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 دهیچک

الملل پدید آورد. با این تحول، نظریه هاای رایاد در  انقلاب اسلامی ایران تحولی جدی در روابط بین     

الملل از تحلیل سیاست خارجی ایران عاجز ماندناد. زیارا باا پیاروزی انقلااب اسالامی ع  ار  روابط بین

یاست خارجی شد. عاملی که هیچکدام از نظریه های مذکور قادر به جدیدی به نام مذهب وارد عرصه س

الملل نظریه سازه انگاری متولد  تحلیل نقش آن نبودند. برای رفع این نقی ه از م اظره چهارم روابط بین

شد. ولیکن از آنجا که دارای مبانی غربی است قادر به تحلیل سیاست خارجی ایران در همه عرصه های 

لملل نیست. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی اسلامی، انتقاادی و تجدیاد ا روابط بین

الملال  باین ای بومی و اسلامی است. در این راساتا، نظریاه اسالامی رواباط نظرطلب نیازم د ارائه نظریه

بهترین دریچه برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی ایاران در راساتای امات محاوری و اساتقرار نظا  

الملال در پای  گانه نظریه اسلامی روابط باین 41باشد. این پژوهش با ش اسایی اصول  انی عادلانه میجه

الملال بارای تحلیال و  پاسخ به این پرسش اساسی است که چگونه کاربست نظریه اسلامی رواباط باین
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 مقدمه

سیاسی ملتها و کشورها به شمار می رود،  –سیاست خارجی مه  ترین وجه زندگی اجتماعی    

چون بقاء و حیات آنها به سیاست خارجی بستگی دارد. از این رو، تلاش برای درک و فه  

ی از دل مشغولیهای فکری و ذه ی محافل علمی و ماهیت و رفتار سیاست خارجی کشورها یک

ای در زمی ه تحلیل و تبیین سیاست  دانشگاهی است. در سه دهه گذشته، ادبیات نسبتًا گسترده

خارجی جمهوری اسلامی ایران خلق شده است. هر یک از تحلیل گران و اندیشم دان براساس 

صی به بحث و بررسی ایران پس از خا ها و چارچوبهای مفهومی ها، برداشت ایستارها، ارزش

های مختلفی برای  (. نظریه4-2: 4331فیروزآبادی،  انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده اند)دهقانی

تبیین ماهیت، فرآی د و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به کار بسته شده است. 

تا چرایی و چگونگی  به گونه ای که براساس مفاهی  تحلیلی م تد از آنها تلاش شده است

سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان ده ده این واقعیت است که 

الملل و تحلیل سیاست خارجی،  هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین

یست د. خارجی جمهوری اسلامی ایران ن قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرآی د سیاست

این ناتوانی تبیی ی ناشی از ماهیت زمی ه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت 

در این راستا پژوهش  (.3: 4311اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد)دهقانی فیروزآبادی،

حاضر به طور ویژه و به صورتی روشم د و علمی سعی در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی 

 الملل دارد.  های نظریه اسلامی روابط بین لامی ایران بر اساس مفاهی  و مفروضهجمهوری اس

در این پژوهش با دو مفهوم اساسی مواجه می باشی  که به نظر می رسد پیش از ورود به      

و تعریف این مفاهی  بوده به گونه ای که در این راستا ش اخت دقیقی  4بحث نیازم د بازش اسی

 2بررسی بدست خواهد آمد، این دو مفهوم پایه عبارت د از: نظریه روابط بین الملل از ع وان مورد

 . 3و نظریه اسلامی روابط بین الملل
الملل در دو  الملل می باشد، به طور کلی نظریه روابط بین مفهوم نخست نظریه روابط بین     

ک ایده و اندیشه نظام مع ای موسع و مضیّق قابل بررسی است. در مع ای موسع، به مع ای ی

                                                                 
1. Recognition 
2

. Theory of International Relations 
3

. Islamic Theory of International Relations 
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الملل  الملل است و در مع ای محدود، نظریه روابط بین م د و سازمان یافته در مورد روابط بین

عده ای  (.421 -424: 4331 مجموعه م ظمی از دانش و معرفت می باشد )دهقانی فیروزآبادی،

های قابل مشاهده  هالملل عبارت است از مطالعه سیستماتیک پدید معتقدند که نظریه روابط بین

که سعی دارد از طریق کشف متغیّرهای عمده، به توضیح و تشریح رفتارهای گوناگون بپردازد و 

مخت ات انواع روابط میان واحدهای ملی را بیان ک د. برخی برآن اند که نظریه چهارچوبی از 

توضیحی و  درونی در سازواری بوده و از قدرت توصیفی، بخشی تجربی است که از لحاظ کلیت

پیشگویانه ای برخوردار است به گونه ای که این کلیت بخشی باید به بهترین وجه به صورت 

فرضیات و قضایای قابل آزمون مطرح و تأیید یا ابطال آنها به اشکال کّمی به نمایش گذارده 

شود. والتز معتقد است که نظریه ها قوانی ی را که مشخص ک  ده ارتباطات احتمالی میان 

دیده هاست، توضیح میده د. از دیدگاه نظریه ه جاری نظریه عبارت است از نگاه به جهان آن پ

 الملل به صورت نقد ایدئولوژیک حال برای های روابط بین طور که باید باشد. همچ ین گاه نظریه
 شوند و بالأخره گروهی نظریه را عبارت از انعکاسی از فرای د ارائه بدیلی در آی ده تعبیر می

 (.3-1: 4331 )قوام،ک  د تئوریزه کردن مسائلی چون معرفت ش اسی و هستی ش اسی ت ور می
به طور کلی نظریه روابط بین الملل، مجموعه ای از گزاره ها، مفروضه ها و مفاهی  مرتبط به 

ه  که به صورت سازمان یافته عمل نموده و در نهایت قادر به تبیین و تحلیل پدیده های قابل 

 ه و یا پدیده های که امکان رخداد آنها پیش بی ی می گردد، می باشد. مشاهد
مفهوم محوری دیگری که در این پژوهش بسیار مه  می باشد، نظریه اسلامی روابط بین      

الملل است. در این پژوهش به دنبال تحلیل سیاست خارجی ایران از دریچه این نظریه می 

لملل، مجموعه ای از گزاره ها و قضایای همساز و مرتبط باشی . نظریه اسلامی روابط بین ا

استخراجی و اکتشافی از کتاب و س ت بوده و به روش نقلی که ایده و دیدگاه نظام م د و دقیق 

 یابد ک د و با توجه به نفس الامر دین اعتبار می الملل بیان می اسلام را در مورد روابط بین

رد تأکید و بررسی است. به طور کلی می توان گفت مو (422: 4331)دهقانی فیروزآبادی، 

های اسلامی مرتبط به ه  است  ای از مفاهی  و مفروضه الملل مجموعه نظریه اسلامی روابط بین

 الملل می م د قادر به ارائه و تبیین الگوی رفتاری بازیگران دی ی روابط بین که به صورت نظام

 باشد. 

است، که در بخش نخست با ع وان مفروضه ها و مفاهی   این پژوهش شامل دو بخش اصلی     

نظریه اسلامی روابط بین الملل؛ به بررسی چهارده مفروض اصلی این نظریه پرداخته و در بخش 
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دوم نیز در قالب مفروض های بیان شده در بخش نخست به ارزیابی سیاست خارجی جمهوری 

وهش نیز تحلیل سیاست خارجی ایران در اسلامی ایران مبادرت شده است؛ جوهره اصلی این پژ

 قالب مفاهی  و مفروضه های  نظریه اسلامی روابط بین الملل می باشد. 

 

 الملل مفروضه ها و مفاهیم نظریه اسلامی روابط بین .1

هر یک از نظریات روابط بین الملل با توجه به اصول، مفاهی  و پیش فرض های حاک  بر      

فاوتی از نحوه ی عملکرد بازیگران بین المللی بوده به گونه ای که در آنها دارای برداشت های مت

تحلیل روند سیاست خارجی کشورها با توجه به مفاهی  مورد استعمال در هر یک از نظریات، با 

تبیین های بعضًا متفاوتی از رفتار خارجی دولت ها روبرو می شوی . در این راستا نظریه اسلامی 

های  ای که با توجه به اصول و پیش فرض فارغ از این موضوع نبوده به گونه روابط بین الملل نیز

الملل مفاهی  چهارده  اسلامی از روابط بین –حاک  در این نظریه، به ع وان یک نظریه بومی 

گانه ای را می توان استخراج کرد که با توجه به آنها زمی ه تحلیل و تبیین بیشتر موضوعات 

 اهد شد.بین المللی فراه  خو

 اولین مفهوم پایه در نظریه اسلامی روابط بین الملل، اصالت واقع است که: 1اصالت واقع-1-1

براساس این اصل تأکید بسیاری بر اهداف و م افع از یک سو و شیوه ها، ابزارها و روش ها از 

ر سوی دیگر در سیاست خارجی می گردد. در راستای این اصل اخلاق گرایی و قانون گذاری د

براساس اصل اصالت (. 333: 4333راستای قدرت ملی و م افع ملی پیگیری می شود)دهشیری، 

واقع، سیاست خارجی در درون نظام بین الملل براساس م افع ملی و خواسته های ساختار 

 (.4131: 4333 داخلی نظام شکل می گیرد)ازغ دی،

 فیلسوفان آثار ملاحظه با استامفهوم بعدی جوهرگرائی بوده که در این ر: 2جوهرگرائی-2-1

 این. است بوده اندیشم دان و متفکرین اهتمام مورد همواره  "جوهر" که دریافت میتوان بزرگ

 این ارسطو فلسفه در مثال ع وان بهت. اس رفته بکار متعدد معانی به متعدد های فلسفه در واژه

 عقل، چون مواردی بر امیاسل حکمت در و غیره و صورت موضوع، شیء، چون مواردی بر واژه

 (.2: 4314 )ماحوزی،است شده اعمال جس  و صورت ماده، نفس،

                                                                 
1

. The originality of fact 
2. Essentialism 
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 می گفته موضوعی به نه که است آن مع ا ترین دقیق و نخستین ترین، حقیقی در جوهر»     

 موضوع که آنروی از نخستین، جوهرهای ه  باز» همچ ینو « هست در موضوعی نه و شود

(. 3)همان: « می شوند نامیده جوهرها نحوی ترین واقعی به شوند، میدیگر واقع  چیزهای همه

یکی از دال های مرکزی پست مدرنیس  که دال های ش اور به میزان نزدیکی به آن مع ی یافته 

و در صورت مف ل ب دی با چ ین دال های مرکزی سامان می یاب د، مب ا گریزی و جوهر 

بی نظمی و نهایتًا آشفتگی سوژه پست مدرن  ستیزی است. ره آورد چ ین باوری آشفتگی،

است. اما آموزه های اسلامی بر وجود نظ ، و جوهر و مرکزیت در عال  وجود تأکید می ک د و 

انسان برساخته خود را به چ ین وادیی ره مون می سازد. از م ظر قرآن تمامی انسان ها 

 د به آیین درست دست یاب د و براساس فطرت الهی خلق گردیده اند که بر این اساس می توان

 البته هیچ تبدیل و دگرگونی در این خلقت الهی راه ندارد)طاهری سرتش یزی، عزیز خانی،

(. پس با توجه به مفهوم جوهر در فره گ اسلامی، شاهد کاربرد وسیع این اصل بوده 14: 4311

درن و بعد از آن پست و آن را مب ای بسیاری از اقدامات برمی شمرند؛ به گونه ای که فره گ م

 مدرن به سمت واگرایی و ستیز با آن حرکت نموده است. 

یکی از مه  ترین دل مشغولی های انسان نخستین، مسأله علیت بوده و به  :1اصل علیت-3-1

علیت و (. 33جرأت می توان از آن به ع وان مبدأ و سرآغاز اندیشه بشری نام برد)مغربی، بی تا: 

ر فلسفه اسلامی و غرب یکی از مسائل اساسی است. در غرب جدید نگرش ابعاد گوناگون آن د

گرایانه فیلسوفانی چون لاک، بارکلی و هیوم توانست اصل علیت را دچار مشکلات اساسی تجربه

ش اختی آنها در نگرش به واقعیتهای خارجی و ذه ی، یع ی نماید که این امر به مبانی معرفت

شت. از این رو این فلاسفه؛ اصول علیت، بالاخص ضرورت علی را اساس تجربی ش اخت ارتباط دا

م کر شدند که نتیجه آن در تداوم تفکر غربی، و بالاخص پوزیتویس ، فلسفه تحلیلی و فیزیک 

جدید گسترش و عمومیت یافت و پیامد های ناگواری را در پی داشت. در تفکر فلسفی اسلامی، 

لسفی و عقلانی است که فه  دقیق و عمیق آن ت ها بالاخص حکمت متعالیه، علیت یک اصل ف

از عهده عقل فلسفی بر می آید. و لذا بروز و ظهور آن نیز عمیق تر از تجربه، و در جهان عقلانی 

گرایی غربی از سطح مشاهده تجربی است. از این رو تفسیر علیت در این دیدگاه برخلاف تجربه

بخش و گردد که در آن علت، هستی ی تبدیل میرود و به یک اصل فلسفو استقرا فراتر می

                                                                 
1. Principle of causality 
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واقعیت ده ده حقیقی وجود معلول است و معلول هیچ هستی و هویتی برای خودش، سوای 

علت ندارد. ضمن ای که در این دیدگاه  رابطه علیت در وجود علت و معلول است نه در ماهیت 

علت نوعی نسبت فقر و امکان آنها یا ظهورات خارجی شان. لذا می توان گفت نسبت معلول به 

گرایانه فیلسوفان غرب را مورد نقد قرار داد وجودی است. با این ملاحظات می توان تفسیر تجربه

و نشان داد که برخلاف ت ور آنها علیت، صرف ه  پهلویی، تقدم زمانی و دیگر روابط ظاهری 

ذا با نگاه تجربی نمی توان تر از آن است و لمیان علت و معلول خارجی نیست بکله بسیار عمیق

 (.434: 4333تبیی ی عقلانی و کلی از این اصل ارائه داد)قربانی، 

اسلام که خات  ادیان الهی و جامع نظام های فردی و اجتماعی است، دی ی : 1اصل توحید-4-1

است جهانشمول که برای همه انسان ها از سوی خداوند متعال نازل شده و اهدافی مان د 

(. 41: 4331ید، گسترش عدالت فردی و اجتماعی را دنبال می ک د)تسخیری، گسترش توح

دیدگاه جهانی توحید برای زندگی مع ا، روح و هدف تعیین  می ک د و فرد را در عمل به اصول 

اخلاقی متعهد می ک د. به طور خلاصه، اصل جاودانه توحید است که پارادای  جامعه اسلامی را 

: 4333 کلی یا جزئی تابع هیچ پارادای  دیگری نمی شود)مولانا، ت ظی  می ک د و به شکل

(. توحید عقیده عمده اسلام و شعار مشخص ک  ده آن است. توحید اساس همه ادیان و 213

قدر مشترک همه آنهاست و در نظر قرآن مجید غرض اصلی وحی آسمانی و بعثت انبیاء است، 

جدید یافته و به صورت نوآیین و جدیدی  الا ای که توحید در سایه دعوت محمدی مفهوم

درآمده است. دیدگاه توحیدی اسلام سرچشمه سایر عقاید و نیز م بع قوانین  شریعت و شعایر 

اسلامی است. اندیشه اسلامی در موضوعات خدا، هستی و انسان همه رنگ توحید دارد و 

 دت خالق جریان می یابدنظریات ویژه اسلامی در وحدت ادیان و عوال  و نوع بشر همه از وح

 (.14 -12: 4331 )امین،

عدالت یکی از مفاهی  کانونی نظریه اسلامی روابط بین الملل عدالت است. : 2اصل عدالت-5-1

گرچه فسق نیز خود  واژه ای است که مفهوم آن در مقابل دو واژه فسق و جور قرار می گیرد.

سق را عدالت وصفی و عدالت در مقابل نوعی جور به نفس است، اما عدالت در مقابل مفهوم ف

: 4331 به نقل از ابن تراب، 141-124 :4333 مفهوم جور را عدالت عملی دانسته اند)گرجی،

بر اساس اصل عدالت است که نظ  جهانی عادلانه موضوع اصلی نظریه اسلامی روابط بین  (.2

                                                                 
1. Principle of Monotheism 
2. Principle of Justice 
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ی ارائه می دهد؛ نظمی که الملل شده و در هسته آن جای دارد و مفهوم و الگویی از نظ  جهان

در سطح ساختاری چگونگی آرایش و چی ش ک شگران و الگوی رفتاری آنها، و در سطح 

کارکردی شرایط لازم برای همزیستی مسالمت آمیز و سپس زندگی سعادتم د و حیات طیبه 

ر (. د44-42: 4314 انسان ها و جوامع انسانی را تأمین و تبیین می ک د)دهقانی فیروزآبادی،

راستای اصل عدالت در اسلام، مه  ترین الگوی رفتاری، استکبار ستیزی از طریق مقابله یا 

اسلام در زمان  (.11: 4333 باشد)دهقانی فیروزآبادی، گر می های سلطه مقاومت در برابر قدرت

از این رو تأکید زیادی در  .الملل پیدا کرده است حاضر نقش مهمی در تعاملات نظام بین

المللی عادلانه داشته است. در این راستا جهان  گسترش عدالت بین المللی و نظ  بینراستای 

معاصر در نیمه دوم قرن بیست ، به ویژه پس از پایان ج گ سرد، دستخوش تحولات اجتماعی و 

فلسفی ای شده که باعث تغییراتی عمده ه  در بعد عملی و ه  در بعد فلسفی و نظری در 

است. از جمله ی این تحولات وقوع انقلاب اسلامی ایران است)نوروزی  روابط بین الملل شده

(، که توجه ویژه ای به عدالت داشته و در راه برقراری نظمی عادلانه حرکت 2: 4311 فیروز،

 نموده است. 

یکی از مبانی اسلام، ضرورت اصل همزیستی مسالمت آمیز جوامع انسانی است که این امر 

: 4311 و تمامی اقلیت ها و مذاهب دی ی و فره گی است)علیخانی، شامل کل جوامع انسانی

(، که نیازی اساسی به اصل عدالت دارد، در واقع با وجود نظ  بین المللی عادلانه به نظر می 24

رسد شاهد همزیستی مسالمت آمیز خواهی  بود. به گونه ای که اسلام تعامل با غیر مسلمانان را 

نهاده است، در این راستا قرآن راه کارهای متفاوتی را برای تأمین  براساس نیکی و عدالت ب ا

همزیستی مسالمت آمیز و برقراری عدالت بیان نموده است که عبارت د از: نفی نژاد پرستی، به 

رسمیت ش اختن آزادی عقیده و فکر، گفتگوی مسالمت آمیز، ش اسایی رسمی ادیان الهی، 

-14: 4311 جانبه در زمی ه رشد جامعه و غیره)امی ی، فرمان صلح بین الملل، همکاری همه

33 .) 

سوره اعراف، علل تغییرات و تحولات اجتماعی در  13براساس آیه اصالت فرد و جامعه: -3-4

خود انسان هاست؛ عامل محرک و رهبر تاریخ نیز خود انسان ها هست د؛ جامعه نیز از جهات 

ز این رو فرد و جامعه دارای اصالت ماهوی بوده به (. ا43: 4331بسیار شبیه فرد است)اژه ای، 

گونه ای که به شکلی نظام م د در پیشبرد سیر تعالی خود تأثیرگذار هست د. شهید مطهری در 

 مورد رابطه بین فرد و جامعه و طرز تلقی اصالت هر یک از این دو از چهار فرض نام می برد:
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س جامعه وجود اصیل، عی ی و حقیقی ترکیب جامعه از افراد ترکیبی اعتباری است، پ .4

ندارد، وجودی اعتباری و انتزاعی دارد، آنچه وجود حقیقی و عی ی و اصیل دارد فرد 

است و بس، پس در عین ای که زندگی انسانی در جامعه شکل و ماهیت اجتماعی 

 دارد، افراد اجتماع به صورت یک مرکب حقیقی به نام جامعه در نمی آی د.

یقی، همان د مرکبات طبیعی نیست، اما مرکب ص اعی است و مرکب جامعه مرکب حق .2

ص اعی خود نوعی مرکب حقیقی است هر چ د مرکب طبیعی نیست، مرکب ص اعی 

مان د ماشین که یک دستگاه مرتبط الاجزاء است. در مرکب طبیعی، ه  اجزاء هویت 

بر استقلال اثر خود را از دست می ده د و در کل حل می گردند، و ه  بالتبع و بالج

خود را از دست می ده د، اجزاء به گونه ای خاص با یکدیگر مربوط می شوند و 

آثارشان نیز با یکدیگر پیوستگی پیدا می ک د و در نتیجه آثاری بروز می ک د که عین 

مجموع اثر اجزاء در حال استقلال نیست.. محو هویت اجزاء در هویت کل در کار 

قل از اجزاء ندارد، کل عبارت است از مجموع اجزاء به نیست بلکه کل وجودی مست

علاوه ارتباط مخ وص میان آنها. جامعه نیز چ ین است، جامعه از تأسیسات اصلی و 

فرعی تشکیل شده است، این نهادها و افرادی که این نهادها به آنها وابسته است همه 

اد فره گی، مذهبی، به یکدیگر وابسته و پیوسته اند. تغییر در نهادی اع  از نه

اقت ادی، سیاسی، قضایی، تربیتی موجب تغییراتی در نهادهای دیگر است و زندگی 

اجتماعی به ع وان یک اثر قائ  به کل ماشین اجتماع پدید می آید، بدون افراد در کل 

 جامعه و یا نهادها در شکل کلی جامعه هویت خود را از دست بده د.

مرکبات طبیعی، ولی ترکیب روح ها و اندیشه ها و  جامعه مرکب حقیقی است از نوع .3

عاطفه ها و خواستها و اراده ها و بالاخره ترکیب فره گی نه ترکیب تن ها و اندام ها.... 

افراد انسان که هر کدام با سرمایه ای فطری و سرمایه ای اکتسابی از طبیعت، وارد 

د و هویت روحی جدیدی زندگی اجتماعی می شوند، روحاً در یکدیگر ادغام می شون

که از آن به روح جمعی تعبیر می شوند می یاب د. این ترکیب خود یک نوع ترکیب 

طبیعی مخ وص به خود است که برای آن شبیه و نظیری نمی توان یافت، این 

ترکیب از آن جهت که اجزاء در یکدیگر تأثیر و تأثر عی ی دارند و موجب تغییر 

یت جدیدی می یاب د، ترکیب طبیعی و عی ی است، اما یکدیگر می گردند و اجزاء هو
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از آن جهت که کل و مرکب به ع وان یک واحد واقعی که کثرتها در او حل نشده باشد 

 وجود ندارد، انسان الکل همان مجموع افراد است و وجود اعتباری و انتزاعی دارد.

ی، اجزاء قبل از جامعه مرکب حقیقی است بالاتر از مرکبات طبیعی، در مرکبات طبیع .1

ترکیب از خود هویت و آثاری دارند. در اثر تأثیر و تأثر در یکدیگر و از یکدیگر، زمی ه 

یک پدیده جدید پیدا می شود. اما افراد انسان در مرحله ای از وجود اجتماعی هیچ 

هویت انسانی ندارند، ظرف خالی می باش د که فقط استعداد پذیرش روح جمعی را 

ها قطع نظر از وجود اجتماعی حیوان محض می باش د که ت ها استعداد  دارند، انسان

انسانیت را دارند و انسانیت انسان، یع ی احساس من انسانی، تفکر و اندیشه انسانی، 

عواطف انسانی و بالاخره آنچه از احساس ها، تمایلات، گرایشها، اندیشه ها، عواطف که 

جمعی پیدا می شود و این روح جمعی است به انسانیت مربوط می شود در پرتو روح 

که این ظرف خالی را پر می ک د و این شخص را به صورت شخ یت در می آورد. 

روح جمعی همواره با انسان بوده و با آثار و تجلیات خود از اخلاق، مذهب، عل ، فلسفه 

فراد در و ه ر همیشه خواهد بود. تأثیر و تأثرها و فعل و انفعال های روحی و فره گی ا

یکدیگر بواسطه روح جمعی پیدا می شود نه مقدم بر آن و در مرحله پیش از آن و در 

حقیقت، جامعه ش اسی انسان مقدم بر روانش اسی اوست برخلاف نظریه قبل که برای 

انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعی، روانش اسی قائل است، و جامعه ش اسی او را 

روانش اسی او می داند. مطابق این نظریه اگر انسان وجود در مرحله و مرتبه بعد از 

اجتماعی نمی داشت و اگر جامعه ش اسی نمی داشت روان انسانی فردی و روانش اسی 

طرح این مسأله)اصالت فرد و  کلی طور به (.3-1: 4331 فردی نداشت)زاهد زاهدانی،

ان قاعده کلی، حک  جامعه( برای ایجاد نوعی فرض عملی است تا در پرتو آن به ع و

اولیه در مسائل اجتماعی معلوم شود و همچ ین در تعارض بین این دو، بتوان بدون 

دغدغه جانب اصیل را ترجیح داد. به حک  عقل و به طور تکوی ی، برای تشکیل همه 

پدیده های مرکب، باید اول اجزای آن به وجود آید؛ سپس از ترکیب آنها، آن شی 

موضوع جامعه انسانی و فرد ه  تحقق همین اتفاق ضروری  مرکب پدیدار شود. در

است. اجتماعات بشری بعد از خلقت انسان ها به وجود آمده اند. پس فرد به لحاظ 

زمانی بر جامعه مقدم است. اما آیا این تقدم زمانی باعث تقدم ذاتی و ارزشی بر جامعه 

ال در سلسله مباحث می شود؟ در این راستا مرحوم شهید مطهری با طرح همین سو
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جهان بی ی اسلامی و در بخش مربوط به جامعه و تاریخ به پاسخ گویی آن پرداخته و 

اصالت دو گانه »به ع وان متفکری اسلامی، نظریه ای را در این موضوع با ع وان نظریه 

که در این نظریه مرحوم  (،32 -31: 4314 مطرح کرده است)کاویانی،« فرد و جامعه 

 صالت هر دو و وابستگی شدید فرد و جامعه تأکید دارند.  مطهری بر ا

خدا،  ازمسأله پس اسلام،نی آسما های درآموزهماهیت روحانی و جسمانی انسان: -7-1

انسان محوری ترین مسأله به شمار می آید و ضرورت ش اخت انسان همواره مطرح گردیده به 

 یا بعد دوی گردد. از این رو انسان از گونه ای که ش اخت انسان مقدمه ش اخت خداوند بیان م

 خواص و آثار هرکدام که است شده تشکیل یکدیگر از مستقل و گوناگون وجودى حقیقت

 :از عبارت د ، حقیقت دو این د.دارنی معی 

 و فیزیکى انفعالات و فعل با مادى اعضاى و اجزا ع اصر، از متشکل طبیعى، جس  .4

 شیمیایى؛

 ؛خود خاص افعال با اع اب سلسله از افتهی یانتزاع روانى، و روحى بعد .2

 متفاوتى و تمایزم خواص و آثار داراى و مستقل، یکدیگر از وجودى لحاظ از گرچه جس ، و روح

 و دارند تأثر و تأثیر یکدیگر در ه ، بهد شدی وابستگى بلکه و ت گات گ ارتباط دلیل به هست د،

 همراه را چشمى غدد از اشک شدن جارى ،روحى شدید تأثیر مثال، طور به هست د؛ ه  مکمل

-411: 4311 )جعفری،دهد مى دست انسان به گرس گى احساس معده، شدن خالى با و دارد

 به  و شود مى پیدا ماده براى از که جوهرى است لىاکم نیست؛ ماده اثر و خاصیت روح، .(413

، به نقل از 43: 4333 ری،مطه)گردد می ماده آثار از تر مت وع و بیشتر آثارى م شأ خود نوبه

انسان از م ظر تعالی  وحیانی موجودی است که ماهیت (. 12-11: 4333 ابراهی  زاده آملی،

دوگانه دارد: از سویی ریشه در خیر و نیکی دارد و از سوی دیگر، با شرها و بدی ها همراه است. 

از یک سو ریشه در ملک  ماهیت انسان، از م ظر تعالی  قرآنی ترکیبی است از غرایز و فطرت که

 به نقل از ابراهیمی، ستوده، شیخون، 23-23: 4332دارد و از سوی دیگر، در ملکوت)مطهری، 

4331 :21.) 

در راستای اصالت فرد و جامعه، انسان با دو بُعد اصالت فردی و اجتماعی انسان: -8-1

ن راستا قابل تجلی می فردی و اجتماعی دارای اصالت بوده به گونه ای که سرشت انسانی در ای

باشد. به طور کلی انسان دارای دو اصل بوده؛ از یک سو به ع وان فرد دارای ویژگی ها و 

تمایلاتی می باشد که در جهت ساختار وجودی انسان است از جمله قوه عاقله، قدرت تفکر، 
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( از سویی 14: 4333توانایی نطق و تکل ، فطرت و گرایش های درونی دیگر)ابراهی  زاده آملی، 

دیگر قرار گرفتن در جامعه، انسان را به سمت سرشت جمعی آن حرکت میدهد؛ به طور کلی 

 جمع این دو هویت انسان را شامل می گردد.   

بحث اراده و اختیار انسان یکی از ج جالی ترین و آزادی انسان و جوامع انسانی: -9-1

(، که از زمان های کهن 2: 4311و،پیچیده ترین مباحث مذهبی  است)سید هاشمی، موسوی خ

مورد بحث و گفتگوی فیلسوفان و الهی دانان بوده است. این مسأله دارای ابعاد گوناگون و 

پیچیده ای است که آن را از چهره مسأله ای واحد خارج کرده و به مجموعه ای از مسائل بدل 

ئل مربوط به انسان و آزادی از اساسی ترین مسا (.41: 4314 کرده است)سعیدی مهر، مقدس،

حیات اجتماعی اوست که تحت ع اوین متعددی تحت بحث و بررسی قرار گرفته است. انسان 

دارای شخ یتی مستقل، صاحب عقل و مختار است؛ در نگرش حکمای مسلمان آزادی انسان 

برای رسیدن او به سعادت ضروری است و این ضرورت ریشه در فطرت او دارد . در نگرش 

زادی در سه مرحله آزادی درونی)فکری و روحی(، آزادی بیرونی)آزادی در تحقق عی ی اسلامی آ

اراده(، و آزادی اجتماعی)عدم تسلی  در برابر بتهای اجتماعی( تحقق می یابد. آزادی در مع ای 

سوم، جعل و تکوین الهی است که غیر قابل واگذاری، انتقال و اعطا بوده و از ب یان های اساسی 

با نگاهی  کلی طور به (.11: 4331 ی شخ یت و تکوین فرد و جامعه است)جمشیدی،شکل گیر

به قرآن کری ، درمی یابی  که به نظر قرآن انسان موجودی مختار است. اصولاً آمدن پیامبران و 

فتحی  غروری، نزول کتب آسمانی بی آنکه، انسان مختار باشد، کاری بیهوده است)بشیری،

 (.23: 4333 آشتیانی،

در حکمت و فلسفه اسلامی مسئله ش اخت ذیل ع اوی ی همچون : 1امکان شناخت-11-1

و مسائلی مربوط به وجود ذه ی و کیفیات نفسانی « عقل، عاقل و معقول»و « عل  و ادراک»

مطرح شده است. اهمیت مقوله ش اخت سبب شده است تا برخی اندیشم دان مسلمان، به 

بپردازند. شهید مطهّری درباره اهمیت ش اخت و رویکرد م دتری به این موضوع صورت نظام

ای پیدا کرده است و کمتر العادهمسئله ش اخت امروز اهمیت فوق :گویدمؤلفان به آن می

امکان  (.33: 4333)شجاعی، شودای به اندازه مسئله ش اخت امروز مه  ش اخته میمسئله

اد از آن این است که کاربرد این اصطلاح معرفتی یا ش اختی در مقابل امکان وقوعی است و مر

                                                                 
1

. Possibility of Recognition 
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 در این راستا(. 13: 4314 )یوسفی راد،هیچ گونه مانع معرفتی و ناسازگاری مب ایی در برندارد
یکی از مبانی امکان ش اخت، مکمل دیدن عقل و وحی برای یکدیگر است. در این جا عقل 

یات و خاستگاه سیاست و متکفل پی بردن به فه  ضرورت و ضروریات و علل و چرایی و غا

پدیده های سیاسی و فه  و جایگاه وجودی آنها و دین و وحی معرف مبانی و ذوات اشیاء است 

و چون دین جامع است، در تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی معارف و احکام و تکالیفی دارد و 

حقایق و ماهیات نظامی از مفاهی  را تولید می ک د. ب ابراین مجموع عقل و وحی به معرفی 

پدیده های سیاسی و سیاست می پردازد. مب ای دیگر، داشتن نگاه جامع و حداکثری به دین 

است. که اقوال مختلفی بر این مب ا استوار شده است. یکی دیگر از مبانی قول به امکان 

ش اخت، اعتقاد به انح ار م بع معرفت به وحی است. و از دیگر ادله ای که می توان برای 

امکان ش اخت ارائه نمود، امکان اخذ حقایق از م بع وحی و برهانی نمودن آن با عقل بشری 

 (. 13 -34)یوسفی راد، بی تا:  است

بعد از بیان امکان ش اخت در نظریه تکثر متعلقات مادی و غیر مادی شناخت: -11-1

یه، باید به این امر اسلامی روابط بین الملل به ع وان یکی از مفاهی  فلسفی حاک  بر این نظر

اشاره نمود که متعلقات ش اخت متکثر بوده و شامل جمعی از متعلقات مادی و غیر مادی می 

باشد. در این راستا می توان از وحی، عقل، ادراکات باط ی انسان به ع وان متعلقات غیر مادی، 

 و از سیره و س ت به ع وان یکی از متعلقات مادی ش اخت نام برد. 

مراد از م ابع، خاصه قرآن و س ت است. در این م ابع کثر مراتب و منابع شناخت: ت -12-1

اجتماعی و ناظر به  –آموزه هایی یافت می شود که ناظر بر حیات جمعی و روابط سیاسی 

هر چ د در دنیای اسلام دانش معرفت ش اسی  (.13)همان: سیاست و پدیده های سیاسی است

می به ع وان یک عل  مستقل وجود نداشته است، و بابى تحت در ک ار سایر دانش های اسلا

وجود ندارد، اما بسیاری از مباحث این عل  در « نظریه ش اخت»یع ى « نظریه المعرفه»ع وان 

: 4331 )خسروپ اه،اسلامی مان د: م طق، فلسفه، کلام و عرفان مطرح شده است دامن سایر علوم

 که در نظریه اسلامی روابط بین الملل توجه ویژه ای به این علوم گردیده است. (41

گونه هایی دارد: اگر معرفت، از آن جهت که ش اخت و معرفت دارای مراتبی می باشد و  

معرفت است ) معرفت مطلق( موضوع این عل  قرار گیرد و احکام آن مورد بررسی واقع شود در 

آید ولی اگر معرفت از جهت )معرفت ش اسی مطلق( پدید می« اممعرفت ش اسی ع»این صورت 

( در این صورت از آن معرفت مضافصی دارد، مورد بررسی قرار گیرد )ای که ویژگی و متعلق خا
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. شود نظیر معرفت ش اسی دی ی)معرفت ش اسی مضاف( می« معرفت ش اسی خاص»تعبیر به 

 )م باح،رفت ش اسی به صورت خاص می باشدالملل نوع مع که در نظریه اسلامی روابط بین

4333 :423.)  

عل  و »موضوع معرفت ش اسی عبارت است از تکثر معیارهای اعتبار و داوری:  -13-1

البته مق ود مطلق عل  و آگاهی است به این مع ا که معرفت ش اسی از ش اخت های « ش اخت

  د آن می شود بحث می ک دبشری که شامل ت ور، ت دیق، عل  حضوری، عل  ح ولی و مان

درباره ای که م ظور از عل  و معرفت چیست بین معرفت ش اسان  (.231: 4333 )جبرئیلی،

« مطلق عل  و آگاهی»اسلامی و غربی اختلاف نظر وجود دارد، مراد از آن نزد حکماء اسلامی 

ود معرفت می باشد ولی مق « یقین»است که البته دارای مراتبی است و بالاترین درجه آن 

تفسیر می « باور صادق موجه»ش اسان معاصر غربی از معرفت، عل  و آگاهی است که آن را به 

ک  د. طبق نظر نخست، معرفت اع  از مفاهی  )ت ورات( و گزاره ها )ت دیقات و قضایا( است 

طبق تعریفی  (.4333 )موسوی مبلغ،ولی طبق نظر دوم معرفت فقط شامل گزاره ها می شود

معرفت ش اسی صورت گرفت معیارهای مختلفی برای داوری وجود دارد که مه  ترین آن که از 

 در نظریه اسلامی روابط بین الملل وحی و عقل است. 

های از دیرباز این سؤال مطرح است که آیا همه ش اختتکثر روش های شناخت:  -14-1

ست د یا انسان دارای آی د و اکتسابی هانسان از طریق تجربه و حواس ظاهری به دست می

معلومات فطری ا یع ی معلومات غیراکتسابی ا نیز هست که تجربه و یادگیری در آنها  یکسری

 .نقش چ دانی ندارد؟ به طور کلی، دو دیدگاه عمده در این زمی ه وجود دارد

 که خورد،های فلاسفه از دوران یونان باستان به چش  میابتدا این دو دیدگاه در آراء و اندیشه

. نظریه 4نیز رخ ه نمود؛ این دو دیدگاه عبارت د از: ش اختی و دی ی های روانسپس به رهیافت

در معرفت ش اسی اسلامی بر روش (. 31: 4333)شجاعی، . نظریه تجربه گرایی2فطرت گرایی 

شود؛ زیرا روشن شدن  عقلی و شهودات درونی تأکید می شود؛ از سویی به روش عقلی توجه می

های عقلی است، و نیز با شهودات درونی به بررسی مسائل  آن نیازم د به تجزیه و تحلیل مباحث

آن پرداخته می شود. مق ود از شهودات درونی این است که در معرفت ش اسی به ویژه در 

معرفت ش اسی اسلامی تأکید بسیاری بر علوم حضوری و وجدانیات می شود تا آن جا که عل  

بسیاری از علوم می تواند قرار بگیرد. این عل  حضوری در اصل از تجربه  حضوری پایه و مب ای
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درونی و شهودات وجدانی به دست می آید. ب ابراین در معرفت ش اسی به شهودات درونی 

 (.442: 4333)احمدی، سخت محتاجی 

تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی نظریه اسلامی  .2

 الملل روابط بین

الملل دارای مبانی  با توجه به ای که هر کدام از رویکردهای موجود در نظریه پردازی روابط بین

فرانظری متفاوتی نسبت به یکدیگر هست د و تفسیرهای متفاوتی از ماهیت روابط بین الملل 

ارائه می ده د، رویکرد اسلامی به روابط بین الملل ه  از این قاعده مستث ی نیست و با توجه 

)ابراهیمی، الملل ارائه می دهد ه مبانی فرانظری خود تفسیر ویژه ای از ماهیت روابط بینب

در این قسمت با توجه به مفاهی  و مفروضه های ارائه شده در  (.3: 4331 ستوده، شیخون،

بخش نخست، در پی تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس اصول و مبانی و 

ه می باشی . این بخش از پژوهش به چهار قس  تقسی  می شود که مفروض های ارائه شد

عبارت د از: الگو و فرآی د ت می  گیری؛ م افع و اهداف ملی؛ م ابع سیاست خارجی و رفتار 

 سیاست خارجی.

الگو و ساختار ت می  گیری در سیاست خارجی : 1الگو و فرآیند تصمیم گیری-1-2

یفی از نهادهای ت می  گیرنده است. که شامل نهاد جمهوری اسلامی ایران برگرفته از ط

رهبری، قوه مق  ه، مجمع تشخیص م لحت نظام، شورای عالی ام یت ملی، قوه قضائیه، 

نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می باشد. در این راستا با توجه به 

که مطرح گردید، نهادهای ت می  مفروض اصالت واقع در نظریه اسلامی روابط بین الملل 

گیرنده در روند سیاست خارجی ایران در راستای پیشبرد م افع ملی ایران نیازم د وحدت 

ساختاری هست د به گونه ای که نظ  و وحدت که به ع وان یکی از نکات مه  در بررسی اصل 

 جوهرگرائی در نظریه اسلامی روابط بین الملل بوده نمودار می گردد. 

ت خارجی جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل عدالت در فرآی د ت می  گیری به سیاس

دنبال حمایت از ج بش ها و نهضت های آزادی بخش است. به گونه ای که مهمترین م تقد 

نظ  جهانی ک ونی می باشد. در این راستا تلاش در جهت ه  سویی با کشورهای در حال 

                                                                 
1

. Model and decision-making process 
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المللی، ه  سو با اصل عدالت محوری و برقراری  و بین ای های م طقه توسعه و طرح همکاری

 نظ  جهانی عادلانه می باشد. 

باید به این نکته اشاره نمود که با وجود ای که نهادهای متعدد سیاست گذاری و ت می  گیری 

در ایران حاک  بوده، با تأکید این نهادها بر م افع ملی و واقع گرایی سیاسی در فرآی د سیاست 

و روابط خارجی به نظر می رسد بتوان از سیاست ها و ت می  های متعارض و مت اقض خارجی 

 در روند سیاست گذاری خارجی جلوگیری نمود.

در تعامل است. اهداف،  2سیاست خارجی همه کشورها با محیط: 1منافع و اهداف ملی-2-2

یاست خارجی، همچ ین توانایی ها، استراتژی ها، ابزارها، ف ون، تاکتیک ها، سبک و دستگاه س

 )رمضانی،ت میمات، اقدامات و پیامدهای سیاست خارجی همگی در این تعامل نقش دارند

4312 :14.)  

عمده ترین موضوعی که در تعامل با محیط توسط کشورها در سیاست خارجی دنبال می      

ن الملل تأکید گردد بحث م افع ملی است. نظریه واقعگرایی به ع وان نظریه غالب در روابط بی

خاصی بر روی مفهوم م افع ملی دارد. به گونه ای که در نظریه اسلامی روابط بین الملل نیز 

مفروض اصالت واقع با تأکید بر دو مفهوم م افع ملی و اخلاق گرایی بین المللی به دنبال تحقق 

استا با توجه به و پیگیری م افع ملی و داخلی در محیط آنارشیک بین المللی می باشد. در این ر

اصل عدالت و توحید اصولی مثل نفی سلطه گری و سلطه پذیری؛ ظل  ستیزی، عدالت خواهی 

و استکبار ستیزی؛ حمایت از مستضعفان و ج بش های آزادی بخش، حمایت و دفاع از 

مسلمانان؛ همزیستی مسالمت آمیز و صلح طلبی؛ عدم مداخله در امور داخلی کشورها؛ تعهد به 

 (Salehzadeh, 2013:19) دها و قوانین بین المللی را سرلوحه خود قرار داده است.قراردا

م افع ملی می تواند در همه جا م ادیقی بیابد، اما در عین حال نیز باید از م ادیق خود 

 استقلال داشته باشد و هیچگاه نباید به این یا آن ارزش، مفهوم و یا دستاورد م ح ر شود

در این راستا به طور کلی در صح ه بین المللی، برای جمهوری اسلامی  (.13: 4333 )طاهایی،

ایران سه هدف زیر اهمیت دارد که در راستای سه مفهوم و پیش فرض؛ اصالت واقع، اصل 

 عدالت و اصل توحید می باشد:

                                                                 
1. Interests and national goals 
2. Environment 
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ایجاد حکومتی شیعی در ایران که به طور طبیعی یک تشکیل حکومت شیعه:  .1

 ر به فرد خواهد بود، یع ی هیچ کشور دیگری به دنبال حکومت دی ی، بومی و م ح

 این حکومت نیست.

حلقه دوم سیاست خارجی، حمایت از جهان اسلام و نهضت دفاع از مسلمانان:  .2

های آزادیبخش اسلامی است که این خود نوعی هدف جهت گیری برای سیاست 

 خارجی کشور به شمار می رود. 

ت خارجی ایران، مبارزه با استکبار، امپریالیس  هدف کلی سیاسمبارزه با استکبار:  .3

 )سریع القل ،یا قدرت های بزرگ است که شامل حال کشور اسرائیل ه  می شود

4334 :33 .) 

براساس اصل واقع گرایی یا اصالت واقع، اهداف ملی ایران که در سیاست خارجی نمودار      

ب جایگاه و اعتبار بین المللی و حیاتی، اقت ادی، کس -می گردد طیفی از اهداف ام یتی

توانم د سازی ملی را شامل می شود. حفظ کیان اسلام؛ صدور انقلاب اسلامی ایران؛ وحدت 

جهان اسلام؛ تشکیل جامعه جهانی اسلامی و حرکت به سمت امت واحده در راستای چهار اصل 

یل جامعه جهانی جوهرگرائی، علیت، عدالت و توحید می باشد. کما ای که حرکت به سمت تشک

و وحدت جهان اسلام نمودار اصل جوهرگرائی و عدالت محوری بوده و تلاش در جهت حفظ 

کیان اسلام و صدور انقلاب اسلامی ایران نمودار اصل توحید و علیت می باشد؛ چرا که تلاش در 

جهت حفظ کیان اسلام، تلاش در جهت یگانه نمودن اندیشه توحیدی و تلاش در جهت صدور 

قلاب اسلامی ایران علت رفتار سیاست خارجی ایران در جهت تشکیل جامعه جهانی اسلامی ان

می باشد، که با توجه به تحولات مربوط به جهانی شدن و روندهای گریز از مرکز در دنیای 

 )سریع القل ،اسلام، زمی ه های وحدت، اتحاد و ائتلاف به طور فزای ده ای رو به کاهش بوده است

به گونه ای که صدور انقلاب اسلامی ایران و تلاش در راستای شکل گیری وحدت ( 444: 4331

اسلامی مه  ترین علت رفتاری جمهوری اسلامی ایران برای افزایش وحدت، اتحاد و ائتلاف در 

 دنیای اسلام است.   

مه  ترین سؤال که در ای جا طرح می گردد این است که چرا : 1منابع سیاست خارجی-3-2

ت خارجی کشورها با تداوم و یا تغییر روبرو است؟ چه عواملی باعث استمرار و یا تغییر سیاس

                                                                 
1. Sources of Foreign Policy 
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سیاست خارجی می گردند؟ در راستای پاسخ به این نوع از پرسش ها به نظر می رسد که بتوان 

چرایی رفتار خارجی کشورها را تحلیل نمود. براساس اصل علیت، علت تغییر و تحول در رفتار 

جمهوری اسلامی ایران متأثر از عوامل و نیروهایی است که در پ د گروه کلی و  سیاست خارجی

عام قرار می گیرند که عبارت د از: م ابع خارجی یا بین المللی، م ابع ملی، م ابع حکومتی، م ابع 

نقش گرایانه و م ابع شخ یتی و فردی در قالب خ وصیات نخبگان، رهبران و سیاست گذاران 

ه از این م ابع خود تعداد زیادی از متغیرها را در بر می گیرند که به همراه خارجی. هر دست

 سایر متغیرها در دسته های دیگر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را شکل می ده د. 

اگرچه هر یک از این م ابع عامل تأثیرگذار مستقلی بر سیاست خارجی است ولی به ت هایی      

هت آن را تعیین ک د، بلکه سیاست خارجی به صورت چ د متغیره، توسط قادر نیست رفتار و ج

مجموعه این م ابع شکل می گیرد. میزان تأثیرگذاری هر دسته از م ابع نیز ثابت نبوده و تابع 

شرایط زمانی، مکانی و حوزه های موضوعی مختلف هست د. همچ ین، م ابع و متغیرهایی که 

ر سیاست خارجی جمهوری اسلامی شده و عوامل متغیر و ثبات بیشتری دارند موجب استمرا

متحول نیز باعث تغییر و تحول آن می گردند. بدین ترتیب ع اصر بادوامی چون وضعیت 

جغرافیایی، پیشی ه تاریخی و فره گ سیاسی تداوم در سیاست خارجی را ایجاب می ک  د. در 

موجبات تغییر در سیاست خارجی را  مقابل متغیرهای فردی و بین المللی که حالت پویا دارند

 (.33: 4331 )دهقانی فیروزآبادی،فراه  می سازند

تحلیل رفتار دولت ها در عرصه بین المللی، یکی از مباحث : 1رفتار سیاست خارجی-4-2

اصلی علوم سیاسی و روابط بین الملل است. دانشوران این رشته ها تلاش دارند علل و عوامل 

ست های متفاوت یا مشابه دولت ها را در عرصه بین المللی درک ک  د. مؤثر در رفتار و سیا

سیاست خارجی کشورها نشان ده ده اهدافی است که دولت ها در عرصه خارجی در پی دست 

یابی به آن هست د. اهداف و م افع ملی کشورها در فرآی د ت می  گیری و براساس ارزش ها و 

ز آنها در تعیین ابزارها و امکانات برای تأمین آنها باورهای ملی و درک ت می  گیرندگان ا

گیری کشورها در پی ش اخت دقیق  گیرد. بررسی سیاست خارجی و روند ت می  مدنظر قرار می

تری از رفتار و سیاست  المللی است تا تحلیل دقیق ها در عرصه بین تر مقاصد و راهبرد دولت

 (. 41 -21: 4312 خارجی آنها به دست دهد)یزدان فام،

                                                                 
1. Conduct of foreign policy 
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های سیاست خارجی ایران را در حس شدید استقلال طلبی  الله رمضانی، ریشه پروفسور روح     

(، که در راستای اصل 41: 4333 ک د)رمضانی، و فره گ مقاومت در برابر زور و سلطه بیان می

 عدالت محوری در رفتار سیاست خارجی ایران نمودار است.

وری اسلامی ایران به دلیل برخوردار بودن از جایگاه به طور کلی سیاست خارجی جمه     

 ,Dehshiriراهبردی در م طقه، به ع وان یک قدرت م طقه ای به رسمیت ش اخته شده است)

( که با وقوع انقلاب اسلامی ایران و تغییر در اصول و مبانی سیاست خارجی 2009:101

از اصولی چون عدالت محوری، جمهوری اسلامی ایران همواره رفتار خارجی کشور برگرفته 

نگرش توحیدی، واقع گرایی اسلامی، نگاه علیت گرایانه در سیاست بین الملل، حفظ اصالت 

آحاد جوامع انسانی و بیان ضرورت رعایت اصالت افراد و جوامع انسانی بوده است. به گونه ای 

وری اسلامی ایران که در بسیاری از تحقیقاتی که تاک ون در زمی ه رفتار سیاست خارجی جمه

انجام گرفته ضرورت بازنگری اساسی و جدّی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران به ع وان یک 

الگوی حکومت اسلامی بیان شده چرا که به ع وان یک م بع مشاجره در م طقه و جهان به 

(؛ چرا که با اصول مطرح شده در روند بررسی سیاست Andersson, 2009:1حساب می آید)

 ارجی ایران نیاز به بازنگری، ضروری می باشد. خ

 

 نتیجه گیری

و تشکیل حکومتی اسلامی مبت ی بر  4131با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال      

حاکمیت اصول و مبانی اسلام بر عرصه ی زندگی سیاسی، اقت ادی و اجتماعی شاهد الگوی 

ه الگوی رفتاری مورد قبول در سیاست بین رفتاری متفاوتی از جمهوری اسلامی ایران نسبت ب

الملل هستی ؛ در این راستا نظریه های مختلف روابط بین الملل از جمله رئالیس ، لیبرالیس  و 

نظام جهانی به ع وان نظریات مسلط در روابط بین الملل در زمان پیروزی انقلاب اسلامی سعی 

ن نمودند؛ اما به دلیل همگام نبودن در تبیین و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرا

اصول و مفاهی  حاک  بر این نظریه ها با ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، این 

نظریات موفق به تحلیل درستی از نحوه ی عملکرد سیاست خارجی ایران نشده اند. هر کدام از 

ه می ک  د که با جهان بی ی نظریات مطرح در روابط بین الملل از دیدگاه خاصی به جهان نگا

جمهوری اسلامی ایران متفاوت است. برخی فقط به نقش عوامل مادی مان د قدرت نظامی و 

سخت افزاری توجه می ک  د برخی از این نظریات به نقش عوامل اقت ادی و مادی در تحلیل 
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ل ندارند سیاست خارجی کشورها توجه دارند و برخی نیز نه ت ها نقش دین در سیاست را قبو

بلکه آن را عامل عقب ماندگی کشورها می دان د. این نظریات از توجه به نقش عوامل غیرمادی 

مان د دین و فره گ غفلت می ک  د و برخی نیز مان د سازه انگاری اگر چه در ظاهر برای رفع 

و خلاءهای فوق به نقش عوامل غیرمادی در سیاست خارجی توجه می ک  د ولی قادر به تبیین 

تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیست د زیرا مبانی تفکر آنها غربی و مبانی 

 فکری و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران مبت ی بر آموزه های اسلامی است.

لذا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نمی توان به راحتی با نظریه های غربی یا      

الملل مورد بررسی و تحلیل قرار داد. هر کدام از این نظریات در شرقی راید در روابط بین 

بهترین حالت فقط قادر خواه د بود، ت ها بخشی از سیاست خارجی ایران را تبیین و تحلیل 

ک  د و هیچکدام از آنها از پتانسیل علمی لازم برای ارائه تحلیلی جامع از سیاست خارجی 

اسلامی، مبت ی  - د. این امر نیاز به تولید نظریه ای ایرانیجمهوری اسلامی ایران برخوردار نیست

بر الگویی بومی در روابط بین الملل دارد. نظریه ای که قادر باشد این سیاست خارجی ویژه و 

م ح ر به فرد، مبت ی بر اصول و آموزه های اسلامی را در روابط بین الملل تجزیه و تحلیل 

گانه و مفروضه های  41لاش نمودند تا تا با استخراج مفاهی  نماید. در این پژوهش نگارندگان ت

اصل الگو و فرای د ت می  گیری، م افع  1اصلی نظریه اسلامی روابط بین الملل و تطبیق آن با 

و اهداف ملی، م ابع سیاست خارجی و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به تبیین و 

در ارائه تحلیلی مبت ی بر نظریه اسلامی روابط تطبیق اصول مذکور بپردازند و گامی کوچک 

 بین الملل از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه ده د.
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 . 321-313، سال سیزده ، صص2، تابستان، شماره فصلنامه سیاست خارجی

تهران: نشر  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،الف(.  4331دهقانی فیروز آبادی، سید جلال )

 سمت، چاپ سوم.

نظریه اسلامی سیاست خارجی: چارچوبی برای تحلیل (. »4311دهقانی فیروز آبادی، سید جلال )

 . 3 -13سال سوم،  صص  ،شماره اول المللی روابط خارجی، فصلنامه بین، «سیاست خارجی ایران

فصلنامه ، «الملل الگوی نظ  جهانی در نظریه اسلامی بین(. »4314دهقانی فیروزآبادی ، سید جلال )

 . 1-13نخست، شماره سوم، صص ، دورهپژوهش های روابط بین الملل
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فصلنامه ، «ام یت هستی ش اختی در سیاست خارجی ایران(. »4333دهقانی فیروزآبادی، سید جلال )

 . 14-33، شماره اول، سال اول، صص بین المللی روابط خارجی

مه فصلنا، «الملل مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین»ب(. 4331، سید جلال )دهقانی فیروزآبادی

 .11-13، شماره شش ، سال دوم، صص المللی روابط خارجی بین

، «الملل چگونگی و چیستی نظریه اسلامی روابط بین»ج(. 4331دهقانی فیروزآبادی، سید جلال )

 . 444-412، شماره دوم، سال پ ج ، صص پژوهشنامه علوم سیاسی

 رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمؤلفه(. »4313فرزانه ) ،یو دشت یمهد ،یذولفقار

 .411-423، صص 2، شماره 3، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«یفره گ یپلماسیدر د

، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، «درک سیاست خارجی ایران(. »4333) رمضانی، روح الله

 .44-21شماره اول، سال اول، صص 

ی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی چارچوبی تحلیل(. 4312) رمضانی، روح الله

 ، ترجمه علیرضا طیّب، تهران: نشر نی، چاپ هفت . ایران

مجله علوم اجتماعی و ، «رابطه فرد و جامعه: مقایسه دو دیدگاه(. »4331) زاهد زاهدانی، سید سعید

 . 1-41، بهار، دوره پ ج ، شماره دوم، صص انسانی دانشگاه شیراز

فصلنامه پژوهش  ،«رانیا یدر پرتو انقلاب اسلام یتیمه  هو یهاانگاره یایاح»(. 4313)  یمر ،نژاد ییبایز

 . 213-433 ، صص21، شماره 3، دوره یانقلاب اسلام یها

 ،«کایو آمر رانیتقابل ا یامدهایپ»(. 4313حسن ) دیس ی،آه گر ی یحس و بیم  ی،عباس ؛داللهی ی،سپهر

 .433-441 ، صص21، شماره 3، دوره یانقلاب اسلام یفصلنامه پژوهش ها

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بازبینی نظری و پارادایم (. 4331سریع القل ، محمود )

 تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ اول.ائتلاف، 

، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: نقد نظری و طرح ائتلاف»(. 4334) سریع القل ، محمود

 .31-32، صص 1، سال 31، مهر، شماره وهشمجلس و پژ

بررسی نظریه علامه طباطبائی در باب سازگاری ضرورت »(. 4314) سعیدی مهر، محمد، مقدس، سعید

 . 11-423پاییز و زمستان، شماره دوم، سال سوم، صص حکمت معاصر، ، «علّی و اختیار انسان

اراده الهی و نسبت آن با »( 4311)موسوی خو، سید صفی اله  و سید هاشمی، سید محمد اسماعیل

، زمستان، فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت، «اختیار انسان از دیدگاه امام خمی ی )ره(

 . 4-24صص 
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، ماهنامه معرفت، «ش اخت از م ظر فلسفه، روان ش اسی و اسلام»(. 4333) شجاعی، محمد صادق

 . 34 -411، صص 441آبان، شماره 

تهران: درآمدی بر مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، (. 4333جواد )طاهایی، سید 

 پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص م لحت نظام، چاپ اول.

انسان ش اسی پست مدرن و نقد آن از م ظر »(. 4311) طاهری سرتش یزی، اسحاق، عزیز خانی، احمد

 . 31 -13، سال هشت ، صص 21تابستان، شماره، بهار و انسان پژوهی دینی، «آموزه های دی ی

فصلنامه پژوهشهای روابط ، «مبانی و اصول روابط بین الملل در اسلام»(. 4311) علیخانی، علی اکبر

 . 44-33صص یک ، نخست،شماره دوره، ، پاییزبین الملل

، «حکمت متعالیه گرایان غربی و نقد آن از دیدگاهعلّیت از م ظر تجربه(. »4333) الله قربانی، قدرت

 . 434ا413تابستان، شماره نه ، سال سوم، صص ، فصلنامه اندیشۀ نوین دینی

 تهران، نشر سمت: چاپ چهارم. ها و رویکردها،  الملل، نظریه روابط بین(. 4331قوام، عبدالعلی )

 سازوکارهای تضمین حقوق ب یادین بشر در نظام حقوقی»(. 4313اکبر ) ،بشیریو  پریسا ،کاظمی

، بهار و تابستان، 43، شماره 3، دوره مطالعات حقوق بشر اسلامیدو فصلنامه  ،«عمومی ایران

 .441-411صص 

های  مجله پژوهش، «قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه» .(4314) کاویانی، محمد هادی

 . 34-411، بهار و تابستان، دوره هشت ، شماره اول، صص فقهی

از  رانیا یاسلام یجمهور داتیتهد یب دتیاولو»(. 4313) مانیپ ،فر یانیکاو و نابوالحس ی،ریکب

، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«مقابله با آن یو راهکارها یمرکز یایآس قیطر

 .31-14 ، صص1

امه فصلن ،«های انضمامی جزئی ((اساس))جوهر به مثابه  تحلیلی بر مفهوم(. »4314) ماحورزی، رضا

 . 4-22، صص 1، شماره 2، پاییز، دوره فلسفه و کلام

، بهار، شماره سوم، معرفت فلسفی، «درآمدی بر احتمال معرفت ش اختی»(. 4333) م باح، مجتبی

 .  423 -433سال چهارم، صص 

، صص 3و 2های  شمارهفروغ اندیشه، «. اصل علیت در اندیشه فلاسفه اسلامی»)بی تا(.  مغربی، محمد

33-33 . 

های  پژوهش ،«ش اخت در قرآن از نگاه شهید مطهری»(. 4333) محمد حسین موسوی مبلغ، سید

 .و تابستان بهار ،43-43، شماره قرآنی)ویژه شهید مطهری(
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http://www.quran-p.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=206:%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%25B
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، فصلنامه علوم سیاسی، «الملل یابی جایگاه دین در روابط بین مسأله(. »4311) نوروزی فیروز، رسول

 . 4-31اره پ جاه و شش ، سال چهارده ، صص زمستان، شم

تهران: پژوهشکده  ،ایران اسلامی خارجی جمهوری بررسی متون سیاست(. 4312) فام، محمود یزدان

 مطالعات راهبردی، چاپ اول. 

، بهار، شماره علوم سیاسی، «ی سیاسی اسلام: امکان یا امت اع فلسفه»(. 4314) راد، مرتضی یوسفی

 . 33-413ال پانزده ، پ جاه و هفت ، س
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