حوزه هاى فرهنگ عمومى، سياسى و اقتصادى و اجتماعى بدين صورت دسته بندى 
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كرده است. به لحاظ فرهنگ عمومى (جهانى انديشيدن، حفظ و توجه به سنت هاى بومى، 
هنردوستى، قدرت سازمان دهى مناسب، مديريت خوب، قدرت تجزيه وتحليل قوى و ادب 
زياد) و از جهت فرهنگ سياسى (آزادى خواهى، استعمارگرى، توسعه طلبى، ديپلماسى 
فعال، توجه به اروپا و طرفدارى از نظم) اقتصادى (اشتياق فراوان به كار كه كار را مايه فخر 
و شرف انسان مى دانند و پس انداز زياد) و درنهايت به لحاظ فرهنگ اجتماعى (داشتن 
روحيه وطن پرستى متوسط، وحدت ملى قوى، ناسيوناليسم متوسط، خودخواهى و غرور 
زياد و نفرت از بيگانگان) موارد فوق مهم ترين ويژگى هاى فرهنگ و تمدن فرانسه به شمار 

مى آيند (مالقديمى:1381،146).

2-2-3. فرانسوى گرايى (تأكيد بر استثنايى و بى نظير بودن فرانسويان)
همه سياست مداران و نخبگان فرانسه از انقالب كبير فرانسه گرفته تا ناپلئون و همچنين 
بعد از جنگ جهانى دوم بر استثنايى بودن فرانسه و فرهنگ و تمدن غنى اين كشور اصرار 
و تأكيد داشته اند. به عقيده بسيارى همچنان كه انگليسى ها به آتالنتيك گرايى و آلمانى ها 
بعد از جنگ جهانى دوم به صلح طلب بودن در سياست خارجى مشهور شده اند، فرانسوى ها 
نيز همواره به اين مى بالند كه ملتى استثنايى هستند و اين باور ميان نخبگان و روشنفكران 
فرانسه وجود دارد كه فرهنگ فرانسه از چنان ويژگى هايى برخوردار است كه آن را از ساير 

فرهنگ ها متمايز مى سازد (دهشيار، 1386 : 7) .
همين تأكيد بر استثنايى بودن و فرهنگ غنى فرانسه كه با نوعى ملى گرايى مثبت 
نيز همراه بود، در دوره دوگل به عنوان قهرمان ملى فرانسه به اوج خود رسيد. او رويكرد 
سياست خارجى خود را با تأكيد بر ميهن پرستى، ملت و مليت فرانسوى و تالش براى 
احياى ارتقاى موقعيت برتر فرانسه درصحنه جهانى از طريق رقابت با دو ابرقدرت قرار دارد 

(كريمى، 10:1386).

3-2-3. الئيسيته
فرانسه كشوري سكوالر است كه در آن آزادي انديشه و مذهب زير اعالميه حقوق انسان و 
شهروند تصويب شده در 1789 محترم شمرده مي شوند. جمهوري فرانسه بر پايه اليسيته 
بناشده و آزادي دين ها تضمين شده اند. قانون جدايي كليسا و سياست در فرانسه در 1905 
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به تصويب رسيد و در آغاز جمهوري سوم (1940-1871) به اجرا گذاشته شد.
انديشه الئيسم در اواسط نيمه دوم قرن نوزدهم در فرانسه ابداع و ازآن پس وارد 
دانشنامه ها و گفتمان سياسى اروپا شد و به عنوان يكى از مبانى رژيم هاى متمدن غربى 
درآمد. الئيسم يك نظريه سياسى است كه بر اساس آن دين از حكومت جداست، ولى اين 
نظريه مانع از افزايش آزادى هاى مذهبى نخواهد شد. بايد گفت الئيسم يك فرآيند سياسى 
و اجتماعى است كه مناسبات فى مابين دولت و دين را تبيين مى كند. طرفداران مكتب 
الئيسم معتقدند كه مفهوم رهايى از دين، دين زدايى نيست، بلكه تحديد فعاليت هاى 
سياسى دين در چارچوب قانون است، يعنى قانونمند كردن فعاليت سياسى مذهبى ها در 
حكومت يا دولت؛ بنابراين فعاليت فراقانونى دين يا مذهب در حوزه سياست پذيرفتنى 

نيست.
تا پيش از انقالب كبير، مسيحيت كاتوليك به مدت 10 قرن (از سال 987 تا سال 
1789 م) مذهب رسمي فرانسه بود و كليسا با اقتداري قابل توجه به عنوان يكي از منابع 
قدرت و همچنين متولي امور مذهبي و اعتقادي مردم، نقش مهمى درصحنه سياسي و 
اجتماعي فرانسه ايفا مى كرد. به دنبال انقالب مردمي و فراگير در سال 1789 م، تغييرات 
اساسي در فرانسه ايجاد شد كه اساس سنتي روابط حاكم در جامعه و به ويژه روابط دولت 
و روحانيون مسيحي را دگرگون كرد. بر پايه شعارهاي انقالبيون فرانسه «آزادي، برابري و 
مساوات»، اعطاي امتيازات ويژه به كليسا و روحانيون كاتوليك قابل توجيه و تفسير نبود. 
ازنقطه نظر سياسي نيز واكنش بسيار تند واتيكان و همچنين ساير دولت هاى اروپايي كه 
خود را مذهبي قلمداد مى كردند نسبت به انقالب فرانسه، به جدايي هرچه بيشتر اين 
كشور با نظام هاى سنتي سياسي و مذهبي اروپا انجاميد. به دنبال جدايي كليسا از دولت 
در سال 1905، جمهوري فرانسه اكنون دولتي الئيك است. همه اديان در فرانسه حضور 

دارند و دين مسأله اى فردي محسوب مى شود.

4-2-3. تجددگرايى فرانسويان
انقالب فرانسه اولين جنبش مردمي اروپا بود كه به فروپاشي حكومت 1500 ساله خاندان 
سلطنتي فرانسه (از كلويس اول 451 ميالدي تا لويي شانزده 1792) انجاميد و پايه هاي 
حكومت هاي سلطنتي اروپايي را لرزاند. انقالب با شروع كار « مجلس طبقاتي عامه» مركب 
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از نمايندگان اشراف، كليسا و توده مردم آغاز شد.
هر ملت بزرگى خود را ملت استثنايى مى داند؛ اما فرانسوى ها ويژگى يا استثنا بودن 
خود را در دالورى  انديشه و اخالق مى دانند. اين ساية انقالب فرانسه است كه بحث هاى 
اجتماعى را در اين مملكت چنين خون ريز و برادر كشانه جلوه مى دهد: آن جدل هاى 
تاريخى ميان سلطنت طلب و انقالبى، اصالح طلب و محافظه كار، نمايندة بورژوازى و قشر 
خودمختارى  مدافع  و  دولتى  تمركز  طرفدار  روحانيت،  دشمن  و  كليسا  طرفدار  كارگر، 
مناطق،  هوادار قدرت مجلس يا اقتدار رياست جمهورى... بااين همه، در وراى تمامى اين 
تضادها و بحث ها عناصر همگرايى وجود دارد كه به فرانسوى بودن معنا مى دهد: ايمان به 

آرمان خدمت به جامعه و باور عميق به نقش دولت در توسعة تمدن و پيشرفت...

5-2-3. ژئوپليتيك و جغرافياى خاص فرانسه
فرانسه يكى از قديمى ترين كشور ملت هاى اروپايى است. اگرچه اين كشور در آغاز نه مثل 
آلمان داراى وحدت زمانى بود و نه مانند انگليس محدوده جغرافيايى مشخص و معينى 
داشت. اين كشور با گذر از جنگ هايى كه قدرت هاى همسايه به راه انداختند، ساخته شد: 
جنگ با پادشاه انگلستان در جنگ هاى صدسال (1453-1346). جنگ با پادشاه اسپانيا 
در زمان حكومت چارلز كنت و جنگ با امپراتورى آلمان در زمان جنگ هاى سى ساله 

(1648-1618) (داودى فر، 150:1384).
«آندره زيگفريد» مى نويسد با توجه به تنوع شرايط و ويژگى هاى جغرافيايى مرزى 
فرانسه براى اين كشور سه جنبه قائل شده است: جنبه غربى، جنبه اروپايى برى و جنبه 
مديترانه ايى. او اين سه جنبه را عامل ايجاد تعادلى اصيل و يكتا در روحيه فرانسوى ها 
مى داند. او در ادامه مى نويسد، فرانسه از جبهه اطلسى خود با دريچه ايى كه بر اقيانوس 
پهناور گشوده شده به خارج مى نگرد، از اين راه است كه جاذبه هاى خارج اروپايى در آن 
تأثير مى كند و وسوسه هاى ماجراى دوردست در آن بيدار مى شود. اين فرانسه دريايى و 
استعمارى و توسعه طلب رنگ غربى واقعى پيدا مى كند. باوجوداين جنبه دريايى، فرانسه 
چنان ارتباط عميقى با اروپا دارد كه بريدن آن ممكن نيست. در جنبه دوم نيز تمامى 
حاشيه هاى شرقى اين كشور جزئى از اروپاى مركزى است. فرانسه از جبهه سوم؛ يعنى 
مديترانه ايى خود با آفريقا و آسيا و خاور دور ارتباط دارد، يعنى به لحاظ مكانى با جهانى 
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بيگانه و سحرانگيز و به لحاظ زمانى، با گذشته درخشان بشريت متصل است. اين مجموعه 
آميخته از تناقض است؛ يعنى فرانسه نگاهى به شرق و نگاهى به غرب دارد. نگاهى به 
گذشته و نگاهى به آينده، نگاهى به سنت جارى، نگاهى به پيشرفت و نوخواهى (منافى، 

.(216 ،1378
بنابراين فرانسه به عنوان قلب جغرافيايى جامعه اروپايى بين اقيانوس اطلس و مديترانه 
از زمان هاى دور مطرح بوده است و اين امر به مثابه برگ برنده اى براى اين كشور همواره 

مطرح بوده است (داودى فر،1384:150).

6-2-3. زبان فرانسه
زبان يكى از مهم ترين و وحدت بخش ترين نيروها در جمهوري فرانسه به شمار مى آيد. 
درواقع، زبان فرانسه عنصر پيونددهنده اجزاي تشكيل دهنده جمهوري فرانسه و ارزش هايى 
است كه زيربناي اين جمهوري را تشكيل مى دهد. در طول تاريخ، وحدت زبانى فرانسه با 
وحدت سياسى و تمركزگرايى در اين كشور رابطه داشته است. در سال 1992، پارلمان 
فرانسه قانون اساسى را اصالح كرد و زبان فرانسه را زبان جمهوري فرانسه اعالم نمود. در 
همين راستا دولت فرانسه به اقدامات حمايتى در برابر ورود كلمات خارجى به زبان فرانسه 
دست زده است و به مقابله با رواج فزاينده برخى زبان هاى منطقه اى كه در اقليت قرار دارند 
.(2001:3,Gordon) مانند زبان هاى برتون، كرسى، آلزاس، اكسيتان و غيره پرداخته است

امروزه،  دارد.  جهان  در  فرانسه  كشور  نفوذ  و  اعتبار  با  نزديكى  پيوند  فرانسه  زبان 
فرانسويان به خوبى به اين نكته واقف مى باشند كه زبانشان ديگر زبان ديپلماسى، قراردادهاي 
بين المللى و دربار و طبقه اشراف نيست؛ اما آن گونه كه ليونل ژوسپن، نخست وزير سابق 
فرانسه بيان داشته است: فرانسه ديگر زبان قدرت نيست اما مى تواند زبان ضد قدرت داشته 
باشد. دفاع از زبان فرانسه الزمه تنوع در سراسر جهان است. پطرس غالى، دبير كل سابق 
سازمان ملل متحد كه زمانى رياست سازمان بين المللى فرانكوفونى را نيز بر عهده داشت، 
طى يك اظهارنظر اين گونه بيان كرد: دفاع از زبان فرانسه مبارزه براي اطمينان يافتن از 
اين امر است كه جهانى شدن مترادف با يكسان سازى نيست و احترام به تنوع فرهنگى و 
زبانى به نيروي عمده اى براي يك دموكراسى واقعى در سطح جهانى تبديل شده است در 
همين رابطه، ليونل ژوسپن نيز ابراز داشته است: زبان فرانسه مى تواند به يكى از زبان هايى 
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تبديل شود كه بيانگر مقاومت در برابر يكسان سازى در جهان، عدم پذيرش كم رنگ شدن 
هويت ها و تشويق افراد به خالقيت و بروز اميال و احساسات خود در قالب فرهنگ خود 

.(Gordon,2001:5) باشد

7-2-3. گفتمان انقالبى فرانسه
فرانسه از ديرباز مهد آزادي به شمار مى آمده است. انقالب كبير فرانسه در 1789، تجسم 
ديدگاه هاى فالسفه عصر روشنگري بود. به دنبال اين انقالب بود كه براي نخستين بار 
منشور حقوق بشر و آزادى هاى اساسى افراد به تصويب رسيد. ازاين رو، فرانسه براي بسياري 
از افراد در جهان سوم نماد آزادي و عدالت طلبى به شمار مى آمده است و دولت فرانسه نيز 

همواره تالش مى كرده خود را به عنوان حامى كشورهاي درحال توسعه نشان بدهد.
هويت فرانسوي از دوران استعمار تاكنون داعيه هاى جهانى داشته است. در دورانى 
كه فرانسه به عنوان يك قدرت استعمارگر در جهان شناخته مى شد، اين كشور تالش 
از  و  دهد  ترويج  خود  مستعمرات  در  را  روشنگري  عصر  از  برگرفته  ارزش هاى  مى كرد 
اين بابت «مأموريتى متمدن ساز» براي خود قائل بود؛ اما در دوران پس از استعمار ابزار 
قدرت فرانسه عمدتاً محدود به فرهنگ و زبان شد. درواقع، فرانسويان تالش كرده اند يك 
مدل فرهنگى فرانسوي به جهانيان ارائه دهند. اين مدل متضمن يك شيوه زندگى خاص 
است كه در كنار «شيوه زندگى آمريكايى» و عمدتاً در تقابل با آن، به عنوان يك الگو به 
جهانيان ارائه شده است. فرانسويان مدعى هستند كه شيوه زندگى خاص آن ها بر شيوه 
شيوه  مشخصه  فرانسويان،  ديدگاه  از  دارد.  برتري  گوناگون  جهات  از  آمريكايى  زندگى 
زندگى آمريكايى غذاهاي آماده، لباس هاى بدقواره و سريال هاى تلويزيونى مبتذل است. 
درحالى كه در شيوه زندگى فرانسوي به جاى ابتذال، جلوه هاى يك فرهنگ متعالى در طرز 
فكري كه الهام گرفته از فالسفه بزرگ فرانسوي است، در غذاهايى كه با تكنيك هاى عالى 
آشپزي و با كيفيت باال تهيه هستى شناختى و در فيلم هاى روشنفكري مشاهده مى شود 

.(Mounier,2008:6)
ارزش هايى همچون آزادى، برادرى و برابرى كه از انديشه هاى انديشمندانى همچون 
روسو، منتسكيو، ولتر و ... برخاسته شده است، براى ژاكوبن هاى فرانسه بسيار اهميت 
داشته است. آن ها براى فرانسه يك مأموريت بى نظيرى براى گسترش ارزش هاى انقالب، 
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قائل بودند. به همين دليل آن ها خواهان صدور ارزش هاى انقالب به ديگر نقاط بودند. اين 
انديشه ها با ظهور ناپلئون و ظهور ناسيوناليسم جديد در اروپا به مثابه يك ايدئولوژى به بقيه 

نقاط جهان پراكنده شد و نهضت هاى فكرى و سياسى زيادى را به وجود آورد.
روساى جمهور فرانسه نيز همواره بر اين ارزش ها و اسطوره هاى انقالب فرانسه تأكيد 
زيادى داشته اند. والرى ژيسكاردستن، از مردم و ارزش هاى فرانسه به شدت تعريف مى كند 
و با اشاره به رسالت جهانى فرانسه در سال 1975 مى گويد: وقتى كه فرانسه به تمدن و 
آزادى، برابرى و ديگر ارزش ها و ميراث انقالب كبير خود رسيد، در همه جا از ما نام برده 
مى شد. فرانسه به عنوان مشعل آزادى و سازش توصيف مى شد و اين ها توانايى فكرى و 
 (Van Noije, Op.Cit:38) روشنفكرى فرانسه است و بايد به سراسر جهان گسترش يابد

شيراك نيز خود را پاسدار ارزش هاى جمهورى فرانسه معرفى مى كرد.

1-7-2-3. رابطه دين و سياست:
روابط بين دين و سياست امروزه داراى اقسام و طيف گسترده اى در ميان حكومت هاى 
جهان است. از يك سو در برخى كشورها همانند تركيه و فرانسه، جدايى دين از سياست 
تا حدى پيش رفته است كه از ورود دين و مذهب در دولت به شدت حراست مى گردد و 
از سوى ديگر، در برخى ديگر از كشورها همانند ايران قوانين و زمامدارى كشور بر اساس 

شريعت و قوانين اسالم پايه گذارى گرديده است.
يعنى  است،  عام»  اصطالح «مردم  براى  فرانسوى  معادل  اصل  در  الئيسيته  كلمه 
مردمى كه روحانى كاتوليك نيستند. پس از انقالب فرانسه اين معنا تغيير پيدا كرده و به 
مفهوم جدايى دين از شاخه هاى اجرايى، قانونگذارى و قضايى دولت به كار رفت. در اين 
مفهوم جديد سياست از دين جداست و دولت از اتخاذ مواضع دينى بر حذر داشته شده 

است حتى اگر اين مواضع در مورد مكاتب الحادى باشند.
اگرچه اين اصطالح در قرن نوزده به مفهوم امروزى آن نزديك تر شد، اما دولت وقت 
فرانسه تا قبل از سال 1905 جدايى دين از سياست را نپذيرفت اما در اين سال با تصويب 
قانون سال 1905 فرانسه در مورد سكوالريسم دولت از دخالت در امور مذهبى و تأمين 

مالى كليساهاى كاتوليك بر حذر داشته شد.
اين اصطالح امروزه يكى از مفاهيم اساسى در قانون اساسى فرانسه است. بند يكم اين 
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قانون تأكيد مى كند كه فرانسه يك جمهورى سكوالر است.
تأكيد بر ارزش هاى سكوالر و الئيسم نيز ازجمله اسطوره هاى فرانسه است كه از 
انقالب اين كشور برخاسته است. به همين دليل ورود دختران و مسلمانان فرانسه در 
مدارس دولتى و يا مستخدمان مسلمان در رستوران ها با حجاب اسالمى به عنوان زير سؤال 
بردن ارزش هاى جمهورى و سكوالر فرانسه شمرده مى شود. همچنين يكى از داليل مهم 
عدم اجازه ورود به تركيه براى ورود به اتحاديه اروپا كه فرانسويان مخالف سرسخت آن 

هستند را مى توان در اين راستا ارزيابى كرد.

نتيجه گيرى
همان طور كه بيان شد در سازه انگارى ازآنجاكه منافع از روابط اجتماعي حاصل مي شود، 
هويت يك امر رابطه اى است كه به معناي درك از خود و انتظارات از ديگران است. عمل 
نسبت به ديگران بر اساس معنايي است كه نسبت به آن كارگزار وجود دارد. بر اساس 
اين ديدگاه مى توان نتيجه گرفت محيط جهاني تنها به عوامل مادي محدود نمي شود 
بلكه فاكتورهاي فكري و هنجاري نيز اهميت دارند و خصوصيات دولت ها نتيجه تعامالت 
آن ها مي باشد و اينكه دولت ها داراي صفات ذاتي و از پيش تعيين شده نمي باشند. منافع 
و هويت ها مفروض و از پيش داده نمي باشند بلكه نتيجه تعامل اجتماعي مي باشند كه در 

فرايندهاي بين المللي در معرض تغيير مي باشند.
در بسيارى از موارد، الگوهاى رفتارى دولت ها كه از طريق سياست خارجى در سياست 
بين الملل تجلى مى يابد، با توجه به مختصات و ويژگى هاى هنجارى و فرهنگى و با در نظر 
گرفتن ميزان برخوردارى از قابليت ها و توانايى هاى الزم، صورت هاى پيچيده گوناگونى به 
صورت استيال، تساهل، همكارى، خودبسندگى، آشتى پذيرى، و… به خود مى گيرد. بر اين 
اساس، كشور و دولت  ما نيز داراى روش ها و زبان هاى ديپلماتيك گوناگونى در تعامالت و 
مناسبات خود با ديگران است. درنتيجه، مبادالت هنجارى و فصول مشترك و غيرمشترك 
ارزش ها، مشخص كننده موقعيت ديپلماتيك دولت ها در عرصه سياست بين الملل مى باشد. 
سازه انگارى به سياست گذار خارجى مى گويد بايد اهدافى را براى سياست خارجى دولت 
خود تعيين كند كه با توجه به زمينه گفتمانى بين المللى و فهم بين االذهانى حاكم بر آن 

امكان تحقق داشته باشد و اال هزينه هاى آن از مزايايش  مى تواند بيشتر گردد.
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اهميت رابطه فرهنگ و سياست خارجى و سياست بين الملل، زمانى مضاعف مى شود 
كه بخواهيم به مطالعه «سياست هاى خارجى مقايسه اى» روى آوريم؛ چه تحت اين شرايط، 
آثار و ويژگى هاى فرهنگى بر سياست خارجى و انعكاس آن در تعامالت رفتارى و واحدهاى 
سياسى با يكديگر مى تواند تصوير روشن ترى در سياست بين الملل به دست دهد. تصورات و 
برداشت هايى كه دولت ها از انگاره هاى فرهنگى و هنجارى جوامع گوناگون دارند، مى تواند از 
نگاه دارندگان آن متفاوت باشد؛ لذا درك صحيح از فرهنگ كشور فرانسه مى تواند در نحوه 
تعامل با آن در سياست خارجى، مؤثر واقع گردد. شواهد نشان مى دهد كه تعامل فرانسوى ها 
با ما بيش از 5 قرن دوام داشته است و شايد به همين خاطر است كه به تدريج مقصد اول 
دانشجويان ما، فرانسه شده است و اسناد مكاتبات ما هم در مقاطع مختلف به زبان فرانسوى 
بوده است. مطالعه اين 5 قرن روابط ايران و فرانسه، حاكى از غلبه نگاه فرهنگى بر اين روابط 

است و نشان مى دهد كه اين روابط با نگاهى آشتى جويانه صورت مى گرفته است.
درواقع بخش عمده اى از رفتارهاى سياست خارجى ايران، برگرفته از نوع هويتى 
است كه اين كشور در مقابل فرانسه براى خود تعريف كرده است. ثبات در استراتژى هاى 
سياست خارجى ايران نيز به پايدارى در ساختارهاى هويتى اين كشور برمى گردد. اصوالً، 
تغيير در ساختارهاى هويتى هر كشورى به ندرت صورت مى گيرد؛ چراكه هرگونه تغيير 
در شاخصه هاى هويتى، به علت پيوند با عناصر روانى،  نيازمند يك فرآيند زمانى طوالنى و 

شكل گيرى كنش هاى اجتماعى خاص خود است.
نتيجه  فرانسه،  و  ج.ا.ايران  هويتى  و  فرهنگى  مؤلفه هاى  تئورى،  اين  اساس  بر 
تأثيرگذارى ايده ها و ساختارهاى معنايى در هر دو سطح داخلى و بين المللى مى باشد. 
اين ساختارها به هويت كشورها و متعاقباً به منافع آن ها شكل مي دهد، همچنين انسان و 
دولت را موجوديت هاي اجتماعي در نظر مي گيرد كه برخالف نظريه هاي خردگرا، صرفاً به 
دنبال بيشينه سازى منافع ماّدي خود نيستند؛ بلكه طبق نقش هاى اجتماعي كه در فرايند 
جامعه پذيري ملّي و فرا ملّى كسب كرده اند، رفتار مي كنند. تعريف ما از منابع هويت ساز، 
مجموعه نظام هاى ارزشي و هنجاري است كه باعث قوام و تكوين ويژگي ها و خصوصيات 
اجتماعي، سياسي و فرهنگى يك ملت مي شود. طبعاً منابع هويتى نقش قابل توّجهى در 
برساختن اهداف و آمال سياست خارجى ايران ايفا مى كنند، سياست ها، رويكردها و رفتارها 
تابعى از چگونگى اثرگذارى منابع هويتى هستند و بيشتر در جهت گيرى هايى كه منافع 
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مادى در اولويت قرار ندارند، نمود دارند.
در اين مقاله تالش شد تا با حركت از سازه انگارى به عنوان نظريه ايى براى تحليل 
سياست خارجى، به نقشى كه مى تواند در تجزيه وتحليل سياست خارجى ج ا ايران و فرانسه 
داشته باشد، برسيم و از اين منظر بنگريم كه چه تجويزى براى سياست خارجى ايران در 

قبال اين كشور در عمل قابل استخراج است.
بر اساس پارادايم سازه انگارى و بر اساس روند هاى تعاملى تكرارى، ميان ايران و 
فرانسه هويت ها و انتظارات نسبتاً ثابت شكل گرفته است كه طرفين را وامى دارد يكديگر 
را دوست و دشمن هم به حساب آورند. همچنين اين پارادايم به ما خاطر نشان مى كند 
بلكه  نبوده؛  مادى  فاكتورهاى  فرانسه  قبال  در  ج ا ايران  رفتار  در  تعيين كننده  عامل  كه 

هنجارهايى است كه تأثير مستقيم بر هويت و منافع ايران دارد. 
با توجه به نقش عناصر هويتى در شكل گيرى سياست خارجى ايران و فرانسه از 
يك سو و محيط هنجارى بين المللى از سوى ديگر، مى توان گفت كه چارچوب تحليلى 
سازه انگارى كلى گرا توضيح جامع ترى از رفتارهاى سياست خارجى اين دو كشور ارائه 

مى دهد.
در حقيقت، رفتارهاى خارجى جمهورى اسامى ايران و فرانسه ناشى از اليه ها و 
پيچيدگى هايى است كه در داخل اين دو كشور وجود دارد. فهم اين پيچيدگى درگرو 
فهم معقول از فعل وانفعاالت و زيربناى نظام ارزشى سياست خارجى جمهورى اسالمى 
ايران و فرانسه است. درواقع،  فعل وانفعاالت و زيربناى نظام ارزشى ، منجر به شكل گيرى 
هويت جديدى شده است كه متضمن منافع و آرمان هاى اين دو كشوراست. اين گفتمان ها 
دربردارنده مجموعه مفاهيمى هستند كه به هويت جمهورى اسالمى ج.ا.ايران و فرانسه 

معنا مى بخشند كه به اختصار در ذيل آورده مى شود:
در مؤلفه تمدن ج.ا.ايرانى، عموماً تأكيد بر فرهنگ و تمدن ج.ا.ايرانى است. ازآنجاكه 
ج.ا.ايران يكى از كشورهاى داراى تمدن چند هزارساله است، از پشتوانه مناسب هويتى 
نيز برخوردار مى باشد فرانسه نيز كشورى است كه به لحاظ تمدنى بلوغ زيادى دارد و اين 

كشور هجده قرن تاريخ پيوسته دارد
در چارچوب ايران گرايى، ملت و مليت ايرانى مهم ترين منبع هويت ايران است. ملت، 
ارزش، حيات و منزلتى مستقل و قائم به ذات دارد. در فرانسه نيز همه سياست مداران و 
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نخبگان از انقالب كبير فرانسه گرفته تا ناپلئون و همچنين بعد از جنگ جهانى دوم بر 
استثنايى بودن فرانسه و فرهنگ و تمدن غنى اين كشور اصرار و تأكيد داشته اند. تأكيد بر 
استثنايى بودن و فرهنگ غنى فرانسه كه با نوعى ملى گرايى مثبت نيز همراه بود، در دوره 

دوگل به عنوان قهرمان ملى فرانسه به اوج خود رسيد.
به نظر مي رسد كه مهم ترين عنصر اساسي فرهنگ در كشور ما، عنصر معنويت ديني 
است كه به شكلي گفتماني بر بقيه عناصر فرهنگي سلطه دارد و جهت گيري هاي اساسي 
فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي را تعيين مي كند. اما برعكس جمهوري فرانسه 
بر پايه اليسيته بناشده و آزادي دين ها تضمين شده اند. قانون جدايي كليسا و سياست 
در فرانسه در 1905 به تصويب رسيد و در آغاز جمهوري سوم (1940-1871) به اجرا 
گذاشته شد. . به دنبال جدايي كليسا از دولت، جمهوري فرانسه اكنون دولتي الئيك است. 

همه اديان در فرانسه حضور دارند و دين مسأله اى فردي محسوب مى شود.
درحالى كه در آغاز قرن بيستم هنوز هيچ ملتى در سراسر آسيا با مدرنيته آشنايى 
نداشته و از هوشيارى ضرورى براى مردم ساالرى در اين بخش از جهان برخوردار نبود، 
ايرانيان با دست زدن به انقالب مشروطه، حركت به سوى مردم ساالرى را بنياد نهادند 
توسعه  موجب  جهان،  در  اسالمى  جمهورى  سوى  از  دينى  مردم ساالرى  الگوى  ترويج 
فرهنگ تعامل مدار مبتنى بر اهتمام دولت ها به خواسته مردم براى ايجاد جامعه بشرى 

متناسب با فطرت انسانى شده است.
در خصوص تجددگرايى فرانسويان بايد گفت كه انقالب فرانسه اولين جنبش مردمي 
اروپا بود كه به فروپاشي حكومت 1500 ساله خاندان سلطنتي فرانسه انجاميد و پايه هاي 

حكومت هاي سلطنتي اروپايي را لرزاند و اين تجددگرايى تا به امروز ادامه داشته است.
ازآنجايى كه ايران به دليل شرايط آب و هوايي و موقعيت استراتژيكي همواره در طول تاريخ 
محل عبور اقوام و ايالت گوناگون و شكوفايي فرهنگ هاي متنوع بوده، حاصل اين مراودات، 
گردآمدن مردماني با ويژگي هاي فرهنگي و زيستي متنوع است و به همين دليل، خاورشناسان 
ايران را خاستگاه تنوع دانسته اند. فرانسه نيز يكى از قديمى ترين كشور ملت هاى اروپايى است. 
فرانسه به عنوان قلب جغرافيايى جامعه اروپايى بين اقيانوس اطلس و مديترانه از زمان هاى دور 
مطرح بوده است و اين امر به مثابه برگ برنده اى براى اين كشور همواره مطرح بوده است. شباهت 
اوضاع طبيعى و جغرافيايى دو سرزمين ايران و فرانسه و تأثيرات تقريباً يكسان محيط بر روى 
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ساكنان آن ها، شباهت اخالقى عجيبى بين افراد ايرانى و فرانسوى به وجود آورده است، به طورى كه 
بيگانگانى كه به اين دو كشور مسافرت كرده اند، ايران را فرانسه آسيا ناميده اند.

زبان فرانسه مى تواند به يكى از زبان هايى تبديل شود كه بيانگر مقاومت در برابر 
يكسان سازى در جهان، عدم پذيرش كم رنگ شدن هويت ها و تشويق افراد به خالقيت 
و بروز اميال و احساسات خود در قالب فرهنگ خود باشد. همانند آن زبان فارسى نيز 
مى تواند يكى از پايه هاى حفظ هويت و استمرار فرهنگى ايرانيان و يكى از راه هاى احيا و 

بازتوليد اسطوره هاى فرهنگى ايران باشد. 
فرانسه،  و  اسالمي  جمهوري  خارجي  سياست  در  هويت ساز  منابع  از  ديگر  يكي 
گفتمان انقالب و فضاي متني حاصل از آن است كه در مقايسه با ديگر منابع هويتي، 
جايگاه رفيع تري دارد. هويت خواهى و كسب شخصيت در شعارها و هنجارهاي برآمده 
از انقالب اسالمي به عيان متجلّي است. به طوركلى خصلت فضاي انقالبي، "بازتاب دار" 
بودن آن توسط سوژه هاي انقالبي در جهان بيروني است و همين بازتاب انقالب است كه 
گفتمان سياست داخلي انقالب را به گفتمان سياست خارجي آن پيوند مي زند و دومي 
را متأثر از اولي مي گرداند. انقالب كبير فرانسه در 1789 نيز، تجسم ديدگاه هاى فالسفه 
عصر روشنگري بود. به دنبال اين انقالب بود كه براي نخستين بار منشور حقوق بشر و 
آزادى هاى اساسى افراد به تصويب رسيد. ازاين رو، فرانسه براي بسياري از افراد در جهان 
سوم نماد آزادي و عدالت طلبى به شمار مى آمده است و دولت فرانسه نيز همواره تالش 
مى كرده خود را به عنوان حامى كشورهاي درحال توسعه نشان بدهد. ارزش هايى همچون 
آزادى، برادرى و برابرى كه از انديشه هاى انديشمندانى همچون روسو، منتسكيو، ولتر و ... 
برخاسته شده است، براى ژاكوبن هاى فرانسه بسيار اهميت داشته است. آن ها براى فرانسه 
يك مأموريت بى نظيرى براى گسترش ارزش هاى انقالب، قائل بودند. به همين دليل آن ها 

خواهان صدور ارزش هاى انقالب به ديگر نقاط بودند.
يكي ديگر از مهم ترين مؤلفه هاي هويت ديني ايرانيان، نوع نگاه آنان به رابطة دين و 
سياست است، پيوستگي دين و دولت و محوريت خدا در فرهنگ سياسي ايرانيان، ريشه اي 
ژرف دارد و مي توان گفت از آغاز تا به امروز مشروعيت سياسي ريشه اي الهي داشته است. 
درحالى كه تأكيد بر ارزش هاى سكوالر و الئيسم ازجمله اسطوره هاى فرانسه است كه از 

انقالب اين كشور برخاسته است. 
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پس از شناخت اين موارد و تعيين نقاط اشتراك، افتراق، تضاد و اختالف و تناقض 
آن ها با هويت و هنجارهاى خودى، در درجه اول ترديدها كه سرمنشأ معماهاى امنيتى 
مى باشد به حداقل مى رسد. بنابراين چنانچه نتوان افتراق، تضاد و يا اختالف را نيز حل 
كرد، حداقل ترديدها در اين خصوص پايان مى يابد و اين خود نقطه شروع خوبى براى 
مى توان  بااين وجود  مى باشد.  قاطع تر  تصميم گيرى هاى  به منظور  به نفس بيشتر  اتكاى 
با استفاده از راهكارهاى توسعه تعامالت پايدار، ايجاد وابستگى متقابل، ايجاد نهادهاى 
مشترك، توسعه اعتماد متقابل به توسعه هويت و هنجارهاى مشترك به عنوان هدف نهايى 
دست يافت. رسيدن به چنين هدفى ازنظر سازه انگاران باعث ريشه كنى تهديد و يا حداقل 

به حاشيه رفتن تهديدات مى شود. 
بنابراين، مى توان نتيجه گرفت رهيافت سازه انگاران در راهبرد مقابله با تهديد بيشتر 
بر ريشه كنى ساختارى تهديد متكى است تا مهار يا كنترل تهديد و بر همين اساس 
مى پذيرد كه تهديدات ذاتى و اجتناب ناپذير نبوده بلكه با تغيير افكار، انديشه ها و عقايد 

مى توان آن ها را حذف نمود.
تالش  در  عمدتاً  سازه انگارى،  رويكرد  اساس  بر  فرانسه  و  ج.ا.ايران  راستا  اين  در 
هستند كه فهم مثبت از كشورشان را افزايش دهند اين شرايط به گونه اى اساسى مستلزم 
خويشتن شناسى دوباره كشور و قالب دادن به هويت آن در مسيرى است كه كشور را 
پايدار و برجسته سازد. بسيارى از موارد، الگوهاى رفتارى ج.ا.ايران و فرانسه در عرصه 
سياست جهانى _ كه از طريق سياست خارجى و شيوه هاى تبيين منافع ملى در سياست 
بين الملل تجلى مى يابد با توجه به ويژگى هاى هنجارى و فرهنگى و با در نظر گرفتن ميزان 
برخوردارى از قابليت ها و صورت هاى پيچيده گوناگونى به صورت استيال، تساهل، همكارى 

و آشتى ناپذيرى به خود مى گيرد.
پس بر طبق نتايج تحقيق بايد خاطرنشان ساخت كه در كنار تمام مؤلفه هاى هويتى 
و فرهنگى مشترك ايران و فرانسه كه كم هم نيستند مسأله رابطه دين و دولت و صدور 
كه  مى باشد  كشور  دو  روابط  در  متناقض  هويتى  مؤلفه هاى  ازجمله  انقالبى  ارزش هاى 
مى توان ضمن تأكيد بر مؤلفه هاى مشترك فرهنگى ديگر در روابط دو كشور اين موارد 
را به طور خاص در مورد كشور فرانسه با ديده اغماض نگريست و يا از تأكيد صرف بر اين 

مؤلفه هاى متناقض فرهنگى چشم پوشى نمود.  ٭
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