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Abstract 
Since 2011, the land of Syria has become a place for the war of discourses, each of 

which considers itself right and the other wrong, and seeks to reject the other. In the 
middle of this field, the Islamic Republic's approach to the foreign policy discourse in 
the Syrian civil war is defined by relying on the discourse of revolutionary Islamism in 
defense of the Baathist government of Syria. For regional powers (such as Iran and 
Turkey) and extra-regional powers (such as America and Europe), in addition to the 
significance of geopolitical, geostrategic and geoeconomic interests in which Syria is 
at the center of, the occurrence of the Syrian civil war (2011-2020), the formation of 
the center of the crisis between Sunni and Shia fundamentalist Islamic discourses, 
such as ISIS and Jabhat al-Nusra (representing the Sunnis) versus Lebanon's 
Hezbollah and the Islamic Republic of Iran (representing Shia Islam) and sending 
Muslim jihadist forces from all over the world to that place, attracted attention twofold 
to Syria. But in this field, the Islamic Republic was directly pressured by the liberal 
discourses of the Western countries due to its role in the Syrian civil war, and the 
moderate Sunni fundamentalist forces were directly supported by the Western 
countries. Based on a descriptive-analytical view based on discourse theory and the 
conflict between the discourse of the Islamic Republic and the discourses of Islamic 
fundamentalists and Western countries, this article seeks to answer the question of 
how we can evaluate the discourse governing Iran's foreign policy in the crisis of the 
Syrian civil war? To answer, the hypothesis is proposed that the Islamic Republic of 
Iran, based on the sign of the negation of sovereignty contained in the constitution, has 
started to fight with discourses to achieve hegemony in the region, which are in 
conflict with the hegemony of the discourse of revolutionary Islamism. 
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نظریه گفتمان و تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 

 هیسوري؛ مطالعه موردي:جنگ داخلی ا منطقهدر منازعات 

)2011-2020( 

 28/12/1400تاریخ دریافت:  *1 فرزاد رستمی
 24/07/1401تاریخ پذیرش:  2 ادیب نوروزي

 چکیده
شده که هر یک خود را حق  یی تبدیلها گفتمانتاکنون، به آوردگاهی براي جنگ  2011سرزمین سوریه از سال 

سیاسـت خـارجی    گفتمانو دیگري را ناحق پنداشته و به دنبال طرد دیگري است. در میانه این میدان، رویکرد 
نقالبـی، در دفـاع از حکومـت بعثـیِ     گرایی ا جمهوري اسالمی در جنگ داخلی سوریه با تکیه بر گفتمانِ اسالم

اي (هماننـد آمریکـا و    ي (همانند ایران و ترکیه) و فرا منطقها منطقههاي  سوریه، تعریف شده است. براي قدرت
ی و ژئواکونومیکی که سوریه در مرکـز آن قـرار گرفتـه    کیژئواستراتژ اروپا)، عالوه بر اهمیت منافع ژئوپلیتیکی،

هاي اسـالمی   ) و تشکیل کانون بحران بین گفتمانی میانِ گفتمان2020-2011(یه است؛ وقوعِ جنگ داخلی سور
اهللا لبنـان و   در مقابـل حـزب   بنیادگراي سنی و شیعی؛ نظیر داعش و جبهه النصره (به نمایندگی از اهـل سـنت)  

ط جهـان  جمهوري اسالمی ایران (به نمایندگی از اسالم شیعی) و اعزام نیروهاي جهادي مسلمان از اقصـی نقـا  
امـا در ایـن میـدان، جمهـوري اسـالمی توسـط        جا، توجه دوچندان آنان به سوریه را به خود جلب کرد؛ بدان

فشار مستقیم قرار گرفتـه و   آفرینی، در جنگ داخلی سوریه تحت ي لیبرالیستی دول غربی به دلیل نقشها گفتمان
ربی قرار گرفتند. این مقاله بر اساس نگـاهی  رو بنیادگراي اهل سنت مورد حمایت مستقیم دول غ نیروهاي میانه

ي هـا  گفتمـان مبتنی بر نظریه گفتمـان و بـر اسـاس تعـارض گفتمـان جمهـوري اسـالمی بـا          تحلیلی-توصیفی
است که گفتمان حاکم بر سیاست خـارجی ایـران    سؤالبنیادگرایان اسالمی و دول غربی، به دنبال پاسخ به این 

ایـن فرضـیه طـرح     سؤالارزیابی نمود؟ در مقام پاسخ به این  توان یمنه در بحران جنگ داخلی سوریه را چگو
نفی سلطه مندرج در اصول قانون اساسی براي کسب هژمونی  جمهوري اسالمی ایران بر مبناي دال که شود یم

 .رض دارندگرایی انقالبی، تعا ی نموده است که با کسب هژمونی گفتمان اسالمهای گفتماندر منطقه اقدام به مبارزه با 
 .گرایی؛ هژمونی گفتمان؛ سوریه؛ ایران؛ اسالم واژگان کلیدي:

 ........................................................................................................................  
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 مقدمه

ي باسـتانی نظیـر   هـا  يامپراتـور سرزمین سوریه از دیرباز تا به امروز آوردگاهی بوده کـه در آن از  
نظیـر بریتانیـا و فرانسـه و    ي استعماري ها يامپراتورو رومیان گرفته تا  انیمقدون ،انیهخامنش آشوریان،

 محـور  انـد؛ سـوریه   تثبیت موقعیت و جایگاه خود در ایـن منطقـه بـوده    حاال آمریکا و روسیه به دنبال
 تبـدیل  جهـان  ژئواستراتژیک محور به تا رود می امروز، به عرب بهار تحوالت از خاورمیانه ژئوپلیتیک

 دوقطبی نظام ابرقدرت دو توانسته ژئوپلیتیکش و جغرافیایی موقعیت دالیل به کشور این شود. اهمیت
هـاي علمـی و مطالعـات اسـتراتژیک      دهد (مرکز پژوهش قرار یکدیگر مقابل در دیگر بار یک را سابق

 .خاورمیانه)
هـا جهـت    هر ملتی در تاریخ به دنبال دستیابی به هژمونی و برتري بر دیگر اقوام، ملل و سـرزمین 

ی مـذهب  با توجیهات مختلف گفتمانی در غالب منافع ملی، دینی، نیل به هدف حفظ و بقاي نسل خود
و قومیتی بوده است. در این میان سوریه که دیرزمانی جزئی از منطقه شامات شناخته و اردن، فلسطین 

ي باسـتانی هماننـد اقـوام    ها تمدنو لبنان را نیز در دل خود داشت، تمدنی برآمده از تعارض گفتمانی 
ی و رومی و ادیانی نظیر اسالم و مسیحیت و یهودیت بوده است که رانیا ی،ونانی ،یبابل ي،مصر سامی،

هـاي   هاي غربـی و شـرقی جهـانی نظیـر آمریکـا و روسـیه و قـدرت        امروز زمین جنگ خونین قدرت
 اي نظیر ایران و ترکیه شده است. منطقه

فهـم آن بـدانیم   ي خـاص از سـخن گفـتن دربـاره جهـان و      ا وهیشـ در این میـان گفتمـان را اگـر    
توان از آن براي تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در منازعات  )، می24: 1400(نوروزي،

آفرینـی در   گرایـی انقالبـی بـه نقـش     اي استفاده کنیم که جمهوري اسالمی ایران با گفتمان اسالم منطقه
مـذاهب و   جی در میان ادیان،پردازد که به تثبیت هژمونی سیاست خار اي به نحوي می منازعات منطقه

 هاي متکثر در منطقه خاورمیانه نائل آید. فرقه
یی همانند سوریه کـه داراي هویـت متکثـر    ها نیسرزممذاهب و اقوام در  تکثر گفتمانی بین ادیان،

کشـمکش و   کـردي و عربـی هسـتند،    ي و قومیتی و نـژادي نظیـر ترکـی،   هودی ی،حیمس ی،سن شیعی،
فهم و نگاه خویش به  گرداند که در آن هر هویت، از دریچه گفتمانی را برساخته میتعارض در میدان 

 که خود را حق و دیگري را باطل خواهد پنداشت. پردازد یمصورتی به بازنمایی از واقعیت 
حق خـود و نیـات    مثابه تجاوز به ها هرگونه حضور دیگري را به ي مطالب باال، این گفتمان درنتیجه
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ي خـود را  ها تالشزمان  حساب آورده و هم تري و تسلط بر منطقه و شکست خویشتن بهشوم براي بر
را طـرد   هـا  گفتمـان عنوان راه حق و حقیقت بازنمایی نموده و مطالب مطروحه در دیگـر   در این راه به

 گرایی انقالبی ایـران بـه واسـطه ابعـاد تأثیرگـذار در مسـائل       . در این میان نقش گفتمان اسالمدینما یم
گرا در جهـان پسـاجنگ    منطقه، اهمیتی روزافزون یافته است. به دلیل گسترش نقش رویکردهاي اسالم

نشین بودن بخش اعظم خاورمیانه؛ عمالً جمهوري اسـالمی در منطقـه و جهـان نقشـی      سرد و مسلمان
مـان  هـاي گفت  کننده به دلیل رویکرد انقالبی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران کـه بـر دال   تعیین
 گرایی انقالبی استوار شده، پیدا کرده است. اسالم

 تحقیق نهیشیپ مرور و -الف

هماننـد   انـد  نگاشـته محققینی که در رابطه با جنگ داخلی سوریه و سیاست خارجی ایران مطلبـی  
نوشـته ابـراهیم متقـی و ابـراهیم سـعیدي      » بررسی سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه«مقاله 

 انـد  پرداختـه خود  هاي دیدگاهگرایی و مبتنی بر منافع ملی به شرح و بسط  قالب نگاه واقع در )،1394(
شـده و جنـگ داخلـی در ایـن      ي روابط جمهوري اسالمی ایران و سوریه پرداختهها شهیرکه در آن به 
نـام  ي که از آن با جبههغربی براي از بین بردن -عبري-هاي عربی گرفته از تالش دولت نهکشور را نشا

و بـه دنبـال تجـویز نگـاه راهبـردي بـراي        برنـد  یمـ محور مقاومت به مرکزیت جمهوري اسالمی نام 
 .باشند یمجمهوري اسالمی در کنار توجیه حضور ایران در سوریه 

واقع این محققین بیشتر از زاویه نگاه خاص جمهوري اسالمی و بدون توجه بـه زوایـاي فهـم و     به
که ظن سوء نگري به سود ایـران   اند پرداخته، به رویدادها وقایع در سوریه نگاه دیگر بازیگران اثرگذار

حال در راستاي  شدت تجویزي و درعین به نگاهشانخصوص که  به گردد یمي آنان استفهام ها نوشتهاز 
هـاي عربـی و غربـی     توجیه اقدامات ایران در منطقه در کنار محکوم کردن دیگر بازیگران نظیر دولـت 

 هستند.
در چـارچوب نظریـه   (تحلیل سیاست خارجی ج.ا. ایران و عربستان سعودي در سـوریه  «در مقاله 

)، مبتنی بر پـذیرش موقعیـت ژئواسـتراتژیک و    1394نوشته محمدعلی شهریاري و دیگران ()» ها يباز
ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سوریه به واکـاوي سیاسـت خـارجی ایـران و عربسـتان در قبـال سـوریه        

اي در موقعیـت   ي و فـرا منطقـه  ا منطقـه شده است و دلیل اهمیت سـوریه را بـراي کشـورهاي     تهپرداخ
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. این مقاله نیز عنصر برخورد با جبهه مقاومت اسالمی به مرکزیت ایران ندیب یمالجیشی این کشور  سوق
قابل توسط اعراب را ازجمله دالیل وقوع بحران در سوریه پنداشته و جنگ در سوریه را حول محور ت

تحلیل نموده اسـت؛ در   ها يبازعنوان دو رقیب سنتی مبتنی بر نظریه  سنتی ایران و عربستان سعودي به
این مقاله هم مبتنی بر نگاه توجیهی نسبت به عملکرد ایران در منطقه، حضور جمهوري اسـالمی را در  

پیـروزي عربسـتان در   ي ایران الزم دانسته و شکسـت ایـران را عامـل    ا منطقهسوریه براي حفظ منافع 
که پیروزي یکی شکسـت دیگـري و بـالعکس را رقـم میزنـد       ها يبازمنطقه مبتنی بر جبرگرایی نظریه 

 معرفی نموده است.
که توسـط سـیدامیر نیـاکویی و    » کردهای: اهداف و روهیسور بحران معارض در گرانیباز« در مقاله

المللی خواهـان سـقوط    ین بازیگران بینتر ) نوشته شده است براساس اینکه مهم1391حسین بهمنش (
هاي ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی به  نظام سوریه هستند و در چارچوب نگرش منفعت محور در شاخه

ترکیـه و عربسـتان    آفرینی بازیگران بحران سوریه پرداخته و معتقد است که منافع آمریکـا،  تحلیل نقش
انی را در جلوگیري از گسترش سرزمینی ژئـوپلتیکی  پوش در سوریه همپوشانی دارد و نقطه ثقل این هم

هاي تحت  نیاکویی و بهمنش بدون توجه به این نکته که ترکیه در بسیاري از موارد گروه .داند ایران می
توجـه بـه آنکـه آمریکـا صـرفاً از       حمایت آمریکا و عربستان را مورد هجوم خود قـرار داده و نیـز بـی   

هاي تندرو اسـالمی   د درحالی که عربستان به صورت نامحدود از گروهکن رو حمایت می هاي میانه گروه
دهـد کـه در    ها علیـه ایـران رأي مـی    پوشانی منافع این سه کشور و همراهی آن کند، به هم حمایت می

 میدان عمل این اتفاق هرگز رخ نداده است.
 صـادقی و لطفـی   نوشـته » هیدر قبال بحران سـور  رانیا یاسالم مواضع جمهوري لیتحل«در مقاله 

شـد وقـایع سـوریه در ادامـه بهـار عربـی        نماید که در ابتدا تصـور مـی   )، این نظر را مطرح می1394(
اسالمی) کشورهاي عربی است اما به واسطه گسترش حضور نیروهاي بنیادگراي تکفیـري کـه منـافع    (

ا مبتنـی بـر دفـاع    انـداخت، ایـن مواضـع خـود ر     ایران را در کنار منافع حکومت بشار اسد به خطر می
علـل همگرایـی بـین ایـران و     «چنـین در مقالـه    ژئوپلتیکی از خود و نظام سوریه قرار داده است و هم

نوشته مهدي نطاق پور و محمدرضا بشارتی که در فصـلنامه  » سوریه و تأثیر آن بر امنیت سیاسی ایران
 نسبت به واکاوي و بررسـی اساس رویکرد نظري همگرایی  مطالعات دفاعی و امنیتی چاپ گردیده بر

اقتصـادي اقـدام بـه تجـویز      دینی، مذهبی، هاي سیاسی، اساس زمینه نحوه همگرایی ایران و سوریه بر
 راهکارهایی براي گسترش همگرایی بین ایران و سوریه نموده است.
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در زمینه سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی نیـز چنـدین جلـد کتـاب بـراي سیاسـت خـارجی          
نوشته کیهـان  « سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در خاورمیانه« همانند کتابجمهوري اسالمی 
نوشته زهـره پوسـتین چـی و    » الگو و روند در سیاست خارجی جمهوري اسالمی »برزگر و نیز کتاب

» سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی ایـران   «ابراهیم متقی، به تحریر درآمده است. در این میان، کتاب 
نی فیروزآبادي با نگاهی کل به جز، به تشریح سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی از   نوشته دکتر دهقا

هاي  پرداخته و با بررسی موضوعات مختلف و تئوریک گفتمانی احزاب و گرایش 1392تا  1357سال 
نـژاد دو گفتمـان    مختلف سیاسی در جمهوري اسالمی از زمان دولت موقت تا دوران محمود احمـدي 

کند که بـر ایـن    گرایی انقالبی را در سیاست خارجی جمهوري اسالمی شناسایی می گرایی و اسالم ملی
گیري از کلیات افکار دکتر دهقـانی بـه تشـریح گفتمـانی سیاسـت خـارجی        اساس، در این مقاله با وام

جمهوري اسالمی به طور اخـص در سـوریه پرداختـه شـده اسـت چـرا کـه بـا توجـه بـه تحقیقـات            
ي مبتنـی بـر نگـاه گفتمـانی بـه      ا مقالـه زبان، تاکنون هیچ  ي داده مقاالت فارسیها هگایپاگرفته در  انجام

جمله بحران جنگ داخلـی سـوریه نپرداختـه اسـت و      ي منا منطقهسیاست خارجی ایران در منازعات 
اولین مقاله به زبان فارسی در این زمینه دانست کـه در نـوع خـود نـوآوري در      توان یممقاله حاضر را 

تحلیل شرایط حاکم بر سیاست خارجی ایران در وقایعی نظیر جنگ داخلـی سـوریه محسـوب    و تجزیه
 .گردد یم

 مبانی نظري -ب

ي نظریـات  هـا  شـاخه  نیتر تازهدر این مقاله بر اساس رویکرد توصیفی نظریه تحلیل گفتمان که از 
 ان خواهیم نمود.الملل مبتنی بر پساساختارگرایی است به شرح و بسط سیاست خارجی ایر روابط بین

 گفتمان لیتحل -1

اي اسـت کـه بـر اسـاس      رشـته  نظریه تحلیل گفتمان اصطالحی کلی براي اطالق به مطالعاتی میان
فهم معنـا در   شناسی دیگر به و هرگونه روش نشانه گفتار شناسی به تحقیق پیرامون نوشتار، اصول زبان

تحلیـل گفتمـان در زبـان     .پـردازد  یمن و اهمیت قائل شدن براي نقش زبا رویکردهاي مختلف فکري
شـده اسـت و یـک گـرایش مطالعـاتی       کـالم و تحلیـل گفتـار ترجمـه     لیتحل فارسی به سخن کاوي،
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 شناسـی،  ي انسـان هـا  رشـته اي است که از دهه شصـت مـیالدي موردتوجـه اندیشـمندان در      رشته میان
مند به شـناخت چـارچوب    القه، روانشناسی و علوم سیاسی قرار گرفت که عشناسی جامعه ،نگاري قوم

 حاکم بر ساختار زبان و نوشتار و گفتار بودند.
دیگـر داراي   عبارت به شوند، یمحسوب م یاجتماعی انیجر ؛هر نوع گفتار، کالم و نوشتارازآنجاکه 
. در هـر  کننـد  یمکان و زمـان تفـاوت مـ    حسب ها هستند. گفتمان یو ساختار اجتماع تیسرشت، ماه

هـا بـاهم    گفتمـان  گـر یمتفاوت وجود دارد، عالوه بر آن از هر کشور به کشـوري د هاي  کشور گفتمان
کـه در آن شـکل    یمختلفـ  یاجتمـاع  هاي ها با توجه به انواع نهادها و کاربست . گفتمانکنند یتفاوت م

 یو کسـان  سندینو یم ای کنند، یم افرادي که صحبت شأنو  گاهیجا ت،یبا توجه به موقع زیو ن رندیگ یم
 کدستیهمگن، واحد و  یانیو بستر گفتمان، جر نهیزم نی؛ بنابراکنند یخاطب آنان هستند، فرق مکه م

 ریشه در زبان و نوشتار و گفتار دارد و خالصه آنکـه در  ها تفاوت) و این 55: 1380،لنمک دا(. ستین
شـده و  هـایی سـاختاربندي    است که زبان در چـارچوب قالـب   نیا گفتمان از موارد منظور از اريیبس

 تیـ هـا تبع  قالـب  نیدر گفتار خود از ا یاجتماع اتیهاي مختلف ح مردم به هنگام مشارکت در حوزه
 ).17: 1392یورگنسن و فیلیپس،کنند ( یم

به عنوان مثال در جوامعی که دین غالب مردمان اسالم است، گفتمـان حـاکم بـر مـردم مبتنـی بـر       
 هـایی نظیـر نمـاز، روزه، حـج و حکومـت اسـالمی        ها و معناهایی است که در دین اسالم با دال نشانه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعارض گفتمانی در مذاهب اسالمی -1شکل شماره 

 )نگارندگان(منبع: 



 
 ...نظریه گفتمان و تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران درفرزاد رستمی و همکار: 

 

 
 

35 

تبیین گردیده است. در همین حال در سرزمین ایران دین اسالم مبتنی بر مذهب شـیعه داراي  معرفی و 
هایی با دین اسالم در عربستان مبتنی بر مذهب اهل تسنن بر روي پـذیرش امامـت معصـومینی     تفاوت

یـز  بنـابراین شـاهد تنـوع و ن    طالب به وجود آمده، است؛ که از بطن امام اول شیعیان یعنی علی ابن ابی
 ها در جهان آفرینش حتی در یک دین واحد با مذاهب مختلف هستیم. تعارض گفتمان

اسـاس   کـه در مقالـه حاضـر بـر     هاي فکـري مختلفـی وجـود دارد    در نظریه تحلیل گفتمان، نحله
موف به تبیین مفاهیم چارچوب نظري و تحلیل گفتمـان سیاسـت خـارجی ایـران     -ي الکالئوها شهیاند

نظریـه مبتنـی بـر اصـول      نیتـر  ناب توان یمموف را -که نظریه گفتمان الکالئو خواهیم پرداخت، چرا
پساساختارگرایی دانست که با تأکید بر اینکه گفتمان است که همـه چیـز را در جهـان از سیاسـت تـا      

 .سازد یماقتصاد و فرهنگ در قالب معنا بر 
اقـوام و کشـورها    مـذاهب،  ادیـان، هاي مختلف  ثباتی بنیادین بر نقش زبان در گفتمان چون یک بی

واسطه تماس و کشمکش  ثابت برقرار بماند چرا که به تواند ینممعنا هرگز  عمالًوجود دارد، در نتیجه 
 Discursive( یگفتمـان دسـتخوش تغییـر خواهـد گردیـد و درنتیجـه کشـمکش        هـا  گفتمـان با دیگر 

Struggleبـراي تثبیـت     گفتمـان  ر این جنـگ، هـر  هاي متکثر جهان وجود دارد. د ) همواره بین گفتمان
است کـه ایـن    ها گفتماندر میان دیگر  گفتمانشمعناي گفتمان مدنظر خودش به دنبال هژمون نمودن 

گرایـی انقالبـی جمهـوري     ها همانند گفتمان اسـالم  سازنده یک کشمکش دائمی بین گفتمان امر نیز بر
تـرین نکـات نظـري در تحلیـل گفتمـان       مهـم  گرایی وهابی است. در زیـر بـه   اسالمی و گفتمان اسالم

 اي مختصر شده است. اشاره

 زبان -2

که در بهترین حالـت آن را ابـزاري بـراي     ها انساندر منطق قدیم، زبان یک ابزار ارتباطی بود میان 
 هکـ  ولی در منطق جدید، زبان نماینده یک نظم معنایی و اجتماعی کالن است پنداشتند یمایجاد تفاهم 

و شـناخت و فرهنـگ و تعلقـات و عواطـف و      یاز آگاه ییایدن و است یخیو تار ین االذهانبی جهان
گـروه   کیهاي  و ارزش یزبان هم انباشتگاه آگاه؛ است کنش و تجربه و برساخت و ساختار و قدرت

یورگنســن و هـا اسـت (   آن يآور اســتداللي  شـیوه و  يملـت اسـت، هــم روش موجـه سـاز     کیـ و 
 ).29: 1398فیلیپس،

با این تعریف از زبان، اگر بخواهیم تعریفی کلی از گفتمان انجام دهیم بایـد بگـوییم کـه گفتمـان     
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ي خاص براي سخن گفتن درباره جهان و فهم آن مبتنی بر سخنانی سـت کـه توسـط گوینـده و     ا وهیش
یم که بگوی میتوان یمو اگر بخواهیم این تعریف را بازهم کمی گسترش دهیم  گردد یمشنونده برساخته 

زبان، هم گفتن و هم شنیدن و هم خواندن و هم نوشتن است که هر وقت ما در این معناي اخیرالذکر، 
گونـه کـه گفتمـان از سـخن      بنابراین همان گوییم در حال تولید متن و یا تولید گفتار هستیم؛ سخن می

ي گفتمـان دانسـت کـه     زبان را عنصر سازنده توان یمو  ردیگ یم، سخن نیز از زبان نشات دیآ یمگفتن 
و اولویت در میان این دو بـا   شود یمعنوان کنشی نام ببریم که شامل گفتار و نوشتار  از آن به میتوان یم

بدون آنکه فکـر   شود یمنوشتار خواهد بود چراکه نوشتار باقی است در حالی که گفتار در لحظه خلق 
از  ییهـا  ییبـا کمـک زبـان بازنمـا     مـا ت کـه  گونه گف این توان یمبنابراین  خاصی پشت آن بوده باشد؛

 ،زبـان  قتیدر حق و ستندین موجود شیاز پ تیواقع کیاز  یوجه بازتاب هیچ که به میکن یخلق م تیواقع
 ).29: 1398(یورگنسن و فیلیپس، نقش دارد تیدر برساختن واقع

 یی و برساخت واقعیتبازنما -3

و تـاریخی را   کنـد  یمـ این مسئله بدین معناست که هر گفتمان از نگاه خود واقعیتـی را بازنمـایی   
یـک گفتمـان از بیانـات     عتاًیطباز نگاه گفتمان دیگر معناي واقعیت ندارد و  لزوماًکه  سازد یمبرساخته 

حقیقـت از   و گفتمان دیگر در یک میدان گفتمانی ضمن رد حق و کند یمخود استفهام حق و حقیقت 
بـدان   نیا. پردازد یمنگاه آن گفتمان، به بسط واقعیت و حق و حقیقت بر اساس نگاه گفتمانی خویش 

 یکـ یزیف يها دهیپدو نیز  اند یواقع يامور ها ییو بازنما یمعانبلکه وجود ندارد  یتیکه واقع ستیمعنا ن
). این فهم معنا 29: 1398ن و فیلیپس،(یورگنس کنند یم دایگفتمان معنا پ قیوجود دارند اما صرفاً از طر

در تضاد کامل بافهم معنا در گفتمان دیگري باشد همانند تفاوتی کـه در فهـم    تواند یمدر یک گفتمان 
گفتمانی یک مسلمان بافهم گفتمانی یک یهودي از دین و امورات دینی همانند گرفتن یا نگـرفتن ربـا   

از  مسـائل شده ولی در دین یهود ربا حالل است. همه ایـن   وجود دارد که در دین اسالم ربا حرام بیان
و از دل  دیـ نما یمـ ستگاه زبان است که خلق گردیده و درنتیجه جهـان اجتمـاعی را برسـاخته    طریق د

و بـا   ردیـ گ یمـ سالی شکل  همین زبان است که هویت و روابط ما در جهان اجتماعی از کودکی تا کهن
شاهد تغییر در سطوح روابط اجتماعی نیـز در جهـان خـواهیم بـود چراکـه       عمالًهر تغییر در گفتمان 

اختیـار   عنوان سوژه در دنیاي پساساختارگرایی شناسانده شده و دیگر هویت منفعل و بـی  سان خود بهان
 ، ندارد.کند یمگرایی را که انسان یک ابژه تصویر  مفاهیم ساختارگرایانه و اثبات
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 گفتمانی دال -4

 لیتبـد  یهـاي گفتمـان   بـه دال  یاجتمـاع  يها تیفضا واقع نینظام داللت است و در ا کیگفتمان 
 لیتشک ییمعنا ستمیس کیها  دال نیبندي ا از مفصل شوند، یم لیها تبد به دال ها تیواقع یوقت .شود یم

یورگنسـن و  ( ردیـ گ یگـاه) شـکل مـ    (گـره  يدال مرکـز  کیـ  رامـون یپ یو گفتمـان  گـردد  یمـ  تیو تثب
یـا   هـا  دالي اسـت از  ا مجموعـه ادعا کنیم کـه گفتمـان    میتوان یم). بر این اساس ما 76: 1398فیلیپس،

 شـود  یمـ ها در ارتباط با یکدیگر تثبیت گردیده و یک نظام معنایی جدید ساخته  که معناي آن ها نشانه
هاي متعددي نظیر ظالم و مظلوم،  گرایی انقالبی جمهوري اسالمی ایران که از دال همانند گفتمان اسالم

 نفی سلطه و انقالب عاشورایی تشکیل یافته است.
ـ   میکنـ  هیتشب رهیدا کیاگر گفتمان را به  میانه،در این  کـه آن را دال   ندینشـ  یمـ  یدر مرکـز آن دال

 يو معنـا  ابندی یسامان م يدال مرکز نیبا ا هها در رابط ها و نشانه دال هیو بق مینام یم گاه گره ای يمرکز
گفتمـان   کی يها گره زننده همه نشانه يدال مرکز درواقع .خورد یم وندیپ يمرکز دال نوعی با ها به آن

شکل  يدال مرکز رامونیهایی که در پ دال ممکن است در مرکز دو دال وجود داشته باشد. یاست. گاه
 یورگنسـن و فیلیـپس  ( مینـام  یها هستند را عناصر مـ  لحظه هیهایی که در حاش ها و دال لحظه رندیگ یم

 میواژگان و کلمات و مفـاه  ها نامما  يها نشانه م،یسیون یم یمتن ای مییگویسخن م یما وقت)؛ 82: 1398
 .جمالت و عبارات و کل متن هم نشانه هستند ی. حتهستند

 و هژمونی گفتمانی کشمکش -5

ي از سخنان و گفتـار کـه   ا رهیزنجصورت مداوم با  به تان یاجتماعشما در زندگی فردي، گروهی و 
برآمده از زبان است روبرو هستید و از دل این گفتار است که شیوه زنـدگی شـما و دیگـري و نقـش     

واسـطه تفـاوت در    و درنتیجه با هر چارچوب و ساختار متفـاوت بـه   ردیگ یمدر اجتماع شکل  فعالتان
ود سـازنده نـوعی تعـارض در    که خـ  ردیگ یممختلفی شکل  هاي گفتمانشیوه بیان و کاربردهاي زبان، 

 ي واسـطه  بـه زبـان   اینکه الکالئو موف معتقدند کـه  کما و درنتیجه کشمکش گفتمانی است، ها گفتمان
 يهـا  واژهکشـمکش گفتمـانی یکـی از     و به همـین دلیـل   شود یمدچار تغییر  ها گفتمانتماس با دیگر 

 ).26ص  ،1398 یورگنسن و فیلیپس( استکلیدي این نظریه 
وگـو   ن کشمکش گفتمانی را در روش متفاوت و خاص هر گفتمان براي نگریستن و گفـت دلیل ای
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در رابطه با اوضاع جهان اجتماعی و فهم آن دانست که منجـر بـه تـالش هـر گفتمـان جهـت تثبیـت        
واسـطه   . هژمونی یعنی انحالل تعـارض و کشـمکش بـه   شود یمعنوان گفتمان هژمون  موقعیت خود به

 گفتگو تثبیت گشتن معناي یک گفتمان بر گفتمان دیگر. جابجایی میان مرزهاي

 میدان گفتمان -6

ي معنایی و حـاالتی کـه یـک گفتمـان مطـرح کـرده و       ها برساختهموف به تمام -در نظریه الکالئو
واقـع   گوینـد. بـه   ، میدان گفتمـانی مـی  کند یمي معناهاي بالفعل و بالقوه گفتمان دیگر را طرد ها داللت

 پندارند یمکه اندیشه خود را حق و واقعیت  باشند یمف هر یک داراي میدان گفتمان ي مختلها گفتمان
که این کشمکش گفتمانی حق و ناحق در یک  دانند یمرا ناحق و کاذب  ها گفتماني دیگر ها شهیاندو 

 .ردیگ یممیدان گفتمان شکل 

 گیري از گفتمان در تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسالمی بهره -7

مطالب گفته شده، براي فهم گفتمانی سیاست خارجی جمهوري اسالمی، باید بـه سـراغ    اساس بر
گیرنده جمهوري اسالمی رفـت. مشخصـاً قـانون اساسـی      محتواي تولیدشده در نهادهاي اصلی تصمیم

شود که تمام حرکات و رفتار حکـام در آن لحـاظ    ها شناخته می یک سند باالدستی در تمامی حکومت
تـرین منـابع    بنابراین یکی از مهـم  گیري موظف به رعایت این قوانین است؛ تصمیمشده و هر شخص 

 جمهوري اسالمی ایران است. 1368این مقاله متن صریح قانون اساسی مصوب سال 
دیگر منبع مهم این مقاله در تحلیل گفتمانی از رویکرد جمهـوري اسـالمی بـه سیاسـت خـارجی      

هـاي سـران سیاسـی و نظـامی      تواي تولیدشده از افکـار و اندیشـه  ها و مح اي، مبتنی بر سخنرانی منطقه
اهللا  اهللا خمینی) و رهبر فعلی آن یعنـی آیـت   گذار انقالب (آیت جمله رهبر بنیان درجه اول حکومتی من

ي  هـاي فعلـی و آتیـه    صورت شفاف سیاسـت  اي به اي است که بدون هیچ شک و شبهه سیدعلی خامنه
 نماید. انون اساسی، تبیین و طراحی میق 110نظام را مبتنی بر اصل 

هـاي معتبـر    و در نهایت با استفاده از منابع رسمی و تخصصی تولیـد محتـوا شـده توسـط رسـانه     
جمهوري اسالمی ایران نظیر سایت شوراي نگهبان که مفسر و پاسدار قانون اساسـی ایـران اسـت، بـه     

اي بـا پیـدا    می در منازعات منطقهشرح و بسط نظریه گفتمان و تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسال
 هاي مرکزي و سیال و بسط گفتمانی آن خواهیم پرداخت. کردن دال
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 منابع تحلیل گفتمانی الزم جهت تبیین رویکرد سیاست خارجی جمهوري اسالمی -2شکل شماره 

 )نگارندگان(منبع: 

 تاریخچه گفتمانی روابط ایران و سوریه -پ

پیش از پرداختن به گفتمان سیاست خارجی جمهوري اسالمی در جنگ داخلی سـوریه ناچـار بـه    
در دسـت یـافتن بـه بیـنش و فهـم گفتمـانی صـحیح از         تواند یمبازخوانی بخشی از تاریخ هستیم که 

مرکزي و سیال و کشمکش گفتمانی موردمطالعه، به ما کمـک نمایـد. ایـن تاریخچـه روابـط       هاي دال
 بندي کنیم. به دو بخش قبل از جمهوري اسالمی و بعدازآن تقسیم میتوان یمایران و سوریه را مابین  فی

 جمهوري اسالمی سیتأسو  1357ایران با سوریه تا قبل از انقالب سال  روابط -1

 صـورت  بـه  بیشتر گذشته در که دیگر عربی اکثر کشورهاي با سوریه سیاسی، شناسی جامعه نظر از
)، زیرا منطقه شـامات کـه سـوریه از    1390است (دبیري، متفاوت اند کرده زندگی نشینی بادیه و اي قبیله

دل آن به وجود آمده است، داراي تنوع فرهنگی و قومی و مذهبی بسیار زیادي است که کـار را بـراي   
 تحلیل سیاسی وضعیت جامعه سوریه سخت نموده است.

بزرگ شام بوده است؛ سرزمینی کـه کشـورهاي   سوریه کنونی، در گذشته بخشی عمده از سرزمین 
اي بس دراز در طول تاریخ دارد تـا   گرفت؛ این منطقه، سابقه فلسطین و اردن را در برمی لبنان، سوریه،

دانند. در طول تاریخ، اقوام مختلفی از قبیل  جایی که مورخان، قدمت آن را در حدود پنج هزار سال می
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انـد   یونانی، رومی و ایرانی بر این منطقه حکومت کـرده  ، بابلی،آشوري سامی، آموري، آرامی، مصري،
هـاي عثمـانی    ها و سپس تـرك  ). همه این موارد را در کنار حمله مغول128: 1395(دهقان و دیگران، 

تسـخیر نماینـد و تـا پـس از جنـگ اول جهـانی و        1516قرار دهید که توانستند شـامات را در سـال   
 می را در این منطقه بسط دهند.اضمحالل عثمانی، فرهنگ اسال

هـاي   ولی تعارضات گفتمانی در شامات کماکان پابرجا بود چراکـه؛ درواقـع تـا بـه امـروز اقلیـت      
: 1393انـد (آرمسـتو،   مانـده  مسیحی بسیاري در مصر، فلسطین، عراق، سوریه و مخصوصـاً لبنـان بـاقی   

فهم فرهنگ حاکم بر منطقه شـامات  اي را براي  شناسی سیاسی وضعیت پیچیده ؛ که از نظر جامعه)268
هاي مختلفی شـامل سـوریه، لبنـان،     فراهم آورده است به خصوص پس از اضمحالل عثمانی که دولت

 اند. فلسطین و اردن را از دل شامات به وجود آورده
از سویی مورد تقدیس یهودیانی است که این منطقه را تـا زمـان برچیـده شـدن حکومـت       شامات

المقـدس   واسـطه اینکـه بیـت    و از سوي دیگر به دانستند یماسرائیل از آن خود  م بنیکنعانیان توسط قو
صـلیبی   هـاي  جنگ، ولی با وقوع گردد یمگاه مسلمانان جهان بود از سوي مسلمانان تقدیس  اولین قبله

ها دچار آشوب و جنگ قدرت بین ادیان مسلمان و مسـیحی   بین مسلمانان و مسیحیان این منطقه سال
 .گردید

ترین رابطه ایرانیان و مردم شـامات در عصـر صـفوي     تا پیش از اضمحالل امپراتوري عثمانی، مهم
دعوت دربار صفوي به ایـران آمـده و    اي در لبنان امروزي) به منطقه(رقم خورد که علماي شیخ عامل 

در ایـران  گري  مذهب شیعه جعفري اثنی عشري را در ایران به شکلی پرورش داد که تا به امروز شیعه
 توسط اغلب ایرانیان، به عنوان مذهب اصلی برگزیده شده است.

هاي عثمانی تا پیش از اضمحاللشان توانستند کنتـرل کامـل شـامات را بـه دسـت بگیرنـد و        ترك
فرهنگ اهل تسنن را در این منطقه تثبیت نمایند تـا اینکـه بـا وقـوع جنـگ اول جهـانی و اضـمحالل        

سرزمین یکپارچه شـامات بـه وجـود آمـد و از دل ایـن سـرزمین عظـیم،        عثمانی، شرایط براي تجزیه 
کشورهاي مختلفی از جمله سوریه به وجود آمدند؛ نام کنونی سوریه را نیز فرانسویان پس از مستعمره 

 ).24: 137کردن این سرزمین از روي تاریخ کهن این بخش از جهان بر این کشور نهادند (قادري،
 درصـد)،  90قبیل؛ عـرب (  از گوناگونی نژادي هاي گروه. بود اسالم اتوريامپر مرکز زمانی سوریه،

 نیـز  مـذهبی  ازلحـاظ . کننـد  مـی  زنـدگی  آنجا در درصد) 1( ترکمن و آشوري ارمنی، درصد)، 9( کرد
 جمعیـت  درصـد)  3دروزي ( و درصـد)  11( مسـیحی  درصد)، 12( علوي درصد)، 74( سنی مسلمان
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 ).200: 1390بارانی و دیگران،دهند (ذوقی می تشکیل را سوریه
 آن ایران بالفاصله سوریه، استقالل با گردد. برمی م 1946 سال به سوریه و ایران سیاسی اما؛ روابط

کنسولگري در این کشور و پایه  سیتأس) و اقدام به 106: 1395نمود (شهریاري و دیگران، شناسایی را
، 1357گزاري اولین روابط مستقیم با کشور سوریه امروزي نمـود. طـی دوران پـیش از انقـالب سـال      

واسطه خطرات ژئوپلیتیکی و مشکالتی که کشور عراق براي ایران فراهم کرده بود و از سوي دیگـر   به
سطح روابـط ایـران بـا سـوریه داراي      معضل اشغال فلسطین و تشکیل دولت اسرائیل در این سرزمین،

 فراز و نشیب زیادي بود.
ي ناشی از ادعاهاي سرزمینی که با حزب بعث عراق پیدا نموده بـود  ها يریدرگواسطه  شاه ایران به

مـابین   ناخواه با حزب بعث سوریه داراي منافع مشترك بود چراکه جنگ قدرت بسیار شدیدي فی خواه
قرار بود و شاه در چندین مورد با پشتیبانی از حزب بعث سـوریه کمـی   احزاب بعثی سوریه و عراق بر

که اسـراییل چنـدین افسـر سـوري را بـه       1972مثال در سال  عنوان مابین افزود. به به گرماي روابط فی
سازمان ملل اسباب آزادي این افسران را فـراهم آورد   316شاه با حمایت از قطعنامه  اسارت گرفته بود

حافظ اسد بـا مراجعـه بـه تهـران اقـدام بـه امضـاي         شمسی) 1354(میالدي  1975در  و سه سال بعد
 توافقنامه همکاري با حکومت پهلوي نمود.

اما عمر این همکاري دوطرفه خیلی زود، با دستور حافظ اسد در حمایت گسترده سـفراي سـوریه   
مینـی (ره) کـه بـه پـاریس     اهللا خ در اقصی نقاط جهان از افراد ناراضـی و تبعیـدي ایرانـی نظیـر آیـت     

ي را ا گسـترده کردند به پایان رسیده و اسباب اختالفـات   تبعیدشده ولی کماکان علیه پهلوي فعالیت می
اهللا خمینـی   بین حافظ اسد و حکومت پهلوي رقم زد؛ هرچند با سقوط پهلوي و به قدرت رسیدن آیت

فرازونشـیب   هـا  قرنپس از  ها يسوران و مابین ایرانی افق جدیدي از همکاري راهبردي، فی عمالً(ره)، 
 شکل گرفت.

 و تشکیل جمهوري اسالمی ایران 1357ایران با سوریه بعد از انقالب  روابط -2

روابط ایران و سوریه را برحسب آنچه شواهد تاریخی در عرصه سیاست خـارجی ایـن دو کشـور    
زمامداري حـافظ اسـد و پسـرش    براي بررسی تحوالت گفتمانی آن به دو برهه  توان یم دهد یمنشان 

 بشار اسد تقسیم نمود.
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 جمهوري اسالمی با سوریه در دوران حافظ اسد روابط -2-1

 1357روابط جمهوري اسالمی ایران بـا سـوریه طـی زمامـداري حـافظ اسـد از ابتـداي انقـالب         
مابین حـزب بعـث   واسطه نزاع  با وقوع جنگ میان عراق و ایران و به اما دیگرد یم تر پررنگروز  روزبه

مـابین ایـران و    روابط فـی  سوریه با حزب بعث عراق که تحت فرماندهی صدام حسین قرارگرفته بود،
 سوریه به سطح استراتژیکی و راهبردي رسید.

 طرفـداري  به اسرائیل متحد از را ایران که دانست می عاملی را ایران اسالمی انقالب سوریه، دولت
حمایـت   مـا  سـرزمین  آزادسازي و اعراب از شک بدون ایران: اسد فظ)(حا قول به. کند اعراب تبدیل

 اش اقتصـادي  و نظـامی  انسانی، استعدادهاي و اسالمی انقالب با را ایران توانیم می ما چگونه...  کند می
 را آن و محکـوم  صـدام را  حملـه  اسـد  (حـافظ)  ایران،. ا.ج علیه عراق جنگ آغاز در. بدهیم دست از

 ).155: 1388دانست (غرایان زندي،  »اشتباه دشمن« علیه و »اشتباه زمان« در اشتباه جنگی
 گذشـت  یمزمان با این نگاه اسد، ایران درازاي مسدود کردن صادرات نفتی عراق که از سوریه  هم

به این کشور یک میلیارد دالر نفت رایگان اهدا نمود و از سوي دیگر حـافظ اسـد بـا ترغیـب ارتـش      
میان فرستادگان ایران به لیبـی و کـره شـمالی خـط لجسـتیکی ارسـال سـالح و         سوریه و میانجیگري

 اقتصادي را براي ایران طی دوران جنگ فراهم آورد.-تجهیزات نظامی
میان ایران و سوریه چندین عامل منجر به همگرایی استراتژیک طی دوران جنگ گردیده بود  عمالً

 چنین برشمارد: این توان یمو این دالیل را 
ی سوریه و اسراییل که طی دوران پهلوي به دلیل حمایت شـاه ایـران از اسـراییل    دشمنل اینکه؛ او
باعث سردي روابط با سوریه بعثی گردید ولی طـی دوران جمهـوري اسـالمی و اعـالم مواضـع       عمالً

ک آشکار انقالبیون مبنی بر لزوم نابودي اسرائیل و آزادسازي ممالک اسالمی نوعی همگرایی اسـتراتژی 
 ها درگیر جنگ مستقیم با اسرائیل بود، برقرار گردانید. میان ایران و سوریه که سال

مـیالدي تـا زمـان سـقوط      1961ی حزب بعث سوریه و حزب بعث عراق که از سـال  دشمن دوم؛
توسط آمریکا ادامه داشت و حزب بعث سوریه چه در دوران شاه چه  2003حزب بعث عراق در سال 

ي ایران و عراق از حکومت حـاکم بـر ایـران حمایـت     ها يریدرگزمامداري جمهوري اسالمی، در طی 
مـیالدي بـود کـه انبـوهی      1989-1981در زمان جنـگ ایـران و عـراق     ها تیحماو اوج این  نمود یم

سـوي جمهـوري    عنوان تنها حامی عربی رسمی ایران، به ي نظامی و سیاسی از سوي سوریه بهها کمک
 اسالمی روانه گردید.
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براي گسترش افکار و نفـوذ   رانیا میالدي، 1982از تسخیر لبنان توسط اسرائیل در سال  پس سوم؛
گیري سرزمین اسالمی  ي انقالبی نظیر اسقاط اسرائیل و بازپسها آرمانخصوص مبتنی بر  به اش یانقالب

نیازمند بسط خطوط لجستیکی خود در منطقه شامات بود و در این میان سوریه پلی رابط میـان ایـران،   
 .نمود یمو درنتیجه ایران از گسترش روابط با سوریه استقبال  آورد یملبنان و اسرائیل فراهم 

در طی دوران پس از جنگ ایران و عراق اما اتفاقاتی افتاد که گرماي ارتباطات ایـران و سـوریه را   
سیاسی سوریه طی چنـدین  -ترین حامی نظامی عنوان مهم دچار سردي گردانید و آن سقوط شوروي به

 سوریه مستقل بود. سیتأسدهه از 
سیاسـی شـوروي در روابـط    -نظـامی -ت مـالی گیري از قدر سوریه چندین دهه توانسته بود با بهره

خود با اسرائیل و تسلط یافتن ارتش سوریه بر لبنان دخالت مثمر ثمري داشته باشد و با از دست رفتن 
المللـی و تثبیـت    سوریه به دنبال دستیابی به منافذ دیگري براي دستیابی بـه وجهـه بـین    عمالًشوروي 

 گیري برود: تقدرت بود که باعث شد سوریه به دنبال سه جه
 خود یعرب نیبه روابط ب دنیبخش گسترش و عمق    -
 یاسیس يتوجه وافر به راهبردها    -
 ).1396فیاضی و درویشی،( یستیونیصه میدر مواجهه با رژ ینظام حل راهحذف     -

واسطه سرکوب شدید حکومت صدام حسـین در جنـگ    از سوي دیگر تهدید حزب بعث عراق به
حزب بعث عراق را از سطح تهدیدات راهبردي علیه حاکمیـت   عمالً 1991فارس اول طی سال  خلیج

شـدت در   حزب بعث سوریه حذف نمود و درنتیجه سوریه با درك موقعیت جدید پساجنگ سـرد بـه  
ي ها استیسالمللی و دول عربی همانند عربستان که از  ر خود در نهادهاي بینجستجوي بازسازي اعتبا

 خوشی نداشتند، برآمد. گرانه سوریه نسبت به ایران دل حمایت
سـود   بـه  شد کـه  يا منطقه التدستخوش تحو هیو سور رانیروابط ا 1995تا  1992 يها سال یط

منطقـه   يکشـورها ي آمریکا در منطقه، همکار و حضور يا منطقه طیشرا راینبود؛ ز نیاز طرف کدام چیه
. شـد  یفراهم م لیاسرائ و هیترک یتیامن-ینظام يکه مقدمات همکار یخصوص زمان به کرد، یرا طلب م

دارد.  یسـمت منـافع ملـ    بـه  حرکـت  هجنب شتریب شود یمشاهده م هیآنچه در موارد فوق از رفتار سور
گرفتـه   حافظ اسد شکل گرایانه واقع هاي کشور بر اساس دیدگاه نیا یخارج استیس يربنایازآنجاکه ز

 ).Libert,1998بود ( استیس نیمتأثر از ا زیکشور ن نیا یبود، روابط خارج
 مسـئله  لیـ دل به هیبا سور رانیا یاسالم يروابط جمهور 1990 ههد لیجنگ و در اوا انیپس از پا
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و  رانیا یمالاسي جمهور انیاصطکاك بالقوه م از احزاب مختلف چندان مطلوب نبود. تیلبنان و حما
ضـد   عملیـات  و اهللا هـاي حـزب   فعالیـت  شـدن  تر عیبا وس شروع به گسترش کرد. بیترت نیبد هیسور

 ران،یا یاسالم يجمهور طرفدار هاي گروه طرف احساس خطر کرد: ازیک لیبه دو دل هیسور ،اسرائیلی
 کردنـد؛  یمـ  تیو هـدا  دادنـد  یمـ  متحـده را شـکل   و ایـاالت  لیاسـرائ  هیعل ینظام اتیعمل نیدتریدش

. از طـرف  دیپسـند  یرا مـ  ها یلیاسرائ شدت و غیر تأثیرگذار بر مواضع کم يفشارها هیسور که یدرحال
 رتیمغـا  هیاهللا با منافع سور حزب عناصري در لبنان از سو المیاس يجمهور لیدرخواست تشک گر،ید

صورت گرفـت   ییجنوب لبنان برخوردها دری کیتحرکات چر عیوس انیبا جر لیدل نیداشت و به هم
 ,khalidy and agha(اهللا آغـاز شـد    و حـزب  یاسـالم  مقاومت يروهایخلع سالح و اخراج نئله و مس

و بـا   دیـ گرد یمـ  تـر  میوخـ روز  ). روابط ایران و سوریه به دلیل تضاد یافتن آشکار منـافع روزبـه  1998
فـارس) توسـط   (د طایف کـه بـه تشـکیل شـوراي همکـاري خلـیج       حمایت سوریه از اجالس قراردا

 باعث تیرگی روابط ایران و سوریه گردید. عمالًفارس انجامید  عربی حاشیه جنوبی خلیج هاي دولت

 جمهوري اسالمی با سوریه در دوران بشار اسد روابط -2-2

اهللا  حمایت از رفتار حزب مگرایانه حافظ اسد در عد تیرگی روابط ایران و سوریه به دلیل رفتار واقع
بـا   2000در مواجهه با اسرائیل و آغاز مذاکرات با عربستان سعودي کماکان سرد بود تا اینکه در سـال  

فوت حافظ اسد پسرش بشار اسد به حکومت در سوریه رسید و این همراه بازمانی بود که آمریکا این 
 ید.دو کشور را یاغی نام نهاد و هر دو را از یک قماش نام

 2008 سـال  در و یافته سوریه افزایش در ایران. ا.ج گذاري سرمایه م، 2000 و 1990دهه  اواخر در
 ازجملـه؛  تولیـدي  و صـنعتی  هـاي  پروژه از تعدادي در سوریه در ایران. بود رسیده دالر میلیارد 3م به 

). بـا تـرور رفیـق    373 :1392 داشـته اسـت (هـانتر،    مشارکت سیمان و سازي اتومبیل کارخانه احداث
و متهم شدن سوریه در دست داشـتن در ایـن تـرور و     2005وزیر اسبق لبنان در سال  حریري نخست

آمیزي که فرانسه و آمریکا براي خارج کردن نیروهـاي سـوریه از لبنـانی     ي گسترده و موفقیتها تالش
در این کشـور حضـور داشـتند از    ها به بهانه حفظ نظم و امنیت مردم لبنان  را که سال ها يسورنمودند 

 این کشور اخراج کردند.
ازپیش سیاست خود را در حمایت از جبهـه مقاومـت اسـالمی     این مسئله باعث شد بشار اسد بیش

زیر نظر ایران قرار دهد و مذاکرات خود با عربستان را که منجر به حضور گسترده مبلغین وهابیـت در  
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ي فرانسه جهت بازگشـت بـه جبهـه ضـد     ها خواستهنماید و  مراکز سنی نشین سوریه گردیده بود قطع
امضا نمود کـه همـراه    2006ایرانی را رد نمود و با ایران یک قرارداد همکاري نظامی و امنیتی در سال 

توسـط اسـرائیل کـه عـزم      2007گردید با بمباران مراکز اتمی در حال ساخت کشور سـوریه در سـال   
اقـدام بـه    2010از قبل نمـود و ایـران طـی سـال      تر جزمبا ایران  سوریه را بر تحکیم روابط راهبردي

لبنـان و   اهللا حـزب  ي راداري و موشکی نمود که براي تقویت مواضع دفـاعی سـوریه،  ها سامانهتحویل 
شـدت   هشدار زودهنگام به ایران در صورت تالش به حمله اسرائیل بـه مرزهـاي سـرزمینی ایـران بـه     

 موردنیاز ارتش سوریه بود.
و حمایـت   2011سال در طی دوران زمامداري بشار اسد و با وقوع جنگ داخلی در این کشور از 

دول عربی از شورشیان سوري و اعزام نیروهاي جهادي از عربستان و اقصی نقـاط کشـورهاي جهـان    
(از جمله بریتانیا و فرانسه) و دیگر مناطق وابسته به تفکـرات بنیادگرایانـه اسـالمی اهـل سـنت نظیـر       

و عراق با حمایت مالی این دول عربـی در کنـار    افغانستان اعضاي القاعده در چچن، ازبکستان، قفقاز،
رو؛ سطح روابط ایـران و سـوریه مجـدداً بهبـود      ي میانهها يجهادي آشکار آمریکا و اروپا از ها تیحما

 یافت.
یران و عراق رسید بلکـه  تنها به گرماي روابط دوران جنگ ا روابط ایران و سوریه در این دوران، نه

با این  2006امنیتی سال -از آن گذر کرده و ایران براي دفاع از حاکمیت سوریه مبتنی بر قرارداد نظامی
کشور اقدام به گسیل نیروي نظامی مستشاري و رزمی در کنار پشتیبانی گسترده لجسـتیکی و مـالی از   

 ارتش عربی بعثی سوریه نمود.
اکبـر   افرادي نظیر سردار سلیمانی فرمانده وقـت سـپاه قـدس و علـی     ي رسمی کشور،ها بونیتردر 

جانبه سوریه از جمهـوري اسـالمی    الملل رهبري ایران، ضمن یادآوري حمایت همه والیتی مشاور بین
طی جنگ هشت ساله با عراق، به لزوم دفاع ایران از سوریه به عنوان بخش مهمـی از جبهـه مقاومـت    

ه کرده و درگیري با بنیادگراهاي جهادي تکفیري در جنگ داخلی سـوریه را  اسالمی علیه اسرائیل اشار
 نمودند. بخشی از برنامه اسرائیل براي سرگرم کردن مسلمانان تلقی می

از جنگ داخلی سوریه، بحران یمن و عراق، بـا اصـطالح    02/03/1399ي در تاریخ ا خامنهاهللا  آیت
 م برده و بیان داشت که:مقاومت نا ي جبههبه پشت  ها يریدرگانتقال 

 استیجهان اسالم دور بماند، س یو نظام یاسیازنظر نخبگان س دیمهمی که نبا ي نکته«
 يانداز ي مقاومت است. راه به پشت جبهه ها يریدر انتقال درگ ها ستیونیآمریکا و صه
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و تـرور   مـن یدر  يروز و کشتار شبانه ینظام ي و محاصره هیدر سور یهاي داخل جنگ
 ياز کشـورها  گـر ید یمشـابه در برخـ   يایو قضـا  راقداعش در عـ  دیو تول بیو تخر

 میـ ي مقاومت و فرصت دادن به رژ سرگرم کردن جبهه يبرا ییترفندها یمنطقه، همگ
دانسـته در   یمسلمان نادانسته و برخ يکشورها استمدارانیس یاست. برخ ستیونیصه

 اسـت یس نیـ ا ياز اجـرا  يریانـد. راه جلـوگ   دشـمن قرارگرفتـه   يترفندها نیخدمت ا
در سراسر جهـان اسـالم    رتمندیجوانان غ جدي ِي عمدتاً خواست و مطالبه ز،یآم خباثت

 ».است
حضور گسترده نظامی ایران در سوریه و اعزام چندین لشکر ایرانی در کنار تشکیل چنـد لشـکر از   

پس از گذشت دو هزار سـال  عنوان اولین حضور فیزیکی ایران  به توان یمشیعیان افغانی و پاکستانی را 
هاي مدیترانه نام برد که بـا همراهـی جمعـی از     از زمان امپراتوري هخامنشیان و دسترسی یافتن به آب

زمان سطح نفوذ و گسترش ایران را از طریق  ممکن شد که هم متحدین ایران در جبهه مقاومت اسالمی
 .رساند یمزدارندگی مقابل اسرائیل به فلسطین اشغالی و ایجاد با لبنان کشورهاي عراق، سوریه،

 سیاست خارجی جمهوري اسالمی در جنگ داخلی سوریه گفتمان -2-3

اگر در تاریخ ایران و سوریه که شرح آن در صفحات پیشـین مقالـه رفـت، توجـه نمـوده باشـید،       
دودمـان  یی نظیر صفویه و یا ها يامپراتورهاي ایرانی تا پیش از جمهوري اسالمی و در دوران  حکومت

نگـاهی   عمـالً انـد،   شیعی و دیگري شاهنشاهی سکوالر داشـته -ي اسالمیها هیداعکه یکی  پهلوي دوم
 سازي قدرت حکام زمانه بوده است. منافع محور با دال مرکزي بیشینه

-دینـی -بریم که در عین ایجاد تعارضات قـومیتی  از این نگاه به عنوان دال منفعت محوري نام می 
تثبیت موقعیت حکام ایران در منطقه به منصه ظهـور رسـیده اسـت و نکتـه مهـم       مذهبی ولی باهدف

هـاي سـکوالر و    هـاي مـذهبی و یـا حکومـت     هاي سلطنتی چه حکومت اینجاست که چه در حکومت
ها دانست که عالوه بر آنکـه   توان دال مرکزي گفتمان آن حکومت دیکتاتور، دال منفعت محوري را می

کـرده   ن داراي منفعت بوده مشخصاً منافع صاحبان قدرت را نیـز فـراهم مـی   براي ملت و سرزمین ایرا
گرایـی انقالبـی در جمهـوري     اساس مطرح کردن چارچوب گفتمان اسـالم  است اما در مقاله حاضر بر

شمسـی مطـرح    1357اي جدید در رابطه با سیاست خارجی ایران پس از انقـالب   اسالمی ایران نظریه
 نماییم. می
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 دال منفعت محوري -3شکل شماره 

 )نگارندگان(منبع: 

 گفتمان و سیاست خارجی در جمهوري اسالمی-2-3-1

و نهادهـاي جمهـوري اسـالمی     ها گروه در دنیاي تحلیل گفتمانی براي فهم گفتمان حاکم بر افراد،
عه نمود که شامل اندرکاران آن تولید محتوا شده مراج باید به متون نوشتاري و گفتاري که توسط دست

اي، روساي جمهـوري و سـران لشـکري و     اهللا خامنه آیت اهللا خمینی، نظریات سرانِ نظام، از جمله آیت
 هـاي  کشوري است و با استفاده کـاربردي از روش تحلیـل نوشـتار و گفتـار مبتنـی بـر شناسـایی دال       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوریهشناسایی سیاست خارجی جمهوري اسالمی در  -4شکل شماره 

 )نگارندگان(منبع: 
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مبتنی بر متون و کتـب در دسـترس از سـران     گفتمانی، تاریخچه سیاست خارجی جمهوري اسالمی را
طور عام و سیاست خارجی ایران در  در حوزه رویکردهاي سیاست خارجی به نظام جمهوري اسالمی،

 طور خاص، تحلیل خواهیم نمود. سوریه به

تأمل در نظریات مطروحه دکتر دهقانی فیروزآبادي در کتاب سیاسـت   اساس نمودار باال و نیز با بر
گرایی انقالبی به عنوان  گرایی لیبرال و اسالم هاي ملی )، گفتمان1391خارجی جمهوري اسالمی ایران (

دهی به رویکرد سیاست خارجی ایران از ابتداي تأسـیس جمهـوري اسـالمی     دو گفتمان مهم در شکل
کالن چـپ و نومارکسیسـتی را در    هاي توان نقش گفتمان باید گفت که مطمئناً میشناسایی نمود. البته 

یـابی   گراي مذهبی و غیره در این مقاله مطرح کرد اما با توجه به ریشه هاي ملی کنار دیگر خرده گفتمان
مؤثرترین جریانات حاکم بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی و گسترده ننمودن تحلیل، صرفاً اقـدام  

گرایی انقالبی مبتنی بر بیانات رهبران اصـلی نظـام، خـواهیم     الوده شکنی و واکاوي گفتمان اسالمبه ش
هاي کالن و خرد مؤثر بر سیاسـت خـارجی    صورت مروري، بخشی از گفتمان نمود. در جدول ذیل به

 کنیم. جمهوري اسالمی را به نقل از دکتر فیروزآبادي مطرح می
  

 1392تا  1357سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران از  شناسی گفتمان -1جدول شماره 
 

 شرح نمایندگان فکري بنیان فکري ها دال گفتمان

گرایی  ملی
 لیبرال

 گرایی واقع
 گرایی منفعت

 گرایی مصلحت
 قدرت محوري

سیاست 
 عرفی

 گرایی ملی
 دموکراسی
 لیبرالیسم

نمایندگان این طیف 
فکري شامل اعضاي 
دولت موقت همانند 

بازرگان و مهدي 
ابراهیم یزدي و اولین 

جمهور ایران  رئیس
صدر  ابوالحسن بنی
 بودند

نظام فکري و شبکه معنایی که از 
بر سیاست خارجی  1360تا  1357

ایران حاکمیت نسبی داشت و اهداف 
آن حول محور دستیابی به منافع ملی 
و حفظ امنیت ملی کشور همراه با 

لل الم پذیرش قوانین حاکم بر نظام بین
صدر از  بود اما این گفتمان با عزل بنی

صحنه سیاسی ایران تا به امروز خارج 
 گردیده است
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 1392تا  1357شناسی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران از  گفتمان -1جدول شماره ادامه 
 

 شرح نمایندگان فکري بنیان فکري ها دال گفتمان

گرایی  اسالم
 انقالبی

گرایی  آرمان .1
 محورامت 

گرایی  مصلحت .2
 مرکز محور

گرایی  واقع .3
 اسالمی

صلح گرایی  .4
 ساالر مردم

گرایی  اصول .5
 عدالت محور

 گرایی آرمان
 اسالم سیاسی

 نفی سلطه
 مبارزه با ظالم
 دفاع از مظلوم

 گرایی اسالم
 شیعه گرایی

 گرایی انقالبی
فراملی 
 گرایی

نمایندگان این طیف 
فکري شامل اعضاي 

 حزب جمهوري
و افرادي نظیر  اسالمی

اکبر هاشمی 
رفسنجانی، 
 سید سیدمحمدبهشتی،

 اي بودند. علی خامنه

نظام فکري و شبکه معنایی که از سال 
صدر تا به امروز  و با عزل بنی 1360

خرده گفتمان  5در ایران و در 
اند و اهداف آن  حاکمیت کامل داشته

حول محور دستیابی به منافع فراملی 
قانون اساسی و پیرامون اصول 
اهللا خمینی مبنی بر  رهنمودهاي آیت

مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم بوده 
 است.

 
 به نقل از فیروزآبادي) نگارندگان(منبع: 

  
)، طی دوران حکومتی خـود داراي  1391درواقع جمهوري اسالمی ایران بنا به عقیده فیروزآبادي (

گرایـی   گرایی انقالبی بوده است که بـا حـذف عناصـر ملـی     اسالمگرایی لیبرال و  دو گفتمان کالن ملی
انشعاب توسط دهقانی  5گرایی انقالبی با  لیبرال از صحنه سیاسی کشور، تنها گفتمان غالب یعنی اسالم

گرایی مبتنـی بـر اندیشـه     ها آرمان گردد که وجه مشترك همه آن شناسایی می 1392فیروزآبادي تا سال 
 ون اساسی است.اسالمی مصرح در قان

کماکان ادامـه   1401تا همین امروز در سال  1390اما با توجه به اینکه جنگ داخلی سوریه از سال 
شناسی که از نظریات دکتر فیروزآبادي استنباط شده را باید با اضافه کردن  دارد، بنابراین جدول گفتمان

تـا بـه    1400رئیسـی را کـه از   ابراهیم  ) و سید1400-1392دوران ریاست جمهوري حسن روحانی (
 دار قوه مجریه ایران است، بهینه نمود. امروز سکان

عنـوان   هاي حسن روحانی، دولـت او را بـه   هاي گفتمانی اعتدال و امید در سخنرانی با توجه به دال
تـوان شناسـایی کـرد کـه حـول محـور دال        ششمین انشعاب در گفتمان سیاسـت خـارجی ایـران مـی    
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خواهی مدرن و افکار اسالمی بـه صـورتی    ی به دنبال ایجاد رابطه دوسویه بین ترقیگرایی اعتدال اصول
که با خروج ترامپ از برجـام و تـرور سـردار     است که در اصطالح عامیانه، نه سیخ بسوزد و نه کباب

سلیمانی این رویه بدون آنکه به نتیجه خاصی برسد، با پایان یافتن دوران ریاست جمهـوري روحـانی،   
 شد. متوقف

 اسـالمی  انقـالب  بیان کرد که: شـعارهاي  1400بهمن  22جمعه  اما سیدابراهیم رئیسی که در نماز
گرائی انقالبی تکیه زده  است؛ عمالً بر اندیشه گفتمان اسالم نکرده تغییر و است ثابت و پایدار همچنان

ش در تاریخ نوزدهم بهمن اي که در جمع فرماندهان نیروي هوایی ارت اهللا خامنه که همانند گفتمان آیت
عملکرد و رویه رئیسی نیز ادامه گفتمـان انقالبـی    ؛»ام من دیپلمات نیستم، من انقالبی« بیان کرد: 1391

 مبتنی بر شعائر اسالمی است.
گرایی انقالبی سران نظام جمهوري اسالمی باید به عقب بازگردیم و قانون اساسی  براي فهم اسالم

ها را دریـابیم. در اصـل دوم    هاي آن و ماده 1368شده سال  ساسی اصالحو قانون ا 1358مصوب سال 
اساس ایمان بـه اسـالم    شده که جمهوري اسالمی یک نظام مستقر بر قانون اساسی ایران صراحتاً عنوان

و یگانگی خدا، امامت و رهبري مستمر و نقش اساسی آن در تـداوم انقـالب اسـالم و نفـی هرگونـه      
تـوان اطـالق عنـوان گفتمـان      بنـابراین مـی   پذیري اسـت؛  سلطه گري و سلطه کشی و ستمگري و ستم

 گرایی انقالبی را یک اصطالح مناسب براي تبیین رویکرد سیاسی جمهوري اسالمی دانست. اسالم
توان نام برد با تقلیل  گرایی اسالمی نیز می گرایی انقالبی که از آن به نام گفتمان سنت گفتمان اسالم

المللـی حـامی    هاي بـین  گر با برچسب شیطان بزرگ که غرب و سازمان یکا به ابژه سلطهدادن نقش آمر
آن هستند، به اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر دال نفی سبیل مندرج در قانون اساسـی در مقابـل آمریکـا و    

اولـویتی  گرایانه و فراملی که در آن دفاع از مستضعفین عالم و مبارزه با ظالم در  مبتنی بر اندیشه آرمان
جلوتر از منافع ملی قرار دارد، همت گماشته است و در ادامه مقاله بـه مشـروح ایـن مسـئله پرداختـه      

 خواهد شد.

 گرایی انقالبی و سیاست خارجی جمهوري اسالمی گفتمان اسالم -2-3-2

اهللا خمینـی   توان گفت نظریات رهبران مذهبی نظیر آیـت  می 1357با نگاهی به تاریخ انقالب سال 
فقیـه را نگاشـته بـود گفتمـان      ه در رابطه با امت اسالمی و وظایف حکومت اسـالمی کتـاب والیـت   ک

گرایی و اسالم سیاسی پرورش داد که اگرچـه   گرایی انقالبی را با نگاهی فراملی و مبتنی بر آرمان اسالم
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ه براي مـردم  آمریکا در حکومت پهلوي نماد خیر و امنیت ایران بود اما در اندیشه جمهوري اسالمی ک
تفسیر نمود، این بار آمریکا نماد وحشت و عـدم امنیـت بـراي حکومـت و امـت اسـالمی بـازتعریف        

قـرار  » نفـی سـلطه  «حـول دال مرکـزي   » مظلـوم «و » ظـالم «هاي سـیالی نظیـر    گردید که در آن دال می
 مستضعفین عـالم بـر  عنوان نماد و ابژه سلطه، ستم و ظلم به مظلومین و  گرفتند که باید با آمریکا به می

 شد. اساس اصول قانون اساسی، مبارزه می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

گرایی انقالبی حاکم بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در منازعات  گفتمان اسالم -5شکل شماره 
 1399-1360 اي منطقه

 )نگارندگان(منبع: 
  

بیان گردیـده   صراحتاًو صد و پنجاه و دوم قانون اساسی  ازدهمی ي دوم،ها اصلدر   سلطهدال نفی 
نام برد  از آن به نام دال مرکزي گفتمان جمهوري اسالمی در رویکرد سیاست خارجی توان یماست و 

 استحضور گسترده در سوریه تحت عناوین معنایی اسالمی و مذهبی نظیر مدافعین حرم  مدلولشکه 
در برساخته گردیدن گفتمـان سیاسـت خـارجی جمهـوري      مؤثرو همین فهم از جهان است که عامل 

 ي خاورمیانه بوده است.ا منطقهاسالمی ایران در منازعات 
گرایانه منـدرج در قـانون اساسـی     فقیه که بنیان نهند تفکر آرمان اهللا خمینی ره در کتاب والیت آیت

 ته:چنین بیان داش جمهوري اسالمی است حول محور دال نفی سلطه است، این
 نیمظلـوم  بانیداریم پشت . ما وظیفهمیداریم مردم مظلوم و محروم را نجات ده ما وظیفه«
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معروف بـه   تی(ع) در وص نیرالمؤمنیاست که ام فهیوظ نی. هممیباش ظالمینو دشمن 
ماً، و للْمظْلُـومِ     : «دیـ فرما یو م دهد یدو فرزند بزرگوارش تذکر م مِ خَصـلظّـالکُونـا ل و

 اهللا آیـت (» دیباش دهیستمد بانیو پشت اوری) دشمن ستمگر و 47نامه  البالغه؛ (نهج» عوناً
 .)37 :فقیه والیت ،ینیخم

پهلوي) (این در حالی است که تا پیش از جمهوري اسالمی ایران، اندیشه حاکم بر حکومت سابق 
استوار بود ولی پـس  پیرامون گفتمان همگرایی با غرب و حفظ منافع ملی فارغ از ظالم و مظلوم بودن 

اسـاس   گراي اسالمی بر از سقوط حکومت پهلوي و به قدرت رسیدن روحانیت در ایران گفتمان سنت
امپریالیسم و نفی سلطه و دفاع از مستضـعفین را   استکبار داعیه مبارزه با استعمار، هایی نظیر سلطه، ابژه

 :دارد یماساسی بیان  صد و پنجاه و دوم قانون اصل در قانون اساسی مصوب کرده است.
و  ییجـو  سـلطه  هرگونـه  یبـر اسـاس نفـ    رانیـ ا یاسـالم  يجمهور یخارج استیس«

کشـور، دفـاع از حقـوق همـه      یارض تیجانبه و تمام حفظ استقالل همه ،يریپذ سلطه
آمیز متقابـل بـا دول    گر و روابط صلح سلطه يها مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت

 »محارب استوار است ریغ
رویکرد گفتمان سیاست خارجی ایران را حول دال مرکزي نفی سلطه و مبتنی بـر   توان یمنابراین ب

عنوان نمـاد   اهللا خمینی، آمریکا در این گفتمان به گرایی اسالمی دانست که با تأکیدات آیت نگرش سنت
ظف به شود که مشغول ظلم بر مظلومین است و جمهوري اسالمی مو سلطه و شیطان بزرگ معرفی می

حمایت از این مظلومین است و تفکر غالب در میان مسئوالن تـدوین گـر سیاسـت خـارجی ایـران را      
کنـد   جمهـور کشـور بیـان مـی     عنوان رئیس دهد و بر این اساس است که محمدعلی رجایی به شکل می

گفتنـد کـه    اهللا می خود نبود که آیت شناختیم، بی آمریکا ماهیت و طبعش این است که ما هم از قبل می«
و درنتیجه همواره سیاست خارجی ایران  )؛136: 1361(رجایی،» هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید

ضـدآمریکایی اسـت و    هایی نظیر نفی سلطه بـا افکـار   گرایی انقالبی و دال تاثیرگرفته از گفتمان اسالم
 یابد. میهایی است که این گفتمان ظهور جدي  جنگ داخلی سوریه یکی از مکان

گرایـی   حالی که مشخص شد مبتنی بر نگاه قانون اساسی که ریشـه یافتـه از گفتمـان اسـالم     درعین
انقالبی سران نظام بود، دال مرکزي گفتمان سیاست خارجی ایـران حـول محـور نفـی سـلطه اسـتوار       

ري نامحـدود و  مسلمان و غیرمسلمان) و مبارزه با مستکبر و ظالم مسی(گردیده اما براي دفاع از مظلوم 
ي سران نظام و اصول مصوب در قانون اساسی ها شهیاندموسع براي جمهوري اسالمی بازهم مبتنی بر 
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 قانون اساسی ترسیم نموده و مدعی است: 154و اصولی همانند اصل 
و  دانـد  یرا آرمان خود م يسعادت انسان در کل جامعه بشر ران،یا یاسالم يجمهور«

 نیدر ع نیبنابرا شناسد، یحق و عدل را حق همه مردم م و حکومت ياستقالل و آزاد
طلبانـه   از مبارزه حق گر،ید يها ملّت یدخالت در امور داخل هرگونهکامل از  يخوددار
 »کند یم تیدر هر نقطه از جهان حما نیتکبردر برابر مس نیمستضعف

تنهـا هرگونـه    می نـه گرایی انقالبی حاکم بر سیاست خارجی جمهوري اسـال  گفتمان اسالم بنابراین
اهللا خمینـی نفـوذ    ي آیـت  کند چراکه بنا بر عقیـده  ي دیگر براي سلطه بر ایران را رد میها دولتتالش 

: 1370کند؛ (زونـیس،  برد بلکه مغز ایرانیان را نیز ضایع می تنها مذهب را از بین می بیگانگان بر ایران نه
ود را موظف به دفاع از مظلوم و مبـارزه بـا ظـالم و    اش، خ گرایانه ) بلکه بنا به گفتمان آرمان369-370

و درصدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم کـردن   داند یمگسترش اسالم بر دال مرکزي نفی سلطه 
)؛ و در این راه از تمـام تـوان خـود    89 ص :20 ج اهللا خمینی، سلطه جهان خواران است (صحیفه آیت

سپاه بدر عـراق و دولـت بعـث سـوریه و      اهللا لبنان، نظیر حزب برد همانند استفاده از متحدینی بهره می
بـرده مـی شـود و جمهـوري      غیره که گاه از آن به نام جبهه مقاومت و گاه جبهه مقاومت اسـالمی نـام  

اسالمی سیاست خارجی خود را در منطقه و منازعات آن مطـرح و بـه دنبـال تثبیـت کـردن هژمـونی       
 خویش است.

گونه گفتمان جمهوري اسالمی و تشکیل جبهـه مقاومـت را در    ي اینا خامنه اهللا به عنوان مثال آیت
 :دینما یمتشریح  19/11/1396تاریخ 

کمکش کن. مـا   ،یبه مظلوم کمک کن یتوان یکُن للظّالمِ خَصما و للمظلومِ عونا؛ اگر م«
ي مقاومـت را در   گرفتنـد ریشـه   میتصـم  ها ییمقاومت، آمریکا ي در قضیه م؛یا ستادهیا

 میمـا گفتـ   م،یستادیکار را خواهند کرد؛ ما ا نیبکَنند، مطمئن هم بودند که ا ایغرب آس
و نتوانست و مـا   خواست یشده است که او م ثابت ایدن ي همه يبرا ز. امرومیگذار ینم

 ».ستادیا دی. در مقابل ظلم بااند دهیفهم ایرا همه در دن نیا م؛یو توانست میخواست
هـاي   بـه دال ی اجتمـاع  يهـا  تیـ فضا واقع نینظام داللت است و در ا کی ،گفتمانتر گفتیم،  پیش

جمهوري اسالمی ایران مبتنی بر نظریات رهبران کشور و قانون اساسی  عمالًو  شود یم لیتبد یگفتمان
به این فضاسازي و برساخت گفتمانی از واقعیت و حقیقت رسیده کـه پاسـدار و مـدافع مظلومـان در     

امنیت حکومـت و   آفرین و ضد وحشت مقابل ظلم ظالمانی است که آمریکا در آن نماد شیطان بزرگ،
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 امت اسالمی است.
 کند: اهللا خمینی ره در سخنرانی خود آمریکا را چنین تصویر می مثالی دیگر، آیت نعنوا به

 کیـ شده با  غارت کیظالم است؛ روابط  کیمظلوم با  کیروابط ما با آمریکا روابط «
بـه   یاجیـ دارند که با ما روابـط داشـته باشـند؛ مـا چـه احت      اجیها احت غارتگر است. آن

. نجـا یکه بازار داشـته باشـند ا   خواهند یها م . آناستینطرف د . آمریکا آنمیآمریکا دار
 يگـر یبنا ندارد که ظلم به د کهاسالم که ها باز طمع دارند که نفت ما را بخورند. ما  آن

 ).357ص صحیفه نور، ج هفتم: ( »بکند، مظلوم هم نخواهد شد
گر و ظالم  اي سلطه ن ابژهعنوا اهللا خمینی ره، به با این تعاریف مشخصاً آمریکا در شبکه معنایی آیت

که نتیجه نهـایی آن ترسـیم نگـاهی     که در طبقه فرادستان و به دنبال غارت مظلومان است جاي گرفته
سـعی دارنـد    این اندیشه را» شیطان بزرگ«هایی نظیر  سیاه و شیطانی از آمریکاست که با برچسب زدن

 در میان امت اسالمی ترویج و تثبیت نمایند.
شوند و تفکر  المللی نیز آلت دست آمریکا معرفی می هاي بین است که حتی سازمان در این گفتمان

عنـوان   اکبـر والیتـی بـه    در افکار علی» المللی هاي بین ها و مصوبات سازمان نامه بستگی به قطع عدم دل«
هـاي   نامـه  خطاب کردن قطـع » پاره کاغذ«نژاد با  خارجه وقت ایران و بعدها محمود احمدي وزیر امور

 ها   اساس این سازمان«اهللا خمینی گفت:  گونه آیت گیرد چراکه آنان باور دارند همان المللی، شکل می بین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 گرایی انقالبی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی چرخه کلی گفتمان اسالم -6شکل شماره 

 )نگارندگان(منبع: 
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 انقالبی

 نفی سلطه

 مظلوم
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ها نبود به چـه مناسـبت بایـد یـک کشـور قلـدر، حـق وتـو          هاست. اگر ساخته این ایني خود  ساخته
المللی نیز فاقد اهمیـت   هاي بین چنین است که نقش سازمان و این )97: 1391(فیروزآبادي،» باشد داشته

 شود. گرایی انقالبی شناخته می در گفتمان اسالم

 ها و عناصر طردشده میدان گفتمان، دال -2-3-3

حالی که دال مرکزي نفی سلطه گفتمان سیاست خـارجی جمهـوري اسـالمی حـول محـور       ندرعی
زمان در میدان گفتمانی خـود اقـدام بـه طـرد آمریکـا و       هم ،شده ترسیم دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم

کنند و همـین خـود    گرایی انقالبی عمل می هاي گفتمان اسالم که برخالف دال دینما یمدیگر عناصري 
لی است براي برساخته گردیدن گفتمان فکري که در آن با ظـالم خطـاب کـردن آمریکـا، سیاسـت      عام

در ایـن   گرایـی انقالبـی متصـدي    خارجی جمهوري اسالمی و نحوه رفتار سیاستمداران گفتمان اسـالم 
گیـرد و پشـتوانه ایـن     گرایانه و ضد ابژه سلطه آمریکایی شکل می قالب مدنظر گفتمان آرمان عرصه در

اهللا خمینی ره است که با سخنانی عمالً شرایطی مشخص و چارچوبی معین بـراي رفتـار    ملکرد، آیتع
 گویند: کند. ایشان می سیاست خارجی ایران تعیین می

وقـت   کند، آن فیآمریکا از ما تعر يها کند و روزنامه فیاگر چنانچه آمریکا از ما تعر«
 .)527ص  :9، ج اهللا خمینی آیت فهی(صح »ست؟یچ هیقض ند،یمردم بگو دیاست که با

گرایی بود که در ابتداي انقالب بـه سـمت رئـیس دولـت     مهدي بازرگان که جزئی از گفتمان ملی
گرایی انقالبی از عرصه قدرت به زیـر کشـیده شـد،     موقت رسید اما پس از مدتی توسط گفتمان اسالم

ي نابودي آن باهم دستی رقیبان  و نقشه صورت دشمنی ذاتی پس درگیري با آمریکا به ازاین«نویسد:  می
ي یـک درحرکـت دوم انقـالب گردیـده رنـگ       و ضربه خوردگان و مستضعفین، یکی از اصول درجه

کنـد   ي نماز اعالم مـی  ي جمعه در خطبه سیاسی تند و حتی دینی حاد پیدا کرد. تا آنجا که یکی از ائمه
ي بالهـا   عار مرگ بر آمریکا و ناشی دانستن همـه که شعار مرگ بر آمریکا ثوابش برابر با نماز است. ش

(بازرگـان،  » از آمریکا، از سال دوم پیروزي انقالب به بعد حکم شـهادتین یـک مسـلمان را پیـدا کـرد     
1363 :115.( 

رو معـارض   بنابراین وقتی، کشور آمریکا در مسائلی همانند جنگ داخلی سوریه، از نیروهاي میانـه 
انـد،   سوریه، پرچم شورش و جنـگ مسـلحانه افراشـته    حکومتمقابل  نماید که در سوري حمایت می

اي مبتنی بـر مبـارزه بـا     درجهان بینی ایدئولوژیک متصدیان سیاست خارجی جمهوري اسالمی اندیشه
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شود چراکه همه بالیـا را از چشـم آمریکـا و بـه سـود       آمریکا حول محور دال نفی سلطه برساخته می
 نگرند. یطلبان این کشور م منافع سلطه

آمریکا در این گفتمان، نماد شیطان بزرگ است و درنتیجه، هر چه که آمریکا از آن حمایت نمایـد  
بـا توجـه    بنابراین (در اینجا: حمایت از شورشیان ضد حکومت بعث سوریه) باید در مقابل آن ایستاد؛

و هـدف مخالفـت بـا     گـردد  یمـ به دال مرکزي نفی سلطه، اندیشه مبارزه با مستکبر و ظالم برسـاخته  
 آمریکا و طرد این کشور از میدان گفتمان، به هر قیمتی است.

عالوه بر آن از هر  ، بلکههاي متفاوت وجود دارد در هر کشور گفتمانتنها  تر آموختیم که نه ما پیش
گـوییم گفتمـان سیاسـت خـارجی      . وقتی ما مـی کنند یها باهم تفاوت م گفتمان گریکشور به کشوري د

گاه و دال مرکزي نفی سلطه، دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم زیـر لـواي    اسالمی بر حول گرهجمهوري 
یک میدان گفتمانی را شـاهد هسـتیم کـه در آن     عمالًاندیشه گسترش اسالم حاکم گردیده است یعنی 

 .گردد یمي غیر اسالمی و غیر همدالنه با تفکر دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم طرد ها شهیاندتمام 
را بیان نمود. این مسئله از سـویی   به عنوان مثال می توان طرد آمریکا از گفتمان جمهوري اسالمی

شـیعی  -ي با اندیشه اسالمیهودی-ي مسیحها شهیاندنوبه خود اسباب تشدید کشمکش گفتمانی میان  به
ي بزرگ ها قدرتو حاکمیت ایران را فراهم آورده و از سوي دیگر زمینه تعارض و تخاصم میان ایران 

ي گونـاگون  ها عرصه، در نگرند یمگیري ایران  محور به موضع اي که با نگاه منافع ي و فرا منطقها منطقه
 .آورد یمي و اجتماعی فراهم آورده و اقتصاد سیاسی،

یی است که باید بر همین اساس از آن نـام  ها عرصهمشارکت در جنگ داخلی سوریه، یکی از این 
مـذهبی و سیاسـی نظیـر حضـور مسـتقیم و      -واسطه حضور چندین گفتمان متعارض دینـی  بهبرد؛ که 

تـرین نـزاع    و ایـران بـه بـزرگ    هیروسـ  ،آمریکـا  ،قطـر  ،امارات ،عربستان غیرمستقیم کشورهاي ترکیه،
 تبدیل گردیده است. 2020تا  2011ي ها سالي متعارض جهانی بین ها گفتمان

وري منـافعی دارد کـه در غالـب فهـم خـاص کشـورش از       در این جنگ گفتمانی جهانی هر کشـ 
عنـوان گفتمـان    واقعیت به دنبال غالب کردن اندیشه خود چه در میان متحدین چه در میان دشمنان بـه 

هژمون است و در این میان جمهوري اسالمی نیز بر اساس سابقه انقالبی و اسالمی خود مدعی داشتن 
اسـالمی) نـام   (ش در منطقه که از آن به نـام جبهـه مقاومـت    ي است که با کمک متحدینا ژهیوگفتمان 

 به دنبال تثبیت هژمونیک اندیشه هاي خود در منطقه است. دنبر یم
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 هاي درگیر در سوریه گفتمان -7شکل شماره 

 )نگارندگان(منبع: 
 

 چنین بیان داشته است: 06/09/1398رهبر ایران در تاریخ 
 یعنی ن؛یا یعنی، »مقاومت همقاومت، جبه انیمقاومت، جر يروهاین« مییگویما م نکهیا«
ـ به نام اسالم در دوران معاصر سربلند کرده است کـه ا  یقتیحق کی  میحرکـت عظـ   نی

نظام سـلطه   بانینبود، امروز وجود دارد که گر شیپنجاه سال پ ش،یصدسال پ ،یاسالم
هـا هـر    به وجود آمده؛ آن نیا ؛کند یو عدالت اقدام م يآزاد يو برا ردیگ یرا محکم م

 نجـا یرا عقب براننـد؛ ا  نیبه خرج بدهند که ا نیدر مقابل ا خواهند یکه دارند، م یتوان
 اسـت؛  الزم اسـتقامت  هـم  اسـت،  الزم دعـوت هـم   ؛»واسـتَقم  فَادع لکفَلذ«است که 
اکبـر هاشـمی رفسـنجانی     و حاصـل ایـن نگـاه اسـت کـه علـی      » نیـ ا یعنـ ی مقاومت

ما خواهـان بازگشـت مصـر بـه     «کند  جمهور اسبق ایران، خطاب به مصر بیان می رئیس
 لیبـا اسـرائ   ییارویـ و در جهت رو ها فلسطینیبه نفع  دی. مصر بامیجبهه مقاومت هست

 ).1388(المنار، » عمل کند
سازي قدرت انقـالب   با توجه به اینکه گفتمان سیاست خارجی ایران حول محور مقاومت و بیشینه

ملـی بـراي   -مذهبی-میدان گفتمان متنوعی از منافع دینی عمالًایران منبعث از اسالم شیعی قرارگرفته، 
جمهوري اسالمی در  اي ي و فرا منطقها منطقهایران و براي متحدین از سویی و از سوي دیگر مخالفین 

یـک گفتمـان    ساز جنگ داخلی سوریه در منطقه خاورمیانه برساخته گردید که هـر  طی برهه سرنوشت
دیگري را طرد نموده و در تالش براي تثبیت هژمونی گفتمانی خویش بر رقیـب بـود و در ایـن میـان     
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روزي  اي وارد شدیم؛ جانبه ي عمیق و همه در یک مبارزه«همواره معتقد بوده که  جمهوري اسالمی که
حکومـت مستضـعفان   دانستیم که مبارزه تا زمانی که به آخرین هدف خـود یعنـی    که شروع کردیم می

). فـارغ از آنکـه   89: 1361 (رجـایی » جهان یعنی تحقق حکومت اهللا است نرسید ما باید مبارزه کنـیم 
دلیل آغاز جنگ داخلی سوریه چیست به صورت قاطعانه وارد میدان گردید تا بر ضد آنچه که تـالش  

صـل ایـن تعـارض و    حا نامد از دولـت بعثـی بشـار اسـد حمایـت نمایـد.       نظامِ سلطه و ظلم ظالم می
کشمکش از سویی گسترش و بسط نفوذ جبهه مقاومت اسالمی به رهبري ایران تـا مرزهـاي اسـرائیل    

اسـالمی در ایـن کشـور و از سـوي     -واسطه حضور مستقیم نظامی ایران و تشکیل لشکرهاي شـیعی  به
رب و عجـم  مدت نژادي میان ع دیگر نگرانی عمیقِ اعراب اهل سنت از هالل شیعی و تخاصم طوالنی

و نیز منافع دول غربی منجر به افزایش تالش گفتمان مخالف جمهوري اسالمی در منطقـه خاورمیانـه   
 به ترور سردار سلیمانی اشاره کرد. توان یمبراي مهار قدرت ایران گردید که از آن جمله 

در  او«افزایـد   آفرینی سـردار سـلیمانی در جبهـه مقاومـت مـی      محسن رضایی ضمن اشاره به نقش
و  ونیفـاطم  ،یحشدالشـعب  ون،یـ نبیسازمان بـزرگ مـدافع اسـالم و انقـالب از جملـه ز      5 يریگ شکل

اهللا  حـزب  کـه  جـایی داد تـا   يا گسـترده  وپـر  بـال اهللا هـم   بود و به سازمان حزب مؤثر اریبس ونیدریح
حـذف  ). بـر ایـن اسـاس    1399(مشرق،» ردیاز کشورها در کنار رزمندگان قرار بگ ياریتوانست در بس

هاي متعارض جمهوري اسـالمی و   سردار سلیمانی مشخصاً خروجی فرآیندي است که در بینِ گفتمان
براي کاهش قدرت جبهه مقاومت به رهبري ایران، وجود دارد و این چنین است که رهبر ایران پس از 

ـ  چهـره  یمانیسـل  دیشـه  کنـد  شهادت سردار سلیمانی بیان می ي  مقاومـت اسـت و همـه    یالمللـ  نیي ب
بدانند خطّ جهـاد مقاومـت    -دشمنان ي همه زیو ن-دوستان  ي . همهندیبستگان مقاومت خونخواه او دل

 ت.راه مبارك اس نیدر انتظار مجاهدان ا یقطع يروزیو پ افتیي مضاعف ادامه خواهد  باانگیزه
 واقع گفتمان جبهه مخالف جمهوري اسالمی به دنبال طـرد و نـابودي هژمـونی جبهـه مقاومـت      به

اسالمی است و ترور سردار سلیمانی یک نمونه عینی از تشدید تعارضات گفتمانی و ترس از هژمونی 
گرایی انقالبی جمهوري اسالمی در خاورمیانه بود هرچند این تـرور تـأثیر مسـتقیمی بـه      گفتمان اسالم

ه سـلط  رسد بر رویکرد سیاست خارجی جمهوري اسالمی نداشته باشـد چراکـه گفتمـان ضـد     نظر می
هـاي گفتمـانی    جمهوري اسالمی مقابل خواسته سیتأسهایی است که از  جمهوري اسالمی حاصلِ دال

اسـاس   کشورهایی نظیر آمریکا و یا دول عربی ایستاده و روساي جمهوري نظیر محمدعلی رجایی بـر 
 امان تا زمـان تشـکیل یـافتن حکومـت اهللا در جهـان      آن رویکرد سیاست خارجی خود را در مبارزه بی
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یافته چـرا   کنند، چیزي که در افکار جانشینان او نظیر حسن روحانی نیز به همان صورت قوام تنظیم می
 شـد  میو نخـواه  مینشد میما بود و ما تسل میهدف دشمن تسل نکهیبر اکه حسن روحانی ضمن تأکید 

کرد ملـت   دایکند اما اگر ادامه هم پ دایادامه پ یمدت طوالن يبرا تواند نمیجنگ  نیاکند که  اشاره می
 یملت ما خواهد شد و شـک  یستادگیمنطق و ا میتسل گانهیب درنهایتنخواهد شد و  گانگانیب میما تسل

 ).1399مهرنیوز،(کنیم  می میو دشمن را وادار به تسل میندار

 فراملی گرایی در گفتمان جمهوري اسالمی ایران -2-3-4

ریشـه در اندیشـه   » سـلطه گـران و دفـاع از مستضـعفان     ظـالمین،  مقاومت مستمر مقابـل «اندیشه 
گرایان انقالبی در جمهوري اسالمی ایـران برسـاخته شـده     دارد که توسط طیف اسالم» توحیدمحوري«

بـار   ریز میتوان ینم ،اعتقادداریم دیما اگر چنانچه به توح«گوید:  اي در شرح آن می اهللا خامنه است. آیت
اسـت.   دیتوح عتیطب نیا م،یستیدر مقابل ظالم نَا میتوان ینم م،یبار ظلم برو ریز مینتوا ینم م،یزور برو

 م،یالزم است، ما آنجا حاضر یهست و نصرت یکه هر جا مظلوم کند یاعالم م یاسالم يجمهور نکهیا
اسـت. چـون    نیـ بـه خـاطر ا   م،یـ اصرار دار جور نیا نیفلسطه مسئل يما رو نکهیاست؛ ا نیبه خاطر ا

است  نیا دیتوح قتیحق ستد؛یظالم به مظلوم بِا ییاست که انسان در مقابل زورگو نیا دیتوح ي الزمه
اهللا  (دفتر حفظ و نشر آثـار آیـت  » هم دارد شرفتیمطمئناً پ نیو ا کند؛ یم يادآوریرا به ما  نیو بعثت ا

 اي). خامنه
هـاي اصـلی کـه از طریـق      دالتـوان اسـتدالل کـرد،     بامطالعه مطالبی که تـاکنون بیـان گردیـد مـی    

گرایی انقالبی واردشده عمالً رویکرد سیاسـت خـارجی    هاي طراز اول نظام در گفتمان اسالم شخصیت
ساله پیـروزي انقـالب مبتنـی بـر فراملـی       تنها در سوریه بلکه در کل دوره چهل جمهوري اسالمی را نه
 گرایی شکل داده است.

هـوري اسـالمی کـه در واقـع بـرخالف آنچـه کـه        با نگاهی دقیـق بـه رویکـرد عملـی سـران جم     
هاي قبلی ایران مبتنی بر دال منفعت محـوري بـراي سـرزمین و حاکمـان در قـدرت مـدنظر        حکومت

کـه در زیـر    اساس اندیشه فراملی گرایی و منفعت محوري داشته، بوده است، در جمهوري اسالمی بر
هـاي   حول محور فراملی گرایـی و توجـه بـه دال   کنیم عمالً  ها را مطرح می اختصار برخی از این دال به

 گرایی انقالبی، سیاست خارجی جمهوري اسالمی شکل گرفته است. مبارزاتی گفتمان اسالم
اساس شـرایط   گرایان و گاه بر هاي سرزمینی ایران و فشار ملی در این میانه گاه براساس محدودیت
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ي عقالیـی در طـی دوره روسـاي جمهـور     المللی، رویکرد سیاست خارجی ایران به سمت بازیگر بین
چندگانه، حرکت کرده است هرچند که همـواره سـتون اصـلی رویکـرد سیاسـت خـارجی جمهـوري        

گرایی انقالبی قرار داشته و حتی در معدود مواقعی که به سـمت منـافع    اسالمی مبتنی بر گفتمان اسالم
ورت تهـاجمی بـه ریـل    صـ  هاي کـوچکی داشـته، بـازهم پـس از مـدتی بـه       ملی و سرزمینی چرخش

نـژاد کـه شـاهد چـرخش تهـاجمی       گرایی انقالبی بازگشته است همانند دوره خاتمی به احمدي اسالم
 بودیم.

 شناسی سران سیاسی در جمهوري اسالمی گفتمان -2جدول شماره 
 

 نتایج دال مسئولیت شخصیت

 اهللا خمینی سید روح
 فقیه فرمانده کل قوا، ولی

1357-1368 

 مبارزه با سلطه گران عالم نفی سلطه

 دفاع از مظلوم مستضعفین عالم

 مبارزه با شیطان بزرگ آمریکاستیزي

 اي علی خامنه سید
 فقیه فرمانده کل قوا، ولی

 )1399( تاکنون-1368

 تشکیل جبهه مقاومت مقاومت

 مبارزه مستمر توحید

 المللی اعتباري قطعنامه بین بی جانبه مبارزه همه )1360( جمهور رئیس محمدعلی رجایی

اکبر هاشمی  علی
 رفسنجانی

 بازسازي توانِ جبهه مقاومت سازندگی )1368-1376(

 ها آمیز تمدن همزیستی مسالمت ها گفتگوي تمدن )1384-1376( محمد خاتمی سید

 رویکرد تهاجمی به غرب اصولگرایی عدالت محور )1392-1384( نژاد محمود احمدي

 بازسازي روابط با غرب اعتدال )1400 -1392( حسن روحانی

 دفاع از مظلوم مبارزه با سلطه، بازگشت به شعائر انقالبی تاکنون) -1400( ابراهیم رئیسی سید
 

 )نگارندگان(منبع: 
  

توان نمـودار زیـر را در رابطـه بـا تحلیـل سیاسـت خـارجی         صورت کلی و خالصه می بنابراین به
 مبتنی بر نظریه تحلیل گفتمان مطرح نمود.جمهوري اسالمی در سوریه 
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 گرایی انقالبی گفتمان اسالم -8 شکل شماره

 )نگارندگان(منبع: 

 گیري نتیجه

در این مقاله مبتنی بر چارچوب نظري تحلیل گفتمان به واکـاوي، واسـازي و برسـاخت گفتمـانی     
داخلـی سـوریه، مبتنـی بـر منـابع       سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در مطالعه مـوردي جنـگ  

به نوبه خود نشـات گرفتـه    که گفتاري سران نظام و اصول مصوب در قانون اساسی نمودیم نوشتاري،
تفکرات اسالمی و انقالبی است. در این مقاله مطرح شد که اندیشـه بـر سـازنده گفتمـان سیاسـت       از

طور اعم، دال  ي بها منطقهزعات طور اخص و منا خارجی جمهوري اسالمی طی جنگ داخلی سوریه به
نظریـه   سیتأسـ ره) در زمـان  ( ینـ یخماهللا  ي اسالمی اسـت کـه آیـت   ها شهیاندنفی سلطه مطروحه در 

را حـول   سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی   عمالًفقیه آن را مطرح و با درج در قانون اساسی  والیت
 محور دال نفی سلطه استوار گردانیده است.

اسـالمی) از  مقاومـت ( ي و بـا تشـکیل جبهـه    ا خامنهاهللا  طی دوران رهبري آیتادامه این مسیر در 
اسـالمی و غیـر اسـالمی) سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی را بـا         مختلف (و کشورهاي  ها گروه

ترین سطح گسترش میدانی خـود و حضـور    گسترش مقاومت فراملی و تأسیس جبهه مقاومت گسترده
 سانید.عیار در جنگ داخلی سوریه ر تمام

گونه که در پیشینه پژوهش شرح دادیم، بسیاري از کارشناسان سیاست خارجی مبتنی بر نگاه  همان
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منافع و مسائل ژئوپلیتیکی به تبیین حضور گسترده ایران در جنگ داخلی سوریه پرداخته و تا حدودي 
مـادي نظیـر هویـت    به دنبال توجیه حضور ایران مبتنی بر اصول رئالیستی و بدون توجه به عناصر غیر

اندیشه اسالمی و گفتمان مصرح در نص صریح قانون اساسی ایران هستند اما در این مقاله سـعی شـد   
تا با نگاهی گفتمانی و مبتنی بر فهم معنـا و درك متـون نوشـتاري و گفتـاري سـران نظـام جمهـوري        

بی، به تشـریح رویکـرد   گرایی انقال اسالمی و قانون اساسی مصوب شده بر مبناي اندیشه گفتمان اسالم
ي همانند جنـگ داخلـی سـوریه بپـردازیم و ایـن مسـئله را       ا منطقهسیاست خارجی ایران در منازعات 

جانبه از بشار اسد نه صرفاً در لواي منافع ملی بلکه  مطرح نمودیم که دلیل حضور ایران و حمایت همه
اسـت   شه سران نظام و قانون اساسی کشورگرایانه دینی مندرج در اندی مبتنی بر اندیشه فراملی و آرمان

 .گرایی انقالبی سیاست خارجی جمهوري اسالمی باشد دهنده گفتمان اسالم توضیح تواند یمکه 

 منابع

 منابع فارسی -الف

 .شهربانو صارمی، تهران: نشر ققنوس ترجمه ،تاریخ جهان)، 1393( فیلیپه آرمستو، −

 مؤلف.تهران: نشر  ،حرکت انقالب ایران در دو )،1363( مهديبازرگان،  −

 انتشـارات تهـران:   ،انـه یدر خاورم رانیـ ا یجمهـوري اسـالم   یخـارج  اسـت یس)، 1394( کیهان برزگر، −
 .امور خارجه وزارت

 ،رانیـ ا یاسـالم  جمهوري یخارج استیو روند در سالگو )، 1390( ابراهیم ؛ متقی،زهره پوستین چی، −
 .دیدانشگاه مفتهران: 

خمینی، تهران: بنیاد حفظ و نشـر   اهللا آیت. مجموعه آثار اهللا صحیفه آیت ).1378( اهللا روح سید خمینی، −
 .ره)( خمینیآثار امام 
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 جمهـوري ی خـارج  اسـت یس یابیـ بـراي ارز  یچـارچوب مفهـوم  )، 1387( جالل، فیروزآبادي یدهقان −
 .انتشارات دانشگاه آزاد ران،یا یاسالم

 .طرح نو انتشارات عباس مخبر، تهران:، مترجم: شکست شاهانه)، 1370( ماروین زونیس، −

در قبـال   رانیـ ا یاسـالم  مواضـع جمهـوري   لیـ تحل«)، 1394( کامران لطفی، الدین؛سیدشمس صادقی، −
 .1، شماره 1394 بهار، سال ششم، جستارهاي سیاسی معاصر، »هیبحران سور

 نشـر ن: ، تهـرا اصـول و مسـائل   ران،یـ ا یجمهـوري اسـالم   یخارج سیاست )،1380( منوچهرمحمدي،  −
 .دادگستر

آن بر امنیت تأثیر علل همگرایی بین ایران و سوریه و « )،1390( محمدرضا ؛ بشارتی،مهدي نطاق پور، −
 .63 شماره ،فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، »سیاسی ایران

، »کردهای: اهداف و روهیسور بحران معارض در گرانیباز« )،1391( حسین بهمنش، ؛سیدامیر نیاکویی، −
 .4 شماره، 1391، سال چهارم، زمستان روابط خارجیفصلنامه 

 .قاسمی، تهران: اندیشه احسان اهللا روح ترجمه ،گفتمان )،1397( دیویدهوارث،  −

بررسی نقش جنبش اخوان المسلمین در «)، 1395( مسعود، محمود؛ جعفري نژاد، کتابی ؛یداهللا دهقان، −
، بهـار و تابسـتان   5، دوره شناسی سیاسی جهان اسالم هفصلنامه علمی پژوهشی جامع دو، »بحران سوریه

 .1، شماره 1396

 تدوین براي بستري سوریه؛ ژئوپلیتیک تحلیل« )،1390( فراتی و ؛ر کنگانی، قادري. ك بارانی، ذوقی −
 .77 شماره ،دفاعی سیاست مجله ،»خاورمیانه در ایران خارجی سیاست
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 .شهید محمدعلی رجایی، تهران: نشر صابرین جمهور رئیس)، گزیده سخنان 1361( محمدعلیرجایی،  −

جریـان قـدرت در جمهـوري     سـازوکارهاي )، قدرت، گفتمان و زبان؛ 1397( اصغر علی سیدسلطانی،  −
 .اسالمی ایران، تهران: نشر نی

تحلیل سیاست خـارجی ج.ا. ایـران و   « )،1395( نفیسه ،واعظ ؛اسماعیل ،شفیعی ؛محمدعلی شهریاري، −
 سـال  ،مطالعات سیاسی جهـان اسـالم   فصلنامه ».ها بازينظریه  سعودي در سوریه در چارچوب عربستان

 .20پنجم، شماره 

 بـا  سـوریه  ایـران و  ائـتالف  منظر از خاورمیانه تحوالت کتاب نقد و معرفی« )،1388( د غرایاق زندي، −
 هینوبـوش،  و ریمونـد  احتشـامی  انوشـیروان  ، نوشته»ایران علیه عراق تحمیلی جنگ بازخوانی بر تأکید

 .30 ش هشتم، سال ،ایران) (نگین مقدس دفاع مطالعات تخصصی فصلنامه

 .قاسمی، تهران: اندیشه احسان اهللا روح)، تحلیل گفتمان انتقادي، ترجمه 1995( نورمنفرکالف،  −

 .، تهران: نشر قومس1 ج )، تاریخ اسالم کمبریج1387( تیمور قادري، −

، تهران: نشـر  شناختی جامعه، فلسفی و شناختی زباناز سه منظر:  گفتمان )،1391( عبدالحسینکالنتري،  −
 .جامعه شناسان

، »هیدر قبـال بحـران سـور    رانیـ ا یخـارج  اسـت یس یبررسـ « )،1394( ابـراهیم  ؛ سـعیدي، ابراهیم متقی، −
 .24 شماره ،1394 زییسال ششم، پا ،المللی بینو  یاسیس هاي پژوهشفصلنامه 

 .معادله قدرت در کردستان عراق، تهران: انتشارات تاچارا)، 1401( ادیب نوروزي، −
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شـوروي، ترجمـه: مهـدي     فروپاشـی  از بعـد  دوران در ایـران  خـارجی  )، سیاسـت 1392( شیرین هانتر، −
 .ذوالفقاري، تهران: نشر میزان

 .شناسی، تهران: نشر هرمس )، درآمدي بر گفتمان1393( اهللا لطفیارمحمدي،  −

)، نظریـه و روش در تحلیـل گفتمـان، ترجمـه هـادي خلیلـی،       2002( یلیـپس فیورگنسن، ماریان؛ لوئیز  −
 .تهران: نشر نی

 منابع انگلیسی-ب

− Libert, Robert J (1998), “The US–Israeil Relation after 50 Year”, Israel Affairs, 
Vol. 5, NO. 7. 

− Agha, Hussein J and Khalidi, Ahmad S (1995), Syria and Iran: Rivalary and 
Cooperation, London: Pinter Publishers: Royal Institute of International 
Affairs. 

 منابع اینترنتی-پ

ده جملـه برگزیـده از رهبـر انقـالب دربـاره شـهید حـاج قاسـم         «. سـایت رهبـري.   سـیدعلی  خامنه اي، −
 :15/10/1398بروزرسانی  آخرین ».سلیمانی

         https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44590      

ــه اي، − ــیدعلی خامنـ ــري. . سـ ــایت رهبـ ــت «سـ ــه مقاومـ ــرداري جبهـ ــیش بـ ــت در. »فـ ــل دریافـ  قابـ
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=11101 

» مقاومـت   حاج قاسم در جبهـه  ینیآفر از نقش ییمحسن رضا تیروا« . سایت مشرق.محسن رضایی، −
 /https://www.mashreghnews.ir/news/1163824    ):15/10/1399( بروزرسانیآخرین 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44590
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=11101
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=11101
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