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 السالم عليهسجاد امامياسيسةريسدريخارج استيس اصول

1جالل درخشه

و علوم سياسي دانشگاه امام صادقةگروه علوم سياسي دانشكد استاد )ع(معارف اسالمي

 جبار شجاعي
و علوم سياسي دانشگاه امام صادق )ع(دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسالمي

)20/10/93:يخ تصويبتار–16/7/93:تاريخ دريافت(

 چكيده

يخارج استيس مبحثبه است،يفرامكانويفرازمانيها آموزهبر مشتملو جامعيمكتبكه اسالم

 موضـوعو عـام طـوربه اسالميرفتاريارهايمعنييتب.دارد توجهياساسو مهميموضوعمنزلة به

يتجلـتيـب اهـلةريسو قرآنيها آموزهدرآن شكلنيتريعالدر خاص طوربهيخارج استيس

ـ تحليمبنـا الـسالمد عليه سجا اماميعملوينظرةريس پژوهشنيادركه دارد  قـرارنيـيتبولي

و آرادررايخـارج استيس اصول نگارندگان،يليتحل-يفيتوص روشباو اساسنيابر.رديگيم

آنبركهدان كرده تحليلو تجزيهويبررس السالمد عليه سجا اماميها آموزه  بـه توجـه بـاو مبنـاي

وياسالميمبان اساسبر روابطةگستررينظيخارج استيس اصول شده،يطراحيمفهوم چارچوب

و مـدارا، حـسنه روابـط؛گريكـدييداخلـ امـوردر دخالـت عـدمو متقابل احترام اصل؛يانسان

؛ هـان مـايپو عهـدبهيداروفا؛يريپذ ظلمو ظلمينف؛يريپذ سلطهويگر سلطهينف؛زيآم مسالمت

ـ تحل امـامةريسـدرياسـيس آرامـشوييگرا آخرتويزيست دشمنويشناس دشمن يبررسـولي

.دشو مي

 واژگان كليدي

ياسيسةريس،يخارج استيس،)ع( سجاد امام، اسالم

  Email: j.dorakhshah@yahoo.com 021-88094921: فاكس نويسندة مسئول.�
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 مقدمه
 اسـت الملـلنيبـ روابـطةرشـتياساسـ مباحثازيكيآنليتحلويخارج استيس موضوع

 اسـتيس رفتـار روشـمند، مطالعـات بـاويعلميكرديروبا دارند تالش رشتهنيا دانشورانو

از مقولهنيابه توجهتياهمو ضرورت.دهندحيتوضيالمللنيبةعرصدررا كشورهايخارج

 ايجـادويملـ منـافعنيتأم كشورهريخارج استيس كاركردوفهيوظنيتر مهمكه روست آن

و كـشورو جامعهكيياعتال موجبآن حصولكهيامر؛ استياسيسدواحآنيبراتيامن

بهدر شكست  تـوانيمـ،رونيـااز.شودمي سامانآنينابوديحتو افول موجبآندستيابي

 توجـهةستيـشابوده، كشورها سرنوشتدرياتيحو مهماريبسيا مقولهيخارج استيس گفت

نيـيتب، اسـتتياهم حائز آنچه اما.استآنايه موضوع فهميبرا روشمند مطالعاتويعلم

در كـه بـوده خـاص طـور بـهيخـارج اسـتيس موضـوعو عام طوربه اسالميرفتاريالگوها

،پـژوهشنيـادررونيـااز؛ دارديتجلـتيـب اهلةريسو قرآنميتعالدرآنشكلنيتريعال

ياسـيس رفتار كار، براي اين.است گرفته قرارليتحليمبنا)ع( سجاد امامينظرويعملةريس

ةمرحلـ سـهدر)ع( سـجاد امـامةسال34 امامتةدورويزندگاندرياسيس قدرتبه معطوف

ةواقعـاز بعديچندسالتاكهها شورشوهااميقةدور اسارت،ةدور:استيبررس قابل متفاوت

ةسـالستيـب خالفـت طور تقريبي بـابهكهيسازندگو ثباتةدورو داشت ادامه عاشوراميعظ

تا عاشورا عصرازكهرا اولةمرحل.است بوده مصادف الملك عبدبنديولةسالدهو عبدالملك

از؛انـد گذرانـده اسـارت بـهواديـز ابن دستدر امام است،دهيانجام طولبهنهيمدبه بازگشت

،يزنـدگان سـوموومدةمرحلدرو اند داشتهيامو حاكمانبه نسبت انهيافشاگرايرفتاررونيا

 كـه چـرا؛است بودهميمال هاي فعاليتو دعا قالبدروهيتقازيپوششبا شانياياسيس رفتار

و مـذكورةگانـسه مراحل.اند بودهانيعيشييافزا قدرتةبرنامياجرا درصدد،برههنيادر امام

هيسـجادةفيصـحفيشر كتاب متندر شانياياسيسيهاشهياند السطورنيب آن،يزهايوخ افت
 دولـتيخـارج استيس اصولنييتبيپدرةمقالاين،مهمنيابهتيعنابا. دهديمليتشك را

ليـ تحليبـرايمفهـوميچـارچوبةارائبا،منظورنياهب؛ است)ع( سجاد امامةريسدرياسالم

و اسـتخراج)ع( سـجاد امـام عمـلوشهيـ انددررايخـارج استيس اصول،يخارج استيس

.كندميسيبرر

يمفهومو نظرييمبان
 اصول

 زبـاندر.)1391:19 آذرنوش،( است چيزيهربنو پايه بنياد، بيخ، معنايبهويعرباي واژه»اصل«
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 معنـاي بـهدوهركه است»Principle«و)2009:1233ت،يگ(»Origin«ةواژ معادل»اصل«انگليسي،

.)1377:مانه( آيندمي قاعدهو منشأ مبدأ، اصل،

تُوهمـتلو التي قاعدتهءيالش أصلو:است گونه اينياصفهان راغبفيتعردر اصل واژة

 الراغـب(»الـسماء فـي فرعهـاو ثابـت أصلها«يتعالاهللا قال لذلك سائره بإرتفاعه الرتفع مرتفعة

ةيپابركه استييها چارچوب، اصلاز مقصودكه گفت توانيمرونيااز.)28:هـ1428 اإلصفهاني،

يقواعـدةمثاببهكه اصولنيا.سازديم مشخصرا عملويريگميتصم،روشو جهت،يمبان

 گفت توانيم دليلنيهمهب.؛رديگ قرار عمليراهنما،ياسيس رفتارانيجردر، ممكن است عام

-داردهتوجـ انـسانيهـايژگـيو بـه كـهيفيتوصيها گزارهمنزلةبه-يمبانةيپابركهياصول

.)1372:11،يعتمداريشر( استيهنجارويزيتجوييها گزاره شود؛يم استنباطو استخراج

 سياست
 اشـاره زيـر مواردبه توانمي جملهآنازكه است شده داده بسياري معاني»سياست«ةواژ براي

:كرد

»قدرت علم«معنايبه سياست)الف
 علـم،...و نيچـه بومرور، لووان فرانكلين ماكياولي، فرانكل، مانند غربي پردازان نظريهازاي عده

 تـشكيل ابتـداياز عمـلدر كـم دسـت تعريـف اينچه اگر؛اند دانسته»قدرت علم«را سياست

 مـوريس«بـه تعريـف ايـن كالسـيك تـدوين شايد داشت، وجود بشريةجامعدرها حكومت

.)1376:11 دوورژه،(دگردميبر»دوورژه

»دولت علم«معنايبه سياست)ب
 كـه انـدهداشـت بيـانو كـرده تعـديلرا نخـستةنظريـ غربـي، پـردازان نظريهاز ديگراي عده

 كنـد مـي مطالعـهو بررسـيرا دولت رفتاركه است علمي منظورو»دولت علم«يعني سياست

.)1371:15 وينست،(

 هاي ديگر تعريف)ج
و مـستقيم صـورت بـه آنهـااز بعـضيكه استهشد بيان نيز ديگري هاي ريفتع سياست براي

ب معاني تلفيقيا بيان غيرمستقيم برخي و  معتقـد هارولدالسـول نمونـه بـراي؛ اسـت بند الف

 بـرد؟ مـي چـرا بـرد؟ مـي زمـانيچه برد؟مي كسيچه:آموزدميكه علمي يعني سياست است

و حرفـه يعنـي سياست است تقدمع وبر ماكس اين،بر عالوه.)12-1349:8 آيور،( برد؟مي چگونه ،

در قـدرت اختصاص براي نفوذ اعمالدر سعيو قدرت كسبدر مشاركت براي است تالشي
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 چـه-اي انگيـزه هـر بـا هـركسرو ايـناز؛هـا دولتياها گروهاز اعم تشكيالت،ازاي رده هر

 دسـت-آيدمي دستبه قدرت كسبازكه لذتيچهو طلبانه جاهچه،ماديچه، آرماني اهداف

.)91-1368:87 وبر،( است داده انجام سياسي عمل بزند، قدرتدر مشاركت براي اقداميهر به

 اسالم سياسي فرهنگدر سياست)د
 اسـالمي فرهنـگدر سياسـتةواژ معنـاييا تعريفكه است گفتني،مذكور مواردبه عنايت با

:است متفاوت كامالً

 كرده معنا» دورانديشيو انديشي مصلحتو امور تدبير«بهرا سياستةواژ دهخدا نامة لغت

 بـه راندنحكم« معنايبهرا سياست معينفارسي فرهنگ،همچنين.)سياسـتةواژذيل،38ج( است

،2ج( اسـت آورده»جـزاو تنبيـه سزا، داوري،، كشور خارجيو داخلي امور كردن اداره، رعيت

»امـور تمشيت«معنايبهرا سياست عموماً اسالمي تمدارانسياسو پردازان نظريه.)سياستةواژذيل

و اسـت روان امـري هـردر سياسـت كـه چـرا؛اند آورده-دولت غيرچهو دولت امردرچه-

 نيـز»دادن سامانو انداختن راه كردن، روان« معنايبه معينفارسي رهنگفدر نيز امور تمشيت

در)ره(خمينـي امـام. اسـت امـورةادارو ديشيدوران انديشي، مصحلت همان مستلزمكه آمده

 جامعه مصالح تمام ببرد، راهو كند هدايترا جامعهكه است اين سياست«:اند گفته زمينه همين

،هـست صالحـشان كـه چيزي طرفبهرا اينهاو بگيرد نظردررا جامعهو انسان ابعاد تماميو

.)1379:432 خميني، امام(» كند هدايت

يخارج استيس
از رشتهاي راهبردازستا عبارت1يخارج استيس ازيحكـومت رنـدگانيگميتصمكه اعمال اي

و كردهيزير طرحشيپ درويملـ منـافع چـارچوبدرنيمعياهدافبهيابيدستآن مقصود اند

 قبـالدرآن واكـنشاي دولتهر عمل ابتكاريخارج استيس،نيهمچن. استيالمللنيبطيمح

.)104-1370:103مقتدر،(ستها دولترگيد كنش

يخارج استيس خاستگاه
يهـاهيـ نظر.ميبرگرد المللنيب روابط مبحثبهديبايخارج استيساتيادب شدن روشنيبرا

ميتقـس3كـنشيهـاهيـ نظرو2انـدركنشيهـاهيـ نظر بخـشدوبهاي جنبهاز المللنيب روابط

 كـهيدرحال دارد، وكارسريالمللنيبةعرصدر گرانيباز روابطبا اندركنشيهاهينظر؛شوديم

1. Foreign Policy. 
2. Interaction. 
3. Action. 
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 عبـارت الملـلنيبـ روابـط. دارد سـروكاريالمللنيب نظام درونگريبازبا فقط كنشيهاهينظر

 كـنشةمطالعيخارج استيسحال آنكهويالمللنيبةعرص گرانيباز ندركنشاةمطالعازاست

و اقتـصاد اسـت،يس(روابـطيبررسـةعرص اندركنشةينظرب،يترتنياهب. است گرانيبازنيا

 اسـتيخـارج اسـتيسيبررسـةعرصـ كـنشة يـ نظر كـهيدرحـال،است المللنيب) فرهنگ

.)44-1372:41،يكاظم(

 مثابـه بـه)ع( سـجاد امـاميها آموزهو آرادريخارج استيس صولااز سخنكهجاآن از

 اسـتيس اصـوليبررسـو مطالعـه كـه، بايد گفت است اسالم منظرازيخارج استيس اصول

:است استواريچند مفروضاتبر اسالميخارج

يعملـ تجـسم كـهنيمعـصومياسـيس رفتار منظراز اسالميخارج استيس اصول طرح.1

.شود انگاشته مفروض استيسونيدةرابطكه استآن مستلزم،اند قرآنو اسالم

نيبنـابرا؛اسـتآن كـالنيمعنادر استيسياساسيها بخشازيكييخارج استيس.2

.است پرداختهزينيخارج استيس مسائلبه، پرداختهياسيس مسائلبهنيد اگر

دوازو اسـتيخـارجةحـوز بـه مرتبطياسيس مسائلازيا مجموعهيخارج استيس.3

 نظـام،ينظـريها آموزهبر بيشترآن ثابت قسمت است؛ برخوردارريمتغو ثابت نسبتبه بخش

ييهـايمـش خـطبههميخارج استيسريمتغ عناصرو استيمبتن حاكميدئولوژياويارزش

.دشويم متناسبنيتدووميتنظطيشراو اوضاعباكه استناظر

 نـدارانيد رفتاريكليمبانو اصولبهآن بخش ثابت: داردريمتغو ثابت بخشدو اسالم.4

يهـا ضـرورتو عـرفازآنريـ متغةجنب اما؛دارديماندگارو بقا زمان طولدرو است ناظر

مي زمانه .)35-1998:11 عبدالخالق،(پذيرد اثر

 دانـشگاهي نظاميلبقادرويامروزشكلبهيخارج استيسو المللنيب روابط مسائل.5

يبرخـ امـا اسـت؛ دوميجهـان جنـگازپسةدور خصوصبهرياخ قرون محصول،منسجمو

.دارد سـابقه بـشرخيتار قدمتبه،صلحو جنگ مسائلويخارج هايهمراودرينظ آن، مسائل

ةگذشـتاز اسـالم كـه چرا؛كنديمنييتبراياسالميخارج استيس بحث طرحينگرشنيچن

 خـصوص بـه خـوديرفتـاريها حوزهيتمامدررا مسلكنيهم،خود طلوع هنگامبهوخيتار

.)2007:257د،يأبوع( است داشتهگريد جوامعبا تعامل

 كـرديروانيـپادركرده، كاوشرايخارج استيسبه نسبت مختلفيها افتيره،ادامه در

.كنيميمانيبرا پژوهش مختار

ييگرا آرمان.1
سميـ براليل هجدهم، قرنيروشنگر عصرينيخوشبدرشهير،يفكريمكتبمنزلةبهييگرا آرمان

 اسـت عبـارت استيس،انيگرا آرمان از ديد.دارد ستميب قرنيلسونيوسميدئالياو نوزدهم قرن
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يريادگيـ استعدادها انسان بر اساس اين نگره،. خوب حكومتاي كردن حكومت خوب هنر از

و رفتـارديـبا آنهاپس؛ دهندرييتغرا خوديرفتارها تواننديم،جهينتردو رنديپذميتعل، داشته

 رفتـار، دادهرييـتغيانـسانوياخالقـنيمـواز اساسبررا خوديراخالقيغو نابهنجار عمكرد

يداخلـةجامع ساختدررا خشونتو جنگةشيره،ينظرنيا.كنندشهيپراياخالقو بهنجار

ويداخلـةجامعـ خـاص وضـع معلـول جنگنيبنابرا؛ دانديم دولتمنابهايياسيس واحدو

.رفـت خواهدانيماززين جنگ شود، اصالحو متحول خاص وضعنيا اگرو استيالمللنيب

:است استوارريزاتمفروضو اصولبرييگرا آرمانيكل طور به

و متقابل كمكبه ادرقها انسان بنابراين؛است دوستانه نوعيا خوب،بشر ذاتو سرشت.1

.انديهمكار

 پـذير امكـانرا پيـشرفتويترقـ ديگـران، رفـاهيبـرا بشرياساس اضطرابوينگران.2

.سازديم

 هـاي ترتيـبو نهادهـا معلـول بلكـه؛نيـست شـرور انـسان معلولو محصول،بد رفتار.3

 آسـيب ديگرانبه،كرده عمل خودپرستانهتا كنديم تحريكراها انسانكه است بشريساختار

.شوندلسمتو جنگبهو برسانند

 امنيـت بايـد كشورهاو شودمي مينأت جمعي دسته امنيت راهاز صلحو المللي بين امنيت.4

بارا خود ملي .)90-1385:77 تر،ينكليل( كنند تعريف المللي بين امنيت همسو

 دادن انجـام«بـه مكلـفرا خـودانيـ گرا آرمـان كـه بايد گفت،نگرش نوعنيايابيارز در

شيخويها اقداموهاميتصميمدهاايپ تا حد ممكن عمل،و كنش دانيمدرو داننديم»فهيوظ

.نيستيخارج استيسليتحليبرا كاملو جامعايهينظررونيااز؛رنديگينميجد را

 دموكراتيك صلح.2
 دوم تـصوير نـوعاز يـايملـيسيستم خرده تحليل سطحدريديدگاه دموكراتيك، صلحةنظري

 نظـر بـه. دانـد مـي كشورها سياسي نظام سرشتو ماهيتازيتابعرايخارج سياستكه است

 كـه- هـا ملـت ميـان پايـدار صـلح شـرط اولـين نگره،نياياصلپرداز، در جايگاه نظريه كانت

 دروندريجمهـور نظـم اسـتقرار-شـوديمـ تعريـفياحتمـال جنگ عمليامحا صورت به

در شـهروندان برابـريو قانون حكومت فردي،يآزادبريجمهورياساس قانون. شورهاستك

 صـلح حفـظو ايجـاددر دموكراتيـك هـاي جمهـوري،زياد احتمالبه. است استوار قانون برابر

 خـارجي سياسـت مـسائل ربـارةد گيـري تصميم براي شهروندان رضايت اگر چون؛كوشند مي

 شـروع بـا موافقـت بـراي آنانكه است طبيعي باشد، ضروري جنگماعال عدميا اعالم ويژه به

 هـا هزينـه تمـام پرداخـتو تحمـل معنـاي بـه جنـگ بـه تـصميم زيـرا؛باشـند محتـاط جنگ

 بـين كـه اسـت ايـن كانت استدالل بنابراين.است شهروندان خود توسط جنگ هايرتخساو
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.)1389:21،يروزآبـاديفيدهقـان( دارد وجوديوثيق پيوندآنيخارج سياستو كشوريداخل ساختار

 امـروزه ديگـر آنكـهو نـداردينـسبيتيجامع كرديرونيا ست،نخكه گفتديبا زمينهنيا در

 بـراي فقـطآن مـدنظرةنـسخ،نيهمچن.افتي وفوربه توانيم كند،يم استداللرا آنچهضينق

 زمـاندر تعامـليچگونگةننمومنزلةبه،آنريغيبراو است صلح زماندر تعاملوتيريمد

.ندارديحرف،يثباتيبو جنگ

ياقتصاد ليبراليسم.3
 ثيرأتو سياستو اقتصاد تعاملبر مبتني سياسي اقتصاد رويكردينوعياقتصاد ليبراليسمةنظري

 اقتصاديا ليبرالياقتصاد نظامكه كنديم استدالليفكر مكتب اين. استهمبر آنها متقابل

و طلب صلح خارجي سياست اتخاذ موجبيالملل بين سطحدرياقتصاد نظمو داخلدر بازار

 كشورو ملتيبرارايبيشترياقتصاد رفاهو سعادت،ياقتصاد نظم اين.شودميجو مسالمت

و ترنديراض موجود نظمو وضعاز نيز سعادتمندو مرفهيكشورهاوها ملت. سازديم فراهم

 مرفهيكشورها بنا بر اين نظريه،.ندجوتر صلح موجود، وضع طرفدارو كار محافظهيكشورها

بهيليتما ندارند،همرا مردم اقناعييتواناوبپردازند جنگيبراياديزةنيهزديبا چون

را كشورها بين اقتصادي متقابل وابستگي ليبرال، اقتصادي نظم گر،يديسواز.ندارند منازعه

 كشورها اين نتيجهدر؛كندمي ايجابرا آميزي صلح خارجيتسياس خودكه دهدمي افزايش

 سازند فراهمرا خود مردم آسايشو رفاهتا مجبورند يكديگربا مساعي تشريكو همكاري به

 چون نخواهد يافت؛يچندان اقبال،يخارج استيسبه كرديرونيا.)105-1374:101 ساندل،(

،ياقتصاد مشاركتباكه نيست ساده ند،يگويم نهاآكه گونهنيا كشورها تعاملةصحن امروزه

.شودحل سهولتبهيمنفعتيحتوكيدئولوژيا نزاعاتةهم

يگراي واقع.4
و الملل بين سياست كلي تبيين درصددكه بوده الملل بين روابط كالنو فراگيرةنظرييگراي واقع

 بـرخالف.ستكـشورهاو هـا نـسانا ثابتيها ويژگي اساسبر المللي بين گوناگون هاي پديده

 جهانكه استيمدع،يگراي واقع ورزد،يم كيدأت باشد بايدكه گونهآن جهانبركهيگراي آرمان

يكـشورهاياز متـشكل الملل بين نظام،يگراي واقع منظراز. دهديم توضيح هستكه گونهآن را

 كنـديم تالشكه استرضمتعاو متفاوت منافعبا طلب منفعتو خودپرست حاكميت،يدارا

 سياسـت تحليلو الملل بين روابطنيتبييبرايگراي واقع. دهد افزايشرا منافعآن امكانحد تا

،يملـ منافع،يمحور دولت،يمحور قدرت: كنديم تكيهيبنياد مفاهيمو اصول اينبر،يخارج

يا حـوزه صورتبهرا لمللا بين سياست گرايان واقع.بقاو عقالنيت،يطبيع وضعيت قوا،ةموازن

 بـر قـدرت كـسبيبـرا مبـارزهو نـدارد جايگـاهيآندر اخالقو قانونكه كنندمي تعريف

يريـگيپدرانيـ گرا واقـع نكـهيا بـه توجهبا.)96-1384:73،يقاسـم( است حاكم كشورها مناسبات
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و اخـالقةيسـادر كمتـرو انـد بـوده1»نفع اصالت«مكتببه ملتزم هموارهشيخويها هدف

و كـشتارها بـا متأسـفانه،يخـارج اسـتيسدر آنهـا كارنديابر،اند كرده تنفسيانسان الزامات

.است بوده همراه جهانيجايجادر سوز خانمانيهايرانيو
 ژئوپوليتيكةنظري.5

 ارتبـاط بررسـي بـه كـه اسـت ژئوپوليتيكةنظري الملل بين روابطدريسنتيرويكردهااز يكي

 ميـزانو ملـي قـدرت جغرافيـايي هـاي ريشهيا جغرافياو ملي قدرت ارتباط طبيعت،با انسان

و ملي قدرت. پردازدمي مليو انساني نيازهاي رفع جهتدر محيطي زيست عوامل تغيير امكان

 بـه،يخـارج سياست تحليل مفهوم مثابهبه ژئوپوليتيك. است نظريه اين كانون،سرزميني كنترل

 ايـن كـاركرد يـايجغرافيـاي عواملةپايبر كشورهايخارج سياست ضمينتيچگونگ توضيح

و عوامـل كـه كننـد مـي استدالل ژئوپوليتيك پردازان نظريه. پردازديمآنيگيرشكلدر عناصر

ويملـ قـدرتدراي جايگـاه ويـژه،كـشور هـر جغرافيايي موقعيت ويژهبه جغرافيايي، عناصر

نيـا شـد،انيـب كـه طور همان.)139-1390:136 نـانوا،ويعزت( داردآن خارجي سياستي گير جهت

ياهتمـامچيهـ كـشورهايخـارج اسـتيسدريكيدئولوژيايمبان مثلگريد عناصربه افتيره

يخـارج اسـتيس جامعو كاملليتحلدر يقينبه،يبعدتك نگاهنيابا،گريديسوازو ندارد

.بود اهدخو ناتوان-ياسالم دولت خاص طوربه- كشورها

يگراي نوواقع.6
 محورياتمفروضو اصولبهكه گراست واقعاي نظريه ساختارييگراي واقعيايگراي نوواقع

 عقالنيتو يكپارچگي قوا،ةموازن محوري، قدرت كشورمحوري، مانند كالسيك گرايي واقع

 سطحدر دگاهيديكه گرايي واقع برخالف اما؛است وفادار المللي بين طبيعي وضعو كشورها

به درونبه برون رويكرديكه است كالن تحليل سطحدراي نظريه گرايي نوواقع است، خرد

ةريش مورگنتا چون گراياني واقعكه حاليدر. دارد خارجي سياستو المللي بين نتايج

 والتز چون گراياني نوواقع دانند،مي دولت ماهيتو انسان ذاتدررا كشورها طلبي قدرت

را قدرت انباشتو تجميعكه كنندمي قلمداد اصلي علترا الملل بين نظام آنارشيكتوضعي

برحياتي نيازكه  كرد،يرونيا مشكلكي.)176-1381:163 زاده،فيس( كندمي القا كشورها است،

يسازوار اسالمينظريمبانباهينظرنيا،گريديسوازو داردهينظر خودكه استيابهام

.گرفت كاربهياسالم دولتيخارج استيسليتحليبراراآن توانينمرونيازا؛ ندارد

 نوليبرال نهادگرايي.7
 اسـتيسو رفتـار مرجـعو منبـع كـه است مند نظاماي نظريه نوليبراليسم،يا نوليبرال نهادگرايي

 تـالش اصـلح نظريه اين. آورديم شماربهآن هاي ويژگيو الملل بين نظامرا كشورها خارجي

1. Utilitarianism. 
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بـر افـتيرهنيا.است الملل بين روابطدر گرا واقعو ليبرال متمايز الگويدو تلفيق براي نظري

و كشورها رفتارةكنند تعيين عامل ترين مهم الملل بين نظام:ازندا عبارتكه است استوارياصول

؛انـد عاقـلو رچهيكپا واحدهاي كشورها است؛ آنارشيك المللي بين نظام است؛ الملل بين نتايج

و هويـت المللـي بـين نهادهـاي نكـهياانيـپادروانـد المللـي بـين بازيگراننيتر مهم كشورها

 فقـطرا الملـل بـين نظـام گرايـي، نوواقع برخالف نوليبرال نهادگرايي.دارند مستقلي موجوديت

 قـدرت اختارسبر عالوهالملل بين نظام زيرا؛كندينم تعريف المللي بين قدرت توزيع برحسب

درو كـرديرونيـايمحـور سود.)15-1383:11 گاراندو،( است برخوردار نيز سياسي فرايندهاي از

 مواجـه مشكلباياسالم كرديرويمبانباقيتطبدررايافتيرهنيچن آن، بودنيانتزاعيموارد

.دكنيم

يانگار سازه.8
بارةدر خردگرايي شناختي هستيات فروضم انتقادي، رويكردهاياز يكيةمثاببه انگاري سازه

 ديگري متفاوت هاي گزارهو اصولودكشمي چالشبهرا خارجي سياستو الملل بين روابط

كه خودپرستاي ذره كنشگران صورتبهرا كشورها تصور نظريه اين. كندمي عرضه را

 مينأت منظوربه فقط آنهاواست گرفتهشكل المللي بين اجتماعي تعاملاز پيش منافعشان

 رهيافت طريقاز انگاري سازه. پذيرد نمي شوند،مي الملل بين روابط وارد راهبردي اهداف

 ناسيوناليسم، مانند االذهاني بين اجتماعات ثيرأتو نقش چگونگي كندمي تالش هويت سياست

 توضيحرا خارجي سياستوالملل بين سياستدر نژادو جنسيت فرهنگ، مذهب، قوميت،

يموارددرويبعدتكينگاهبا نگرهنيا رسديم نظربه.)40-1389:10،يروزآباديفيدهقان(هدد

بايالملل بين حوادثيبررسدر نداشته، الملل بين روابطاز كاملو جامعيليتحل،يانتزاع

 رد،دايفور درمانبهازينكه الملل بين نظاميآن مسائل هنگامبهو بود خواهدروهروب چالش

.داشت نخواهديحرف

)مختار كرديرو(ياسالمكرديرو
؛ است برخورداريخاصيهايژگيووتيماهاز،ياسالم دولتيخارج استيسياسالمةينظر

بارايز؛الملل بين استيسةينظرتا استيخارج استيسليتحلةينظره،ينظرنيانخست اينكه

 موضـوع،)31-1373:2،يهالـست( الملـل بـين اسـتيسويخـارج استيس متفاوتتيماهبه توجه

 موضـوع تفاوت البته.است متفاوتوزيمتما الملل بين استيسةينظرويخارج استيسةينظر

 هـاهيـ ها،رو انتخـاب،هانهيگزنييتب براي الملل بين استيسةينظردونياةوابستريمتغوليتحل

 هـدف نجايادر، اين وجودبا؛)148-1370:145 مقتدر،(ستين كشورهايخارج استيسيورفتارها

يخـارجيرفتارهاوها كنش ها،ميتصم،هازهيانگليتحلبهكه استياهينظر پردازشو عرضه
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م،يمفــاه حــسب بـر كــهيخـارج اســتيس رفتـارليــتحليعنـي؛ پــردازد مـيياســالميدولتـ

يريـگميتـصموياراسـتگذيس مشتركيندهايافرو ساختارهاازكهييالگوهاوهايمند قاعده

.رديگمي نشئتيخارج

يكـرديرو كـه اسـتيعـامگريبازةينظريخارج استيسليتحلياسالمةينظر آنكه دوم

 صـورتبهياسالم دولتكهيا گونهبه،)20:تايب،ةأبوزهر( دارديخارج استيس كنشگربه عامگرا

 اسـتيگـارگزارانياهميتصم حاصلآنيخارج استيسكه شودمييتلق كپارچهييكنشگر

 بـا وجـودياسـالم دولـتيخـارج رنـدگانيگميتصم رو،نيااز.كنندمي اقدامآن طرفاز كه

 جـه،ينتدر؛برخوردارنـديمـشتركو مـشابهيهـايژگـيواز،يتيشخـصيزهايتماوها تفاوت

صشـخ اگـر كـهيطوربه برد، كاربهگريكدييجابه توانميرا رندگانيگميتصم آنكه نخست

.كندمي اقدام، گرفتهميتصم گونهنيهم،باشدب شخصيجابهزين الف

 دولـت، اقـداميعنـي؛ رونـدمي كاربهياسالم دولت مترادف رندگانيگميتصمنيا،دو ديگر

يكل اطالعات؛ بنابراين)1377:82،يجـانيالر(كنندمي عمل دولت نامبهكه استيكسان همان اقدام

رايـز؛ كنـد مـيتيكفاآن رفتارليتحليبراياسالم دولتو رندگانيگميتصمتيماهاز عامو

 مقــامدر كــهيا رنــدهيگميتــصم هــر كــه دارديخاصــ اقتــضائاتو الزامــاتياســالم دولــت

يبرايعاميالگو،سه ديگر.دكن اقدام، گرفتهميتصمينيمعةگونبهديبا باشد،آنيريگميتصم

يرفتارهـا همـة بـهميتعمـ قابـل كـه شـودمي تصوروميترسياسالم دولتيخارج استيس

.استآنيخارج

 بـهيبخـشتيشخـص مـستلزمو متضمنيخارج استيسليتحلياسالم آنكه الگوي سوم

 دولـت چـه اگـر.سـازدمي استوار فرديازهاينبرينوعبهراآنيازهاينكه استياسالم دولت

 كلمـهقيـدقيمعنـا بـه توانـد مـينيانتزاعـيموجودويجمع كنشگركي در جايگاهياسالم

ي مثاببهآنفيتعروقيتلف باشد، كارگزار  اساسبررايز؛ استيمنطقوريپذهيتوج،كنشگركه

 صـورتبه افراديكارگزاركهيطيشرادر رنده،يگميتصم مثابهبه كارگزاريشناختيهست كرديرو

و مـشروع كـارگزارةمثابـبه دولتيتلق باشد، دولتةوآمرانزياقتدارآم منابع متضمنيگندينما

انـد؛ دولت مثابهبه كنند،مييندگينمارا دولت آنكهليدلبهيدولت رندگانيگميتصم.است مقبول

 عهـده بـررايرفتـاروياسـتگذاريسيهـانهيگز انتخابياخالقتيمسئولوفهيوظ آنانرايز

.)24-1374:19،يجانيالر( آنهاستراياختدرزينهاميتصمياجرا امكانوتيقابلو دارند

يبـرارايعـامينظـريالگوكه استآنيخارج استيسياسالمةينظريژگيونيچهارم

ميياسالم دولتهريخارج استيسليتحل .كند عرضه

كه نظرنيااز؛ استيزيتجووينييتبايهينظريخارج استيسياسالمةينظر نكهيا پنجم

 دولـتيخارج استيس رفتاروها كنش ها،ميتصم ها،زهيانگليلتحوفيتوصح،يتوض خواهان
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 چون؛استيهنجارويزيتجوهينظرنيا،گريديسواز.استينييتبايهينظر است،ياسالم

آن اهـدافوياسـالم حـقويآرمان دولتكييخارج استيسازيمطلوبويآرمانتيوضع

ةيـپابرديباياسالم محقق دولتيخارجتاسيس رندگانيگميتصمكه كندميهيتوصوميترس

ياسـالمةيـ نظر سـرانجام،.نـدكن اقـدامآن جهتدرويريگميتصمآنيها ارزشو هنجارها

 دولـتيخـارج استيسليتحليبرايخاصگريبازةينظر سو،كياز،يخارج استيسليتحل

 دولـت نـوعنيـاياسالم خاصتيهووتيماهبه ناظرهينظرنيا بودن خاص؛ استياسالم

 چـارچوبدريراسـالميغيهـا دولتيخارج استيسليتحل امكان عدم علت،نيهمبه.است

يپـدر كـه آنجـااز گـر،يديسـواز اماكرد؛ قلمدادآن نقضو نقص مورددينباراهينظرنيا

گريبـازةيـ نظر اسـت،ياسالم دولتهريخارج رفتارويريگميتصميچگونگ زه،يانگليتحل

 رنـدگانيگميتـصم تمام شد، ذكركه طور همانرايز؛)208-1381:192 زاده،فيس( رودمي شماربه عام

يمـشابهو مـشخصيرفتـاريهازهيانگيدارارا عاميمعنابهياسالم دولتيخارج استيس

.داند مي

 كنشگر الگوي
وياسـشنيهـستازكه است استواريخاص»كنشگر الگوي«بريخارج استيسياسالمةينظر

يچگونگووهيشفيتوص كنشگر، الگوياز منظور.رديگمي نشئتياسالمزيمتمايشناس انسان

تيـ عقالن ها،زهيانگ،تيماهنييتب مستلزم خودكهيامر؛ استياجتماع گرانيباز اقدامو كنش

.)1372:725 فالتزگراف،ويدوئرت( استياجتماع كنشگرانيريگميتصميچگونگو

يفطر انسان.1
دوهراز،يفطر انسان.استيمبتن»يفطر انسان«مفهومبريخارج استيسياسالمةينظر

ويانگار سازهيهاهينظردر»ياجتماع انسان«و خردگرايهاهينظردر»ياقتصاد انسان«مفهوم

وياجتماع ماقبليمخلوق دو،نيا برخالفيفطر انسان.استزيمتماو متفاوتيانتقاد

 نفس،ياسالميشناس انسان طبق چون؛ استيفطريهازهيانگوها يقهسلباياجتماعيموجود

 اساسبر انسان رو،نيااز.گرنديكديبازيستدركه استزهيغرو فطرتازيازهيآم انسان

يسوبهرااوكه است حسنه ملكاتو معارف همةيدارا بالقوه طوربه خودياله فطرت

 انسان نفس اما؛)53-1379:43،يآمليجواد( دهدمي سوقيالهتيرضابريمبتن عملكردو معرفت

 منشأكه است برخوردارزين،زهيغريعني، فطرتبه نسبتيترنييپاةمرتباز، حالنيع در

يشخصيطلب منفعت،يخودخواه جور، ظلم، ماننديوانيح هايليتماوهاشيگرا

،ستندين انسان نفسيمجزا جزءدوزهيغرو فطرت رو،نيااز.استيعدالتيبو ختهيگس لجام

ازيكيةغلب اساسبرو است حركتدر آنهانيبدر انسانكهاندآننييپاو باالةمرتبدو بلكه
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كياززينيانسانةجامع، فطرتةينظريمبنابر،نيااز فراتر.خوردمي رقم سرنوشتش دو،نيا

زينيانسان جوامع رو،نيااز.)84-1369:65،يمطهر(ندكمييرويپينيمعو مشخص فطرت نوع

 سعادتوريخ جهتدرياستكمال حركت لزوماًوندا حركتدريسفلويعلوةمرتبنيب

 آرمانو مانيا،دهيعقبهيها انساناز متشكليديتوحةجامع،ياسالميآرمانةجامع.ندارند

ندا واقفآنبه خود فقرو ربطويقيحق وجودو وجودقتيحقبهكه استيعادلةديرس

ازدوهر ساختارو كارگزاراي جامعهو فردياسالمينيب جهاندر،نيبنابرا.)225-1349:223 قطب،(

 ماقبليمخلوقهم مسلمان انسان گفت توانميجهينتدر؛ برخوردارنديوجود اصالت

گريديها انسانبا تعاملدرتشيهوكه استياجتماعيموجودهموياله فطرتباياجتماع

يمبنابريفطرو مسلمانةجامعدر مسلمان انسان نفس چون،نيابر افزون.رديگمي شكل

.)1988:840 مي،يالغن(يزيغرتا استيفطريهازهيانگيدارا ابد،يمينيتعياله فطرت

 موسعتيعقالن.2
 خردمنـدو عاقـليكنـشگريفطر سانان است، توأمارياختو عقلبايانسان فطرتكه آنجا از

دريابزارتيعقالنازيفطر كنشگرتيعقالن اما؛ كندمي رفتارويريگميتصميعقالنكه است

ةبرسـاختتيـ عقالنويانگار سازهةينظردريانهيزمةبرساختتيعقالن،يعقالن انتخابةينظر

از،يخارج استيسياسالمةينظردريفطرتيعقالن.است متفاوتيانتقادةينظردريارتباط

 برسـاختهيارتبـاطويهنجـارتيـ عقالناز دارد،شهيـر انسانريناپذليتبد فطرتدركه آنجا

يالهـ امبرانيپ رسالت هدفنيتر مهمونينخست،اساسنيابر.)68-1390:60،ينيكل( استزيمتما

ازرا سـعادتو صوابآنقيطرازتا است بودهها انسانيفطر عقل ساختن بارورو داريبزين

.دهندزيتم شقاوتو ضاللت

؛ نخـست استيخاصيرفتار هاي الزاموهايژگيويدارايفطرتيعقالنو عقل،نيبنابرا

يواحـد نـوعزيـنيفطر عقل بشر، نوع مشتركقتيحق منزلةبه فطرتتيماهبه توجهباآنكه

.است كسانيها انسانةهمدرو دارد

ويهنجـارتيـ عقالن بـرخالف دليلنيهمبه؛يستنينسبيامريفطرتيعقالن آنكه دوم

 مستلزمو متضمنيانسانيهنجارهاوها ارزشبا عقليسازگاروييهمنوا،برساختهيارتباط

.ستينآنتينسب

يمكانويزمانطيشراوسوكيازيفرد شئونو احوالويوجوديهايژگيو آنكه سوم

 تحـتراآن ممكـن اسـت شود،مينيفطرتيعقالنليتبد سببچهگر سو،گريدازياجتماع

.دهد قرارريتأث

يعقالنـيرفتـارو كنش است، عاقليمؤمن،مسلمانةرنديگميتصمكه آنجااز آنكه چهارم

اش الزمـه كـه اسـت برخـورداريالهـ فطرتاز مسلمان انسانكه استنيابر اصلرايز؛ دارد
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:2000 عبـدالرحمن،( اسـت مصلحتوريتدببريمبتن كنشو رفتار،يريگميتصمو عقلازيرويپ

121-156(.

ياخـروويويـدناتيـحدر تـدبرو تأملبهيفطر موسعتيعقالننياكه استنيا مهم

 عـالوهتيعقالننيا.پردازدميياجتماعويفرديزندگدريو هاي ليفتكوهاتعهدو انسان

تيـ حقان رو،نيـااز؛است اهداف انتخابويابيارزبهوفمعط،هدفبا ابزارةرابطيبررس بر

، بنـابراين.ابـدي مـيتيـ اهموتيموضـوعزيـن اهـدافنيتأميها روشو راهو كنشو رفتار

:از اسـت عبـارتياسـالم دولت كارگزارانيريگميتصميمبنا منزلةبه،يفطر موسعتيعقالن

 بـا سـازگارو موجـه،)اتيـغاتيـ عقالن( مطلـوبو ستهيشااتيغاو اهدافبيتعقونييتع

و)يارتبـاط-يهنجـار-ياخالقـتيـ عقالن(ياخالقـنيمـوازو مشروعيهنجارها ها، ارزش

ونيتـر نـهيهز كـميريكـارگبهقيطرزا)ينيدتيعقالن(ينيديها ارزشو اصولبه معطوف

تيـ عقالن(مقبـولو مـشروعيهـاوهيشـو هـا راهنيمـدتراكارونيتر كوتاهو ابزارنيتر آسان

يچگــونگو يــيچراديــباياســالم دولــتيخــارج اســتيسليــتحلدر جــه،ينتدر).يابــزار

تيـ عقالن نـهو كـردنيـيتبيفطـر موسـعتيـ عقالنيمبنابررايخارج رفتارويريگميتصم

.)1982:26 محمصاني،(يابزار

ييگرافيتكل
ياسالم اخالقو حقوقةنيزمدركهييها كتابوياسالمثياحادويقرآناتيآةمطالع از

وتيمسئول عنصربر اسالمكه افتييروشنبه توانميراقتيحقنيا است، افتهي نگارش

 سخن گرانيدبر افراد طلبوحقاز آنكهازشيپ اسالمو است داشتهيخاصديتأكفيتكل

.شودميورادآي جهانو جامعه خود، خدا، برابردررا آنانتيمسؤلوفهيوظد،يبگو

تيرضا جلب منظوربهيالهفيتكلياداةزيانگبا اقدامويريگميتصميمعنابهييگرافيتكل

به،اقداموميتصم اتخاذاز پيش محورفيتكل كنشگرپس؛ است سعادتنيتأمو خداوند

.پردازدمي خداوندتيرضا جلبويالهينواهو اوامربا انطباق زانيم برحسبآنيابيارز

 احساسيمعنابهفيتكل.رديگمي نشئت انسانياله فطرتبريمبتن وجدانازيمحورفيكلت

،يخارج استيسةحوزدر اما؛ ابديمييتجلياجتماعويفرد سطوحدر،انسانتيمسئول

ياله احكامتيرعا مثابهبه انسانياجتماعتيمسئول.كندميدايپنيتعتيمسئولياجتماع وجه

 خاص طوربهياسالمةجامعو مسلمانانو عام طوربهيبشرةجامعو منوعانهبا رابطه در

 برابردر انسانتيمسئول.شودميفيتعرياخالقويحقوق هاي ليفتك برحسبكه است

درياله مواهبوها نعمتازنهيبهةاستفادبه نسبتيوفيتكلاز گرفته نشئتزينعتيطب

ةرابط مصلحتوتيعقالن،يمحورفيتكلنيب است گفتني.استياجتماعويفرداتيح
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از پيشآنصيتشخ مستلزمفيتكلياداوفهيوظدادن انجامرايز؛ دارد وجوديمنطق

 شناخت مستلزم خودزينفيتكلصيتشخ.استيخارج استيسدر اقدامويريگميتصم

از.تاسمصلحتنيهمچنوحكم مصداقو عنوان موضوع، شناختو درك،ياله احكام

 ملزومو الزم بلكه،ندارند تعارضهمبا مصلحتوتيعقالن،ييگرافيتكل تنهانه،رونيا

.)25-1390:20،يروزآباديفيدهقان( اند هم

صيتـشخ،فيـتكليادايبـرا كـه اسـت جهتآنازييگرافيتكلدرتيعقالن ضرورت

ةحـوزدر،گـريديوسـاز.اسـت واجـبو الزم،شـرع احكـام كـشفويالهينواهو اوامر

و مقـدس شـارعرايز وجود دارد؛يمنطقيارتباطفيتكلو عقلنيب،احكامنييتعوصيتشخ

ونيـيتعرا موضـوعةاباحـو اسـتحباب كراهـت، حرمت،ت،يحليكل احكام مجتهد،آنرويپ

.است مكلفةعهدبريكل احكامنياقيمصاديعقلصيتشخرونيااز؛ كندميفيتكل

.ميپردازمي)ع( سجاد امام نگاهازيخارج استيس اصوليبررسبه مبنانيمهبر،حال

يانسانوياسالميمبان اساسبر روابطةگستر.1
 نكاتي، ظريف بسيار مسائلبه توجهبا امامكه دريافتيم،)ع( سجاد امام حقوقةرسال بررسي در

 ميـان روابـطدر امـا اسـت؛ شـدهجهتو كمتر آنهابه بشر امروز قوانيندركه شودمي يادآور را

آن تلـويتالوگريكديباها انسان معاشرت،)ع( سجاد امام نگاهاز.دارد بسيار اهميتها انسان

ةپـشتوان،حقـوق ايـن ويژگـي تـرين مهـم.كندمي ايجادرا وظايفيو حقوق آنهانيب،ها دولت

 اخالقو رهاندمييناراستوتيعدالبيازرا بشريةجامع حقوقنيا رعايت.آنهاستياخالق

.)382-2011:379،)ع( سجادال اإلمام( كندمي ترويجرايانسانيزيبا

گريكدييداخل اموردر دخالت عدمو متقابل احترام اصل.2
ازيناشـ شـود، ديـده مـي وفـوربه شانياةيادعدرهمو اماميعمل رفتاردرهمكهيژگيونيا

 امـام كـه چرا؛استياسالم امتياعداگريدوانياموبا تقابلو املتعدر امامياسيس مشرب

 خـودياسيساتيحدرنيهمچنو خواهدمي خداازرا كردن عمل گونهنيا مرزدارانيدعا در

در چـالش جاديادر ايشانييتواناو شانياباانياموينامهربان با وجودكه بود آمدهشيپاريبس

 پرداختنـدرويـن پـرورش بـه دعـا راهازو نزدندياقدامنيچنهب دست حكومت،ياسيس ثبات

 كـه داشـت اشـاره خداونـداز امـامةخواستبه توانمي در تأييد اين مطلب.)88-1391:71 برزگر،(

.)2011:91،)ع( السجاد اإلمام( را خواستار استيشخصيريگ انتقام تركقيتوف

زيآم مسالمتو مدارا، حسنه روابط.3
 روشبر عالوه دارد، انعكاسهميخارجةعرصدركه خود استيسدررا امام كرديرونيا

ونشيب نوعدر توانمي،)258-1979:254 الطبرسي،(يامو زمامدارانبا تعاملدر ايشانياسيس

انيبدر)ع( سجاد امام.كرد مشاهده آنها حقوقوهاتياقلبهنسبت ايشانياسيس عملكرد
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بهو زنديبپره آنهابه ستمازكه خواهدمي مسلمانانازو داردمييگرامرا آنان،هاتياقل حقوق

و ظلم آنهابه اگرو ينداو رسولو خدا پناهدر آنهارايز؛كنند وفا،اند بسته عهد آنانبا آنچه

كه نماند ناگفته.كرد خواهد مخاصمه ستمگرانبا امتيق روزدر خود امبريپ،شودييوفايب

ها معاهدهوها پيمان رعايتبه اسالمرونيااز؛استياخالق مهميها ارزشاز،عهدبهياوف

ميرا معاهدهدر خيانتويشكن پيمان،داده اهميت بسيار .1كند نكوهش

يريپذ سلطهويگر سلطهينف.4
 ودهبـانيـ امويگـر سـلطهويستمگر،نيالعابدنيز امامت دورانيخيتاريهايژگيوةجمل از

 روانيـپياجتمـاع حـذف،ادامهدرو راندن گوشهبهيبرايراههراز آنهاكهيا گونهبه؛ است

ينـابرابرينـوعازشهيـهم)ع( سـجاد امام اصحاب رو،نيااز.دندكرمي تالش عاشورا مكتب

نيـا مختلـف هـاي راه بـه تـا داشـتنديسع همارهو بردندمي رنج زمانآنةجامعدرياجتماع

ييهـا حركـتانيـ اموهيـعل دليـلنيهمبه؛دهند جلوه انسانبه ظلمينوعراياسيسيمش خط

 امـام، در جايگـاه)ع( سجاد امام؛ براي اين منظور،)130-1965:125،رياألث إبن( داشتندزين معترضانه

در شانيـا بنـابراين،. دنـدكرتيـ تربراييروهـاينويريـگيپرا گفتماننيا دعا قالبدر مردم،

كـرده،2رديكلـ بـهرايريپـذ وسلطهيگر سلطه،شانهاي مودهفرگريدنيهمچنو خوديعاهاد

 كننـدتيـ ترب سـتيزي براي ظلـمرا آنهاو دهندحيتوض مردميبرارا نگاه نوعنيا داشتنديسع

.)396و 113-2011:112،)ع( السجاد اإلمام(

يتوحيد جنگ صرف مشروعيتويطلب سلطهبا همراهيزيخونرو جنگ هرگونهينف.5
وحق راهدر جنگ تنهاو است ناپسندو مذموميطلب جنگ،)ع( سجاد امام هاي آموزه برحسب

به است پذيرفتنييتوحيد اهداف  اگـرو است طلبي جنگ نفي سياست، اين اساس اين ترتيب؛

 همـه بـر توحيـدي تفكـرو توحيـدي حاكميت براي نبرد آن، باشد، جنگيه بودنر موجب قرار

 دعـا چنـينرا اسـالمي مـرزدارانو سـپاهيان بـراي ايـن منظـور،)ع( امـام. اسـت عـالم جاي

 طـردو دفـعازو بخـش عبـادت براي فراغت كفار،ةمحاربو جنگازرا آنهاو..«:دنفرماي مي

 زمـينةمعمـوردر ديگـر آنكـه تـاو پردازنـد نيـازو رازو خلـوتبهتوباتا ساز آسوده آنها

 مـذلت خـاكبه جبههيكس تو،ةيگان ذاتجزياحد پيشو نكند پرستشراتو غيرسك هيچ

... نسايد .»ده تعمـيم عـالم اقطار تمامدررا انانمسلم استياليو غلبه نعمت اينو! پروردگارا.

ازرا توحيـدياسـتيال راهدر جهـادو خـواهي معرفـتو عـدالتو شريعت)ع( امام همچنين

 اهـل كـه- اسـالم قـشوناز هرگاه! پروردگارا«:است آورده شماربه اسالمنسپاهيايهايويژگ

و سـنت پيـرواناز آنكـه يـا برخيـزد جنگبه كافرانآنبا جنگجويي مرد-اندتو شرعو ملت

.1:مائدهو91:نساء:نك.1

.الحقوقلةرساازةيعالرحقوه،يسجادفةيصح كتاباز اخالق مكارمي دعا:نك.2
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 ديـن كـه مقـصود ايـن بـا آورد،رو دفـاعو جهـادبه آنهابا معرفت،و عدالتبا مردي آيينت

،دشـو بيشتر معرفتتاز خلقةبهرو شود نيرومندترتو سپاهو حزبو يابد برتريتو توحيدي

،)ع( سجادالـ اإلمـام(»...و گـردان آسانو سهلرا جنگ امر مجاهد،و جنگجو مردآنبر خدا،اي تو

2011:147-150(.

 سرحداتو حدود حفظو امنيت.6
 امـامكه نهفتهينادر است،ياسالم بالد سرحدات حفظو امنيت موضوع بيانگر خوبيبه آنچه

 درود! پروردگـارا«:اسـت كـرده آغـاز مهـم موضوع اينبر تأكيدبارا خود وهفتم بيستيدعا

 محفوظ خود جاللو عزتبهرا انانمسلم سرحداتو ثغورو اطهارشآلودممحبر فرست

د،ان گماشته همت اسالمي كشورهاي مرزهاي نگهبانيو حمايتبهكهرا اسالم سپاهيانو بدار

.)2011:144،)ع( السجاد اإلمام(»...فرما ياري خود كامل قدرتو قوت به

يريپذ ظلمو ظلمينف.7
و محمـد بـرايخـدا«: فرماينـدمينيچن) األخالق مكارميدعا(ستميبيدعادر)ع( سجاد امام

 مـن بـا كـهآن بـرو) يـيروين(يدسـت،كنـد ستممنبركهآنبر مراو فرست درود خاندانش

درو كـن عطـايروزيـپ،ورزد عنادويدشمنمنباكهيكسبرو)يبرهان(يزبان،ديجوزهيست

بركهآن برابردروريتدبو راه،بپردازديشيبداندويگرلهيحبهمنبه نسبتكهكسآن برابر

،كننـدييگـو دشناموييبجويعمنبركهيانيبجويع برابردرودهروين،رساند آزارو فشار من

:2011،)ع( الـسجاد اإلمام(»...فرماتيعناتيامنمنبه دشمنانديتهد خطر برابردروبيتكذ قدرت

كه بودندنهيمد حاكمرينظ،عبدالملك كارگزارانجزيكسانچهكه داشت توجهديبا.)111-112

نيا،نيبنابرا.داشت قرار آنانديتهدو آزار فشار،،يشيبداند،عناد،ييجوزهيست،ستم مورد امام

 تـوانمي،اساسنيابر.است بوده وقت حكومتيهاييزورگو برابردرياهيشكوائ اماميدعا

 كـرديرونيچنـ اتخـاذ بـاو ظلـم بـه نگـاه نـوعنيـا بـايامـام كـه كـرد برداشـت گونـهنيا

نيـا بـه،دعـانيهمةادامدرنكهيا كما؛كرده استندييتأرايستمگر گاهچيه ،خوديزيست ظلم

.نداهكرد اشاره صراحتبه خود استيسدريمش خط

ها مانيپو عهدبهيوفادار.8
و انـد كـرده دعـوت عهدبهيوفابه فراوانيدهايتأكبارا خود اطرافيان گفتار، صدهابا امامان

يمـشدررونيـااز؛انـد فراخوانـده مانيپو عهدتيرعا ماننديزيچ كمتربه گفت بتوانديشا

 هـمو دنـدكر مـي عمـل آمـوزهنيابههم هماره،ياسالمةجامع رهبر در جايگاه،خودياسيس

 كـهييآنهايحت گرانيدبا تعاملدركه كنندتيترباي گونهبهرا خود اصحابكه داشتنديسع

-1386:563،يخـانيعلدر 1386 درخـشه،( باشـند داشتهرا مانيپبهيوفاتيرعا،نباشند اسالمنييآ از

. كردند قرض درهم هزاردهةمطالبيشخصاز)ع( سجاد امامكه است منقول،نمونه براي.)564
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 جـداشيعبـاازينخـ امـام.خـواهمميقهيوث دهم،ميكه قرضو پولنيا مقابلدر:گفت او

يزينـاچةقـيوثنيچناز شخصآن.»باشدقهيوثتوشيپنخنيا«:ندفرموده،داداوبهوندكرد

 كـهيعهـد بـهمنايآ(»؟حاجبأم بالوفاءيأول أنا«:فرمودندنيالعابدنيز.كرديراحتنا اظهار

 بـا«:فرمودنـد)ع( سـجاد امـام.ديوفاتربا شما:گفتاو). زراره؟بن حاجبايم باوفاتر،كنم مي

 صـد برابـردر ارزشكميچوب كمانكي نهادنقهيوثبااو عهد بود، كافر زرارهبن حاجب نكهيا

 قـانع شخصآن.»شود؟مين وفام،يعباازنخكي نهادنقهيوثبامن عهدايآ.شد رفتهيپذمدره

وندبرد نزدشرا طلبكار پول امام بعديچند.داد قرض)ع( سجاد امامبه درهم هزاردهو شد

نيـادر.است كردهگمرا)نخ(قهيوثكه كرد عرضاو اما؛بازگرداندراقهيوثكهندخواستاو از

 سـبكرا خـود عهـدمن مثلايآ.رينگمنازرا خود مال صورتنيادر«:فرمودند امام،هنگام

،ياشـتهاردو عبـدوس( كردنـد پرداخـترا طلبكار پول اماموشددايپقهيوث سرانجام.»د؟يشمر مي

1390:194-195(.

 شـده، گفتـهريتعـاب بـاو گفتند سخن عهدبهيوفاتياهمدر)ع( سجاد امام،ماجرانيا در

يهـا حـوزهدر حـال كنند؛ گوشزدراهانهيزم تمامدرها مانيپو عهدبهيوفاتياهم خواستند

و اسـالمتيـثيح چـون جاهـانيـادرو دارد خـوديجـاكهيخارج استيس چونيحساس

.ابديميتياهم شتريبيوفادارنيا شود،ميميترس آنهاةوجهو انانمسلم

يزيست دشمنويشناس دشمن.9
يهـا عرصـهدر گـرانيد بـا تقابـلو تعامـلدر)ع( سـجاد امامياسيسةريسدرياساسياصل

.اسـتيزيسـت دشـمن آن، تبعبهويشناس دشمن،يخارج استيس خصوصبهياسيس مختلف

 مـشاهده عاشـوراةواقعـاز بعد توانمي امامياسيس رفتاردررادونيا شروع،مشخص طور به

يردايبيبرارا خود تالش تمامهايعلاهللا سالمنبيز حضرت همراهبه امام،گامهننيادر.دكر

كهمينيبمي،رونيااز.گرفتند كاربه دشمن،نيا راهبردوياصل دشمناز كردنشان آگاهو مردم

يخـوان خطبـهبارا دشمننياتا دارنديسع مختلف مواقفدر شانيا، عاشوراازپسعيوقا در

 مـوردنيابه،كرديرونياكه نماند ناگفته البته.)588-577:هـ1409 الراوندي،(ندانبشناسدممربه غرا

 اشـاره مسئلهنيابهيخوببه خوديتيتربيها مؤلفهدر دعا، سالحبا امام بلكه،شدمين محدود

نتـوا مـي مـرزدارانيبرا دعا خصوصبهوهيسجادةفيصحدرراآنيها نمونهكه فرمودند مي

 توجـهبا؛ بنابراين بود مصلحتياسيس اصليمبنابر هم، دشمننيابا امامزيست.كرد مشاهده

كه خفقانجو به يهـا مراقبـتو تكـاريجناو سـتمگر زمامداران وجودو ساخته بودندانياموي

 جـهينتنيـا بـه فـداكار،و مجاهـدو مـانيباا ارانيـ نبـودنبه توجهبازينو اماماز آنانديشد

،ياخالقويعلم نشرآثارو ممتازيشاگردان پرورشويمنفةمبارزجز بزرگوارآنكه رسيميم

ويشناســ دشــمنيژگـيو كــه اســتنيـا مهــم؛ امــا)105-1388:104،يموسـو(ند نداشــتيا چـاره
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يخـارج اسـتيسةعرصدر بايدكه زندمي موج شانياياسيس-يفكراتيحدريزيست دشمن

.طلبدميياوهيشيزمانهردريزيست دشمننكهياتر مهمو باشديالماسيها دولتةسرلوح

ياسيس آرامشوييگرا آخرت. 10
 كـاربه آخرت برايايدن امكاناتكهستامعننيابه بلكه،ستينايدنينفيامعنبهييگرا آخرت

كه بوديا گونهبه)ع( سجاد امام دورانياجتماع-ياسيسطيشرا.)1381:95 پورفر،ينق( گرفته شود

تيحيمس شتريب گسترشو وجود، اسالم نشريجابه سكوالر،يمسلمانان عنوانبه جور حاكمان

از.يافتنـد دسـت مـييگفتـنهيهـا ثروتبه،راهنياازكه چرا؛دادندميحيترجراتيهوديو

دو، يـي گرا آخـرت گفتمـان نـشربا داشتنديسعشهيهم،يكرديرونيچن مقابلدر امام،رونيا

 گـسترشدررا مـسلمانان نگـاه، نگرشنيارييتغبايكي: برندشيپبه همزمان طوربهرا هدف

در گـريد ملـل بـا تعامـلدركه اموزنديب خود اصحاببه نكهيايگريدو دگرگون كنند اسالم

 بـه خـود عملكـرددر، دهنـد قرار خود عمليمبنارايالهتيرضاو معاد اگر،ياسيسةعرص

از تـا داشـتند مـي مذمومرايطلبايدن شانيا دليلنيهمبه؛ خوردندبرنخواه تزلزلويردانسرگ

 كننـدبيـ ترغ مـسلمانانةحـوزاز خـارجدرياسـالم گفتمـان نـشريبرارا مسلمانان راهنيا

ياسـالميمرزهـااز خارجبا تقابلو تعاملةعرصدر داريپاياستگذاريسدررا آنهانيهمچنو

.)117-106:هـ1409،يقم( كنند رهنود،ياسيس نظام مراراستيبرا

جهينت
 نقدويخارج استيسينظريها افتيرهوهاهينظر تمام كاملليتحلويبررسباه مقالاين

به آن،بهيابتناباوشديخارج استيس بحث وارد نظري،يچارچوب عرضةبا،ادامهدرو آنها

نياليتحلونييتبيمبنا.كرد توجه)ع( سجاد اماميهاهآموزو آرادريخارج استيس اصول

و متفاوتةبرهدر شانياياسيس عملكردو رفتار،)ع(نيالعابدنيزيخارج استيساز مقاله

 خود اين كتابكه استهيسجادةفيصحفيشر كتابنيهمچنو شانيايزندگازيپرتنش

نيا نگارندگان. استاتيحنياازيشبخدر شانياياسيس عملكردو رفتارةدهندليتشك

ويوييافزا قدرتةپروژ،)ع(سجاد امام قدرتبه معطوفياسيس رفتاركه معتقدند پژوهش

ةدور مسلمانانياجتماعوياسيسيزندگدراتيواقعيدگرگون اثربركهيادهيچيپيندهايافر

دركه استيمسلمانانيابريخوباريبس سرمشقكميوستيب قرندر، است شده اتخاذ شانيا

اند؛ شدنيجهان حالدرويالملل بين نظام ساختارو نظامدريدرخورو برجسته گاهيجا پي

كيهژمونةسلط،دوهردر؛خوردمي چشمبهتيوضعدونياانيمياديزيهايهمانندرايز

 را معهجاو استيس،اقتصاديها شاهرگبر آنانيباال دستو شرفتيپو مسلمانانريغ

 شد، ذكرتر پيشكهيروند بر اساس سرانجامو بودآنريگيپ پژوهشنياكه پرسشي.يمشاهد
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ياسيس مختلف سطوحدررا خود قدرت توانمي چگونه«كه استنيا،به آن دست يافت

،ياسالميمبانو اصولبهيبنديپابا توانمي چگونه،كشورهاگريدبا تعاملدرو دادشيافزا

به اين پرسش،.»؟دست يافت خود منافع تمامبهو رفتشيپ به  روشبا نگارندگان براي پاسخ

كه انددهيعقنيابرو بررسي كردهرا)ع( سجاد امامياسيس عملوشهياند،يليتحل-يفيتوص

 دخالت عدمو متقابل احترام اصل؛يانسانوياسالميمبان اساسبر روابطةگستر چونياصول

 مشروعيتويطلب سلطهبا همراهيزيخونرو جنگ هرگونهينف؛گريكدييلداخ امور در

؛زيآم مسالمتو مدارا، حسنه روابط؛سرحداتو حدود حفظو امنيت؛يتوحيد جنگ صرف

؛ها مانيپو عهدبهيوفادار؛يريپذ ظلمو ظلمينف؛يريپذ سلطهويگر سلطهينف

در)ع( سجاد امامةريسدرياسيس آرامشوييگرا آخرتو؛يزيست دشمنويشناس دشمن
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