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  چكيده

گـري   متضمن اصول و مقتضـاي کـنش  ، »ملت ـدولت  «ابتناء بر فلسفه سیاسی هابز و نظریه سبب به  »منافع ملی« ةاید

 و آحاد جامعه انسانی و همچنـین رقابـت و  ها  سازي روزافزون ملت خارجی است که نتایج آن در بیگانهخاصی در سیاست 

خوبی نمایان است. این پـژوهش در نظـر دارد بـا     هب، شان مین و حفظ منافع خودخواندهأدر تها  ناپذیر میان ملت ستیز پایان

نظـري منـافع حکومـت اسـالمی در سیاسـت      هـاي   بنیـان ، سیاسی اسالمی ۀو با واکاوي فلسف تحلیلیـ توصیفی  روش 

و ، اجتمـاعی هـاي   نظـام  غایـت  و چون هـدف همین مبانی نظري با تبی، کرده و بر این اساسخارجی را تجزیه و تحلیل 

زمینه طرح رویکردي به مفهوم منافع را مهیا سازد که چه بـه  کوشیده است واحدها  میان روابط در خدماتی تعاون ضرورت

  گیرد. می در نقطه مقابل ایده منافع ملی قرار، گیري لحاظ محدوده و گستره و چه به حسب عمق و جهت

  حکومت.، ملت، سیاست، نظام، ملی : منافعها كليدواژه
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  مقدمه

منـافعی   ةتعیین گستره و محدود، رو ایناست. از سیاست خارجی آن کشور ةمنافع هر کشور هدایت کنند

 اهمیت دو چنـدان ، کندگذاري  سیاست خارجی خود را در چارچوب آن هدفباید  که حکومت اسالمی

گونـاگونی  هـاي   بحـث  یاسـالم  نظـام  یخـارج  استیسبارة در ،یاسالم انقالب يروزیپ از یابد. پس می

و  اصالت را به منافع ملی کشـور دادنـد   برخی. ه استدیگرد مطرحمتفاوتی هاي  دگاهید و گرفته صورت

منـافع  «سعی نمودنـد میـان ایـده    هم برخی  .فراملی نظام اسالمی شدندهاي  بعضی دیگر مدافع مسئولیت

ت اذعان نمود کـه غالـب   ئشاید بتوان به جر، ند. با این وصفنکجمع  به نوعی »مصالح اسالمی«و  »ملی

بنـدي   در صـورت ملـی  اند حق مطلب را در بـاب رویکـرد اسـالمی بـه منـافع       نتوانسته نظریات موجود

  سیاست خارجی ادا نمایند.

تالش در جهت تحقق سعادت دنیوي و اخروي نـوع انسـانی را مقدمـه قـرب      ،بینی الهی جهان

دانـد.   زیرا خدمت به خلق خدا را جداي از بنـدگی خـدا نمـی    ؛کند دتی عظیم معرفی میالهی و عبا

از جایگـاهی برخـوردار   ، هرچند ممکن است این مسائل در علم سیاست سکوالر حاکم بـر غـرب  

امـا تـذکر   ، ) باشد20ص ، 1380، (مورگنتا» جهالت سیاسی«سبب  به، مورگنتانبوده و بلکه به تعبیر 

گـذارد   ها می مسیرهاي متفاوتی را نیز پیش پاي حکومت، است که مبانی متفاوت این نکته ضروري

مبتنی بر یک عقالنیـت  ، گیري منافع در سیاست خارجی رویکرد نظام اسالمی در پی، و از همین رو

نظري و عملی بنا شده است که از اساس با ایده منافع ملی در تضـاد خواهـد بـود.از ایـن رو ایـن      

 در اثرگـذار  نظـري هـاي   بـه بررسـی بنیـان   ، ارد با نظر به فلسفه سیاسی اسـالمی پژوهش در نظر د

مبـین درکـی از   ، خـارجی پرداختـه و از ایـن رهگـذر     سیاست در اسالمی نظام منافع بندي صورت

عمـق و  ، که به لحـاظ محـدوده و گسـتره   ، مفهوم منافع در سیاست خارجی حکومت اسالمی باشد

  گیرد. م منافع ملی قرار میدر نقطه مقابل مفهو ،گیري جهت

 منافع ملي

گیـري   پـی  بـودن  یذات بر شمندانیاند از ياریبس، سو یک از، است یاساس داراي ابهامات »منفعت«مفهوم

ـ  نفـع  و یخودخواه، گذاشته انگشت ها انسان يسو از منفعت  یانسـان  سرشـت وجـود   ابعـاد  از را یطلب

. )248 ص، 1378، نتـون یلکشـمرند (  یم كهولنا يا واژه را آن یبرخ، گرید يسو از و، آورند  میشمار  به

ـ ا يمعنـا  نبـودن  روشن سبب به، »یملّ منافع«بر مفهوم  وارد شدههاي از انتقاد بزرگی بخش، رو ازاین  نی
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آن اندازه مهم اسـت  ، منفعت در نزد اشخاصی که در پی آنند«، پالمنتسبه عقیده ، حال با این .است واژه

 ثر واقـع ؤمـ ، ارزشـی آنـان  هـاي   اري که ملزم بـه رعایـت آن هسـتند و در داوري   که در تعیین قواعد رفت

  .)815 ص، 1376، (پالمنتس »شود می

  :مورگنتا ةبه عقید؛ زیرا شود یم شتریب مییفزایب بدان را »یملّ« واژه هک یهنگام »منفعت« واژه یدگیچیپ

ـ  آنچـه . باشـد  ینم تیرؤ قابل، جیرا يمعنا در »ملت« .ستین ریپذ تجربه يا دهیپد، ملت  طـور  هب

 يافراد از یانتزاع يا دهیپد ملت، نیبنابرا. است ملت یک به متعلّق افراد شود یم مشاهده یتجرب

 لیتبـد  يواحـد  ملت ياعضا به را آنها ها یژگیو نیهم و، دارند کیمشتر هاي  یژگیو هک است

ـ  عمـال ا و احساس، رکف طرز داشتن و ملت در تیعضو نارک در فرد هر .ندک یم ـ ا از یناش  نی

ـ ، یاسیس حزب ای ياقتصاد ای یاجتماع ۀطبق یک، یمذهب ۀفرق یک به است نکمم، تیعضو  ای

  .)183 ص، 1380، (مورگنتا باشد وابسته زین خانواده یک

. بـراي  از آن ارائـه شـده اسـت   متفـاوتی  تعاریف ، »منفعت ملی«موجود در مفهوم هاي  پیچیدگیبا توجه 

 و عـام  هـاي   هـدف  یملّ منافع« نویسد: می ،متغیر جهان در الملل بین روابطکتاب در  جوزف فرانکل، مثال

و  پلینـو  )54 ص، 1382، لکـ (فران »نـد ک مـی  تالش آنها به یابی دست يبرا ملّت یک هک است يماندگار

ـ  منـافع ، الملل بین روابط فرهنگدر کتاب  آلتون کـه   داننـد  مـی  عناصـري  از کلـی  مفهـوم  یـک  ی راملّ

، اسـتقالل ، موجودیت حفظ: از عبارتند عناصر این، دهد می تشکیل را کشور حیاتی احتیاجات ترین مهم«

  .)5 -  4 ص، 1375، نو و آلتونی(پل »اقتصادي رفاه و، نظامی امنیت، ارضی تمامیت

بـه  ن را ابرخی محقق، »منافع ملی«به مفهوم گوناگون موجود در رویکردهاي هاي  تفاوت، به هر حال

  انده است:این نتیجه رس

کـه از  اي  شود؛ واژه می هستیم که چنین شایع به کار گرفتهاي  ما نیازمند بازنگري در مفهوم واژه

همچـون  ، از طرف دیگر و، نیستگونه تعرضی  که قابل هیچ، محتوماي  چونان پدیده، یک طرف

  .)124 ص، 1378، نتونیلکرسد ( می متغیر به نظر یک واژه کامالً

  قد است:چنانکه فرانکل معت

در حال افول از جایگاه عالی خویش در سیاسـت   »ملت«و  »منافع ملی«مفاهیم  ظاهراً، در غرب

توانند مانعی منسوخ در راه همگرایی تلقـی   می، اقتصادي اروپادر بافت جامعه ، ویژه ههستند و ب

  ).111ص ، 1371، شوند (فرانکل

  بنيادين در مفهوم منافع مليهاي  گزاره

کـه بـه یـک    را عبارت از منافعی دانسـت   »منافع ملی«توان مفهوم  می، شناسی ارائه شده فهومبا توجه به م
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که در محـدودة یـک مـرز جغرافیـایی مشـخص و      ، هاي مشترك دیگر ویژگی و نژاد، قومیت داراي زبان

متضـمن چنـد   ، اختصاص دارد. این رویکرد بـه منـافع ملـی   ، کنند تحت یک حاکمیت واحد زندگی می

  :است یادین در هدایت سیاست خارجیبن ةگزار

کـه بـر ملتـی خـاص و در محـدوده مرزهـاي معینـی        ، اولویت هر واحد سیاسی تحت عنوان دولت .1

  ).1952، (مورگنتا باشد می ملت متبوع خودهاي  تنها برطرف کردن نیازها و خواسته، حاکمیت دارد

بینـد   مـی  آنها را یا به چشـم دشـمنی  ، ملل انگاره منافع ملی با غیریت سازي نسبت به دیگر، به تدریج .2

 بـه آنهـا بـه چشـم کاالهـایی     ، المیزاندر  یئعلّامه طباطباکه به دنبال چپاول منافع آنان است و یا به تعبیر 

  آورد: می نگرد که باید به آنان سود برساند و همین امر نیز زمینه استثمار و استبداد را فراهم می

 سـایر  از، شـوند  تـر  فشـرده  هـم  در و متحـدتر  قدر هر وطن یک اهل یعنى ... وطنى انشعابات

 آن جسم و روح که گردند مى واحدى شوند مى متحد اگر، گردند مى جدا بیشتر بشرى مجتمعات

 دهـد  مى دست از را خود وحدت انسانیت، نتیجه در و، جداست دیگر وطنى واحدهاى از واحد

 کشـى  بهـره  شیرده حیوانى چون آنها از و، گیرد مى خدمت به را اجتماعات و ها انسان ... سایر و

  ).198ص ، 4ج ، 1374، دهد...! (طباطبائی نمى انجام که دیگر کارهایى چه و کند مى

 سیاسـت خـارجی عمـل   گیـري   پی سنگ محک و معیار در، عنوان یک شاخص به »منافع ملی«مفهوم  .3

 ۀیـک فردگرایـی کـالن در عرصـ     ةننـد ترویج ک، سان و بدین )242 -  241ص ، 1951، (مورگنتا کند می

و مشـکالت و  است محوریت با سود روزافزون ملت مذکور ، هاست. در این چارچوب روابط میان ملت

ـ هاي  گرفتاري ، (پـام  رونـد  مـی  شـمار  هدیگر ملل تنها محملی براي افزایش سود و منفعت ملل قدرتمند ب

قـومی  هـاي   غربی از دمیدن در آتش نزاع عظیم تسلیحاتیهاي  شرکتمانند سودهاي کالنی که  ؛)م2008

  آورند. می دست هبدیگر نقاط و فریقا آدر اي  و قبیله

که عامل اخـتالف و دور  ، هاي نژادي و قومی به سبب پررنگ کردن خصیصه» منافع ملی«مفهوم . 4

 تجمـع  بدهد و دست از را خود وحدت شود انسانیت موجب می، شدن افراد بشر از یکدیگر است

جدیـد   آحـاد  سـایر  اي بـا  گونـه  شده بـه  تشکیل جدیداً که واحدى بدهد و تفرقه به را دخو جاى

 خـدمت  بـه  را اجتماعـات  وهـا   انسان سایر یعنى ؛کرد مى عالم موجودات سایر با که کند اى معامله

مساعدي براي بروز جنـگ و کشـمکش در    ۀو این خود زمین ،)158ص ، 9  ج، 1374، (طباطبائی بگیرد

ـ   می را »منافع ملی«مفهوم  ةغایت و کارویژ، بنابراین آورد. می وجود هب ها انانس میان مین و تثبیـت  أتـوان ت

بـه لحـاظ غایـت و     »منـافع ملـی  «ایـده  ، منافع هر کشور در عرصه تعامالت جهانی دانست. از این منظر

  یئامه طباطباعلّدهد که به تعبیر  می کشورها را به سمتی سوق، کارویژه خود
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 بیرون هاى جامعه اما و، دارد اختصاص خودشان جامعه به، کنند مى که هایى جویى چاره نای تازه

 شود مى تامین چیزهایى تنها، آنها زندگى منافع از و شود نمى اعتنایى آنان حال به، شان جامعه از

 آنهـا  بالء مختلف اقسام، دیگر راه از چند هر، باشد داشته موافقت ها جامعه این خود منافع با که

  دهد (همان). شکنجه را آنان گوناگون هاى مشقت با روزگار و باشد گرفته فرا را

تـابع نظـام ارزشـی و    ، از کشـورها در سیاسـت خـارجی   هریک  کیفیت منافع میزان و، گستره، حدود. 5

مجموعـه منـافع    یـک دیـدگاه  ، رو ازاینو ، است بینی بنیادین هر کشور جهان، دیگر اعتقادي و به عبارت

 به دنبال تحقق منـافع ملـی  ، بندي کرده را در چارچوب مرزهاي جغرافیایی خود چارچوبگیري  پی بلقا

، گسـتره بیشـتري بـه آنهـا بخشـیده     ، و دیدگاهی دیگر با توسعه منافع خود بـه عرصـه جهـانی   ، رود می

وجـود داشـته   توانـد   می گو اینکه دیدگاه سومی نیز. کند می از اهداف ملی و فراملی را دنبالاي  مجموعه

و گستره و سطوح آن داشـته باشـد    »منافع«درك دیگري از مفهوم ، باشد که بر اساس اصول بنیادین خود

  منافع کشور متبوع خود ارائه نماید.گیري  پی فراتر از نگاه ملی و فراملی براي، و چارچوبی نوین

  نقد و بررسي ايده منافع ملي در چارچوب انديشه سياسي اسالم

مبتنی بر دو بنیان نظري است که براي درك رویکرد اندیشـه سیاسـی اسـالم بـه ایـن       »افع ملیمن«مفهوم 

  این دو عنصر اساسی مشخص گردد:خصوص الزم است دیدگاه اسالم در ، مفهوم

  گرايي ملت و ملت. الف

شود که در سرزمینی مشخص سـکونت داشـته و    می ملت به گروهی اطالق«، الملل معاصر در حقوق بین

). 79ص ، 1368، بیگـدلی  ضـیایی » (استندهاي تاریخی و فرهنگی آنها را به یکدیگر متصل ساخته پیو

زبانی و مانند آن بـوده  ، نژادي، عبارت از عوامل تاریخی، »ملت«عنصر اساسی در تکوین مفهوم ، بنابراین

افکـن   فرقـه ت اي است که با پررنگ شـدن عناصـر   هاي جدافتاده بلکه ملت، نه کل بشریت، و مخاطب آن

  شوند. می روبه روز از یکدیگر دورتر، قومیتی

، تحمیلـی و اسـتعماري آن  ، به معناي اقوام و شعوب مختلف و نه به معناي قـراردادي ها  وجود ملت

سوره حجرات با تاکید بر علـت شـعبه    13در ذیل آیه  امه طباطبائیعلّ. است قرآنمقبول امري طبیعی و 

  :  نویسد ها می انسان شعبه بودن

 آنـان  بـین  در فضـیلتى  و اختالف هیچ برابرند و هم با همه مردمند که جهت این از مردم

 کـه  شـود  مـى  دیـده  آنان خلقت در که اختالفى و، ندارد برترى دیگرى بر کسى و نیست

 را یکدیگر که آمده وجود به آنان بین در منظور این به تنها، هستند قبیله قبیله و شعبه شعبه

۱۱۴      ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

 در که اختالفى از غرض پس بپذیرد.... نظام شده منعقد بینشان در که ماعىاجت تا بشناسند

 دیگـرى  بر یکى و، کند استخدام را دیگرى اینکه.... یکى نه، است این شده داده قرار بشر

 خشـکى  و تـرى  فسادش که برسد اینجا به بشر کار، نتیجه در و، بفروشد بزرگى و استعال

 درد، بـود  دردش دواى که اجتماعى همان، نموده نابود را نسل و حرث کند و پر را عالم

  ).489 ص، 18 ج ، 1374، شود (طباطبائی درمانش بى

طبیعـی  هـاي   پـذیرش تفـاوت  بـا وجـود   ، اندیشه سیاسی اسالمتوان گفت:  می، طور خالصه هب، بنابراین

دهـد   مـی  ه موجودیتیبلکه اصالت را ب، نیستل یبه هیچ وجه اصالتی براي آنها قا، موجود در نوع انسانی

 ) و286ص ، 1352، (گـارده » سازد برقرار میدر یک ایمان مشترك و تحت اصول مشترکی سازمانی «که 

  نویسد: می و عناصر اصلی آن »امت«در تعریف  یئمه طباطباعالّشود.  می» امت مسلمان«از آن تعبیر به 

ـ ا اصـل ... شود یم اطالق مه نفر یک بر یمناسبت به یگاه و ستها انسان گروه ايمعن به امت  نی

ـ  گفتـه  مردمان از یگروه هر به، لذا و است »قصد« يمعنا به »ام« از لمهک ـ بل، شـود  ینم  بـه  هک

ـ  با آن  ۀواسط به و بوده واحد مقصد يدارا هک شود یم گفته یتیجمع  متحـد  و مربـوط  گریدیک

  )173 -  172 ص، 2 ج، 1374، ئیباشند (طباطبا شده

) هـدف و  2 ؛) ایمـان و عقیـده مشـترك   1کنـد:   می خودنمایی »امت«ی در مفهوم دو عنصر اصل، بنابراین

  غایت مشترك.

 جغرافيايي - منافع ملي و مرزهاي سياسي . ب

» منـافع ملـی  «جغرافیایی دومین عنصـر برجسـته در قـوام مفهـوم      –اصالت بخشیدن به مرزهاي سیاسی 

جغرافیاي سیاسی ارائه گردیده اسـت کـه بـه     الملل و در حقوق بینمتفاوتی تعاریف  »مرز«بارة . دراست

 ینیسـرزم  محـدوده  هکـ  یفرضـ  یخط عنوان به را »مرز« بوسچک و بلدسوگردد:  می برخی از آنها اشاره

 داننـد  مـی  شورک تیمکحا محدوده را در تعیین کنندگی آن تیاهم، تعریف کرده، ندک می میترس را شورک

ـ ن و یمل استقالل قدرت و مظهر را مرزها، تونآل و پلینو. )187ص ، 1375، (بلدسو و بوسچک  یعـامل  زی

 خـط «آن را  هالسـتی و ، )145 ص، 1375، نـو و آلتـون  ی(پلی المللـ  نیب منازعات و براي اختالفات یسنت

 کنند. ) تعریف می44ص ، 1379، (هالستی »ط خارجییمح و متقابل نشک انیم فاصل

 و نیسـرزم  درون دولـت در  یـک  رداريکـ  زیاتمـ  و تشخص انگریب، »قلمرو« و »مرز« امروزه مفهوم

دار مـدیریت حیـات انسـانی در     اما اسالم دینی است جهانی که داعیهاست.  خود اتباع قلمرو و نسبت به

 کَافَّـۀً  إِالَّ أَرسـلْناك  مـا  و: «بـه پهنـاي جامعـه بشـري اسـت     اي  همه ابعاد فردي و اجتماعی و در گستره

، مکـانی  زمانی و همـه  اصل همه، بنابراین .		نفرستادیم... مردم همه براى جز را تو ما ؛ و)28(سبأ: » ...للنَّاس



   ۱۱۵ هاي نظري منافع نظام اسالمي در سياست خارجي تبيين بنيان

 شـکن (مرزهـاي اعتبـاري و   ه اسالمی اسـت کـه بـه آن هـویتی مرز    مبین حقیقتی بدون مرز براي اندیش

 را اجتمـاع  آمدن پدید در قومى انشعابات تاثیر لهئمس اسالم«، امه طباطباییعلّبه تعبیر . دهد می قراردادي)

 از قـوم  آن که شودموجب  واحدند قومیت در جمعیتى اینکه صرف دهد نمى اجازه یعنى ؛است کرده لغو

 »شـوند  متمـایز  ناسـایر  از، نمـوده  معـین  جغرافیـایى  حـدود  و مـرز  خود براى و گردند جدا اقوام سایر

  .)196 ص، 4  ج، 1374، ئی(طباطبا

و انشعابات قومی را مبـاین بـا فطـرت انسـانی     امه اصالت بخشیدن به مرزهاي جغرافیایی علّمرحوم 

  نویسند: می، دانسته

 کـه  دارد اقتضـا  فطـرت  کـه  است این آن و است یافته راه آن در هم فطرى غیر امرى ...

 اسـت کـه   بـدیهى  و ضـرورى  معنا این زیرا ؛آیند هم گرد مجتمع یک در بشر نوع تمامى

 تـراکم  بـا  و، دهنـد  هم دست به دست هم از جداى قواى اینکه به کند مى دعوت طبیعت

دهـد؛   مـى  نتیجه را این عکس درست وطنى انشعابات که حالى در، شوند... تقویت یافتن

 بیشتر بشرى مجتمعات سایر شوند از تر فشرده هم در و متحدتر قدر هر وطن یک اهل یعنى

  ).197ص ، گردند... (همان مى جدا

بـه  ، تعیین حدود صـالحیت نظـام سیاسـی اسـالم     کید بر اصالت مرزهاي عقیدتی درأتکه است روشن 

اما دو نکته اساسـی در اینجـا   ، نیستمعناي نفی مرزهاي اعتباري موجود و عدم پایبندي به مقتضیات آن 

  وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد:

 و نـژاد  وحـدت  ای و لهجه زبان وحدت ای نیسرزم وحدت و اتصال، دینی ۀبر اساس مبانی اندیش .1

 یعـ یطب مرزهـاي  وجود هک چنان ؛باشد شورکو  ملت وحدت نندهک نییتع عامل تواند نمی دامک چیه، نخو

 علـت  توانـد  یهـم نمـ   پوسـت  رنـگ  و خون در اختالف ایلهجه  و زبان تفاوت ای اهایدر وها  وهک مانند

اننـد بـر پایـه    تو مـی  آحاد جامعه انسانی را که ) و1375، (مصباح» باشدها  ز ملتیتما و تعدد براي یقطع

هـاي   صورت جزیره هتوحید در زیر چتر واحدي قرار بگیرند محصور در مرزهاي جغرافیایی اعتباري و ب

  از یکدیگر قرار داد. يجدا

، هاي مطرح در این بـاب  همه مباحث و دیدگاه، در شرایط موجود جهانیست گفته شود: ممکن ا. 2

خـواه  ، بخشی عملـی بـه آنهـا    هاي جغرافیایی و اصالترسند؛ احترام به مرز می در یک نقطه به هم عمالً

  ل به اصالت مرزهاي عقیدتی باشید و خواه اصالت مرزهاي جغرافیایی.یقا

، اجتمـاعی هـاي   سنجی منطقی میان اصـل و فـرع در پدیـده    ضرورت نسبت: اما در پاسخ باید گفت

اینکـه در تـزاحم   ، به عبارت دیگر. دو نتایج و اقتضائات بسیاري نیز بدنبال داراست امري غیر قابل انکار 

۱۱۶      ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

، خـود را بـه دنبـال خواهـد داشـت      نتایج خاص به، کدام اصل و کدام فرع قرار بگیرد، میان دو موضوع

  پوشانی نیز داشته باشند.ها هم در برخی حوزه، چند ممکن است در عملهر

و مرزهـاي  ت اسـ اصـالت بـه مرزهـاي عقیـدتی داده شـده      ، وقتی در نظام سیاسـی اسـالم  ، بنابراین

 نتیجـه ایـن   شـوند،  المللی به رسمیت شناخته مـی  حیات سیاسی بین هاي باب ضرورتاز  تنها جغرافیایی

ناظر بـه مرزهـاي   باید ، در چارچوب نظام اسالمیها  گذاري هدفها و  تصمیم، ها ریزي شود که برنامه می

 إِنَّـا «که حاکم اسالمی بـه مصـداق   نه مرزهاي جغرافیایی و ملت ساکن در آن؛ به این معنا ، عقیدتی باشد

لْناكعی خَلیفَۀً جض فدغدغـه  . ».دادیـم..  قـرار  زمین در) خود نماینده(و  خلیفه را تو ؛ ما)26(ص: ...الْأَر

 بحـق  مـردم  میان در پس ؛همان)»(...بِالْحق النَّاسِ بینَ فَاحکُم«، همه آحاد جامعه انسانی را خواهد داشت

گردد کـه آن   می ا در عرصه عمل است که برخی مقتضیات مرزهاي جغرافیایی مراعاتتنه و کن. داورى

  .یستاقتصادي و مانند آن نهاي  کمک، مانعی براي بسیاري از اقدامات فرهنگی، نیز در نهایت

  ملي در سياست خارجي نظام اسالمي مباني نظري الگوي جايگزين منافع

و  نسـبتا قـوي  هـاي   داراي بنیان، از صحت و سقم مبانی آن نظر صرف، هر نظریه مبتنی بر فلسفه سیاسی

هسـتی  ، در باب معرفـت ها  توجیه و تبیین اصول بنیادین نظریهسبب  فلسفه سیاسی بهاست؛ زیرا ماندگار 

، 1389، (برزگـر » شـود  یه گرداگرد آن بنا مـ ینظر يۀ اجزایبق«که کند  می گذاري محوري را پایه، و انسان

و  ماکیـاول ، اگوسـتین قـدیس  ، افالطونهاي  توان در ارتباط ناگسستنی میان اندیشه یم این امر را. )4 ص

ـ   و  و تکوین نظریات سیاسی میلا ی بنتام، روسو، هابز  دکـر خـوبی مشـاهده    هاقتصاي در جهـان غـرب ب

  .)85 ص، 1379، یکنیاودا(

تثبیت و تاثیرگـذاري  ، ئهاز اصول اولیه ارا و منطقی فلسفیهاي  تحکیم پایه، با توجه به آنچه گفته شد

رویکـرد اسـالمی بـه منـافع در     : بایـد گفـت  ، علمی است. از این منظـر هاي گوناگون  در حوزهها  نظریه

 داشـته و  اسـالمی  سیاسی فلسفه در ریشه، بنیادین طور هب که است مفروضاتی بر مبتنی، سیاست خارجی

ـ  پایـه  اسالمی سیاسی فلسفه زمینه در آنهاي  چارچوب و اصول  شـکوفا  و یافتـه  نضـج ، گردیـده  زيری

 گرایـی  واقـع  و هـابز  سیاسـی  فلسـفه  از آنچه بابه دست آمده  نتیجه که ندارد تعجبی، رو ازاین و شود می

  .داشته باشد بنیادین تفاوت، گردد می حاصل مورگنتا

مبتنی بر چهـار مفروضـه   ، »منافع در سیاست خارجی نظام اسالمی«بندي ایده  صورت، بر این اساس

  شود: می نیادین در فلسفه سیاسی اسالمی است که در ادامه به آنها اشارهب



   ۱۱۷ هاي نظري منافع نظام اسالمي در سياست خارجي تبيين بنيان

 هاي اجتماعي در فلسفه سياسي اسالمي . هدف و غايت نظام۱

بنیـادین در علـوم   هـاي   گزارهترین  توان یکی از کلیدي می این گزاره را» انسان موجودي اجتماعی است.«

 فیلسـوفان  اتفـاق  بـه  قریـب  دیـده اسـت. اکثریـت   اجتماعی دانست که محمل اظهارنظرهاي مختلفی گر

 تشـکیل  بـه ، رو ازاین و است اجتماعی الختیاریا با باالضطرار یا، بالطبع چه انسان که دارند اذعان سیاسی

 »البیـت  و السـکۀ  و المحلـۀ  أهـل  و القریـۀ  اهـل «چـون  هم اولیـه آن  و بسـیط هاي  شکل از، اجتماعات

امـم  ، مدینـه «تـر ماننـد    اجتماعی گسترده ـ سیاسی واحدهاي ات، )491ـ489 ص، 1 ج، 1354، (مالصدرا

، اهللا جـوادي آملـی   آیتبه تعبیر  .گماشته است همت ،)214 ص، 1391، ی(طوس »اجتماع اهل عالم، کبار

 و بحـث  مـورد ، گـردد  بـازمی  آیات به استناد و دینی متون و دانشمندان نقل به که آنجا تا مزبور موضوع«

  .)40 ص، 17 ج، 1383، یآمل ي(جواد »است مبهم و پیچیده مسئله عقلی لتحلی اام نیست؛ چالش

از ابتـداي تـاریخ    جبـري و اختیـاري  ، سرشـتی ، طبیعـی گوناگون به علل ها  انسان در اینکه، بنابراین

ال اساسی ایـن اسـت   ؤشکی نیست. اکنون س، اند دنبال تشکیل اجتماعات بزرگ و کوچک انسانی رفته هب

دارد و  يدر انسـان مبـدأ   يارکـ هـر  «افعال ارادي انسان داراي هـدف و غـایتی اسـت     که چنانهمکه آیا 

، ي(مطهـر  »خواهـد بـه آن منظـور و هـدف برسـد      می هکدارد  يمنظور یک يارکانسان از هر ، ...یتیغا

  ل به هدف و غایت گردید یا خیر؟یتوان براي سیر حرکتی جوامع نیز قا آیا می، )40 -  38 ص، 1368

موجـود در عـالم   هـاي   همـه حرکـت  ، بینی الهـی  اساسا در جهانمزبور باید گفت: ال ؤس در پاسخ به

 ؛ گـذاري شـده اسـت    سوي هدفی رهسپارند که بر حسب ماهیت و کیفیت وجودي آنها هـدف  هخلقت ب

 فسـعادتها . تنحصـر  ال تفاصـیلها  و، منزلـۀ  و، الشـقاء  و السـعادة  فـی  مرتبـۀ  عـالم  لکل جعل اللّه إن ثم«

 الدین طوسـی خواجـه نصـیر  ، در میـان فیلسـوفان سیاسـی    .)353 ص، 2 ج، تـا  یب، یعرب (ابن »بحسبها...

) و 280ص ، 1391، یخود (طوسـ ة داراي احکام و آثار ویژ، لیفی آنأت ترکیبی و تأهیسبب  بهجامعه را 

» لواحـد ا کالشخص، االجتماع من المطلوب الغرض على		«...داند  می هدف يدارا، آن را مانند افراد غزالی

  ).273ص ، 1ج ، تا بی، (غزالی

بـه  ، تمرکز خود را بر نیـل جامعـه بـه سـعادت حقیقـی     ، نیز در تبیین معیار فاضله بودن مدینه فارابی

بـر  ، اشـکال جامعـه   ۀدهد و با تعمیم این هدف به همـ  می عنوان هدف و غایت تکاپوهاي اجتماعی قرار

بـا   امـه طباطبـائی  علّ .)224 ص، 2 ج، 1374، یاراب(فـ  ورزد مـی  کیـد أهدفدار بودن اجتماعات انسـانی ت 

جوي صـالح و بهتـر شـدن و تحقـق     و آنها را همواره در جست، برجسته نمودن حرکت تکاملی جوامع

 سـروکارش  کـه  اجتمـاعى  چـون  ؛کنـد  انکـار  را آن بتواند کسى که نیست چیزى«، سعادت معرفی کرده

۱۱۸      ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

 »اسـت  کمـال  سـوى  به متوجه طبیعت مانند کهاین در، است طبیعت حال حالش، است طبیعت به منتهى

 بـا  بشـري  جوامع، تردید بی«، از منظر فلسفه سیاسی اسالمی، بنابراین. )224ص ، 2  ج، 1374، ئی(طباطبا

، ) و در سیر حرکتی خـود 79 ص، 17 ج، 1383، یآمل ي(جواد »گیرند می شکل تدریج به معینی اهداف

  .(همان) »هستند آن پی در ناآگاهانه یا نهآگاها افراد«سوي مقصدي رهسپارند که  هب

اجتمـاعی اسـت.   هـاي   گذاري در هدفها  بینی ثیر جهانأت، به آن توجه نمودباید  که در اینجااي  نکته

نیازهاي انسـان را بـه دو قسـم کلـی     ، بینی الهی فیلسوفان سیاسی اسالمی با توجه به اصول بنیادین جهان

 مسـئول ، و اصـول و فـروع آن  ها  ا در رفع هر دو قسم با حفظ اولویتاند و نظام اجتماعی ر تقسیم نموده

  دانند: می

    انسان ضروري است. تربیت و هدایت، یابى کمال، سعادت کسب براى آنچه.  1 

 هـاى  آرمـان  و رفاه به یابى دست جهت در و است مرتبط انسان مادى زندگى به صرفاً که نیازهایی. 2

  .)303 ص، 2 ج، 1386، (مصباح دارند قرار او مادى

 هـدف ) 1 قسـم  دو بـه  تـوان  می را انسانی اجتماعی نظام اهداف، بنیادین نیاز نوع دو این به توجه با

 یـا  راهبـردي  اهدافو ) 2 ؛)491ـ489 ص،  1354 ، (مالصدرا »األقصى الکمال و األفضل فالخیر« یا کالن

  .نمود تقسیم )47 -  44 ص، 1391، (طوسی » ضافم خیر«

 مالصـدرا کـه  ، سیاسی اسالمی ۀغایت کالن نظام اجتماعی در فلسف اجتماعی: نهایی نظام الف. هدف

 لـیس « فـارابی مطلـوب اسـت و بـه قـول      ذاتـاً ، کند می »فالخیر األفضل و الکمال األقصى«از آن تعبیر به 

کـالن   و این غایت، )101 ص، 1 ج، 1374، یفاراب( »منها أعظم االنسان یناله أن یمکن آخر شیء وراءها

 افـراد  سـعادت « کـه اگـر  است؛ چرا کوچک و بزرگ اجتماعی یکسانهاي  براي همه آحاد انسانی و نظام

 ضـامن  کـه  واحـدى  و صـالح  جامعـه  یـک ، شـد  مـى  مختلف دارند هم با که اختالفى خاطر به ها انسان

 فاخـتال  حسـب  بـه  هـا  انسان سعادت اگر همچنین و. گشت نمى تشکیل، باشد جامعه آن افراد سعادت

 واحـدى  نـوع  هـا  انسـان  دیگر وقت آن شد... مى مختلف کنند مى زندگى آن در که هایى سرزمین و، اقطار

 ؛شـد  نمى کمال سوى به متوجه نقص از انسانیت و، داشت نمى تکاملى سیر انسانى اجتماع و شدند... نمى

 و گذشـته  ىهـا  انسـان  همه ثابت بین و مشترك جهت یک اینکه مگر، ندارد وجود کمالى و نقص چون

  .)269 -  268 ص، 16 ج، 1374، ئیطباطبا(»باشد آینده

، 1ج ، 1360، (مالصـدرا » سـعادة  کل أصل«طلب آخرت را ، الشواهد الربوبیهدر  صدرالمتألهین

» سـبحان  خـداي  یعنـی  ؛مطلق کمال قرب به نیل«که شکل تام و اتم آن با ، ) معرفی کرده368ص 
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هـاي اجتمـاعی    ترین هدف نظام مهم، یابد. بنابراین تحقق می) 474ص ، 3ج ، 1379، (جوادي آملی

این است که کرامات اخالقی و فضایل انسانی در وجود آحاد اعضاي جامعه نهادینـه شـود و تمـام    

به تقرب به خداوند و هدایت جامعه بشري به این سـعادت  ، تکاپوهاي فردي و اجتماعی در نهایت

جـز اینکـه در تمـام افعـال و اعمـال و قواعـد و       ، یر نیسـت پـذ  عظما منجر گردد که این نیز امکان

 أو تفعلـه  مـا  کـل  فـی  حزبه و ملکوته و اهللا جانب فاحفظ«جانب اهللا رعایت شود؛ ، ساختارها و...

  ).368ص ، 1ج ، 1360، (صدرالمتألهین» تترکه

هـاي   ریـزي نظـام   هدف اساسی از خلقـت انسـان و پـی   اهداف متوسط و راهبردي نظام اجتماعی: . 2

امـا  ، کامـل اسـت  هاي  انسان فراهم آوردن زمینه شکوفایی استعدادهاي متعالی انسانی و تربیت ،اجتماعی

باشـد کـه بتوانـد زمینـه     اي  گونه هحاکم بر جامعه بشرایط تحقق این هدف خود متوقف بر این است که 

 هداف میـانی و بـه تعبیـر   مستلزم تحقق ا، تحقق هدف کالن، تعالی معنوي انسان را فراهم آورد. بنابراین

  اهداف راهبردي است تا زمینه تحقق آن هدف کالن فراهم گردد.، دیگر

نیازهـایی  ، که ریشه در خلقت نوع بشر دارد، یکی از نیازهاي اصیل جوامع انسانی، که گفته شد چنان

سـانی بـاقی   انسـان و نظـام اجتمـاعی ان   ، آنهـا تأمین و بدون ارتباط دارد که با جنبه جسمانی انسان است 

 مـا  فَلَولَـا الْخُبـزُ   «...  در روایتی فرمودنـد:  ل گردد. رسول خداینخواهد ماند تا بخواهد به کمال ابدي نا

خوانـدیم   نمـی  ما نماز، نبود نان اگر  ؛)73ص ، 5ج ، 1365، (کلینی» ربنا فَرائض وال ادینا و الصمنا صلَّینا

  کردیم. نمی ادا را الهى واجبات وگرفتیم  نمی و روزه

آن افراد جامعه داراي سـطح زنـدگی مـادي     نظامی است که در  یک نظام اجتماعی مطلوب، رو ازاین

و بـر اسـاس اصـول    ، حکومـت و ماننـد آن  ، سیاسـت ، مسـکن ، پوشـاك ، قابل قبولی در زمینه خـوراك 

روحـی و تعـالی معنـوي     شرایط براي شکوفایی استعدادهاي، باشند و در نتیجه آن »احسان«و  »عدالت«

 از برخـوردارى به ، سعادت در نظام اجتماعی مقبول اسالم، طور خالصه هفراهم باشد. پس بها  انسان همه

 زنـدگى  از برخـوردارى  همـین  اش ناحیه یک ؛است تر وسیع آن مدار بلکه، شود نمى خالصه مادى ذیلذا

 هـم  واقعـى  زنـدگى ، اسـالم  نظـر  از کـه  است اخروى سعادت از برخوردارى دیگرش ۀو ناحی دنیاست

  .)172ص ، 4  ج، 1374، ئی(طباطبا» است آخرت زندگى همان

  . ضرورت تعاون خدماتي در روابط ميان واحدهاي سياسي۲

هده فرد فرد واحدهاي عضو نظـام  هدف کالن در نظام اجتماعی از ع، تحقق اهداف راهبردي و در نتیجه

  نامند. می» تعاون خدماتی«ه آن را بلکه نیازمند سازوکاري است ک، آید نمیبر

۱۲۰      ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

ضرورت تعـاون در زنـدگی اجتمـاعی انسـان بـه حـدي اسـت کـه فیلسـوفان سیاسـی آن را پایـه            

ـ      شکل تفسـیر و  اي  گونـه  هگیري نظام اجتماعی و فصل ممیز انسان و حیـوان دانسـته و نـوع انسـانی را ب

ــل ــی تحلی ــه  م ــد ک ــراد ممکــن نیســت «کنن ــه اف ــ(ارد »وجــودش ب . )49 -  48 ص، 1 ج، 1385، یانک

شـکی نیسـت کـه    «نویسـد:   مـی ، دانسته تحقق کمال انسانی را متوقف بر تعاون اجتماعی صدرالمتألهین

از اعضـا بـا   هریک  مگر به تشکیل اجتماعی که، رسد خاطر آن خلق شده است نمی هانسان به کمالی که ب

  .)491 -  489 ص، 1 ج، 1354، (مالصدرا »دیگران در رفع احتیاجات تعاون داشته باشد

نیز وجود جامعه را در جهـت   اخوان الصفا، فکري در فلسفه سیاسی اسالمیهاي  در میان دیگر نحله

  معتقد بود:، رسیدن انسان به کماالت خویش الزم دانسته

 الزم، آن بـه  یـابی  دسـت  بـراي  و نشود تمام افراد همکاري با جز آخرت سعادت و دنیا صالح

 همـه  گویـا  کـه  اي گونه به، دهند شکل را واحدي نیروي تا آیند هم دگر پراکنده پیکرهاي است

  .)375 ص، 3 ج، ق1405، (اخوان الصفا »شوند روح یک و پیکر یک حکم در افراد

، آن را بـه سـه قسـم مـادي    ، اخالق ناصـري در  الدین طوسیخواجه نصیرتعاون داراي انواعی است که 

تنها نوع سوم یعنـی  ، از انواع تعاون ذکر شده .)248ص ، 1391، طوسی( ندک می میسببی و خدماتی تقس

 - شـود  می کمال یاري گیرندهموجب دهد که  می به این معنا که یاري دهنده عملی انجام - تعاون خدماتی

 یـک  خـدماتی  تعـاون  ضـرورت ، با یکـدیگر مصـداق دارد. بنـابراین    ها انسان در جامعه انسانی و روابط

تفـاوتی میـان   ، در ضـرورت تعـاون در نظـام اجتمـاعی     ـ  کیـد شـد  أه تک چنانـ و   است عقلی ضرورت

کشور و نظـام جهـانی   ، چون شهرهمتر  و یا اشکال گسترده اجتماعی بسیط مانند قبیله و دهکدههاي  نظام

در نظام حاکم بر تعامالت جهـانی نیـز کشـورها    ، بر اساس فلسفه سیاسی اسالمی، رو وجود ندارد. ازاین

  نیازمند تعاون خدماتی هستند.، کالن و راهبردي خود براي رسیدن به اهداف

واحدهاي سیاسـی در عرصـه جهـانی محـدود و در     هاي  امکانات و توانمنديسبب آنکه  به، در واقع

امنیـت  ، برابـري ، استقرار عدالت، است بسیاري از موارد براي تحقق غایت نهایی از حیات انسانی ناکافی

از جمله اموري هستند که نیازمنـد  ، یت مادي و معنوي زندگی بشرکیف يو توسعه در جهت رشد و ارتقا

بر اساس مبانی اندیشه دینی و آراء فیلسـوفان سیاسـی   ، رو اینهستند. ازتعاون خدماتی در جامعه جهانی 

توانـد نسـبت بـه     نمی، هیچ واحدي از واحدهاي عضو نظام جهانی، طور کلی هنظام اسالمی و ب، اسالمی

بلکه تحقـق اهـداف راهبـردي نظـام حـاکم بـر تعـامالت جهـانی         ، تفاوت باشد ا بیمسائل دیگر واحده

فـراهم شـدن زمینـه نیـل     ، و در نتیجـه  فرهنگی يارتقاو  ثبات سیاسی، چون بهبود وضعیت اقتصاديهم

  ولیت همه واحدهاست.ئمستلزم احساس مس، واحدها به کمال ابدي انسانی



   ۱۲۱ هاي نظري منافع نظام اسالمي در سياست خارجي تبيين بنيان

بستر تعاون خـدماتی در روابـط   ، منشعب از آن »منافع ملی« ةو اید »ملت ـدولت  « ۀسفانه نظریأاما مت

 نَکَثـوا  وان«در ذیـل آیـه    یئامـه طباطبـا  علّمیان واحدهاي سیاسی در جامعه جهانی را بکلی از بین بـرد.  

) به زیبـایی تمـایز   12 :(توبه » لَهم نَاالاَیم انَّهم الکُفرِ اَئمۀَ فَقتلوا دینکُم فی وطَعنوا عهدهم بعد من اَیمنَهم

  کند: می میان تفکر اسالمی و اندیشه مادي در تحقق تعاون خدماتی در نظام جهانی را تبیین

 پیمـان  اي بهانـه  انـدك  بـا  و اندیشند می خود منافع به تنها، ضعیف هاي ملت با روابطشان در ...

ـ  کشور و ملت منافع باید، ممکن شکل هر به که توجیه این با، شکنند می ، کننـد  تـأمین  را ودخ

 ادیـان  پیـام  نیز و پیامبران روش اما. شود، اوست با حق که، ضعیف ملت سرکوبی ۀمای هرچند

 در، رو ازایـن . دارد بستگی حق ۀجانب همه رعایت به بشري جوامع منافع تأمین که است این الهی

ـ   158 ص ،5 ج، 1374، ئی(طباطبـا  »فشرد پاي آن از حمایت و حق حفظ بر باید شرایطی هر

161(.  

  کند: می کیدأت مورگنتا، که در جناح مقابلاست در حالی 

خاطر عـدالت یـا صـلح یـا بهتـر سـاختن جهـان         همداران ادعا کنند که ب ممکن است سیاست

د منـافع ملـی   یگاه نبا مدار هیچ که یک سیاست اما این قطعی است، کنند می تصمیماتی را اتخاذ

  ).1952، (مورگنتا» ی و آرمانی در جهان نماید.خود را فداي ارتقاي اصول اخالق

 اجتماعيـ  اصالت محبت در روابط ميان واحدهاي سياسي. ۳

هاي اجتماعی داراي اهداف کالن و راهبردي هسـتند کـه تحقـق آنهـا      نظام، گونه که گفته شد همان

در ذیـل   زالیغنیازمند تعاون خدماتی در تعامالت میان واحدهاي سیاسی است؛ تعاونی که به گفته 

 و، شـر  راه بسـتن  و، خیـر  راه گردانیدن آسان«) به معناي 2(مائده: » تَعاونُوا علَي الْبِر و التَّقْوي«آیه 

روشـن اسـت کـه    ، ) است. از سـوي دیگـر  666ص ، 2ج ، 1386، (غزالی» امکان اندازة به عدوان

پذیر است و از همـین روسـت    انها و بسترهاي مناسب آنها امک هاي اجتماعی در زمینه تحقق پدیده

خودخواه و مانند سایر حیوانـات خشـن و   ، که انسان را ذاتاً شرور، هابزکه از بستر اندیشه سیاسی 

خیـزد کـه در    گرایی مورگنتایی برنمی چیزي جز واقع، )430ص ، 1378، داند (توماس خو می درنده

هـاي   ایطی دم از اصول و آرمانهر دولتی تنها به فکر خود است و اگر هم تحت شر، چارچوب آن

میان وظیفۀ رسمی که به معناي فکر و عمل بر حسـب منـافع ملـی    «در وقت عمل ، زند اخالقی می

هاي اخالقی شخصی و مبـانی سیاسـی مقبـول     است و آرزوي شخصی که به معناي توجه به ارزش

  ).11ص ، 1380، (مورگنتا» شوند. تفکیک قایل می، جهانی است

را در روابط میـان   »تعاون خدماتی«تواند پدیده  می کهاي  تنها بستر و زمینه، چه گفته شدبا توجه به آن

۱۲۲      ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

در روابـط میـان آحـاد     »محبـت «نهادینـه شـدن عنصـر    ، دار کند  واحدهاي سیاسی در نظام جهانی ریشه

 تـر  گسـترده  هرچـه ، اجتمـاع  افـراد  میـان  در قلوب محبت«، جامعه انسانی است که بر اساس آن ياعضا

و تعـاون  ) 374 ص، 17 ج، 1383، یآملـ  ي(جـواد  »بـود  خواهـد  تـر  سـریع  آن شکوفایی و رشد، اشدب

 شود. می خدماتی در جامعه انسانی پررنگ تر

نظریات مختلفی در میان فیلسـوفان سیاسـی اسـالمی مطـرح     ، درباره بنیاد محبت در روابط اجتماعی

 اسـاس : اسـت  معتقـد ، دانسـته  مـؤثر  بسـیار  تتربی و تعلیم در را »محبت« روش  مسکویه ابنشده است. 

 بـه  نیـازى ، باشد حاکم جامعه در کامل صداقت و محبت اگر« :گوید مى او. است محبت بر مبتنى جامعه

و محبـت  ، ست صناعىا عدالت مقتضى اتحادي«که چرا ؛)118 ص، 1369، هیوک(ابن مس »نیست عدالت

 تـأمین  بـراي انس و محبت متقابل را اهللا مصباح  آیت .)209ص ، 1391، ی(طوس »یمقتضى اتحادى طبیع

دانـد و   مـی  بـاالتر  مادي هاي نعمت ۀهم ازرا  آن ارزش و مؤثر بسیار، جامعه این معنوي و مادي مصالح

 شـود  مـی  محبـت اجتمـاعی نیـز افـزوده     تشـد  بر، تر گردد گسترده انسانی روابط قدر هرمعتقد است: 

  .)105 ص، 3 ج، 1383، (مصباح

خـود  ، محبـت  گذاري محبت در روابط میان واحدهاي اجتماعی این است کـه  ی در بنیانال اساسؤس

از ممکن است برخـی معتقـد باشـند:    ، دیگرشود؟ به عبارت  می چگونه در سطح تعامالت انسانی تثبیت

عنصري مانند محبت تعیین کننـده کـم   ، جاي منفعت و قدرت هتوان روزي را تصور کرد که ب اساس نمی

 ،محبت از اسـاس ، بینی مادي که در چارچوب آن ویژه با حاکمیت جهان هب، بط اجتماعی باشدو کیف روا

  تنها به فکر منافع ملی خود باشد.باید  دهد و هر واحد سیاسی می موضوعیت خود را از دست

تثبیت و تضمین محبت در نظام حاکم بر تعـامالت کشـورها از   باید گفت: ، مزبوردر پاسخ به سوال 

که اسـاس محبـت در روابـط جهـانی را     است  بنیادین ۀمبتنی بر سه مفروض، دیشه سیاسی اسالممنظر ان

  کنند: می تثبیت

رویکـرد علمـی و   اول. دوگانگی در ماهیت و سرشت واحدهاي سیاسی در فلسـفه سیاسـی اسـالمی:    

ل گرفتـه  مبتنی بر ایـن ایـده شـک   ، اخیرهاي  عملی غالب در روابط جهانی در طول چند دهه و بلکه سده

هـا در بـه حـداکثر رسـاندن قـدرت و در       میدان رقابت سهمگین دولت تعامالت جهانی ۀاست که عرص

روابط سیاسی موجود در میان واحـدهاي   . دیدگاه غالباست نتیجه تضمین امنیت خود از هر راه ممکن

ي تغییـر آن  و کسی را یـارا دارد داند که ریشه در عمق سرشت بشر  می سیاسی را محکوم قواعدي عینی

، کـار  گنـاه ، شـرور ، ایـن دیـدگاه انسـان را بـه لحـاظ سرشـتی       .)164 ص، 1 ج، 1372، ی(دوئرت نیست



   ۱۲۳ هاي نظري منافع نظام اسالمي در سياست خارجي تبيين بنيان

ن حفـظ حیـات   انگر، اول ۀداند که در وهل می و ذاتا از خود بیگانه) 145 -  144 ص، (همان طلب قدرت

 ن نخواهنـد شـد  ها تضمی یک از این که بدون قدرت هیچاست و از آن رو  و سپس ثروت و منزلت خود

  شود.   می با هدف تضمین بقا و کسب قدرت بیشتر آغاز، جنگ همه علیه همه، )22 ص، 1374، دری(تن

دسـتاوردهاي اجتمـاعی چنـین موجـودي نیـز      کـه  است روشن ، با توجه به مبانی نظري این دیدگاه

 سـاخته  نهادهـاي  کـه  بود اعتقاد این بر اوگوستین سنکه  ؛ چنانهستند همانند خودش فاقد کمال و خیر

چیـزي جـز   ، هـا  دولـت  هکـارویژ ، از این منظـر  .)25 -  24 ص، (همانهستند  شر جبراً داراي نیز بشري

 سـازي قـدرت نیسـت   ي جامعـه جهـانی از طریـق حداکثر   تالش براي بقا و بسط سیطره بر دیگر اعضا

 نظـام ات را بـه درون  و اخالقیها  و دقیقا از همین زاویه است که تزریق ارزش )87 ص، 1380، (مورگنتا

 اسـتوار  ملـی  منـافع  و قدرت اساس بر باید خارجی سیاست«معتقدند: ، نامطلوب دانسته سیاست جهانی

  .)183 ص، 1372، ی(دوئرت »اخالق و نه باشد

تـوان   نمی، صفت انسان طلب و حیوان خشونت، آلود بر اساس این رویکرد تک بعدي به سرشت گناه

مناسب براي نهادینـه شـدن احسـان و محبـت در روابـط میـان واحـدهاي         انتظار داشت زمینه و بستري

در سرشـت انسـان دو   ، این در حالی است که بر اساس مبانی اندیشـه دینـی  . سیاسی جهانی فراهم گردد

از دو هریـک   مختـار و آزاد اسـت کـه    نو گرایش به بدي. و انسا، گرایش به خوبی: گرایش نهفته است

 کـه  اسـت  فرشـته  مانند نه«انسان ، غلبه داده و به آن فعلیت ببخشد. بنابراین گرایش مذکور را بر دیگري

: اسـت  جهت دو داراي بلکه، باشد... شکمش کردن پر او همت همه تا، حیوان چون نه و باشد... معصوم

 ؛دهـد...  می اسناد الي و وگل »مسنون حمأ«، طین، طبیعت به را آن الهی اقدس ذات که طبیعی ) حیثیت1

 »دهـد...  مـی  اسـناد  خـود  به را آن سبحان خداوند و است خویی فرشته مستلزم که وي فطري حیثیت )2

  .)47 -  42 ص، 17 ج، 1383، یآمل ي(جواد

 را ذاتـاً هـا   توان سرشت دولـت  طور قطع نمی هب، سیاسی اسالمی ۀبر این اساس و در چارچوب فلسف

 هـم ، خود برآمده از اجتماع آحاد انسـانی هسـتند  که ، نیزها  بلکه دولت، بار دانست طلب و شرارت جنگ

هـاي   مختارنـد سیاسـت  هـا   جو. دولت طلب و سلطه توانند خیرخواه و یاري کننده باشند و هم قدرت می

فکري و عقیـدتی متفـاوت   هاي  زمینه، رو ازاینو کنند از این اصول هدایت هریک  خود را در چارچوب

کشـاند و  بجویی  تواند برخی را به وادي سلطه می، پردازند می در سطح آن به تعاملها  و بستري که دولت

  برخی دیگر را به عرصه عدالت خواهی.

و فعلیـت  ها  و وجود گرایش به عدل و احسان و سلطه و جنگ در سرشت دولتدوگانگی ، رو ایناز

۱۲۴      ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

، رش آنبـا پـذی  و از اصول فلسفه سیاسی اسالمی است ، فکري و عملی مختلفهاي  یافتن آنها در زمینه

  پذیر. بنیان گذاشتن محبت در تعامل میان واحدهاي سیاسی امري امکان

طبیعتی وحشی و ضـمیري  ، برآمده از متن اجتماعهاي  دولتدوم. بنیان محبت بر عنصر توحید و دین: 

هـا   و دولـت هـا   این خوي طبیعی حکومت، غالباًدهد که  می اما تاریخ حیات بشري گواهی، متمدن دارند

فعلیت یافته و معیار و محور در کم و کیف روابـط واحـدهاي سیاسـی قـرار گرفتـه و موجـب       بوده که 

 داشـته  مـان یپ و عهـد  بـه  وفـا  يبـرا  یلیدل توانسته نمی سک چیه«، جنگ و ستیزهاي بی پایان شده است

ـ ام گـر ید و خشـم ، آز، یطلبـ  جاه بر هک است آن از تر سست، واژگان بند و دیق رایز ؛باشد  ابیـ غ در الی

  .)104 ص، 1376، ك(تا »بزند لگام زیاجبارآم قدرت ینوع از ترس

  نیازمند عنصري است که:، دار ریشه ایجاد دگرگونی در این نظم تاریخیِ، رو ایناز

  فراگیر و فطري باشد.، میان همه واحدهاي سیاسی یکسان. 1

  برخوردار باشد.ها  از ظرفیت علمی و عملی مناسبی براي هدایت کنش حکومت. 2

  بتواند سازوکار الزم را در این جهت طراحی نماید.. 3

بعد اإلیمان باهللا تعـالى    العقل  رأس«فرماید:  می، در ضمن روایتی نغز و پر معنا رسول گرامی اسالم

محبـت  ، پـس از ایمـان بـه خـدا    ترین کارهـا   عقالنی ؛)249 ص، ق1385، ی(طبرس» التحبب إلى الناس

نهادینه شـدن محبـت در روابـط    ، شود می نچه از این روایت شریف استفادهبنابر آ .ورزیدن به مردم است

 شـروط «اسـت؛  پذیر  تنها در بستر توحید و دین امکان، اجتماعیهاي  موجود در نظامهاي  انسانی و کنش

از ظرفیت تعمیم در میـان  اصالتاً که تنها توحید است که چرا ؛)165 ص، تا بی، یعرب (ابن »التوحید السعادة

درونـی وجـود انسـان را    د جامعه انسانی برخوردار است. توحید این قابلیت را داراسـت کـه قـواي    آحا

  همنوایی او با سایر موجودات را موجب گردد.  ، از این طریق، هماهنگ کرده

کیـد بـر ارتبـاط دیـن و     أبـا ت ، گذاري محبت بر توحید در تبیین ضرورت بنیان، در مقدمه خلدون ابن

  نویسد: می اجتماع يلیف قلوب اعضاأت

بـه  . شـوند..  شیفته دنیا هب و گرایند باطل هاى به خواهش مردم هاى دل هرگاه که ستا این آن سر

 را باطـل  و دنیـا  و راسـتى گراینـد   و حق هب مردم اگر ولى، گردد می منجر کشمکش و اختالف

 در و شوند می متحد اند برگزیده که راهى و هدف در، آورند روى به ایزد (توحید) و فروگذارند

 دهـد  مى روى کمتر اختالف و نزاع و بندد برمى رخت آنان میان از کشمکش و چشمىهم، نتیجه

 هـدف  راه در آنـان  زبانى یک و کلمه وحدت دایرة و شود می حاصل نیکو تعاون و همکارى و

 .)302 ص، 1 ج، 1375، ابن خلدون( یابد می توسعه مشترك



   ۱۲۵ هاي نظري منافع نظام اسالمي در سياست خارجي تبيين بنيان

معتقـد اسـت:   ، حید در ایجاد صـلح و صـفا در جامعـه جهـانی    با اشاره به قدرت تو عالمه جعفري

توانـد بـه تنهـایی از     نمـی ، دوسـتی  حس نوع، آگاهی انسان به اتحاد در نوع انسان بودن و در نتیجه

 و تضـاد «تواند  بلکه آنچه می، ها جلوگیري کند جویی و بروز جنگ و کشتار در میان حکومت سلطه

 و صـلح  مامن به و گردانیده باز اش عمومى معناى به ریزى ونخ و جنگ میدان از را آدمیان تخالف

، (جعفـري » اسـت  کلى روح یک درها  انسان اتحاد به آگاهى، ببرد اجتماعى عدالت و تعاون و صفا

واحـدها  ، هاي توحیدمـدار  گونه است که در نظام ) که همان توحید است. این17ص ، 13ج ، 1373

 را متعال خداي رضاي«، آیت اهللا مصباحبلکه به تعبیر ، بینند مینفع خود را از نفع دیگر اعضا جدا ن

 جـان  بـه  را ضـرر ، دیگـران  بـه  اضـرار  از جلوگیري براي یعنی دانند؛ می خود بر دیگران تقدیم در

  ).252ص ، 1387، (مصباح» خرند می

  نموده است: را به زیبایی تبیین این حقیقت غیر قابل انکار و نقش توحید در کنترل آن عالمه جعفري

 روى از خداونـد  که مزیتى عنوان به انسانى مهم هاى پدیده سایر مانند را قدرت که مادامى

 تفسـیر  -کننـد  بـردارى  بهـره  آن از نیز دیگران ـ که دهد مىها  انسان از بعضى به حکمت

 طـورى  به را قدرت تواند نمى فلسفى مکتب هیچ و سیاسى و اجتماعى تئورى هیچ، نکنیم

 سـهیم  قدرت آن نتایج در را همه و دیده یکسان ضعیف با را خود نیرومند که دکن توجیه

  ).1373، بداند (ر.ك: جعفري

توانـد قلـوب جامعـه جهـانی را بـه یکـدیگر        دار و فطري که مـی  ریشه، تنها عنصر فراگیر، بنابراین

وابـط میـان   است که بستر مناسب را براي تثبیـت محبـت در ر  » السواء کلمۀ«توحید و ، نزدیک کند

جـاي سـتیز و کشـمکش     وجود آورده و احسان و خیرخواهی را بـه  واحدهاي عضو نظام جهانی به

  کند. جایگزین می

ضروري یک سیاسـت   ياز اجزا، ها عقالنیت در تمامی نظریهریزي محبت در زمینه عقالنیت:   سوم: پی

بـا چـالش   اجـرا  و  ریـزي  امهبرن، سیاست خارجی در طراحی، رود که بدون آن می شمار هخارجی موفق ب

  گردد. میانحراف از اصول و اهداف کلی کشورها موجب ، جدي مواجه شده

در روایتی که در بسیاري از متـون روایـی بـه اشـکال گونـاگون نقـل        رسول گرامی اسالم

بعد الدین التودد إلى الناس و اصطناع الخیر إلى کل أحـد    العقل  رأس«فرمایند:  می، گردیده است

ترین کارها پس از پذیرش توحیـد و   عقالنی ؛)295ص ، 16ج ، ق1404، (حر عاملی» و فاجربر 

نیکوکار باشد یا فاجر. ، دوست داشتن و محبت به مردم و خواستن خیر براي هر کس است، دین

نه صرف عقل بـه عنـوان   ، عقالنیت است، در اینجا» عقل«منظور از ، بنابر ظاهر و فحواي روایت

۱۲۶      ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

عمل کردن بر اساس اصول استنباط و اسـتنتاج عقلـی   ، »عقالنیت«و منظور از ، ختیک ابزار شنا

 سفه من إِلَّا إِبرَاهیم ملَّۀِ عن یرْغَب من و«فرماید:  سوره بقره می 130است. خداوند متعال در آیه 

» شـد؟  خواهـد  انگـرد  روى، ابراهیم آیین از کسى چه، نادان و سفیه افراد )؛ جز130(بقره: نَفْسه

  نویسد: در ذیل آیه می عالمه طباطبائی

 از ناشـى  و، اسـت  نفـس  حماقت از ابراهیم کیش و ملت از اعراض که این است جمله معناى

 آن است. و به حال مضر که امورى از ؛است نفس به حال نافع که است امورى ندادن تشخیص

 ص، 1 ج، 1374، یئطباطبـا (» لـرحمن ا بـه  عبـد  ما العقل ان« معروف روایت معناى آیه این از

  .شود مى استفاده .شود عبادت رحمان آن با که است چیزى عقل ؛)453

خرد کسی است کـه والیـت خـدا و دیـن او را نپـذیرد و       سفیه و کم«، از منظر آیات و روایات، بنابراین

  .)502 ص، 1378، یآمل ي(جواد »عاقل و خردمند است، پذیرد می کسی که این والیت را

را به معناي نوع » ناس« عالمه طباطبائیرساند.  نیز در اینجا اطالق دارد و عموم را می» ناس«

 از هاي تکوینى ویژگی نه، آن صدق در که است نه انسان خاص که جامعى، کند انسان تعریف می

 و مـال  و فضـل  و علـم  داشـتن  ماننـد ، تکوینى غیر امتیازات نه و، دارد دخالت مادگى و نر قبیل

 اسـتعمال  جماعت در بیشتر، است صادق جنس این افراد نظر که بر همۀ همین از آنها. و نداشتن

ص ، 6  ج، 1374، گفتـه شـود (طباطبـائی    »ناس« فرد یک به که است شده دیده کمتر و شود مى

هـم دربـاره   ، در آیـات قرآنـی  ، رود کـار مـی   عالوه بر اینکه غالباً در جمـع بـه  » ناس«). تعبیر 74

 و )207(بقره: ...» و منَ النَّاسِ منْ یشْرِي نَفْسه ابتغاء مرْضات اللَّه«شود:  اران استعمال میپرهیزگ

 چنانکـه  )165بقـره:  ...»(و منَ النَّاسِ منْ یتَّخذُ منْ دونِ اللَّه أَنْداداً«مشرکان:  و کافران هم درباره

» ناس« ) پس11حج: »(منَ النَّاسِ منْ یعبد اللَّه علی حرْفو «هستند:  منافقان آن از مراد گاهی نیز

). بـا ایـن   244ص ، 2ج ، 1379، شـود (جـوادي آملـی    مـی  منافقان و کافران، پرهیزگاران شامل

هـا   توان عموم ملـت  گو اینکه می، ها شود هم شامل افراد و هم حکومت، تواند می» ناس«، وصف

  شمار آورد. هرسانی ب را مقصدي براي منفعت

محبت نسبت بـه آحـاد   ، کار پس از ضرورت پذیرش توحیدترین  عقالنی، بر اساس مفاد این روایت

سـت. البتـه در   ی بـر ایـن مبنا  نش نظام اسالمک، اعم از نیکوکار و فاجر و بلکه فراتر از آن، جامعه انسانی

تکـوین  ، و در نتیجـه هـا   ملـت  ریزي محبت در روابط میان روایات دیگري نیز به جایگاه عقالنیت در پی

 ج، ق1421، ی(اربلـ  »معاشرة الناس بالجمیل  العقل  رأس «... مانند ؛اشاره گردیده است، ایده منافع انسانی

  .)643 ص، 2  ج، 1365، ینیلک( »التودد إلى الناس نصف العقل«و  ؛)571 ص، 1
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رویکـردي بـه منـافع در    کننـده   همه این روایات بیانگر معنایی از عقالنیت هستند که تثبیـت 

ها را دربر گرفتـه و   عموم ملت، سیاست خارجی حکومت اسالمی است که محدوده و گستره آن

شود. عقالنیـت مطـرح در    تعریف می» منافع ملی«در نقطه مقابل عقالنیت هابزي مندرج در ایده 

ارهایی اسـت  ها و ابز یک عقالنیت ابزاري صرف است که تنها ناظر به روش، »منافع ملی«نظریه 

تواند بـراي اهـداف    نمی«، فون رایتبه تعبیر ، رو رساند و ازاین که واحدها را به اهداف خود می

منحصراً به انتخاب ، هاي اجتماعی مشروعیتی فراهم بیاورد؛ چراکه عقالنیت در این بافت فعالیت

 مورگنتا). 1383، انی (قائمی» شود ابزارهاي موثر در رسیدن به اهداف یک فرد یا گروه خالصه می

را در چارچوب همین رویکـرد بـه عقالنیـت    » منافع ملی«ایده ، ها سیاست میان ملتنیز در کتاب 

هـا و اصـول    ارزش، تجزیه و تحلیل کرده و معتقد اسـت: کشـورها ممکـن اسـت داراي عقایـد     

آنها را وادار ، اما عقالنیت با استدالل بر نبود ارتباط میان عقیده و واقعیت، اخالقی خاصی باشند

هـاي اخالقـی و    ارزشمنافع ملی را بـر اصـول و   ، گیري سیاست خارجی خود کند که در پی می

  ) اجتناب کنند.20ص ، 1380، (مورگنتا» جهالت سیاسی«از افتادن در ورطه ، عقیدتی مقدم داشته

ت. سیاست خارجی مبتنی بر عقالنیت نظري و عملـی اسـ  ، در نظام اسالمی، اما در سوي مقابل

مبتنی بر عقـل  ، گذاري اصول ها و بنیان هم در حوزه هست، ایده منافع در رویکرد اسالمی، رو ازاین

چراکه به کمک عقل عملی و با  ؛نظري است و هم در حوزه انگیزشی و بایدها مبتنی بر عقل عملی

، 1387، دهـد (جـوادي آملـی    اهداف بلندي را براي خود مد نظر قرار می، نظر به آن سوي مادیات

بینی مورگنتایی براي واحدهاي سیاسـی   که از بنیان، با اهداف مادي و محدودي که جهان) 180ص 

ها، به لحاظ آثار و نتـایج   کند، متفاوت است. از این دیدگاه، احسان و محبت به همه ملت ترسیم می

احسـان و   االحسان یستعبد اإلنسـان؛ «وجودي نیز عقالنی است؛ زیرا از یک سو به مصداق روایت 

ها بـه   ) موجبات وابستگی فزاینده ملت385، ص 1366(تمیمی آمدي، » کند. نیکی انسان را بنده می

من أحسن إلى الناس حسنت عواقبه و سهلت له طرقه؛ کسی کـه  «نظام اسالمی، و بر مبناي روایت 

) موجبـات  386(همـان، ص  » شود. ها نیکی کند، سرانجام نیکو داشته و مسیرش هموار می به انسان

آورد و در نهایت بـر اسـاس مفـاد حـدیث      هموار شدن مسیر نظام در تعامالت جهانی را فراهم می

هـا   کثرة اصطناع المعروف تزید فی العمر و تنشر الذکر؛ فزونـی خیرخـواهی و احسـان بـه انسـان     «

می را اي و جهـانی نظـام اسـال    (همان) تقویت جایگاه منطقه» شود. موجب تداوم بقا و یاد نیک می

، هـا  ریزي محبت در میان ملت در پی» عقالنیت«البته ناگفته نماند که وجود عنصر گردد.  موجب می

۱۲۸      ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

ها و اقدامات اتخاذ شـده در قالـب رویکـرد اسـالمی بـر       شود منطقی صحیح بر سیاست موجب می

کنـد؛ آنجاسـت کـه     آنجا که محبت کارگر نیست دیگر سکوت نمـی «، رو منافع حاکم باشد و ازاین

). روشـن اسـت کـه    60 - 58ص ، 1376، (مطهـري » برد شمشیر به کار می، برد خشونت به کار می

هـا   سعادت جامعه بشري دشمنان و مخالفانی نیز دارد که درصدد بسط سلطه خود بر مقدرات ملت

 یا حیاةٌ الْقصاصِ فی لَکُم و«ها از باب  هستند و در اینجاست که بنیاد عقالنیت در محبت میان ملت

  المیزانبه تعبیر عالمه در ، دهد. بنابراین ) دستور به خشونت منطقی می179(بقره: » الْأَلْباب أُولی

 چـه  هـر  تـا  بردارنـد  او از دست که است آن ظالم به احسان که نکند توهم کسى پس

 مشـروع  حق زیرا ؛انسانیت بر است احسانى خود ظالم کردن دفع بلکه، بکند خواهد مى

 انسـانیت  امـور  مصـلح  خـود  کـه  انـد  کرده دفاع دین از و، اند گرفته او از ار انسانیت

  ).94ص ، 2  ج، 1374، طباطبائی(»است...

 كارويژه حكومت اسالمي. ۴

در کارویژه حکومت اسالمی اسـت.  نهفته  »منافع انسانی«بندي ایده  چهارمین مفروضه بنیادین در صورت

کـالن را  و اجتمـاعی خـرد   هاي  هدف نهایی از تکاپوي نظام که، با توجه به سه مفروضه ذکر شده دیگر

نیل به هدایت و کمال قرب الهی و در بستر زندگی سـعادتمند دنیـوي دانسـته و تعـاون خـدماتی همـه       

ـ ، ددان می در این زمینه ضروريها  واحدهاي سیاسی عضو نظام را در بستر محبت میان ملت خـود   هخودب

  شود. می اسالمی نیز روشن اصلی و فرعی حکومتهاي  کارویژه

  :است تبیین کارویژه حکومت اسالمی متضمن ذکر سه مقدمه

شود. این حقیقـت   می حکومت اسالمی تداوم رسالت انبیا شمرده، بر اساس مبانی اندیشه دینی. الف

مشـاهده   اطهـار و ائمـه   قرآن و همچنین سنت و سیره رسول گرامـی گوناگون توان در آیات  می را

بـه استضـعاف کشـیده شـده را      شدند تا مردمِ می از جانب خداوند مبعوث، امبران در طول تاریخنمود. پی

 »الْحکْمـۀ  و الْکتـاب  یعلِّمهـم «تحت تعالیم دیـن  ، خود را از قید و بند مستکبران آزاد کردهزند و بیدار سا

را فراهم آورنـد. از همـین روسـت کـه قـرآن      ) 112: (نحل »مطْمئنَّۀ آمنَۀً« ) زمینه استقرار نظام 2: (جمعه

 و«خوانـد:   مـی  کریم مسلمین و حکومت اسالمی را به قتال در راه خدا به منظور نجات مستضـعفان فـرا  

ملُوهتَّى قاتتْنَۀٌ تَکُونَ ال حف کُونَ وینُ یلَّه الد193: (بقره ...»ل(.  

شـمول بـودن    در آیـات متعـددي بـر جهـان     قرآن کـریم جهانی بوده است:  هدف و رسالت انبیا .ب

 تـوده  بـراي  اکـرم  نبـی  رسـالت «کنـد:   مـی  تصریح، اشاره کرده ویژه رسول گرامی هرسالت انبیا و ب
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و رهبـري   ...بوده اسـت  آن... مانند و فارسی یا تازي به اختصاص بدون، امصار و اعصار تمام در ها انسان

کـه ارسـال    چنـان  ؛)28 ص، 1388، یآمل ي(جواد »است مردم توده و ناس همه براي نیز اکرم رسول

، حکومت اسالمی نیـز ، . بنابرایناست د این مطلبیؤخود م، بزرگ آن روزگارهاي  نامه به رهبران قدرت

 بـوده و مشـروعیت خـود را بـه نصـب عـام از طـرف معصـومین         ن رسالت پیامبرئوکه یکی از ش

بایسـت زمینـه    مـی  و اقـدامات آن هـا   برنامه، ها و سیاستداراي رسالتی جهانی بوده ، دریافت کرده است

  انبیا را در جامعه جهانی فراهم آورد.هاي  تحقق آرمان

با توجه به غایت نهایی و اهداف راهبردي که از منظر اندیشـه دینـی و فلسـفه سیاسـی اسـالمی       .ج

کـارویژه اصـلی و   «حکومت اسـالمی نیـز بـه دو بخـش      ةویژکار، ظام اجتماعی انسان شمرده شدبراي ن

  شود. می تقسیم »راهبرديهاي  کارویژه«و  »اساسی

حکومت اسالمی ایجاد زمینه مناسب براي هدایت جامعـه انسـانی بـه کمـال     » کارویژه اساسی«

 و کمـال  و فضـیلت  بـه  یابی دست، اسالم در سیاست نهایی هدف. « ابدي و تقرب به خداوند است

 انسـانی  واقعی زندگی«با توجه به اینکه ، ). بنابراین76 ص، 1382، (مصباح» ستها انسان استکمال

، (جـوادي آملـی  » برآید دیگران هدایت مقام در، ثانیاً و، شود هدایت خود، اوالً بکوشد که است آن

 بـوده  سـالم  اي جامعه تشکیل به اهتمام«ترین وظیفه حکومت اسالمی  ). مهم24ص ، 17ج ، 1383

» کننـد.  زنـدگی  صـمیمیت  و صفا و سازش با آن درها  انسان و دهبو استوار افراد تربیت بر که است

بایسـت   هر دولت تنهـا مـی  ، »منافع ملی«) این در حالی است که در چارچوب ایده 74ص ، (همان

  سعادت ملت خود را مطمح نظر قرار دهد.

مه بـراي  راهبردي حکومت اسالمی نیز ناظر به اهداف و اقداماتی هستند که زمینه و مقدهاي  کارویژه

تحقـق   ماننـد تـالش بـراي    ؛آلـی هسـتند  ، تحقق کارویژه اساسی حکومت را فراهم آورده و از این منظر

  و مانند آن.آموزش و پرورش ، آسایش و رفاه اقتصادي، امنیت

متجلـی   »والیـت فقیـه  «در قالب نظریـه  ، حکومت اسالمی در زمان غیبت، با توجه به آنچه گفته شد

 خـداى  کـه  اسـت  چیـزى  یک فقیه والیت« را نیز داراست: اهللا ومتی رسولشده و همه اختیارات حک

، 10 ج، 1386، ینـ یخم موسـوي ( »اسـت  اللَّـه  رسول والیت همان. است کرده درست تعالى و تبارك

  ). این حکومت داراي اهدافی جهانی است:308 ص

 تمـامی  اسالمی جمهوري تدول باید ....نیست ایران به محدود ما انقالب بدانندکه باید ما مسئوالن

 اهداف از را آنها که نیست معنا بدان این ولی، بنماید مردم بهتر چه هر اداره در را خود توان و سعی

  ).327ص ، 21ج ، کند (همان منصرف، است اسالم جهانی حکومت ایجاد که، انقالب عظیم

۱۳۰      ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

به سمت سعادت ابـدي  ها  مه ملتکارویژه اصلی نظام والیت فقیه ایجاد زمینه هدایت براي ه، روي  بدین

و بر حسـب امکانـات   » وسع«کمک به بهبود شرایط زیست دنیوي در چارچوب قاعده ، و از باب مقدمه

  .است بالفعلهاي  و توانمندي

تـوان آن را ایـده    می، اش هاي نظري که با توجه به بنیان، رویکرد اسالمی به منافع، بر این اساس

، آورد کـه در آن  وبی را براي سیاست خارجی نظام اسالمی فراهم میچارچ، دانست» منافع انسانی«

سعادت مـادي و  ، ماهیت وجودي و غایت نهایی خود، حکومت اسالمی به لحاظ مبانی مشروعیت

ها و اقـدامات خـود قـرار داده و حـاکم اسـالمی بـه        ها را مبناي سیاست گذاري معنوي عموم ملت

، سعادت همه آحاد انسانی را داشـته باشـد و از ایـن نظـر     دغدغه، عنوان خلیفه خدا بر روي زمین

حاکمیت نظام ، منافع ملتی که در شرایط موجود جهانی و در مرزهاي سرزمینی معینی، روشن است

، ها با هدایت سیاست، تأمین و تضمین خواهد شد. عالوه بر این، به طریق اولی، اسالمی را پذیرفته

دیگـر  ، ی در سیاست خارجی در چـارچوب منـافع انسـانی   ها و اقدامات حکومت اسالم خط مشی

ها اشکالی وارد نمود؛ زیـرا ایـن اقـدامات بـر      هاي نظام اسالمی به دیگر ملت توان بر مساعدت نمی

  مقتضاي اسالمیت نظام است. ، »منافع انسانی«اساس ایده 

اسـالمی محـدود    بالفعل حکومتهاي  موجود و امکانات و ظرفیتهاي  واقعیتکه است معلوم البته 

اما الزم است به دو نکتـه  ، را به معناي تام و تمام تحقق بخشد »منافع انسانی«تواند ایده  نمیقطعاً و است 

  اساسی توجه شود:

 را بـا چـالش مواجـه    »منـافع انسـانی  «تحقق کامل ایـده  ، موجودهاي  چند شرایط و واقعیتاول. هر

و هـا   ریـزي  و برنامـه هـا   گـذاري  سـالمی در سیاسـت  نظـام ا  اما مهم آن است که مشخص شود، سازد می

جهـانی  هـاي   بر مبناي رویکرد اسالمی به منافع و کارویژهباید ، اقدامات خود در عرصه سیاست خارجی

  شود.مشکالتی مواجه چند در مقام عمل با ره، کندخود عمل 

و امکانـات محـدود    ها اقتصادي و همچنین توانمندي، هاي سیاسی دوم. شرایط موجود جهانی در حوزه

هـاي خـود را    سیاست» منافع انسانی«در چارچوب ایده ، طور کامل شود که نتواند به نظام اسالمی موجب می

گیري منافع انسانی طراحـی گـردد کـه در     اي براي پی الزم است سطوح راهبردي ویژه، رو دنبال کند و ازاین

  ارجی تبیین شود.هاي حکومت اسالمی در سیاست خ بندي اولویت، قالب آنها

  »منافع انساني در سياست خارجي«سطوح راهبردي ايده 

ارائه کننده چارچوبی نـوین بـراي منـافع نظـام اسـالمی در       »منافع انسانی«ایده ، که اشاره شدگونه  همان
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آنچـه راهنمـاي حکومـت    ، . بر این اساساست سیاست خارجی و بر اساس مبانی اندیشه سیاسی اسالم

منـافع  گیـري   پـی ، اسـت  و اقدامات مرتبط با سیاست خـارجی ها  سیاست گذاري، ها یاسالمی در طراح

له ئچـون مسـ  هماست که شرایط موجود جهـانی  روشن ، هاست. با این وصف انسانی در میان همه ملت

بـه معنـاي   مانع آن است کـه   محدود نظام اسالمیهاي  مرزهاي جغرافیایی و همچنین امکانات و ظرفیت

دو ، به کنش در عرصـه سیاسـت خـارجی بپـردازد. بنـابراین      »منافع انسانی«ارچوب ایده تام و اتم در چ

  گردد: می سوال اساسی در اینجا مطرح

گذاري و اقدامات در عرصه سیاست خارجی نظام اسـالمی   سیاست، ریزي مالك و معیار در برنامه. 1

  چیست؟

منـافع نظـام در   هـاي   اولویـت ، »سـانی منافع ان«الزم براي تحقق ایده هاي  ظرفیتنبود در صورت . 2

  شود؟ می بندي سیاست خارجی چگونه مشخص صورت

آنچـه راهنمـاي نظـام    ، در مباحث پیشین مسـتدل شـد  گونه  : همانباید گفت، در پاسخ به سوال اول

بایـد   نظـام اسـالمی  ، و بر این اسـاس بوده » منافع انسانی«ایده ، اسالمی در عرصه سیاست خارجی است

  عادالنه و منطقی همه آحاد انسانی را داشته باشد.، منافع اصیل دغدغه تحقق

و خـط  دارد که ریشه در ادبیات روایی ، چهار سطح راهبردي تعریف شده، اما در پاسخ به سوال دوم

سـطوح  ، ایـن اسـاس   . بـر سـازد  مـی  طور عملـی مشـخص   همشی نظام اسالمی در سیاست خارجی را ب

خیر النـاس مـن انتفـع بـه     «ها)  توان در چهار سطح انسانی (همه ملت می را »منافع انسانی«راهبردي ایده 

 الْمسـلمینَ  بِـاُمورِ  یهـتَمّ  ال اَصـبح  منْ«اسالمی (امت اسالمی) ، )388، ص 12ق، ج1408(نوري،  »الناس

ــیس ــنْهم... فَلَ ــی،  »م ــیعیان، )164، ص 2، ج1365(کلین ــانی (ش ــى  ) «ایم ــان إل ــان اإلحس رأس اإلحس

، کـه در مجمـوع   و سطح حفظ نظام چارچوب بنـدي نمـود  ، )389، ص 1366(تمیمی آمدي، »لمؤمنینا

  کنند. می گستره کنش و واکنش در سیاست خارجی نظام اسالمی را معین

و به سـطح حفـظ   گردد  میآغاز  »انسانی«از سطح ـ به ترتیب  ، طراحی شده کهاي  گونه هاین سطوح ب

 و اقـدامات هـا   گـذاري  به این معنا که در سیاسـت  ؛شود می ختم، دي استترین سطح راهبر که مهم، نظام

با بـروز اقتضـائات   اما ، لحاظ گردد، عمل شود که هر چهار سطح با حفظ اهمیت هر یکاي  به گونهباید 

تنـزل کـرده و در قالـب    ، بـه ترتیـبِ اولویـت   ، تر که سطح انسـانی اسـت   از سطوح کم اهمیت، و موانع

سـطح  تـرین   مهـم  - کـه   »حفـظ نظـام  «سطح ، (شیعیان) و در نهایت »ایمانی«سپس و  »سطوح اسالمی«

  عمل نماید. - راهبردي در ایده منافع انسانی است 
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در بـاب اقتضـائات و   کـه  آنچـه  با وجود  رسد اینکه می نکته اساسی دیگري که تذکر آن ضروري به نظر

شـاید نتـوان وضـعیتی را تصـور نمـود کـه       ، شـد  موانع پیش روي سیاست خارجی نظام اسالمی گفتـه 

و سیاسـت  کنـد  مجبور شود از یکی از سطوح راهبردي به کلی چشـم پوشـی   ، حکومت اسالمی در آن

بلکه حرکت سیاسـت خـارجی نظـام در میـان     ، خارجی خود را در چارچوب سطوح دیگر به پیش ببرد

درگیـر در  هـاي   ماهیـت و طـرف  ، تامکانا، رفت و برگشتی خواهد بود و بر حسب شرایط، این سطوح

هرچند طبیعی اسـت کـه   ، پردازد می به ایفاي نقش گوناگوندر چارچوب سطوح ، موضوعات و مانند آن

ماننـد سـطح   ، عمق و کیفیت اثرگـذاري نظـام در برخـی از سـطوح    ، گستره، با توجه به موانع گفته شده

  .است نسبت به سطوح دیگر کمتر، انسانی

بحث از سطوح چهارگانه باید روشـن شـود اینکـه در میـان سـطوح       مطلب آخري که پیش از

ها و اقدامات نظـام   در کانون مرکزي قرار دارد و میزان و کیفیت سیاست» حفظ نظام«سطح ، مذکور

گردد؛ بدین معنا که تنزل از سطح انسـانی در یـک    با توجه به این سطح تأمین می، در سطوح دیگر

گیرد که سطح حفـظ نظـام بـا چـالش      تنها در صورتی انجام می، موضوع به سطح اسالمی و ایمانی

اصل نظام اسـالمی را بـا   ، اگر فعالیت در سطح انسانی در یک موضوع خاص، رو مواجه شود. ازاین

شود و یا  گیري می در سطوح اسالمی و ایمانی مسئله پی، تهدید مواجه سازد از آن سطح تنزل کرده



   ۱۳۳ هاي نظري منافع نظام اسالمي در سياست خارجي تبيين بنيان

بنـدي   معیـار و محـک در اولویـت   ، شود. بنـابراین  ت گذاشته میمسکو، تا زمان فراهم شدن شرایط

 حفظ اصل و کیان نظام اسالمی است.، سطوح

  گيري نتيجه

اصلی سیاسـت  هاي  واژهاست. این گزاره یکی از کلید کننده سیاست خارجی کشورها هدایت »منافع ملی«

بـا سـیراب شـدن از آبشـخور      »منـافع ملـی  «رود. ایده  می شمار هالملل و سیاست خارجی کالسیک ب بین

هـاي   در طـول سـده  ، شناسـی هـابزي   ابتنا بر مفروضات فلسفی و انسانسبب و به  »ملت ـدولت  «نظریه 

سـتیز و   وحدت، ساز بیگانه، که در ذات خود گردیدهها  موجب پی ریزي نظمی در روابط میان ملت، اخیر

بـه امـري   ، به آن در سیاسـت خـارجی   بخشی و اصالتگیري  اما پی ؛آفرین بوده است خشونت، به نوعی

  قطعی و الیتغیر تبدیل شده است.

مباحـث بسـیاري درخصـوص منـافع ملـی نظـام       ، هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی در سال

اسالمی و کم و کیف آن صورت گرفته و نظریات متفاوتی در این باره مطرح گردیـده کـه ویژگـی    

بوده است. این در حالی است » حفظ نظام«با قاعده » ع ملیمناف«پنداري ایده  بارز بیشتر آنها همسان

پی ریـزي شـده   » اصالت مرزهاي جغرافیایی«و » گرایی ملت«که منافع ملی مبتنی بر دو بنیان نظري 

است که جایگاهی در مبانی اندیشه دینی ندارند. حکومت اسالمی داراي مفروضات بنیادین خاصی 

سـاختار و  ، هاي اسالم ناب دارد و همین امر نیز ماهیـت  آموزهبینی الهی و  است که ریشه در جهان

هاي مادي بخشیده است. روشن است که نگاه التقـاطی بـه    نسبت به حکومت، غایت متفاوتی به آن

چیزي جز سردرگمی و ابهام در عملکرد و انحراف از اهداف حکومـت  ، هاي چنین نظامی کارویژه

  اسالمی را به بار نخواهد آورد. 

به سـمت سـعادت ابـدي در    ، اجتماعی در سطح خرد و کالنهاي  نظام، ساس مبانی اندیشه دینیبر ا

بشري است. با ایـن   ۀجامع ياعضا ۀنیازمند تعاون خدماتی هم تحقق این هدف، ند. از این منظرا حرکت

 بخش رسالت انبیـا در هـدایت   که داراي مشروعیت الهی بوده و تداوم، کارویژه حکومت اسالمی، وصف

بلکـه همـه   ، تالش براي هدایت و سعادت افـراد تحـت تابعیـت خـود    تنها  نه، آحاد جامعه انسانی است

د را و اقدامات خـو ها  ریزي برنامه، ها نیز باید طراحیسبب و آحاد جامعه انسانی است و به همین ها  ملت

منافع ملتی خـاص  ي گیر پی به معناي ضرورت »منافع ملی«اصالت ، رو در این جهت هدایت نماید. ازاین

 ن آنو حکومت و مسـئوال ندارد جایگاهی در هندسه معرفتی نظام اسالمی ، در مرزهاي جغرافیایی معین

  خواهند بود.ها  انسان محور همه سعادتو  عادالنه، پیگیر منافع اصیل
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له مرزهاي جغرافیـایی  ئچون مسهماست که شرایط موجود جهانی معلوم ، آنچه گفته شدبا توجه به 

معنـاي تـام و اتـم در     بـه مانع آن است که بتواند ، محدود نظام اسالمیهاي  همچنین امکانات و ظرفیت و

سـطوح راهبـردي   ، رو ازایـن به کنش در عرصه سیاست خارجی بپردازد و  »منافع انسانی«چارچوب ایده 

(شـیعیان) و   »نیایما«، (امت اسالمی) »اسالمی«، ها) (همه ملت »انسانی«تحت عناوین سطح اي  چهارگانه

و میـزان  دارد در کانون مرکزي قرار  »حفظ نظام«سطح ، که در آنهااست تعریف شده  »حفظ نظام«سطح 

 گردد.   می با توجه به این سطح تامین، ها و اقدامات نظام در سطوح دیگر و کیفیت سیاست
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