نقد و بررسي ايده منافع ملي در ساحت انديشه
سياسي اسالم
تبسيخ دسيبٛت93/06/02 :

تبسيخ تأييذ93/07/15 :

هادی شجاعی



اصَل ٍ هقتضبي كٌص خبصي در سيبست خبرجي است اصدبلت هفْدَم هٌدبفع هلدي در
سيبست خبرجي كطَرّب هَجب ًْبديٌِ ضدى يك فزدگزايي كدالى در رٍابدط ٍاهددّبي
سيبسي ٍ تطديد غيزيتسبسي ٍ دضوياًگبري در تعبهالت رٍسهزُ جْبًي ٍ ّدايت هيبت
جوعي اًسبى بِ سوت تطكيل جشيزُّبي جداي اس ّن ٍ درًتيجِ بيتدَجْي بدِ سدعبدت
يكديگز هيضَد ايي پضٍّص در ًظز دارد بب ًقد ٍ بزرسدي ايددُ هٌدبفع هلدي در سدبهت
اًديطِ سيبسي اسالهي ،اثببت ًوبيد كِ هفَْم هٌبفع هلي ،چِ بِ لحبظ اركبى ٍ اجدشاي نى
ٍ چِ اس جْت غبيت ٍ كبر ٍيضُاش ،داراي توبيش بٌيبديي بب اًديطِ سيبسي اسالهي است ٍ
بز ايي اسبط هببًي اًديطِ ديٌي هبيي رٍيكزدي بِ هفَْم هٌبفع در صَرتبٌددي سيبسدت
خبرجي است كِ هيتَاى نى را هٌبفع اًسبًي ًبهيد

نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسالم

ايي ايدُ بِ علت ريطِداضتي در فلسفِي سيبسي ّببش ٍ ًظزيِي دٍلدت -هلدت ،هتضدوي

مقاالت

رٍابط بييالولل كالسيك هٌبفع هلي را ّدايتكٌٌدُ سيبست خبرجي كطَرّب هيداًدد

كليد واژهها :ٯٴب ْٛٯ٬ي ،اٳذيـٸ ػيبػي ،اػال٭.
مقدمه
 دانشجوي دكتري علوم سياسي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
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ايذٷ ي ٯٴب ْٛٯ٬ي اص اكٶ ٩اػبػيي ػيبػيت ريبسري ٣ـيٶسٹب دس ٯٌبٔ٫يبس ػيبػيت
ثيٲا ٪٬ٰ٫ٵ ػيبػت ربسري ثٸ ؿٰبس ٯيسٵد ٵ دس ٣بٳٶٱ تلٰيٮ٧يشيٹب ،ٯٶهْ٧يشيٹيب ٵ
اٟذاٯبس آٳٺب دس ٓشكٸ رٺبٳي ٟشاس داسد .ٯٴب ْٛٯ٬ي ثٸ ٯٔٴبي هشٵسس پي٨يشي ٯٴب ْٛيي٢
ٯ٬ت ربف ٣ٸ دس ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي ٯـخلي حبٰ٣يت ي ٢دٵ٫ت سا پزيشٛتٸاٳيذ ،سيـيٸ
دس ٳِشيٸي دٵ٫ت -ٯ٬ت داسد ٣ٸ دس ًٶ ٩چٴيذ ػيذٷاي ٣يٸ اص حبٰ٣ييت آٱ ثيش ٛويبي
تٔبٯالس رٺبٳي ٯي٧زسد ،ٯٶرت ثي٨بٳٸػبصي سٵصاٛضٵٱ ٯ٬تٹب ٵ آحبد ربٯٔٸي اٳؼبٳي٣-ٸ
سٵصي اٯت ٵاحذٷ ثٶدٳذ٧-شديذٷ اػت .پغ اص پيشٵصي اٳ٠الة اػيالٯي دس ٯيٶسد ػيبػيت
ربسري ٳِب٭ اػالٯي ثحج ٹبي ٯختٜ٬ي كٶسس ٧شٛتٸ ٵ دييذ٧بٷٹيبي ٧ٶٳيب٧ٶٳي ٯٌيش
٧شديذٷ اػت ٣يٸ ثشريي اكيب٫ت سا ثيٸ ٯٴيب ْٛٯ٬يي ٣ـيٶس دادٷ ٵ ثٔويي دي٨يش ٯيذاْٛ
ٯؼئٶ٫يت ٹبي ٛشاٯ٬ي ٳِب٭ اػالٯي ؿذٳذ ،ثشري دي٨ش ٳيض ػٔي ٳٰٶدٳذ ٯيبٱ ٯٴب ْٛٯ٬ي ٵ
ٯلب٫ح اػالٯي ثٸ ٳٶٓي رْٰ ٳٰبيٴذ .ثب ايٲ ٵك ٚؿيبيذ ثتيٶاٱ ارٓيبٱ ٳٰيٶد ٣يٸ ٗب٫يت
ٳِشيبس ٯٶرٶد ،ٳتٶاٳؼتٸاٳذ ح ٞٯٌ٬ت سا دس ثبة سٵي٤شد اػالٯي ثٸ ٯٴب ْٛدس كٶسسثٴذي
ػيبػت ربسري ادا ٳٰبيٴذ؛ چشا٣ٸ ايذٷ ٯٴب ْٛٯ٬ي ٯجتٴي ثش ثٴيبٱٹبي ٳِشي ربكي اػيت
٣ٸ پزيشؽ آٱ ،ٯؼت٬ض٭ پزيشؽ آٱ ٯجبٳي ٳيض ٯيثبؿذ .ثٴبثشايٲ هشٵسي اػيت ثيب ٯيذد اص
ٯجبٳي اٳذيـٸ ػيبػي اػالٯي ٳ٠ذ ٵ اسصيبثي دٟي ٞٵ ٯٴٌ٠ي اص ٯٜٺٶ٭ ٯٴب ْٛٯ٬ي ٵ ٯجبٳي ٵ
اس٣بٱ ٵ ٣بس ٵيظٷ ٹبي آٱ كٶسس ٧يشد تيب اص اييٲ سٹ٨يزس صٯيٴيٸي ًيش دييذ٧بٷ اكيي٪
اػالٯي دسثبسٷ ي ٯحذٵدٷ ٵ ٧ؼتشٷ ٵ ٰٓ ٞٵ رٺت٧يشي ٯٴب ْٛدس ػيبػت ريبسري ٳِيب٭
اػالٯي ٛشاٹٮ ٧شدد.
مفهوم شناسي منافع ملي

ٯٜٺٶ٭ ٯٴب ْٛٯ٬ي ٯٔبد ٩ٵاطٷ « »National intrestدس صثبٱ اٳ٬٨يؼي اػت؛ اصاييٲسٵ
دس ١دٟي ٞايٲ ٯٜٺٶ٭ ٳيبصٯٴذ ٙٵاطٷؿٴبػي ٘٫بس آٱ دس صثبٱ اٳ٬٨يؼي اػت.
منفعت
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ٵاطٷ ٯٴٜٔت دس ٯٜٺٶ٭ ٯٴب ْٛٯ٬ي ٯٔبد ٩ٵاطٷ « »Interestدس «»National interest
اػييت .آ٣ؼييٜٶسد ٯٔييبٳي ٓالٟييٸ ،د٫جؼييت٨ي ،ػييٶد ،ثٺييشٷ ،ٯضيييت ٵ ػييٺٮ سا ثييشاي ايييٲ
« »Interestثش ؿٰشدٷ اػت .ايٲ ٛشٹٴ ٙ٦اٳ٬٨يؼي صثبٱ ،ٵاطٷي « »interestسا ثش٧شٛتيٸ
اص ٘٫ييت يتيييٲ « »interesseٵ ثييٸ ٯٔٴييبي ٯٺييٮثييٶدٱ ٵ اٹٰيييتداؿييتٲ ٯيييداٳييذ
( .)Hornby,2010.p.812ثب تٶرٸ ثٸ سيـۀ يتييٲ ٵ تٔشيٜيي ٣يٸ ٛشٹٴي٦ٹيبي ٯٔتجيش

اٳ٬٨يؼي اص ٵاطٷ « »interestاسائٸ ٣شدٷاٳذ ،ٯيتٶاٱ ٣بٳٶٱ اك٬ي ٯٔٴبيي ايٲ ٵاطٷ سا ٓالٟٸ
ٵ د٫جؼت٨ي ثٸ چيضي داٳؼت ٣ٸ آٱ چيض ثشاي ٛشد رٶاػتٴي ٵ ٯٌ٬ٶة اػت.
ملي

ٯٜٺٶ٭ «ٯٴٜٔت» داساي اثٺب٭ اػت؛ اص ي ٢ػٶ ثؼيبسي اص اٳذيـٰٴذاٱ ثيش راتييثيٶدٱ
پي٨يشي ٯٴٜٔت دس اٳؼبٱٹب تأ٣يذ ٣شدٷاٳذ ٵ رٶدرٶاٹي ٵ ٳ٬ًْٜجي سا اص اثٔبد ػشؿت ٵرٶد
اٳؼبٳي ثٸ ؿٰبس ٯيآٵسٳذ ٵ اص ػٶي دي٨ش ثشري آٱ سا ٵاطٷاي ٹٶ٫ٴب ١ٯيؿٰشٳذ (٬٣يٴتٶٱ،
 ،1378ف .)48پيچيذ٧ي ٵاطٷ ٯٴٜٔت ،ٹٴ٨يبٯي ٣يٸ ٵاطٷ ٯّ٬يي سا ثيذاٱ ثيٜيضاييٮ ثيـيتش
ٯي ؿٶد؛ اٯب ٓ٬يسٗٮ پيچيذ٧يٹبي ٯٶرٶد تٔبسي ٚٯختٜ٬ي اص آٱ ثيبٱ ؿذٷ اػيت؛ ثيشاي
ٯخب ٩ديٶيذ ػيٴ٨ش دس تٔشي ٚرٶد اص ايٲ ٯٜٺٶ٭ تأ٣يذ ٯي٣ٴذ ٣ٸ «ٯٴٜٔت ٯ٬ي چـٮاٳيذاص
ٯجٺٰي اػت ٣ٸ ٗب٫ت ٯب رٺبٱ سا دس آٱ ٯيثيٴيٮ ،دؿٰٴبٱ سا ثب آٱ ٯيؿٴبػيٮ ٵ ٯح٤يٶ٭
ٯي٣ٴيٮ ،ؿٺشٵٳذاٳٰبٱ سا ثب اػتٴبد ثٸ آٱ تبثْ رٶد ٯيػبصيٮ ٵ آٰبٰ٫بٱ سا ثٸ ٵاػٌٸي آٱ

مقاالت

منافع ملي

نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسالم

دس تشرٰييٸ ٛبسػييي « ،»National interestٵاطٷ ٯ٬ييي ٯٔييبد »National« ٩اػييت.
« »Nationalؿ ٪٤ٵكٜي « »Nationٯي ثبؿذ ٣ٸ ٛشٹٴ ٦اٳ٬٨يؼي آ٣ؼٜٶسد آٱ سا ثيٸ
ٯٔٴبي رْٰ ٧ؼتشدٷاي اص ٯشد٭ تٔشي ٚٯي٣ٴذ ٣ٸ صثبٱ ،ٳظاد ٵ تبسيخ ٯـتش ١داسٳيذ .اييٲ
ٯٜٺٶ٭ دس ٣بسثشدٹبي ٯتأرشتش رٶد ،ٯٜٺٶ٭ اػت٠ال ٩ػيبػي ٵ تـ٤ي ٪ح٤ٶٯت دس چبسچٶة
ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي ٯٔيٲ سا دسثشٯي٧يشد ( .)Ibid,p.1253سيـٸ يتيٲ ايٲ ٵاطٷ «»natio
اػت ٣ٸ اص « »natثٸ ٯٔٴبي صادٷ ٵ ٯتٶ٫ذ ٵ ٳؼ٧ ٪شٛتٸ ؿذٷ اػت ( .)ibidثب اييٲ ٵكيٚ
ٯي تٶاٱ ٜ٧ت ٓٴبكش اك٬ي دس ٯٜٺٶ٭ «ٓ »nationجبسساٳذ اص :صثبٱ ،ٳظاد ،تبسيخ ٯـيتش١
٣ٸ دس ًٶ ٩دٵ ػذٷ اريش ثب تأػيغ ي ٢دٵ٫ت دس ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي ٯٔيٲ ٓزيٲ داٳؼتٸ
ؿذٷ اػت؛ ثٴبثشايٲ تأ٣يذ ثش ٓٴلش ٟٶٯييت ٵ ٯشصٹيبي ر٘شاٛييبيي دس ٯٜٺيٶ٭ «»nation
ثؼيبس پشسٳ ٦ٯيثبؿذ.
اٯشٵصٷ دس ح٠ٶ ٝثيٲا »nation« ،٪٬ٰ٫يب ٹٰبٱ ٟٶ٭ ٵ ٯ٬ت «ثٸ ٧شٵٷٹبي ٯتٔيذدي اص
ٯشد٭ ٣ٸ دس ي ٢يب چٴذ ٳٌ٠ٸ صٯيٲ ٯزبٵس ،ثٸ كٶسس دػتٸ رٰٔي ،تحيت يي ٢ح٤ٶٯيت
صٳذ٧ي ٯي٣ٴٴذ ٵ ثٸ ٳٶٓي ثب ٹٮ پيٶػت٨ي داسٳذ» (سٵصثٸ ،1368 ،ف )2اًال ٝٯيؿٶد .ثب
تٶرٸ ثٸ تٔبسي ٚاسائٸ ؿذٷ ،دس ٯٜٺٶ٭ ٯ٬يت ( )Nationدٵ ٓٴليش ثشرؼيتٸ ٵريٶد داسد.1 :
ٵاثؼت٨يٹبي ٳظادي ،صثبٳي ٵ ٟٶٯي؛  .2صٳذ٧ي تحت ي ٢حبٰ٣يت ٵ دس ٯشصٹبي ػشصٯيٴي
ٯٔيٲ.
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تأييذ ٙارالٟي ٯي٣ٴيٮ ٵ ٣بسايي ٯيثخـيٮ» (ٹٰبٱ ،ف.)20
رٶصٛ ٙشاٳ ٪٤دس ٣تبة سٵاثي ثييٲ ا٬ٰ٫ي ٪دس رٺيبٱ ٯت٘ييش ٯييٳٶيؼيذ« :ٯٴيب ْٛٯّ٬يي
ٹذٙٹبي ٓب٭ ٵ ٯبٳذ٧بسي اػت ٣ٸ ي ٢ٯ٬ت ثشاي دػيتيبثي ثيٸ آٳٺيب تيالؽ ٯيي٣ٴيذ»
(ٛشاٳ ،1382 ،٪٤ف .)54پ٬يٴٶ ٵ آ٫تٶٱ دس ٣تبة ٛشٹٴ ٦سٵاثي ثيٲا ٪٬ٰ٫ٯٴب ْٛٯ٬ي سا ي٢
ٯٜٺٶ٭ ٬٣ي اص ٓٴبكشي ٯيداٳٴذ ٣ٸ «ٯٺٮتشيٲ احتيبربس حيبتي ٣ـٶس سا تـ٤ي ٪ٯيدٹذ،
ايٲ ٓٴبكش ٓجبسساٳذ اص :ح َٜٯٶرٶديت؛ اػت٠ال ،٩تٰبٯيت اسهي؛ اٯٴييت ٳِيبٯي ٵ سٛيبٷ
اٟتلبدي» (پ٬يٴٶ ٵ آ٫تٶٱ ،1375 ،ف.)5-4
ثٸ ٹش حب ٩تٜبٵس ٹبي ٯٶرٶد دس سٵي٤شد ٯخت ٚ٬ثٸ ٯٜٺٶ٭ ٯٴب ْٛٯ٬ي ،ثشري ٯح٠٠بٱ
سا ثذيٲ ٳتيزٸ سػبٳذٷ اػت ٣ٸ «ٯب ٳيبصٯٴذ ثبصٳ٨شي دس ٯٜٺٶ٭ ٵاطٷاي ٹؼيتيٮ ٣يٸ چٴييٲ
ؿبيْ ثٸ ٣بس ٧شٛتٸ ٯيؿٶد؛ ٵاطٷاي ٣ٸ اص يً ٢ش ٙچٶٳيبٱ پذييذٷاي ٯحتيٶ٭ ٣يٸ ٟبثي٪
ٹيچ ٧ٶٳٸ تٔشهي ٳيؼت ٵ اص ًش ٙدي٨ش ٹٰچٶٱ ي ٢ٵاطٷ ٣بٯالً ٯت٘يش ثٸ ٳِش ٯيسػيذ»
(٬٣يٴتٶٱ ،1378 ،ف .)124چٴبٱ٣ٸ ٛشاٳ ٪٤ٯٔت٠ذ اػت« :دس ٗشة ُبٹشاً ٯٜيبٹيٮ ٯٴيبْٛ
ٯ٬ي ٵ ٯ٬ت دس حب ٩اٛٶ ٩اص ربي٨بٷ ٓب٫ي رٶيؾ دس ػيبػت ٹؼتٴذ ،ثٸٵيظٷ دس ثبٛت ربٯٔٸ
اٟتلبدي اسٵپب ٯي تٶاٳٴذ ٯبٳٔي ٯٴؼيٶ دس ساٷ ٹٰ٨شاييي ت٠٬يي ؿيٶٳذ» (ٛشاٳ٤ي،1371 ،٪
ف.)111
جايگاه انگاره منافع ملي در انديشه سياسي اسالم

ٯٜٺٶ٭ ٯٴب ْٛٯ٬ي سا ٯيتٶاٱ اص رٰٔيتٹبي ٯخت ٚ٬ٳ٠ذ ٵ اسصيبثي ٣شد .ثٸ ٳِش ٯيسػذ
ثٺتشيٲ سٵؽ ثشاي ٳ٠ذ ٵ ثشسػي ي ٢ٯٜٺٶ٭ ايٲ اػت ٣ٸ اثتذا آٱ سا ثٸ ٫حبٍ ارضا ٵ اس٣بٱ
ثٴيبديٲ ٯٌبٔ٫ٸ ٣ٴيٮ ٵ ػپغ اص ٯٴِشي ٣الٱ ثش ٗبيت ٵ ٣بسٵيظٷ آٱ تٰش٣ض ٳٰبييٮ؛ اص ايٲ
سٵ اص دٵ رٺت ايذٷ ٯٴب ْٛٯ٬ي دس اٳذيـٸ ػيبػي اػال٭ ٳ٠ذ ٵ ثشسػي ٯيؿٶد:
 .1اجزا و اركان بنيادين ايده منافع ملي

ايذٷ ٯٴب ْٛٯ٬ي ٯجتٴي ثش دٵ ثٴيبٱ ٳِيشي اػيت ٣يٸ ثيشاي دس ١سٵي٤يشد اٳذيـيٸي
ػيبػي اػال٭ ثٸ ٯٜٺٶ٭ ٯٴب ْٛٯ٬ي يص٭ اػت ديذ٧بٷ اػال٭ دسثبسٷي ايٲ دٵ ٓٴلش اػبػي
ٯـخق ٧شدد.
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دس ح٠ٶ ٝثيٲا ٪٬ٰ٫ٯٔبكش «ٯ٬ت ثٸ ٧شٵٹي اًال ٝٯيؿٶد ٣ٸ دس ػشصٯيٴي ٯـيخق

مقاالت
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ػ٤ٶٳت داؿتٸ ٵ پيٶٳذٹبي تبسيخي ٵ ٛشٹٴ٨ي آٳٺب سا ثٸ ي٤يذي٨ش ٯتلي ٪ػيبرتٸ اػيت»
(ثي٨ذ٫ي ،1368 ،ف)79؛ ثٴبثشايٲ ٓٴلش اػبػي دس ت٤ٶيٲ ٯٜٺٶ٭ ٯ٬تٓ ،جبسس اص ٓٶاٯي٪
تبسيخي ،ٳظادي ،صثبٳي ٵ ٯبٳٴذ آٱ اػت ٵ ٯخبًت آٱ ٳٸ  ٪٣ثـيش ،ث٤٬يٸ ٯ٬يتٹيبي ريذا
اٛتبدٷاياٳذ ٣ٸ ثب پشسٳ٦ؿذٱ ٓٴبكيش تٜشٟيٸا٤ٛيٲ ٟيٶٯيتي سٵصثيٸسٵص اص ي٤يذي٨ش دٵستيش
ٯيؿٶٳذ.
ٵرٶد ٯ٬ت ٹب ثٸ ٯٔٴبي اٟٶا٭ ٵ ؿٔٶة ٯخت ٚ٬ٵ ٳٸ ثيٸ ٯٔٴيبي ٟيشاسدادي ،تحٰي٬يي ٵ
اػتٰٔبسي آٱ اٯشي ًجئي ٵ ٯ٠جٶٟ ٩شآٱ اػت .رذاٵٳذ ٯتٔب ٩دس آيٸ  13ػٶسٷ حزشاس ثب
كحٸ٧زاؿتٲ ثش هشٵسس دػتٸثٴذي ثـش دس هٰٲ اٟيٶا٭ ٵ ؿئٶة ٯخت٬ي ٚٯييٛشٯبييذ:
«يٓأَيٺَٜب ا٫ٴَبعٔ إِٳَب رَْ٠َ٬ٴَب٣ٮٔ ٯِٲ رََ٣شٍ ٵٓ أُٳخىٓ ٵٓ رْٓٔٓ٬ٴَب٣ٮٔ ؿُٔٔٶثٖب ٵٓ َٟجٓبئٙ٫ َ٪تَٔٓبسُٓٛٶاْ إِٱَ أَْ٣شَٯٓ٤ٮٔ ٓٙٴذٓ
اَ٬٫ٸ ٙأَتَْ٠ئُ٤ٮٕ إِٱَ اَ٬٫ٸٓ ٓٓٙ٬يٮٗ رَجِيش» :اي ٯشد٭ ٯب ،ؿٰب سا اص ي ٢ٯشد ٵ صٱ آٛشييذيٮ ٵ ؿيٰب سا
تيشٷٹب ٵ ٟجي٬ٸ ٹب ٟشاس داديٮ تب ي٤ذي٨ش سا ثـٴبػيذ [ايٴٺب ٯال ١اٯتيبص ٳيؼت]؛ ٧شاٯيتيشيٲ
ؿٰب ٳضد رذاٵٳذ ثب ت٠ٶاتشيٲ ؿٰبػت؛ رذاٵٳذ داٳب ٵ آ٧بٷ اػت (حزشاس.)13 :
ٓالٯٸ ًجبًجبيي دس ري ٪ايٲ آيٸ ثب تأ٣يذ ثش ٓ٬ت ؿٔجٸ ؿٔجٸ ثٶدٱ اٳؼبٱٹب ٯيٳٶيؼذ:
«ٯشد٭ اص ايٲ رٺت ٣ٸ ٯشد٭اٳذ ٹٰٸ ثب ٹٮ ثشاثشٳذ ٵ ٹيچ ارتال ٙٵ ٛوي٬تي دس ثيٲ آٳيبٱ
ٳيؼت ٵ ٣ؼي ثش دي٨شي ثشتشي ٳذاسد ٵ ارتالٛي ٣ٸ دس ر٠٬ت آٳيبٱ دييذٷ ٯييؿيٶد ٣يٸ
ؿٔجٸؿٔجٸ ٵ ٟجي٬ٸ ٟجي٬ٸ ٹؼتٴذ ،تٴٺب ثٸايٲٯٴِٶس دس ثيٲ آٳبٱ ثٸ ٵرٶد آٯذٷ ٣ٸ ي٤ذي٨ش سا
ثـٴبػٴذ تب ارتٰبٓي ٣ٸ دس ثيٴـبٱ ٯٴٔ٠ذ ؿذٷ ٳِب٭ ثپزيشد ...پغ ٗشم اص ارتالٛي ٣ٸ دس
ثـش ٟشاس دادٷ ؿذٷ ايٲ اػت ،ٳٸ ايٲ ٣ٸ ...ي٤ي دي٨شي سا اػتخذا٭ ٣ٴذ ٵ ي٤ي ثش دي٨يشي
اػتٔال ٵ ثضس٧ي ثٜشٵؿذ ٵ دس ٳتيزٸ ٣بس ثـش ثٸ ايٴزب ثشػذ ٣ٸ ٛؼيبدؽ تيشي ٵ رـي٤ي
ٓب٫ٮ سا پش ٣ٴذ ٵ حشث ٵ ٳؼ ٪سا ٳبثٶد ٳٰبيذ؛ ٹٰيبٱ ارتٰيبٓي ٣يٸ دٵاي دسدؽ ثيٶد ،دسد
ثيدسٯبٳؾ ؿٶد» (ًجبًجبيي ،1374 ،د ،18ف.)489
ثب ايٲ ٵك ،ٚاٳذيـٸ ػيبػي اػالٯي ٹش٧ض ٟجي٬ٸ ،ؿٔت ٵ ٓـيشٷ سا ٯٴـيأ اٟتيذاسٹبي
ٯـشٵّ ٳٰي داٳذ ٵ ثب پشسٳ٣٦شدٱ ٵيظ٧ي ٹبي ٟيٶٯي ثشريٶسد تٴيذي ٳٰيٶدٷ اػيت (اثيٲ
اثيا٫حذيذ ،ٝ1404 ،د ،9ف ،)107ثٴبثشايٲ ثٸًٶس  ٌْٟتٜؼيش اػال٭ اص اٳؼبٱ ي ٢تٜؼيش
ٳظادي ٵ ر٘شاٛيبيي ٳيؼتٟ .شآٱ ٣شيٮ هٰٲ پزيشؽ تٜبٵسٹبي ًجئي دس ٯيبٱ اٳؼبٱٹيب
اكب٫ت سا ثٸ ٯٶرٶديتي ٯيدٹذ ٣ٸ «دس يي ٢ايٰيبٱ ٯـيتش ١ٵ تحيت اكيٶ ٩ٯـيتش٣ي
ػبصٯبٳي ثشٟشاس ٯيػبصد» (٧بسدٷ ،1352 ،ف )286ٵ اص آٱ تٔجيش ثٸ اٯت ٯيؿيٶدٓ .الٯيٸ
ًجبًجبيي دس تٔشي ٚاٯت ٵ ٓٴبكش اك٬ي آٱ ٯيٳٶيؼذ« :اٯت ثٸ ٯٔٴبي ٧شٵٷ اٳؼبٱٹبػت
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ٵ ٧بٹي ثٸ ٯٴبػجتي ثش ي ٢ٳٜش ٹٮ اًال ٝٯي ؿٶد ....اك ٪ايٲ ٰ٬٣ٸ اص ا٭ ثٸ ٯٔٴبي ٟلذ
اػت ٵ ٫زا ثٸ ٹش ٧شٵٹي اص ٯشدٯبٱ ٜ٧تٸ ٳٰيؿٶد ،ث٤٬ٸ ثٸ رٰٔيتي ٜ٧تيٸ ٯييؿيٶد ٣يٸ
داساي ٯ٠لذ ٵاحذي ثيٶدٷ ٵ ثيٸ ٵاػيٌٸ آٱ ثيب ي٤يذي٨ش ٯشثيٶى ٵ ٯتحيذ ؿيذٷ ثبؿيٴذ»
(ًجبًجبيي ،1374 ،د ،2ف 173ٵ)172؛ ثٴبثشايٲ دٵ ٓٴلش اك٬ي دس ٯٜٺٶ٭ اٯت رٶدٳٰبيي
ٯي٣ٴذ :ايٰبٱ ٵ ٓ٠يذٷ ٯـتش١؛ ٹذ ٙٵ ٗبيت ٯـتش٫ .١زا ٟيشآٱ ثيٸ «ٯزٰٶٓيٸ اٳجييبي
ا٫ٺي ٣ٸ ٵحذس دس تجٔيت ٵ تج٬يٖ ديٲ ا٫ٺي داؿتٸاٳذ ،اٯت اًال ٝٳٰٶدٷ اػت؛ ٹش چٴذ ٣ٸ
ٵحذس صٯبٳي ٵ ٯ٤بٳي ٳذاؿتٸاٳذ» (ٯلجب يضدي ،1372 ،ف.)84
ٯٜٺٶ٭ اٯت ٯخبًت رٶد سا ثٸ تٔجيش ٟشآٱ ،ٳبع ٵ ٓبٯٸ ٯشد٭ ٵ ٳٶّ ثـش ٵ ٛبسٕ اص ٹيش
سٳ ٦ٵ صثبٱ ٯيداٳذ؛ «ثذيٲ رٺت دس ٟشآٱ ٣شيٮ ٹيچ رٌبثي ثٸ كٶسس يب اي٘ٺب أ٫شة يب يب
ايٺب ا٠٫شيؾ ٳيؼت .دس رٌبة يب اي٘ٺب ا٫زيٲ آٯٴٶا ٳيض ثيٲ اٛشاد ٯؤٯٲ اص ٹيش ٳيظاد ٵ صثيبٳي
ثبؿٴذ ٛشٟي ٳٰي ٧زاسد .پيب٭ ٟشآٱ ،رٺبٳي ٵ ربٵيذ اػت .ٹش چٴذ ٣ٸ ٯحُ ٪ٺٶس آٱ حزبص
ٵ صثبٱ آٱ ٓشثي اػت؛ اٯ٘ب ٹش٧ض ثش ٓٴلش ٳظاد ،ٯ٤بٱ ٵ صثبٱ اكشاس ٳذاؿتٸ ،ٹش ٣غ دس ٹش
٣زب ٯيتٶاٳذ ٯخبًت آٱ ثبؿذ» (ٯٌٺشي ،1359 ،ف .)24-25دس ح٠ي٠يت تٰيبيض اكي٬ي
اٯت ٵ ٯ٬ت دس ٓٶاٯ ٪ٹٰجؼت٨يػبص آٳٺب اػت .آٳچٸ آوب سا دس ٯ٬ت ٧شدٹٮ رْٰ ٯي٣ٴذ
ٓجبسس اػت اص اؿتشا٣بس ٟٶٯي ،ٳظادي ،صثبٳي ٵ ٯبٳٴذ آٱ؛ دسحب٫ي ٣ٸ ٯجٴبي ؿي٧٪٤ييشي
اٯت٠ٓ ،يذٷ ٵ ٹذ ٙٯـتش ١اػت ٣ٸ ٹٰٸ اٳؼبٱٹب سا ثٸ اتحيبد حيٶٰٓٙ٬َ٣« ٩يٸ ٚػٓيٶا » ٵ
تـ٤ي« ٪أُّمَةً ٵاحٙذٓٷ» ٛشا ٯيرٶاٳذ؛ «إِٱَ ٹزٙٷ ٙأُٯٛتُُ٤ٮٕ أُّمَةً واحِدَةً ٵٓ أَٳَب سٓثُ٤ٜٮٕ َٛبٕٓجٔذٔٵٱ» :ايٲ
ٹٰٸ اٯت ٵاحذي ثٶدٳذ (ٵ پيشٵ ي ٢ٹذ )ٙٵ ٯٲ پشٵسد٧بس ؿٰب ٹؼتٮ؛ پغ ٯيشا پشػيتؾ
٣ٴيذ (اٳجيب .)92 :
ثٴبثشايٲ ثٸًٶس رالكٸ ٯيتٶاٱ ٜ٧يت اٳذيـيٸي ػيبػيي اػيال٭ ٓ٬ييسٗيٮ پيزيشؽ
تٜبٵس ٹبي ًجئي ٯٶرٶد دس ٳٶّ اٳؼبٳي ثٸ ٹيچ ٵرٸ اكب٫تي ثيشاي آٳٺيب ٟبئي ٪ٳيؼيت ٵ
ؿذيذتشيٲ ثشرٶسدٹب سا ثب پذيذٷ ٟٶٯيت٧شايي داؿتٸ اػت؛ ثٸ تٔجيش ٓجذا٫حؼيٲ صس٘يٲ٣ٶة
«ٯبيٸ اك٬ي ايٲ ٯٔزٶٱ تٰذٱ ٵ ٛشٹٴ ٦اػالٯي دس اػال٭ ثٶد ٣ٸ اٳؼبٳي ثٶد ٵ ا٫ٺي ،ٳٸ
ؿشٟي ٵ ٗشثي .ربٯٔٸ اػالٯي ٣ٸ ٵاسث ايٲ تٰذٱ ِٓيٮ ثٶد ،ٯتزيبٳغ ثيٶد ٵ ٯش٣يضؽ
ٟشآٱ ثٶد ،ٳٸ ؿب٭ ٵ ٓشا( »ٝصس٘يٲ ٣ٶة ،1376 ،ف.)30-29

ٯشص ٵ ػشصٯيٲ اص ٯٜبٹيٮ ثٴيبديٲ دس ح٠ٶ ٝثيٲا٬ٰ٫ي ٪ٯٔبكيش ٵ ر٘شاٛييبي ػيبػيي ٵ

ٯب تٶ سا رض ثشاي ٹٰٸ ٯشد٭ ٳٜشػتبديٮ (ػجب .)28 :ثٴبثشايٲ اك ٪ٹٰٸصٯبٳي ٵ ٹٰيٸٯ٤يبٳي
ٯجيٲ ح٠ي٠تي ثذٵٱ ٯشص ثشاي اٳذيـٸ اػالٯي اػت.
اص ديذ٧بٷ اػالٯي ٗبيت حش٣ت اٳجيب ٵ ٣بسٵيظٷ اك٬ي ٳِب٭ اػالٯي ،اػتٶاسػبصي رٶاٯْ
ثـشي ثش ٵحذاٳيت ٵ ٓٴلش تٶحيذ دس ػيش ت٤بٯ٬ي ٳٶّ اٳؼبٳي ثٸ ػٶي رذاٵٳذ اػت؛ «ٵٓ ٯب
رَْ٠َ٬تٔ اْ٫زِٲَ ٵٓ اْ٫ئِٳْغٓ إِيَ ٙ٫يٕٓٔجٔذٔٵٱ» (راسيبس)56 :؛ اصايٲسٵ ثٸ دٳجيب ٩ربٯٔيٸاي آسٯيبٳي ثيش
اػبع ٓ٠يذٷ ٵ ايٰبٱ ٵ ٳٸ ٟٶٯيت ٵ ٳظاد اػت ٵ ايٲ تٔجيش ٓالٯٸ ًجبًجبيي ثبٓج ؿذٷ ٯشص
ح٤ٶٯت اػالٯي ٯشصِ ٓ٠يذٷ ٵ ايٰبٱ ثبؿذ ٳٸ ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي ٵ ػيبػي؛ «اػال٭ ٯؼئ٬ٸ
تأ حيش اٳـٔبثبس ٟٶٯي دس پذيذآٯذٱ ارتٰبّ سا ٘٫ٶ ٣شدٷ؛ ئٴي اربصٷ ٳٰيدٹذ كش ٙايٲ٣يٸ
رٰٔيتي دس ٟٶٯيت ٵاحذٳذ ثبٓج آٱ ؿٶد ٣ٸ آٱ ٟٶ٭ اص ػبيش اٟٶا٭ رذا ٧شدٳذ ٵ ثشاي ريٶد
ٯشص ٵ حذٵد ر٘شاٛيبيي ٯٔيٲ ٳٰٶدٷ ٵ اص ػبيشيٲ ٯتٰيبيض ؿيٶٳذ» (ًجبًجيبيي ،1374 ،د،4
ف.)196

مقاالت

ارتٰبٓي ٵ دس ٧ؼتشٷ اي ثٸ پٺٴبي ربٯٔٸ ثـشي اػت؛ «ٵٓ ٯب أَسٕػْٓ٬ٴب ٓ١إِيَ كَبّفَةً ٬ٙ٫ٴَبع» :ٵ

نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسالم

ٳـبٱ ػٰج٬ي ٢دٵ٫ت ٵ ثٸ ٳٶٓي ٓبٯ ٪ٹٶييتثخيؾ ثيٸ آٱ اػيت .دسثيبسٷ ٯيشص تٔيبسيٚ
ٯختٜ٬ي ثيبٱ ٣شدٷاٳذ؛ اص رٰ٬ٸ :ث٬ذػٶ ٵ ثٶػچ ٢ٯشص سا رٌي ٛشهي ٯيداٳٴذ ٣ٸ ٯحذٵدٷ
ػشصٯيٴي ٣ـٶس سا تشػيٮ ٯيي٣ٴيذ ٵ اٹٰييت آٱ سا دس تٔيييٲ ٯحيذٵدٷ حبٰ٣ييت ٣ـيٶس
ٯيداٳٴذ (ث٬ذػٶ ٵ ثٶػيچ ،1375 ،٢ف .)187پ٬يٴيٶ ٵ آ٫تيٶٱ ٯشصٹيب سا ٯِٺيش ٟيذسس ٵ
اػت٠ال ٩ٯ٬ي ٵ ٓبٯ٬ي ػٴتي ثشاي ارتالٛبس ٵ ٯٴبصٓبس ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي (پ٬يٴٶ ٵ آ٫تٶٱ ،ٹٰيبٱ،
ف )145ٯيداٳٴذ .ٹب٫ؼتي آٱ سا «ري ٛبكي ٪ٯييبٱ ٣يٴؾ ٯت٠بثي ٪ٵ ٯحييي ريبسري»
(ٹب٫ؼتي ،1379 ،ف )44تٔشي ٚٯي٣ٴذ .ايٶاٳض ٵ ٳٶٳب٭ ثب تجيييٲ ٯٜٺيٶ٭ ٯيشص ٵ ٰ٬ٟيشٵ دس
ٛشايٴذ سٟبثتٹبي ٯيبٱ دٵ٫تٹبي ٯؼ٬ي اص ٯٜبٹيٰي ٹٰچٶٱ ٯشص ًجئي ،ٯشص ٟيشاسدادي،
ٯشص ٹٴذػي ٵ ٯشص ٯجتٴي ثش ٟذسس ػيبػي ػخٲ ٯي٧ٶيٴذ (ايٶاٳض ٵ ٳٶٳب٭ ،1381 ،ف-94
.)95
اٯشٵصٷ ٯٜٺٶ٭ ٯشص ٵ ٰ٬ٟشٵ ،ثييبٳ٨ش تـيخق ٵ تٰيبيض ٣يشداسي يي ٢دٵ٫يت دس دسٵٱ
ػشصٯيٲ ٵ ٰ٬ٟشٵ ثٸ اتجبّ رٶد ٯيثبؿذ؛ ٧شچٸ ثٸ تٔجيش ٯبي ٪٤ا٣ٺشػيت «ٌٟٔييت ٯٌ٬يٞ
ٯشصٹبي ٰ٬ٟشٵ دٵ٫ت هشٵسي ٳيؼت» (ا٣ٺشػت ،1373 ،ف .)72اٯب ثٸ ٹيش حيب ،٩حيذٵد
ر٘شاٛيبيي ٹش ٣ـٶس سا ٯشص آٱ ٣ـٶس ٯـخق ٯي٣ٴذ ٵ ثذيٲ تشتيت ٯشصٹيبي آتجيبسي ٵ
ٟشاسدادي اكب٫ت ٯييبثذ ٵ حذ ٵ حذٵد كالحيتٹبي دٵ٫ت سا ٯٔيٲ ٯيٳٰبيٴذ.
اػال٭ ديٴي اػت رٺبٳي ٣ٸ دآيٸ داس ٯذيشيت حيبس اٳؼيبٳي دس ٹٰيٸ اثٔيبد ٛيشدي ٵ
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ٓالٯٸ اكب٫ت ثخـيذٱ ثٸ ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي ٵ اٳـئبثبس ٟيٶٯي سا ٯجيبيٲ ثيب ٌٛيشس
اٳؼبٳي داٳؼتٸ ٵ ٯيٳٶيؼذ« :اٯشي ٗيشٌٛشي ٹٮ دس آٱ ساٷ يبٛتٸ اػت ٵ آٱ ايٲ اػت ٣ٸ
ٌٛشس اٟتوب داسد ٣ٸ تٰبٯي ٳٶّ ثـش دس ي ٢ٯزتْٰ ٧شد ٹٮ آيٴذ؛ صيشا ايٲ ٯٔٴب هشٵسي ٵ
ثذيٺي اػت ٣ٸ ًجئت دٓٶس ٯي٣ٴذ ثٸ ايٲ٣ٸ ٟٶاي رذاي اص ٹٮ دػت ثيٸ دػيت ٹيٮ
دٹٴذ ٵ ثب تشا٣ٮ يبٛتٲ ت٠ٶيت ؿٶٳذ ...دسحب٫ي٣ٸ اٳـٔبثبس ٵًٴيي دسػيت ٓ٤يغ اييٲ سا
ٳتيزٸ ٯي دٹذ؛ ئٴي اٹ ٪ي ٢ٵًٲ ٹش ٟذس ٯتحيذتش ٵ دسٹيٮٛـيشدٷتيش ؿيٶٳذ ،اص ػيبيش
ٯزتٰٔبس ثـشي ثيـتش رذا ٯي٧شدٳذ» (ٹٰبٱ ،ف.)197
ثذيٺي اػت تأ٣يذ ثش اكب٫ت ٯشصٹبي ٓ٠يذتي دس تٔييٲ حذ ٵ حيذٵد كيالحيت ٳِيب٭
ػيبػي اػال٭ ثٸ ٯٔٴبي ٳٜي ٯشصٹبي آتجبسي ٯٶرٶد ٵ ٓيذ٭ پبيجٴيذي ثيٸ ٯ٠توييبس آٱ
ٳٰيثبؿذ؛ چٴبٱ ٣ٸ ٟبٳٶٱ اػبػي رٰٺيٶسي اػيالٯي اييشاٱ ثيش ٯيشص ر٘شاٛييبيي دس ٣ٴيبس
ثي ٯشصي ٓ٠يذتي ،تٶأٯبٱ ،تأ٣يذ ٣شدٷ اػت .اٯب دٵ ٳ٤تٸ اػبػي دس ايٲرب ٵريٶد داسد ٣يٸ
ٳجبيذ اص آٳٺب ٗ٬ٜت ٣شد:
 ثش اػبع ٯجبٳي اٳذيـٸي ديٴي «اتلب ٩ٵ ٵحذس ػشصٯيٲ يب ٵحذس صثبٱ ٵ ٫ٺزٸ يبٵحذس ٳظاد ٵ رٶٱ ٵ ٹيچ ٣ذا٭ ٳٰيتٶاٳذ ٓبٯ ٪تٔييٲ٣ٴٴذٷ ٵحذس ٯ٬يت ٵ ٣ـيٶس ثبؿيذ؛
چٴبٱ٣ٸ ٵرٶد ٯشصٹبي ًجئي ٯبٳٴذ ٣ٶٷ ٹب ٵ دسيبٹب يب تٜبٵس صثبٱ ٵ ٫ٺزٸ يب اريتال ٙدس
رٶٱ ٵ سٳ ٦پٶػت ٹٮ ٳٰيتٶاٳذ ٓ٬ت ٌٟٔي ثشاي تٔذد ٵ تٰبيض ٯ٬تٹيب ثبؿيذ» (ٯليجب
يضدي )1375 ،ٵ آحبد ربٯٔٸ اٳؼبٳي سا ٣ٸ ٯيتٶاٳٴذ ثش پبيٸ تٶحيذ دس صيش چتش ٵاحذي ٟيشاس
ث٨يشٳذ ،ٯحلٶس دس ٯضسٹبي ر٘شاٛيبيي آتجبسي ٵ ثٸكٶسس رضيشٷٹبي رذا اص ي٤ذي٨ش ٟشاس
داد.
 ٯٰ٤ٲ اػت ٜ٧تٸ ؿٶد دس ؿشايي ٯٶرٶد رٺبٳي ،ٹٰٸ ٯجبحج ٵ ديذ٧بٷٹبي ٯٌش دسايٲ ثبة ٰٓالً دس ي ٢ٳٌ٠ٸ ثٸ ٹٮ ٯيسػٴذ ،احتشا٭ ثٸ ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي ٵ اكب٫تثخـي
ٰٓ٬ي ثٸ آٳٺب .رٶاٷ ٟبئ ٪ثيٸ اكيب٫ت ٯشصٹيبي ٓ٠ييذتي ثبؿييذ ٵ ريٶاٷ اكيب٫ت ٯشصٹيبي
ر٘شاٛيبيي.
اٯب دس پبػخ ثبيذ ٜ٧ت هشٵسس ٳؼجت ػٴزي ٯٴٌ٠ي ٯيبٱ اك ٪ٵ ٛشّ دس پذييذٷٹيبي
ارتٰبٓي اٯشي اٳ٤بسٳبپزيش اػت ٵ ٳتبيذ ٵ اٟتوبئبس ثؼيبسي سا ثٸ دٳجيب ٩داسد ،ثيٸ ٓجيبسس
دي٨ش ايٲ ٣ٸ دس تضاحٮ ٯيبٱ دٵ ٯٶهٶّ ٣ذا٭ اك ٪ٵ ٣ذا٭ ٛشّ ٟشاس ث٨يشد ،ٳتبيذ ربف ثيٸ
رٶد سا ثٸ دٳجب ٩رٶاٹذ داؿت ،ٹش چٴذ ٯٰ٤ٲ اػت دس ٰٓ ٪دس ثشري حٶصٷٹب ٹٮپٶؿيبٳي
داؿتٸ ثبؿٴذ.

ثٴبثشايٲ ٵٟتي دس ٳِب٭ ػيبػي اػال٭ اكيب٫ت ثيٸ ٯشصٹيبي ٓ٠ييذتي دادٷ ٯييؿيٶد ٵ
ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي اص ثبة هشٵسس ٵ ٰٓالً ثٸ سػٰيت ؿٴبرتٸ ٯيؿٶٳذ ،ٳتيزٸ ايٲ ٯيؿٶد
٣ٸ ثشٳبٯٸسيضيٹب ،تلٰيٰبس ،ٹذ٧ٙزاسيٹب ثبييذ ٳيبُش ثيٸ ٯشصٹيبي ٓ٠ييذتي ثبؿيذ ٳيٸ
ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي ٵ ٯ٬ت ػب٣ٲ دس آٱ؛ ثٸ ايٲ ٯٔٴب ٣ٸ حب٣ٮ اػيالٯي ثيٸ ٯليذا« ٝإِٳَيب
رْٓٔٓ٬ٴب ٓ١خَليفَةً ٙٛي اْ٫أَسٕم» :ٯب تٶ سا ر٬يٜٸ ٵ (ٳٰبيٴذٷ رٶد) دس صٯيٲ ٟشاس داديٮ (ف)26 :
دٗذٗٸي ٹٰٸ آحبد ربٯٔٸ اٳؼبٳي سا رٶاٹذ داؿت ٵ تٴٺب دس ٓشكٸ ٰٓ ٪اػت ٣يٸ ثشريي
ٯ٠تويبس ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي ٯشآبس ٯي ٧شدد ٣ٸ آٱ ٳيض دس ٳٺبيت ٯبٳٔي ثشاي ثؼيبسي اص
اٟذاٯبس ٛشٹٴ٨ي٢ٰ٣ ،ٹبي اٟتلبدي ٵ ٯبٳٴذ آٱ ٳٰيثبؿذ.
 .2غايت و كارويژه منافع ملي
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ثب تٶرٸ ثٸ ٯٜٺٶ٭ؿٴبػي ثيبٱ ؿذٷ ،ٯيتٶاٱ ٯٜٺٶ٭ ٯٴيب ْٛٯ٬يي سا ٓجيبسس اص ٯٴيبٔٛي
داٳؼت ٣ٸ ثٸ يٟ ٢ٶٯيت داساي صثبٱ ،ٳظاد ٯـتش٣ ١ٸ دس ٯحذٵدٷ يي ٢ٯيشص ر٘شاٛييبيي
ٯـخق ٵ تحت ي ٢حبٰ٣يت ٵاحذ صٳذ٧ي ٯي٣ٴٴذ ،ارتلبف داسد .ايٲ سٵي٤شد ثٸ ٯٴبْٛ
ٯ٬ي ٯتوٰٲ چٴذ ٧ضاسٷ ثٴيبديٲ دس ٹذايت ػيبػت ربسري ٯيثبؿذ:
ا )ٚ٫اٵ٫ٶيت ٹش ٵاحذ ػيبػي تحت ٓٴٶاٱ دٵ٫ت ٣يٸ ثيش ٯ٬تيي ريبف ٵ دس ٯحيذٵدٷ
ٯشصٹبي ٯٔيٴي حبٰ٣يت داسد ،تٴٺب ثشًش٣ٙشدٱ ٳيبصٹب ٵ رٶاػتٸٹيبي ٯ٬يت ٯتجيٶّ ريٶد
اػت (.)Morgenthau,1952,p.4
ة) ثٸ تذسيذ اٳ٨بسٷ ٯٴب ْٛٯ٬ي ثب ٗيشيتػبصي دي٨ش ٯ ،٪٬آٳٺب سا يب ثٸ چـيٮ دؿيٰٴي
ٯيثيٴذ ٣ٸ ثٸ دٳجب ٩چپبٵ ٩ٯٴب ْٛآٳبٱ اػت يب ثٸ تٔجيش ٓالٯٸ ًجبًجبيي دس اٰ٫يضاٱ ثٸ ٯ٪٬
دي٨ش ثٸ چـٮ ٣بيٹبيي ٯيٳ٨شٳذ ٣ٸ ثبيذ ػٶد سػبٱ ثبؿٴذ ٵ ٹٰيٲ اٯش صٯيٴيٸ اػيتخٰبس ٵ
اػتجذاد سا ٛشاٹٮ ٯيآٵسد« :اٳـٔبثبس ٵًٴي ...ئٴيي اٹي ٪يي ٢ٵًيٲ ٹشٟيذس ٯتحيذتش ٵ
دسٹٮٛـشدٷ تش ؿٶٳذ ،اص ػبيش ٯزتٰٔبس ثـشي ثيـتش رذا ٯي٧شدٳذ ،ا٧ش ٯتحيذ ٯييؿيٶٳذ
ٵاحذي ٯي ٧شدٳذ ٣ٸ سٵ ٵ رؼٮ آٱ ٵاحذ سا اص ٵاحذٹبي ٵًٴي دي٨ش رذاػت ٵ دس ٳتيزٸ
اٳؼبٳيت ٵحذس رٶد سا اص دػت ٯيدٹيذ ٵ ...ػيبيش اٳؼيبٱٹيب ٵ ارتٰبٓيبس سا ثيٸ ريذٯت
ٯي٧يشد ٵ اص آٳٺب چٶٱ حيٶاٳي ؿيشدٷ ثٺشٷ٣ـي ٯي٣ٴذ ٵ چٸ ٣بسٹيبيي دي٨يش ٣يٸ اٳزيب٭
ٳٰيدٹذ» (ًجبًجبيي ،1374 ،د ،4ف.)198
د) ٯٜٺٶ٭ ٯٴب ْٛٯ٬ي ٯبٳٴذ ي ٢ؿبرق ،ػٴ ٦ٯحي ٢ٵ ٯٔييبس دس پي٨ييشي ػيبػيت
ربسري ٰٓ ٪ٯي ٣ٴذ ( )Morgenthau,1951,pp.241-242ٵ ثذيٲ تشتيت تشٵيذ٣ٴٴيذٷ
يٛ ٢شد٧شايي ٣الٱ دس ٓشكٸ سٵاثي ٯ٬ت ٹبػيت .دس اييٲ چيبسچٶة ٯحٶسييت ثيب ػيٶد
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سٵصاٛضٵٱ ٯ٬ت ٯز٣ٶس اػت ٵ ٯـ٤الس ٵ ٧شٛتبسيٹبي دي٨ش ٯ٬ي ،٪تٴٺيب ٯحٰ٬يي ثيشاي
اٛضايؾ ػٶد ٵ ٯٴٜٔت ٯٟ ٪٬ذستٰٴيذ ثيٸؿيٰبس ٯييسٵٳيذ ( ،)Pham,2008,.p.258ٯبٳٴيذ
ػٶدٹبي ٣الٳي ٣ٸ ٰ٣پبٳيٹبي ِٓيٮ تؼ٬يحبتي ٗشثي اص دٯيذٱ دس آتؾ ٳضاّٹبي ٟٶٯي
ٵ ٟجي٬ٸاي دس آٛشي٠ب ثٸ دػت ٯيآٵسٳذ.
د) ٯٜٺٶ٭ ٯٴب ْٛٯ٬ي ثٸ ٓ٬ت پشسٳ٣٦شدٱ رليلٸٹيبي ٳيظادي ٵ ٟيٶٯي ٣يٸ ٓبٯي٪
ارتال ٙٵ دٵسؿذٱ ثـش اص ي٤ذي٨ش اػت ،ٯٶرت ٯيؿٶد ٣ٸ «اٳؼبٳيت ٵحيذس ريٶد سا اص
دػت ٯي دٹذ ٵ تزْٰ ربي رٶد سا ثٸ تٜشٟٸ ٯي دٹذ ٵ ٵاحذي ٣ٸ رذييذاً تـي٤ي ٪يبٛتيٸ
ؿشٵّ ٯي٣ٴذ ثٸ ايٲ٣ٸ ثب ػبيش آحبد رذيذ ،ٹٰبٱ ٯٔبٯ٬ٸاي سا ث٤ٴذ ٣ٸ ثب ػبيش ٯٶريٶداس
ٓب٫ٮ ٯي٣شد؛ ئٴي ػبيش اٳؼبٱٹب ٵ ارتٰبٓبس سا ثٸ رذٯت ٯي٧ييشد» (ًجبًجيبيي،1374 ،
د ،4ف )198ٵ ايٲ رٶد صٯيٴٸ ٯؼبٓذي سا ثشاي ثشٵص رٴ ٦ٵ ٣ـٰ٤ؾ دس ٯيبٱ اٳؼبٱٹب
ثٸ ٵرٶد ٯيآٵسد.
ثٴبثشايٲ ٗبيت ٵ ٣بسٵيظٷ ٯٜٺٶ٭ ٯٴب ْٛٯ٬ي سا ٯي تٶاٱ تأٯيٲ ٵ تخجيت ٯٴب ْٛٹش ٣ـيٶس
دس ٓشكٸ تٔبٯالس رٺبٳي داٳؼت .اص ايٲ ٯٴِش ايذٷ ٯٴب ْٛٯ٬ي ثٸ ٫حبٍ ٗبييت ٵ ٣يبسٵيظٷ
رٶد٣ ،ـٶسٹب سا ثٸ ػٰتي ػيٶ ٝٯييدٹيذ ٣يٸ ثيٸ تٔجييش ٓالٯيٸ ًجبًجيبيي «تيبصٷ اييٲ
چبسٷرٶييٹبيي ٣ٸ ٯي٣ٴٴذ ثٸ ربٯٔٸ رٶدؿبٱ ارتلبف داسد ٵ اٯب ربٯٔٸٹيبي ثييشٵٱ اص
ربٯٔٸؿبٱ ثٸ حب ٩آٳبٱ آتٴبيي ٳٰيؿٶد ٵ اص ٯٴيب ْٛصٳيذ٧يِ آٳٺيب تٴٺيب چيضٹيبيي تيأٯيٲ
ٯيؿٶد ٣ٸ ثب ٯٴب ْٛرٶد ايٲ ربٯٔٸٹب ٯٶا٠ٛت داؿتٸ ثبؿيذ ،ٹيش چٴيذ اص ساٷ دي٨يش اٟؼيب٭
ٯخت ٚ٬ثال آٳٺب سا ٛشا ٧شٛتٸ ثبؿذ ٵ سٵص٧بس ثب ٯـ٠تٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ آٳبٱ سا ؿ٤ٴزٸ دٹيذ»
(ٹٰبٱ ،د ،9ف.)158
ثب تٶرٸ ثٸ آٱ چٸ دس ثبة ٗبيت ٵ ٣بسٵيظٷ ٯٜٺٶ٭ ٯٴب ْٛٯ٬ي ٜ٧تٸ ؿذ ،ٳ٠ذ ٵ ثشسػي آٱ
دس ػبحت اٳذيـٸ ػيبػي اػال٭ ٯؼت٬ض٭ ر٣ش دٵ ٯ٠ذٯٸ اػت.
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«اٳؼبٱ ٯٶرٶدي ارتٰبٓي اػت» .ايٲ ٧ضاسٷ سا ٯيتٶاٱ ي٤ي اص ٬٣يذيتشيٲ ٧ضاسٷٹبي
ثٴيبديٲ دس ٓ٬ٶ٭ ارتٰبٓي داٳؼت ٣ٸ ٯحٰ ٪اُٺبسٳِشٹبي ٯختٜ٬ي ٧شدييذٷ اػيت .ا٣خيش
ٟشيت ثٸ اتٜبٛ ٝي٬ؼٶٛبٱ ػيبػي ارٓبٱ داسٳذ ٣ٸ اٳؼبٱ چٸ ثبٌ٫جْ ،يب ثبيهٌشاس ٵ ايرتيبس
ارتٰبٓي اػت ٵ اص ايٲ سٵ ثٸ تـ٤ي ٪ارتٰبٓبس اص ؿ٪٤ٹبي ثؼيي ٵ اٵ٫يٸ آٱ چٶٱ «أٹ٪
ا٠٫شيٸ ٵ أٹ ٪اٰ٫ح٬ٸ ٵ ا٫ؼ٤ٸ ٵ ا٫جيت» (ٯالكذسا ،1354 ،د ،1ف )491-489تب ٵاحذٹبي

ػيبػي -ارتٰبٓي ٧ؼتشدٷتش ٯبٳٴذ «ٯذيٴٸ ،اٯٮ ٣جبس ،ارتٰبّ اٹٓ ٪ب٫ٮ» (ًٶػيي،1391 ،
ف )214ٹٰت ٰ٧بؿتٸ اػت ثٸ تٔجيش آية اهلل رٶادي آٯ٬ي «ٯٶهٶّ ٯضثٶس تب آٱرب ٣ٸ ثٸ
ٳ ٪٠داٳـٰٴذاٱ ٵ ٯتٶٱ ديٴي ٵ اػتٴبد ثٸ آيبس ثبص ٯي٧شدد ،ٯٶسد ثحج ٵ چيب٫ؾ ٳيؼيت»
(رٶادي آٯ٬ي ،1383 ،د ،17ف.)40
ثٴبثشايٲ دس ايٲ٣ٸ اٳؼبٱٹب ثٸ ٓ٬ي ٪ٯخت٬يً ٚجئيي ،ػشؿيتي ،رجيشي ٵ ارتييبسي اص
اثتذاي تبسيخ ثٸ دٳجب ٩تـ٤ي ٪ارتٰبٓبس ثضس ٥ٵ ٣ٶچ ٢اٳؼبٳي سٛتيٸاٳيذ ،ؿي٤ي ٳيؼيت.
ا٣ٴٶٱ ػؤا ٩اػبػي ايٲ اػيت ٣يٸ چٴيبٱ٣يٸ أٛيب ٩اسادي اٳؼيبٱ ٹيذ ٙٵ ٗيبيتي داسد،
(ٯٌٺشي ،1368 ،ف )40-38ػيش حش٣تي رٶاٯْ ٳيض ٹذ ٙٵ ٗبيتي داسد يب ٳٸ؟
دس پبػخ ثبيذ ٜ٧ت ٣ٸ اػبػبً دس رٺبٱثيٴي ا٫ٺي ٹٰيٸ حش٣يتٹيبي ٯٶريٶد دس ٓيب٫ٮ
ر٠٬ت ثٸػٶي ٹذٛي سٹؼپبسٳذ ٣ٸ ثش حؼت ٯبٹيت ٵ ٣يٜيت ٵرٶدي ٹذ٧ٙزاسي ؿذٷاٳذ،
«حٮ إٱ اهلل رٔ٤٫ ٪ٮ ٓال٭ ٯشتجٸ ٛي السعبدة ٵ ا٫ـي٠ب ٵ ّمنزلةة ٵ تٜبكيي٬ٺب يتٴحليش،
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ٛؼٔبدتٺب ثحؼجٺب» (اثٲٓشثي ،ثيتيب ،د ،2ف .)353دس ٯييبٱ ٛي٬ؼيٶٛبٱ ػيبػيي رٶاريٸ
ٳليشا٫ذيٲ ًٶػي ربٯٔٸ سا ثشاي ٹيئت تش٣يجي ٵ تأ٫يٜي آٱ داساي اح٤ب٭ ٵ آحبس ٵييظٷ ثيٸ
رٶد (ًٶػي ،1391 ،ف )280ٵ ٗضا٫ي آٱ سا ٯبٳٴذ اٛشاد داساي ٹيذ ٙٯييداٳيذٗ( .ضا٫يي،
ثيتب ،د ،1ف.)273
ٓالٯٸ ًجبًجبيي ثب ثشرؼتٸٳٰٶدٱ حش٣ت ت٤بٯ٬ي رٶاٯْ آٳٺب سا ٹٰيٶاسٷ دس رؼيتزٶي
كال ٵ ثٺتشؿذٱ ٵ تح ٞ٠ػٔبدس ٯٔشٛي ٣شدٷ ٵ آٱ سا اٯشي ٯيداٳذ ٣ٸ «چيضي ٳيؼيت
٣ٸ ٣ؼي ثتٶاٳذ آٱ سا اٳ٤بس ٣ٴذ ،چٶٱ ارتٰبٓي ٣ٸ ػش ٵ ٣بسؽ ٯٴتٺي ثٸ ًجئيت اػيت،
حب٫ؾ حبً ٩جئت اػت ،دس ايٲ٣ٸ ٯبٳٴذ ًجئت ٯتٶرٸ ثٸ ػٶي ٰ٣ب ٩اػت» (ًجبًجبيي،
 ،1374د ،2ف)224؛ ثٴبثشايٲ اص ٯٴِش ٬ٛؼٜٸ ػيبػي اػالٯي «ثيتشديذ ،رٶاٯْ ثـشي ثب
اٹذا ٙٯٔي٘ٴي ثٸ تذسيذ ؿ ٪٤ٯي٧يشٳذ» (ريٶادي آٯ٬يي ،1383 ،د ،17ف )79ٵ دس ػييش
حش٣تي رٶد ثٸػٶي ٯ٠لذي سٹؼپبسٳذ ٣ٸ «اٛشاد آ٧بٹبٳٸ يب ٳبآ٧بٹبٳٸ دس پي آٱ ٹؼيتٴذ»
(ٹٰبٱ).
ٳِب٭ ػيبػي اػال٭ ٯجتٴي ثش ٳٶٓي رٺبٱثيٴي اػيت ٣يٸ رذاٵٳيذ سا ٯجيذأ ٵ آٛشيٴٴيذٷ
ٯٶرٶداس ٵ اٳؼبٱ سا ٯٶرٶدي ٵاثؼتٸ ٵ ٳيبصٯٴذ ثٸ اٵ ٯٔشٛي ٯي٣ٴذ .ثش ايٲ اػبع ًجئي
اػت ٣ٸ «ثشاي آٱ٣ٸ ػيشؽ ٯجتٴي ثش ح٠بي ٞٵ ٹٰبٹٴ ٦ثب ٵأٟيتٹب ٵ ثش٣ٴبس اص اٵٹب٭ ٵ
تخيالس ثبؿذ ،ٳب٧ضيش اػت ساثٌٸي ٓجٶديت ٵ سثٶثيت ٛٶ ٝسا ٯٶسد تٶرٸ ٟيشاس دٹيذ ٵ ثيش
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اػبع ايٲ اكي ٪ٵ ثيب ٯالحِيٸي آٱ ثشٳبٯيٸسييضي ٣ٴيذ» (ٯليجب ييضدي ،1383 ،د،1
ف .)106اٳؼبٱ دس چبسچٶة رٺبٱثيٴي ا٫ٺي اص ي ٢ػئبدس ربٵداٳيٸ ٵ ثيبيتش اص ػيٌح
صٳذ٧ي ٯبدي ثشرٶسداس ٯيثبؿذ ٣ٸ كذا٫جتٸ ثٸ ٯٔٴبي ٳٜي ٯٴب ْٛٯبدي ٳيؼيت ،ث٤٬يٸ «ثيٸ
ايٲ ٯٔٴبػت ٣ٸ ثبيذ ساثٌٸ دٳيب سا ثب صٳذ٧ي اثذي ح َٜٵ اٳذاصٷاؽ سا دس ٯؼيش ٵكيٶ ٩ثيٸ
ػٔبدس ربٵداٳٸ رٶد سٓبيت ٣ٴذ ٵ ...آٱ سا ٹٰبٱًٶس ٣ٸ ٹؼت ئٴي ثيٸ ٓٴيٶاٱ ٵػيي٬ٸ ٵ
ٯ٠ذ٘ٯٸ ثـٴبػذ ٵ ٯٶسد ثٺشٷثشداسي ٟشاس دٹذ» (ٹٰبٱ ،ف)102-98؛ چشا ٣ٸ ٳِب٭ دار٬يي
ٵرٶد اٳؼبٱ ٯتـ ٪٤اص سٵ ٯزشد ٵ رؼٮ ٯبدي اػيت ٵ آٱچيٸ «ٯ٠يٶ٘٭ اٳؼيبٳيت اٳؼيبٱ
اػت ،ٹٰبٳب سٵ صٵا٩ٳبپزيش اٵػت ٣ٸ رؼٮ صٵا٩پزيش رب٣ي سا ثيٸ ٹٰيشاٷ داسد» (ريٶادي
آٯ٬ي ،1381 ،ف.)45
ٛي٬ؼٶٛبٱ ػيبػي اػالٯي ثب تٶرٸ ثٸ اكٶ ٩ثٴيبديٲ رٺبٱثيٴي ا٫ٺي ،ٳيبصٹبي اٳؼبٱ سا
ثٸ دٵ ٟؼٮ ٬٣ي ت٠ؼيٮ ٳٰٶدٷاٳذ ٵ ٳِب٭ ارتٰبٓي سا دس س ْٛٹش دٵ ٟؼٮ ثب ح َٜاٵ٫ٶيتٹب ٵ
اكٶ ٩ٵ ٛشٵّ آٱ ٯؼئٶ ٩ٯيداٳٴذ:
 آٱچٸ ثشاي ٣ؼت ػٔبدسٰ٣ ،ب٩يبثي ،ٹذايت ٵ تشثيت اٳؼبٱ هشٵسي اػت. ٳيبصٹبيي ٣ٸ كشٛبً ثٸ صٳذ٧ي ٯب٫ي اٳؼبٱ ٯشتجي اػت ٵ دس رٺت دػتيبثي ثٸ سٛيبٷ ٵآسٯبٱٹبي ٯبدي اٵ ٟشاس داسٳذ (ٯلجب يضدي ،1386 ،د ،2ف.)303
ثب تٶرٸ ثٸ ايٲ دٵ ٳٶّ ٳيبص ثٴيبديٲ ،اٹذا ٙٳِب٭ ارتٰبٓي اٳؼبٱ سا ٯيتٶاٱ ثٸ دٵ ٟؼٮ
ٹذ٣ ٙالٱ ٵ اٹذا ٙساٹجشدي (ًٶػي ،1391 ،د ،1ف )47-44ت٠ؼيٮ ٳٰٶد:
ٗ )1بيت ٣الٱ ٳِب٭ ارتٰبٓي
ٗبيت ٣الٱ ٳِب٭ ارتٰبٓي دس ٬ٛؼٜٸ ػيبػي اػالٯي ٣ٸ ٯالكذسا اص آٱ ثيٸ «ٛيب٫خيش
األٛو ٪ٵ اٰ٤٫ب ٩األٟلي» (ٯالكذسا ،1354 ،ف )491-489تٔجيش ٯي٣ٴذ راتيبً ٯٌ٬يٶة
اػت ٵ ثٸ ٟٶٛ ٩بساثي «٫يغ ٵسا ٹب ؿيي آريش يٰ٤يٲ أٱ يٴب٫يٸ ايٳؼيبٱ أِٓيٮ ٯٴٺيب»
(ٛبساثي ،1374 ،د ،1ف )101ٵ ايٲ ٗبيت ٣الٱ ثيشاي ٹٰيٸ آحيبد اٳؼيبٳي ٵ ٳِيب٭ٹيبي
٣ٶچ ٢ٵ ثضس ٥ارتٰبٓي ي٤ؼبٱ ٯيثبؿذ؛ چشا٣ٸ ا٧ش «ػٔبدس اٛشاد اٳؼيبٱٹيب ثيٸ ريبًش
ارتالٛي ٣ٸ ثب ٹٮ داسٳذ ٯخت ٚ٬ٯيؿذ ،ي ٢ربٯٔٸ كب٫ح ٵ ٵاحيذي ٣يٸ هيبٯٲ ػئبدس
اٛشاد آٱ ربٯٔٸ ثبؿذ ،تـ٤ي ٪ٳٰي٧ـت ٵ ٹٮ چٴيٲ ا٧ش ػٔبدس اٳؼبٳٺب ثٸ حؼت اريتالٙ
اٌٟبس ٵ ػشصٯيٲٹبيي ٣ٸ دس آٱ صٳذ٧ي ٯي٣ٴٴذ ،ٯخت ٚ٬ٯيؿذ ...آٱ ٵٟت دي٨ش اٳؼبٱٹيب
ٳٶّ ٵاحذي ٳٰيؿذٳذ ...ٵ ارتٰبّ اٳؼبٳي ػيش ت٤بٯ٬ي ٳٰيداؿت ٵ اٳؼبٳيت اص ٳ٠ق ٯتٶرٸ
ثٸ ػٶي ٰ٣ب ٩ٳٰيؿذ؛ چٶٱ ٳ٠ق ٵ ٰ٣ب٫ي ٵرٶد ٳذاسد ،ٯ٨ش ايٲ٣ٸ ي ٢رٺت ٯـتش ١ٵ

حبثت ثيٲ ٹٰٸ اٳؼبٱٹبي ٧زؿتٸ ٵ آيٴذٷ ثبؿذ» (ًجبًجبيي ،1374 ،د ،16ف.)269-268
ٯالكذسا دس ؿٶاٹذا٫شثٶثيٸ ً٬ت آرشس سا «أك ٪٣ ٪سةعبدة» (ٯالكيذسا ،1360 ،د،1
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ف )368ٯٔشٛي ٣شدٷ٣ ،ٸ ؿ ٪٤تب٭ ٵ اتٮ آٱ ثب «ٳي ٪ثٸ ٟشة ٰ٣ب ٩ٯٌ ٞ٬ئٴيي ريذاي
ػجحبٱ» (رٶادي آٯ٬ي ،1379 ،د ،3ف )474تح ٞ٠ٯيي يبثيذ؛ ثٴيبثشايٲ ٹيذ ٙٳِبٯيبس
ارتٰبٓي ايٲ اػت ٣ٸ ٣شاٯبس ارالٟي ٵ ٛوبئ ٪اٳؼبٳي دس ٵرٶد آحبد آوب ربٯٔٸ ٳٺبديٴٸ
ؿٶد ٵ تٰب٭ ت٤بپٶٹبي ٛشدي ٵ ارتٰبٓي دس ٳٺبيت ثٸ ت٠شة ثيٸ رذاٵٳيذ ٵ ٹيذايت ربٯٔيٸ
ثـشي ثٸ ايٲ ػٔبدس ِٰٓي ٯٴزش ؿٶد ٣ٸ ايٲ ٳيض اٯ٤بٱپزيش ٳيؼت ،رض ايٲ٣ٸ دس ٬٣ييٸ
أٛب ٩ٵ آٰب ٩ٵ ٟٶآيذ ٵ ػيبرتبسٹب «ربٳيت اهلل» سٓبييت ؿيٶد (ٯالكيذسا ،1360 ،د،1
ف.)368
 )2اٹذا ٙساٹجشدي ٳِب٭ ارتٰبٓي
ٹذ ٙاػبػي اص ر٠٬ت اٳؼبٱ ٵ پيسيضي ٳِيب٭ٹيبي ارتٰيبٓي ٛيشاٹٮآٵسدٱ صٯيٴيٸي
ؿ٤ٶٛبيي اػتٔذادٹبي ٯتٔب٫ي اٳؼبٳي ٵ تشثيت اٳؼبٱٹبي ٣بٯ ٪اػت؛ اٯب تح ٞ٠ايٲ ٹذٙ
٣الٱ ،ٯؼت٬ض٭ تح ٞ٠اٹذاٛي ٯيبٳي ٵ ثٸ تٔجيشي اٹذا ٙساٹجشدي اػت تب صٯيٴٸ تح ٞ٠آٱ
ٹذ٣ ٙالٱ ٛشاٹٮ ٧شدد .ثب ايٲ ٵك ،ٚي٤ي اص ٳيبصٹبي اكي ٪رٶاٯْ اٳؼبٳي ٣ٸ سيـيٸ دس
ر٠٬ت ٳٶّ ثـش داسد ،ٳيبصٹبيياٳذ ٣ٸ ثب رٴجٸ رؼٰبٳي اٳؼبٱ ٯشتجي ٯيثبؿٴذ ٵ ثذٵٱ سٛيْ
آٳٺب اٳؼبٱ ٵ ٳِب٭ ارتٰبٓي اٳؼبٳي ثبٟي ٳخٶاٹذ ٯبٳذ تب ثخٶاٹذ ثٸ ٰ٣ب ٩اثذي ٳبئ٧ ٪شدد.
سػٶ ٩رذا 3دس سٵايتي ٛشٯٶدٳذَ٬َٛ« :ٶٕ َ٫ب اْ٫خُجٕضُ ٯب كَٓ٬يٕٴب ٵٓ ي كٰٕٔٴب ٵٓي ادٛيٕٴب َٛشائٙنٓ سٓثِٴب»:
ا٧ش ٳبٱ ٳجبؿذ ،ٯب ٳٸ ٯيتٶاٳيٮ ٳٰبص ثخٶاٳيٮ ٵ ٳٸ سٵصٷ ث٨يشيٮ ٵ ٳٸ ٵارجبس ا٫ٺي سا ادا ٣ٴيٮ
(٬٣يٴي ،1365 ،د ،5ف.)73
اصايٲ سٵ ي ٢ٳِب٭ ارتٰبٓي ٯٌ٬ٶة ٳِبٯي اػت ٣ٸ دس آٱ اٛيشاد ربٯٔيٸ داساي ػيٌح
صٳذ٧ي ٯبدي ٯ٠جٶ٫ي دس صٯيٴٸ رٶسا ،١پٶؿب ،١ٯؼ٤ٲ ،ػيبػت ٵ ح٤ٶٯت ٯبٳٴذ آٱ ٵ ثيش
اػبع اكٶٓ ٩ذا٫ت ٵ احؼبٱ ثبؿٴذ ٵ دس ٳتيزٸ ؿشايي ثشاي ؿ٤ٶٛبيي اػتٔذادٹبي سٵحي
ٵ تٔب٫ي ٯٔٴٶي ٹٰٸ اٳؼبٱٹب ٛشاٹٮ ثبؿذ .پغ ثٸًٶس رالكٸ ػٔبدس دس ٳِيب٭ ارتٰيبٓي
ٯٶسد ٟجٶ ٩اػال٭ «دس ثشرٶسداسي اص ٫زايز ٯبدي رالكٸ ٳٰيؿٶد ،ث٤٬ٸ ٯذاس آٱ ٵػييْتيش
اػت ،ي ٢ٳبحيٸاؽ ٹٰيٲ ثشرٶسداسي اص صٳذ٧ي دٳيبػت ٵ ٳبحيٸ دي٨يشؽ ثشريٶسداسي اص
ػٔبدس ارشٵي اػت ٣ٸ اص ٳِش اػال٭ صٳذ٧يِ ٵأٟيي ٹيٮ ٹٰيبٱ صٳيذ٧ي آريشس اػيت»
(ًجبًجبيي ،1374 ،د ،4ف.)172

169

سال شانزدهم /شماره شصت و دوم  /تابستان 92

170

تح ٞ٠اٹذا ٙساٹجشدي ٵ دس ٳتيزٸ ٹذ٣ ٙالٱ دس ٳِب٭ ارتٰيبٓي اص ٓٺيذٷ ٛيشد ٛيشد
ٵاحذٹبي ٓوٶ ٳِب٭ ثش ٳٰي آيذ ،ث٤٬ٸ ٳيبصٯٴذ ػبصٵ٣بسي اػيت ٣يٸ آٱ سا تٔيبٵٱ ريذٯبتي
ٯيٳبٯٴذ؛ «ثٸ ايٲ ٯٔٴب ٣ٸ يبسيدٹٴذٷ ٰٓ٬ي اٳزب٭ ٯيدٹذ ٣ٸ ثبٓج ٰ٣يب ٩ييبسي٧يشٳيذٷ
ٯي ؿٶد؛ ٯبٳٴذ ٹٰ٤بسي اٳؼبٳي ثيب اٳؼيبٱ دي٨يش ثيشاي سٛيْ ٳييبص ٵي» (ًٶػيي،1391 ،
ف.)248
هشٵسس تٔبٵٱ دس صٳذ٧ي ارتٰبٓي اٳؼبٱ ثٸ حذي اػت ٣ٸ ٛي٬ؼيٶٛبٱ ػيبػيي آٱ سا
پبيٸ ؿ٧ ٪٤يشي ٳِب٭ ارتٰبٓي ٵ ٛل ٪ٯٰييض اٳؼيبٱ ٵ حييٶاٱ داٳؼيتٸ ٵ ٳيٶّ اٳؼيبٳي سا
ثٸ ٧ٶٳٸ اي تٜؼيش ٵ تح٬ي ٪ٯي٣ٴٴذ ٣ٸ «ٵرٶدؽ ثٸ اٛشاد ٯٰ٤ٲ ٳيؼت» (اسد٣بٳي،1385 ،
د ،1ف .)49-48ٯالكذسا تحٰ٣ ٞ٠ب ٩اٳؼبٳي سا ٯتٶ ٟٚثش تٔيبٵٱ ارتٰيبٓي ٯييداٳيذ ٵ
ٯيٳٶيؼذ« :ؿ٤ي ٳيؼت ٣ٸ اٳؼبٱ ثٸ ٰ٣ب٫ي ٣ٸ ثٸربًش آٱ ر ٞ٬ؿذٷ اػت ٳٰيسػذ ،ٯ٨ش
ثٸ تـ٤ي ٪ارتٰبٓي ٣ٸ ٹش ي ٢اص آوب ثب دي٨شاٱ دس س ْٛاحتيبربس تٔبٵٱ داؿيتٸ ثبؿيذ»
(ٯالكذسا ،1354 ،د ،1ف .)491-489دس ٯيبٱ دي٨ش ٳح٬ٸٹبي ٤ٛشي دس ٬ٛؼٜٸ ػيبػيي
اػالٯي ،ارٶاٱ ا٫لٜب ٳيض ٵرٶد ربٯٔٸ سا دس رٺت سػيذٱ اٳؼبٱ ثٸ ٰ٣يبيس ريٶيؾ يص٭
داٳؼتٸ ٵ ٯٔت٠ذ ثٶد« :كال دٳيب ٵ ػٔبدس آرشس رض ثب ٹٰ٤بسي اٛشاد تٰب٭ ٳـٶد ٵ ثيشاي
دػتيبثي ثٸ آٱ يص٭ اػت پي٤شٹبي پشا٣ٴذٷ ٧شد ٹٮ آيٴذ تب ٳيشٵي ٵاحذي سا ؿ ٪٤دٹٴيذ،
ثٸ٧ٶٳٸاي ٣ٸ ٧ٶيب ٹٰٸ اٛشاد دس ح٤ٮ ي ٢پي٤ش ٵ ي ٢سٵ ؿٶٳذ» (ارٶاٱ ا٫لٜب،ٝ1405 ،
د ،3ف .)375آية اهلل ٯلجب يضدي هشٵسس تٔبٵٱ سا اٯشي ٓ٬٠ي داٳؼتٸ ٵ دس اػتذي ٩ثٸ
آٱ ٯي ٳٶيؼذ« :اٳؼبٱ ثب ٓ ٪٠رٶد دس ١ٯي٣ٴذ ٣ٸ ثٸتٴٺبيي ٟبدس ثٸ تأٯيٲ ٳيبصٯٴذيٹبي
صٳذ٧ي رٶيؾ ٳيؼت؛ ٹٮ دس تأٯيٲ ٳيبصٹبي ٯبدي ٯخ٫ ٪جبع ،ٯؼي٤ٲ ٵ ٗيزا احتييبد ثيٸ
ٹٰ٤بسي دي٨شاٱ داسد ٵ ٹٮ دس تأٯيٲ ٳيبصٹبي ٯٔٴٶي ...ٵ اص ايٴزبػت ٣ٸ ٓ٠ي ٪ثيٸ ٫يضٵ٭
ٯٔبؿشس ثب دي٨شاٱ ،پيٶٳذدادٱ صٳذ٧ي ثٸ صٳذ٧يِ دي٨شاٱ ٵ تٔبٵٱ ٵ ٹٰ٤بسي ثب آٳبٱ دس سْٛ
ٯـ٤الس صٳذ٧ي ح٤ٮ ٯي٣ٴذ» (ٯلجب يضدي ،1383 ،د ،3ف.)31
ثٴبثشايٲ هشٵسس تٔبٵٱ رذٯبتي ي ٢هشٵسس ٓ٬٠ي اػت ٵ چٴيبٱ٣يٸ تأ٣ييذ ؿيذ ،دس
هشٵسس تٔبٵٱ دس ٳِب٭ ارتٰبٓي ،تٜبٵتي ٯيبٱ ٳِب٭ ٹبي ارتٰبٓي ثؼيٌي ٯبٳٴيذ ٟجي٬يٸ ٵ
دٹ٤ذٷ ٵ ؿٺش٣ ،ـٶس ٵ ٳِب٭ رٺبٳي ٳيؼت؛ اصايٲ سٵ ثش اػبع ٬ٛؼٜٸ ػيبػي اػيالٯي ،دس
ٳِب٭ حب٣ٮ ثش تٔبٯالس رٺبٳي٣ ،ـٶسٹب ثشاي سػيذٱ ثٸ اٹيذا٣ ٙيالٱ ٵ ساٹجيشدي ريٶد

ٳيبصٯٴذ تٔبٵٱ رذٯبتي ٹؼتٴذ.
دس ٵا ْٟچٶٱ اٯ٤بٳبس ٵ تٶاٳٰٴذيٹبي ٵاحذٹبي ػيبػي دس ٓشكٸ رٺبٳي ٯحذٵد ٵ دس
ثؼيبسي اص ٯٶاسد ثشاي تحٗ ٞ٠بيت ٳٺبيي اص حيبس اٳؼبٳي ٳب٣بٛي ٯيثبؿذ ،اػت٠شاس ٓذا٫ت،
ثشاثشي ،اٯٴيت ٵ تٶػٔٸ دس رٺت سؿذ ٵ است٠بي ٣يٜيت ٯبدي ٵ ٯٔٴٶي صٳذ٧ي ثـش اص رٰ٬ٸ
اٯٶسياٳذ ٣ٸ ٳيبصٯٴذ تٔبٵٱ رذٯبتي دس ربٯٔٸ رٺبٳي اػت؛ اصايٲسٵ ثش اػبع ٯجبٳي اٳذيـٸ
ديٴي ٵ آساي ٛي٬ؼٶٛبٱ ػيبػي اػالٯي ،ٳِب٭ اػالٯي ٵ ثيٸًيٶس ٬٣يي ٹييچ ٵاحيذي اص
ٵاحذٹبي ساٹجشدي ٳِب٭ حب٣ٮ ثش تٔبٯالس رٺبٳي چٶٱ ثٺجٶد ٵهئيت اٟتليبدي ،حجيبس
ػيبػي ،است٠بي ٛشٹٴ٨ي ٵ دس ٳتيزٸ ٛشاٹٮ ؿذٱ صٯيٴٸ ٳي ٪ٵاحذٹب ثٸ ٰ٣ب ٩اثذي اٳؼيبٳي
ٯؼت٬ض٭ احؼبع ٯؼئٶ٫يت ٹٰٸ ٵاحذٹبػت.
ٓالٯٸ ًجبًجبيي دس ري ٪آيٸ «ٵٓإِٱْ ٳََ٤خُٶا أَيٰٓبٳَٺٔٮٕ ٯٙٲْ ثٕٓٔذٓٓ ٙٺٕذٙٹٙٮٕ ٵًَٓٔٓٴُيٶا ٙٛيي دٙييٴُ٤ٙٮٕ
َ٠َٛبتُ٬ٙٶا أَئِّمَةَ اُْٜ٤ْ٫شِ إِٳَٺٔٮٕ َ٫ب أَيٰٓبٱَ َ٫ٺٔٮٕ» (تٶثٸ )12 :ثٸصيجبيي تٰبيض ت٤ٜيش اػيالٯي ٵ اٳذيـيٸ

ٹٰبٱًٶس ٣ٸ دس ٯٜٺٶ٭ ؿٴبػي ٯٴب ْٛٯ٬ي اؿبسٷ ؿذ ،ايذٷ ٯٴب ْٛٯ٬ي سيـيٸ دس ٳِشييٸ
دٵ٫ت -ٯ٬ت داسد ٵ اص ٹٰيٲسٵ ٹٰٸي اٹذا ٙٯ٬يي ،ػيبػيتٹيبي ٯ٬يي ،ساٹجيشد ٯ٬يي ٵ
ػيبػت ربسري سا دس رٺت توٰيٲ ٵ تخجيت رٶد ٹذايت ٯيٳٰبيذ .دس ٟب٫ت ٳِشيٸ دٵ٫ت-
ٯ٬ت ،ح٤ٶٯتٹب ثٸ ٓ٬ت ايٲ٣ٸ ٯـشٵٓيت رٶد سا اص ٟشاسداد ٵ پزيشؽ ٯ٬تي ربف ٣يٸ دس
ٯشصٹبي ػشصٯيٴي ٯـخلي صٳذ٧ي ٯي٣ٴٴذ ،ارز ٯيٳٰبيٴذ ،تٴٺب ٵُيٜٸ داسٳذ ٣ٸ ثٸ دٳجب٩
تخجيت ٵ تأٯيٲ ٯٴب ْٛٹٰبٱ ٯ٬ت دس ػيبػت ربسري رٶد ثبؿٴذ.
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ٯبدي دس تح ٞ٠تٔبٵٱ رذٯبتي دس ٳِب٭ رٺبٳي سا تجييٲ ٯي٣ٴذ« :دس سٵاثٌـبٱ ثب ٯ٬تٹبي
هٔي ،ٚتٴٺب ثٸ ٯٴب ْٛرٶد ٯياٳذيـٴذ ٵ ثب اٳذ ١ثٺبٳٸاي پيٰبٱ ٯيؿ٤ٴٴذ؛ ثب اييٲ تٶرييٸ
٣ٸ ثٸ ٹش ؿ ٪٤ٯٰ٤ٲ ثبيذ ٯٴب ْٛٯ٬ت ٵ ٣ـٶس رٶد سا تأٯيٲ ٣ٴٴذ ،ٹشچٴذ ٯبيٸ ػيش٣ٶثي
ٯ٬ت هٔي٣ ٚٸ ح ٞثب اٵػت ؿٶد؛ اٯب سٵؽ پيبٯجشاٱ ٵ ٳيض پيب٭ اديبٱ ا٫ٺي ايٲ اػت ٣يٸ
تأٯيٲ ٯٴب ْٛرٶاٯْ ثـشي ثٸ سٓبيت ٹٰٸربٳجٸ ح ٞثؼت٨ي داسد؛ اصايٲسٵ دس ٹيش ؿيشايٌي
ثبيذ ثش ح َٜح ٞٵ حٰبيت اص آٱ پبي ٛـشد» (ًجبًجبيي ،1374 ،د ،5ف)161؛ دسحب٫ي٣ٸ
دس رٴب ٯ٠بث ،٪ٯٶس٧ٴتب تأ٣يذ ٯي٣ٴذ ٣ٸ «ٯٰ٤ٲ اػت ػيبػتٰذاساٱ ادٓب ٣ٴٴذ ٣ٸ ثٸربًش
ٓذا٫ت يب ك٬ح يب ثٺتشػبرتٲ رٺبٱ تلٰيٰبتي سا اتخبر ٯي٣ٴٴذ؛ اٯب ايٲ ٌٟٔي اػيت ٣يٸ
ي ٢ػيبػتٰذاس ٹيچ٧بٷ ٳجبيذ ٯٴب ْٛٯ٬ي رٶد سا ٛذاي است٠يب اكيٶ ٩ارالٟيي ٵ آسٯيبٳي دس
رٺبٱ ٳٰبيذ» (.)Morgenthau,1952,p.987
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دس ثشاثش ايٲ ديذ٧بٷ ،ح٤ٶٯت اػالٯي ٯـشٵٓيت رٶد سا ٳٸ اص ربٳت ٯشد٭ ث٤٬ٸ اص ػٶي
رذاٵٳذ ٯي داٳذ ٵ رٶد سا اكب٫تبً دس ثشاثش رذاٵٳذ ٵ ٳٸ دس ثشاثش ٯشد٭ ٯؼئٶ ٩ٯيداٳذ؛ ٹش چٴذ
٣ٸ ايٲ اٯش ٳبٛي تٔٺذا س ح٤ٶٯيت اػيالٯي دس ثشاثيش ٯشدٯيي ٣يٸ حبٰ٣ييت آٱ سا ٟجيٶ٩
٣شدٷاٳذ ،ٳٰيثبؿذ ،ثٴبثشايٲ دس ٬ٛؼٜٸ ػيبػيي اػيالٯي ،اص آٱريب ٣يٸ ح٤ٶٯيت ٵ حيب٣ٮ
اػالٯي ر٬يٜٸ رذا ثش سٵي صٯيٲ اػت ٳٰيتٶاٳذ ػيبػتٹب ،ثشٳبٯيٸٹيب ٵ اٟيذاٯبس ريٶد سا
ٯحذٵد ثٸ ٯ٬تي ربف ٵ دس چبسچٶة ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي ٯٔيٴي ٣ٴذ ٵ ثيٸ دي٨يش ٯ٬يتٹيب
(ثٴذ٧بٱ رذا) ثيتٶرٸ ثبؿذ.
تجييٲ ٣بسٵيظٷ ح٤ٶٯت اػالٯي دس ػيبػت ربسري ٯتوٰٲ ر٣ش ػٸ ٯٌ٬ت ٯيثبؿذ:
ا )ٚ٫ثش اػبع ٯجبٳي اٳذيـٸ ديٴي ،ح٤ٶٯت اػالٯي تذاٵ٭ سػب٫ت اٳجيب ؿٰشدٷ ٯيؿٶد.
ايٲ ح٠ي٠ت سا ٯيتٶاٱ دس آيبس ٯختٟ ٚ٬شآٱ ٵ ػٴت ٵ ػيشٷ سػيٶ٧ ٩شاٯيي اػيال٭ 3ٵ
ائٰٸ ٯٔلٶٯيٲ 6ٯـبٹذٷ ٣شد .پيبٯجشاٱ دس ًٶ ٩تبسيخ اص ربٳت رذاٵٳذ ٯجٔٶث ٯيؿيذٳذ
تب ٯشد٭ ٯؼتؤ ٚسا ثيذاس ٣ٴٴذ ٵ دس ٳتيزٸ ٯشد٭ رٶد سا اص ٟيذ ٵ ثٴذ ٯؼت٤جشاٱ آصاد ػبصٳذ
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ٵ تحت تٔب٫يٮ ديٲ (ٵٓئِٰٓٔ٬ٺٔٮٔ اٙ٤ْ٫تَبةٓ وَالْحِكّْمَةةَ) (رٰٔيٸ )2:صٯيٴيٸ اػيت٠شاس ٳِيب٭ (آّمِنَةةً
ّمُطّْمَئِنَةً) (ٳح )112 :٪سا ٛشاٹٮ آٵسٳذ؛ اص ٹٰيٲسٵػت ٣ٸ ٟشآٱ ٣شيٮ ٯؼٰ٬بٳبٱ ٵ ح٤ٶٯيت
اػالٯي سا ثٸ ٟتب ٩دس ساٷ رذا ثشاي ٳزبس ٯؼتؤٜبٱ ٛشاٯيرٶاٳذ (ٵَٟٓبتُ٬ٙٶٹٔٮٕ حٓتَى َ٫ب تَُ٤ٶٱَ
ّفِتْنَةٌ ٵٓيُ٤ٶٱَ ا٫ذِيٲُ َ٬ٙ٫ٸ( )ٙث٠شٷ.)193:
ة) رٺييبٳي ثييٶدٱاٹييذا ٙٵ سػييب٫ت اٳجيييبٟ ،ييشآٱ ٣ييشيٮ دس آيييبس ٯتٔييذدي ثييٸ
رٺبٱؿٰٶ٩ثٶدٱ سػب٫ت اٳجيب ثٸٵيظٷ سػٶ٧ ٩شاٯي اػال٭ 3اؿبسٷ ٵ تلشيح ٯي٣ٴيذ ٣يٸ
«سػب٫ت ٳجي ا٣ش٭ 3ثشاي تٶدٷ اٳؼبٱ ٹب دس تٰب٭ آلبس ٵ اٯلبس ثذٵٱ ارتلبف ثٸ تبصي
يب ٛبسػي ٵ ٯبٳٴذ آٱ ثٶدٷ اػت ٵ سٹجشي سػٶ ٩ا٣ش٭ 3ٳيض ثشاي ٹٰٸ ٳبع ٵ تٶدٷ ٯيشد٭
اػت» (رٶادي آٯ٬ي ،1388 ،ف ،)28چٴبٱ٣ٸ اسػب ٩ٳبٯٸ ثٸ سٹجشاٱ ٟذسسٹبي ثضس ٥آٱ
سٵص٧بس رٶد ٯؤيذ ايٲ ٯٌ٬ت ٯي ثبؿذ ،ثٴبثشايٲ ح٤ٶٯت اػالٯي ٣ٸ ي٤ي اص ؿئٶٱ سػيب٫ت
پيبٯجش 3ٵ ٯـشٵٓيت رٶد سا ثٸ ٳلت ٓب٭ اص ًش ٙٯٔلٶٯبٱ دسيبٛت ٣شدٷ اػت ،سػب٫تي
رٺبٳي داسد ٵ ػيبػتٹب ،ثشٳبٯٸ ٹب ٵ اٟذاٯبس آٱ ثبيذ صٯيٴٸ تح ٞ٠آسٯيبٱٹيبي اٳجييب سا دس
ربٯٔٸ رٺبٳي ٛشاٹٮ آٵسد.
د) ثب تٶرٸ ثٸ ٗبيت ٳٺبيي ٵ اٹذا ٙساٹجيشدي ٣يٸ اص ٯٴِيش اٳذيـيٸ ديٴيي ٵ ٬ٛؼيٜٸ
ػيبػي اػالٯي ثشاي ٳِب٭ ارتٰبٓي اٳؼبٱ ؿٰشدٷ ؿذ٣ ،بسٵيظٷ ح٤ٶٯيت اػيالٯي ثيٸ دٵ

مقاالت
نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسالم

ثخؾ ٣بسٵيظٷ اك٬ي ٵ اػبػي ٵ ٣بسٵيظٷٹبي ساٹجشدي ت٠ؼيٮ ٯيؿٶد.
٣بسٵيظٷ اػبػي ح٤ٶٯت اػالٯي ايزبد صٯيٴٸ ٯٴبػت ثشاي ٹذايت ربٯٔيٸ اٳؼيبٳي ثيٸ
ٰ٣ب ٩اثذي ٵ ت٠شة رذاٵٳذ اػت« ،ٹذ ٙٳٺبيي ػيبػت دس اػال٭ دػتيبثي ثيٸ ٛويي٬ت ٵ
ٰ٣ب ٩ٵ اػتٰ٤ب ٩اٳؼبٱٹبػت» (ٯلجب يضدي ،1382 ،ف)76؛ ثٴبثشايٲ ثب تٶرٸ ثٸ ايٲ٣ٸ
« صٳذ٧ي ٵأٟي اٳؼبٳي آٱ اػت ٣ٸ ث٤ٶؿذ اٵيً رٶد ٹذايت ؿٶد ٵ حبٳييبً دس ٯ٠يب٭ ٹيذايت
دي٨شاٱ ثشآيذ» (رٶاد آٯ٬ي ،1383 ،د ،17ف)24؛ ٯٺيٮتيشيٲ ٵُيٜيٸ ح٤ٶٯيت اػيالٯي
اٹتٰب٭ ثٸ تـ٤ي ٪ربٯٔٸاي ػب٫ٮ اػت ٣ٸ ثش تشثيت اٛشاد اػتٶاس ٯيثبؿذ ٵ اٳؼبٱٹب دس آٱ
ثب ػبصؽ ٵ كٜب ٵ كٰيٰيت صٳذ٧ي ٯي٣ٴٴذ (ٹٰبٱ ،ف.)74
٣بسٵيظٷ ٹبي ساٹجشدي ح٤ٶٯت اػالٯي ٳيض ٳبُش ثٸ اٹذا ٙٵ اٟذاٯبتي اػت ٣ٸ صٯيٴٸ ٵ
ٯ٠ذٯٸ ثشاي تح٣ ٞ٠بسٵيظٷ اػبػي ح٤ٶٯت سا ٛشاٹٮ ٯيآٵسد ٵ اص ايٲ ٯٴِش آ٫ياٳذ؛ ٯبٳٴيذ
تالؽ ثشاي تح ٞ٠اٯٴيت ،آػبيؾ ٵ سٛبٷ اٟتلبدي ،آٯٶصؽ ٵ پشٵسؽ.
ثب تٶرٸ ثٸ آٱ چٸ ٜ٧تٸ ؿذ ح٤ٶٯت اػالٯي ٣ٸ دس صٯبٱ ٗيجت دس ٟب٫ت ٳِشيٸ ٵيييت
٠ٛيٸ ٯتز٬ي ؿذٷ ٵ ٹٰٸ ارتيبساس ح٤ٶٯتي سػٶ ٩اهلل 3سا ٳيض داساػيت( ،اٯيب٭ رٰيٴيي،
 ،1386د ،10ف )308داساي اٹذاٛي رٺبٳي اػت .پغ ٣بسٵيظٷ اك٬ي ٳِب٭ ٵيييت ٠ٛييٸ
ايزبد صٯيٴٸ ٹذايت ثشاي ٹٰٸي ٯ٬ت ٹب ثٸ ػٰت ػٔبدس اثذي ٵ اص ثبة ٯ٠ذٯٸ  ٢ٰ٣ثيٸ
ثٺجييٶد ؿييشايي ٙصيؼييت دٳيييٶي دس چييبسچٶة ٟبٓييذٷ «ٵٔػييْ» ٵ ثييش حؼييت اٯ٤بٳييبس ٵ
تٶاٳٰٴذيٹبي ثب ٪ٜٔ٫ٯيثبؿذ.
سػٶ٧ ٩شاٯي اػال٭ 3دس هٰٲ سٵايتي ٯٔيبس اسصؽ ٧زاسي اٟذاٯبس ٛشدي ٵ ح٤ٶٯتي
سا دس ٯٴٜٔتسػبٳي ثٸ ٹٰٸ ٯ٬تٹب ٯٔشٛي ٯي٣ٴذ« ،ٯٲ احت ا٫ٴيبع إ٫يي اهلل؟ ٟيب ٩أٳٜيْ
ا٫ٴبع ٬٫ٴبع» :ٯحجٶةتشيٲ اٳؼبٱٹب ٳضد رذاٵٳذ چٸ ٣ؼبٳياٳذ؟ حوشس ٛشٯٶد :ٳبْٛتشيٲ ٵ
ػٶدٯٴذتشيٲ ٯشد٭ ثشاي اٳؼبٱٹب (٬٣يٴي ،1365 ،د ،2ف .)643دس اػتٴجبى اص ايٲ سٵايت،
تٶرٸ ثٸ ٳ٤بس صيش هشٵسس داسد:
 ) 1ٯٜبد سٵايت اًال ٝداسد ،چٸ دس كذس سٵايت (ٯٲ أحيت ا٫ٴيبع) ٵ چيٸ دس ريي ٪آٱ
(أٳ ْٜا٫ٴبع ٬٫ٴبع)؛ دس ٹش دٵ ٠ٛشٷ اص تٔجيش ٳبع اػتٜبدٷ ٳٰٶدٷ اػيتٓ .الٯيٸ ًجبًجيبيي
ٳبع سا ثٸ ٯٔٴبي ٳٶّ اٳؼبٱ تٔشي ٚٯي٣ٴذ ،ٳٸ اٳؼبٱ ريبف ٣يٸ «ريبٯٔي اػيت ٣يٸ دس
كذ ٝآٱ ٳٸ رلٶكيبس ت٤ٶيٴي اص ٟجي ٪ٳيش ٵ ٯيبد٧ي درب٫يت داسد ٵ ٳيٸ اٯتييبصاس ٗييش
ت٤ٶيٴي ،ٯبٳٴذ داؿتٲ ٓ٬ٮ ٵ ٛو ٪ٵ ٯب ٩ٵ ٳذاؿتٲ آٳٺب ٵ اص ٹٰيٲ رٺت ٣ٸ ثٸ ٹٰٸ اٛشاد
ايٲ رٴغ كبد ٝاػت ،ثيـتش دس رٰبٓت اػتٰٔب ٩ٯيؿٶد ٵ ٰ٣تش ديذٷ ؿذٷ اػت ٣ٸ ثيٸ
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يٛ ٢شد ٳبع ٜ٧تٸ ؿٶد» (ًجبًجبيي ،1374 ،د ،6ف )74ٳبع ثيشاي رٰيْ ٵهيْ ؿيذٷ
اػت؛ دس آيبس ٟشآٳي ٧بٹي ٯشاد اص آٱ پشٹيض٣بساٱاٳٴذ (ٵٓٯٙٲَ ا٫ٴَبعِ ٯٓٲْ يـْشِي ٳَْٜؼٓٸٔ اثٕتَ٘ٙيب ٓ
ٯٓشْهَبس ٙاَ٬٫ٸ( )ٙث٠شٷ٧ ،)207 :بٷ ٣بٛشاٱ ٵ ٯـش٣بٱ (ٵٓٯٙٲَ ا٫ٴَيبعِ ٯٓيٲْ يتَخٙيزُ ٯٙيٲْ دٔٵٱِ اَ٬٫يٸٙ
أَٳْذٓادٖا) (ٹٰبٱ٧ )165 :بٷ ٯٴب٠ٛبٱ (ٵٓٯٙٲَ ا٫ٴَبعِ ٯٓٲْ ئٕجٔذٔ اَ٬٫ٸٓ َٓٓ٬ى حٓيشْ( )ٚٙحيذ .)11 :پيغ
ٳبع ؿبٯ ٪پشٹيض٣بساٱ ٵ ٣بٛشاٱ ٵ ٯٴب٠ٛبٱ ٯيؿٶد (رٶادي آٯ٬يي ،1379 ،د ،2ف.)244
ثب ايٲ ٵك ،ٚٳبع ٯيتٶاٳذ ٹٮ ؿبٯ ٪اٛشاد ٵ ٹٮ ح٤ٶٯتٹب ؿٶد٧ ،يٶ اييٲ٣يٸ ٯييتيٶاٱ
ٰٓٶ٭ ٯ٬تٹب سا ٯ٠لذي ثشاي ٯٴٜٔتسػبٳي ثٸ ؿٰبس آٵسد.
ٛ )2شٹٴ٦ٹبي ٘٫ت ٳ ْٜسا ٹش چيضي ٯي داٳٴذ ٣ٸ اٳؼيبٱ سا دس ايليب ٩ٵ سػييذٱ ثيٸ
ريشاس يبسي ٳٰبيذ (ساٗت اكٜٺبٳي ،ٹٰبٱ ،د ،1ف .)819اص آٱريب ٣يٸ اٳؼيبٱ اٟتويبي
ٯبٹيت ٵرٶدياؽ داساي دٵ دػتٸ ٗبيت ٵ ٯٌ٬ٶة اػت ،ي٤ي ٗبييت ٳٺيبيي ٣يٸ ٹٰيبٱ
ٰ٣بٟ ٩شة ا٫ٺي ٵ ػٔبدس اثذي اػت ٵ دي٨شي اٹذا ٙٙآ٫ي ٵ ٯ٠ذٯي ٣ٸ ثب تأٯيٲ ػٔبدس
دٳيٶي اٳؼبٱ ثؼتش يص٭ سا ثشاي تح ٞ٠ٹذ ٙٳٺبيي اٳؼبٱ ٛشاٹٮ ٯيآٵسٳذ؛ ثٴيبثشايٲ ،ٳٜيْ
ٹش چيضي اػت ٣ٸ اٳؼبٱ سا ثٸ ايٲ دٵ ٯٌ٬ٶة ثشػبٳذ.
 )3تٰبيض ُشيٜي ثيٲ ٳ ْٜٵ احؼبٱ ٵرٶد داسد؛ احؼبٱ ٵ ٳي٤ي٣شدٱ ٹٰيٶاسٷ ثيب اسادٷ ٵ
ٟلذ ٟج٬ي كٶسس ٯي٧ييشد ،اٯيب ٳٜيْ ٵ ٳٜيْسػيبٳي ٯييتٶاٳيذ ثيذٵٱ ٟليذ ثبؿيذ( .اثيٲ
ٓؼ٤شي ،ٝ1400،ف .)188ثش ايٲ اػبع ٯحجٶة تشيٲ ؿخق ٵ ٛشد يب ح٤ٶٯت دس ٳيضد
رذاٵٳذ ٣ؼي اػت ٣ٸ ٹٮ دس اٟذاٯبس اسادي رٶد ٳٰٓ ْٜٶ٭ ٯ٬ت ٹب سا ٯ٬حٶٍ داسد ٵ ٹيٮ
ثٸ ًٶس٬٣ي ،ػيبػتٹب ٵ ثشٳبٯٸٹبي رٶد سا ثٸ ٧ٶٳٸاي ًش سيضي ٳٰبيذ ٣ٸ ٹش چٴذ ثيذٵٱ
ٟلذ ٵ ٗيشٯؼت٠يٮ ،ٯٴبٔٛؾ ٹٰٸي ٯ٬ت ٹب سا دس ثش٧ييشد .ثيب تٶريٸ ثيٸ اييٲ ػيٸ ٯ٠ذٯيٸ
ٯيتٶاٱ ايٲ ٯٔٴب سا اص سٵايت اػتٴجبى ٳٰٶد ٣ٸ ٯحجٶةتيشيٲ اٛيشاد ٵ ح٤ٶٯيتٹيب دس ٳيضد
رذاٵٳذ آٳبٳي اٳذ ٣ٸ ثيـتشيٲ ٳ ْٜسا (چٸ دس صٯيٴٸ ٹذايت ٵ ػٔبدس اثذي ٵ چيٸ دس ٓشكيٸ
تأٯيٲ اٟتلبدي) ثٸ اٳؼبٱٹب (ٰٓٶ٭ ٯ٬تٹب) ثشػبٳٴذ ،ٳٸ ايٲ٣يٸ تٰيب٭ ٹيٮ ٵ ٗيٮ ريٶد سا
ٯحذٵد ٵ ٯلشٵ ٙثٸ ٯ٬ت ربكي ٳٰبيٴذ.
آيبس ٵ سٵايبس دس ايٲ صٯيٴٸ ثؼيبس اػت .آٱچٸ ثٸًٶس ٬٣ي ٵ اص ٯزٰٶّ آيبس ٵ سٵايبس
اػتٴجبى ٯيؿٶد ،ا٨٫ٶيي اػت ٣ٸ دس رٺت ٯ٠بث ٪ايذٷ ٯٴيب ْٛٯ٬يي ٟيشاس داسد ٵ ثيٸ ريبي
تٰش٣ض ثش ٯٴب ْٛٯ٬تي ربف ٯٴٜٔتسػبٳي ثٸ ٰٓٶ٭ ٯ٬تٹب (ا٫ٴبع) سا ٯذ ٳِش ٟشاس ٯيدٹيذ
ٵ ٯجيٲ سٵي٤شدي ثٸ ٯٴب ْٛٳِب٭ اػالٯي دس ػيبػت ربسري اػت ٣ٸ ٯيتٶاٱ ثٸ تجٔيت اص
سٵايبس آٱ «ٯٴب ْٛاٳؼبٳي» (اٳ ْٜا٫ٴبع ٬٫ٴبع) ٳبٯيذ.

مقاالت
نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسالم

ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي چبسچٶثي سا ٛشاٹٮ ٯي آٵسد ٣ٸ دس آٱ ح٤ٶٯيت اػيالٯي ثيٸ ٫حيبٍ
ٯجبٳي ٯـشٵٓيت ٵ ٯبٹيت ٵرٶدي ٵ ٗبيت ٳٺبيي رٶد ،ػئبدس ٯيبدي ٵ ٯٔٴيٶي ٰٓيٶ٭
ٯ٬تٹب سا ٯجٴبي ػيبػت٧زاسيٹب ٵ اٟذا٭ٹبي رٶد ٟشاس دادٷ اػيت ٵ حيب٣ٮ اػيالٯي ٣يٸ
ر٬يٜٸ رذا دس صٯيٲ اػت ،دٗذٗٸ ػٔبدس ٹٰٸ آحبد اٳؼبٳي سا داسد .ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي چتيش
حٰبيتي ح٤ٶٯت اػالٯي سا ثٸ سٵي ٹٰٸ ٯ٬تٹب ٯي٧ـبيذ؛ اٯيب تيأٯيٲ ٵ تويٰيٲ ٯٴيبْٛ
ٯ٬تي ٣ٸ دس ؿشايي ٯٶرٶد رٺبٳي ٵ دس ٯشصٹبي ػشصٯيٴي ٯٔيٴي حبٰ٣يت ٙٳِب٭ اػالٯي سا
پزيشٛتٸاٳذ ،ثٸ ًشي ٞاٵ٫ي ثذيٺي اػت.
ا٫جتٸ ٵأٟيت ٹبي ٯٶرٶد ٵ اٯ٤بٳبس ٵ ُشٛيت ٹبي ثبٜٔ٫ي ٪ح٤ٶٯيت اػيالٯي ٯحيذٵد
اػت ٵ ثٸ تح٠ي ٞٳٰي تٶاٱ ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي سا ثٸ ٯٔٴبي تب٭ ٵ تٰب٭ تح٠ي ٞثجخـيذ؛ اٯيب
يص٭ اػت ثٸ ػٸ ٳ٤تٸ تٶرٸ ؿٶد:
ا )ٚ٫ؿشايي ٵ ٵأٟيتٹبي ٯٶرٶد ٯبٳْ تح٣ ٞ٠بٯ ٪ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي اػت؛ اٯيب ٯٺيٮ
آٱ اػت ٣ٸ ٯـخق ؿٶد ٳِب٭ اػالٯي دس ػيبػت٨زاسيٹب ٵ ثشٳبٯٸسيضيٹب ٵ اٟيذا٭ٹيبي
رٶد دس ٓشكٸ ػيبػت ربسري ثش ٯجٴبي ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي ٵ ٣يبسٵيظٷٹيبي رٺيبٳي ريٶد
ٰٓ ٪ٯي٣ٴذ .ثش ايٲ اػبع دي٨ش ٳٰي تٶاٱ اؿ٤ب ٩ٳٰٶد ٣ٸ چشا ٳِب٭ اػيالٯي ريٶد سا دس
ٟجب ٩ػشٳٶؿت دي٨ش ٯ٬تٹب چٶٱ ا٘ٛبٳؼتبٱ ٵ ٫جٴبٱ ٵ ػٶسيٸ ٯؼيئٶ ٩ٯييداٳيذ ٵ دس اييٲ
ٯؼيش دس حذ تٶاٱ رٶد ٹضيٴٸ ٯيٳٰبيذ.
ة) ٓ٠الٳيت دس تٰبٯي ٳِشيٸٹب اص ارضاي هشٵسي ي ٢ػيبػت ربسري ٯٶ ٞٛثٸ ؿٰبس
ٯيسٵد ٣ٸ ثذٵٱ آٱ ،ػيبػت ربسري دس ًشاحي ،ثشٳبٯٸسيضي ٵ ارشا ثب دػيتاٳيذاص سٵييبسٵ
ٯي ؿٶد ٵ اٳحشا ٙاص اكٶ ٩ٵ اٹذا٬٣ ٙي ٣ـٶسٹب س ٯي ٳٰبيذ .ٯٶس٧ٴتب دس ٣تبة ػيبػيت
ٯيبٱ ٯ٬تٹب ايذٷ ٯٴب ْٛٯ٬ي سا دس ُش٠ٓ ٙالٳيت تزضيٸ ٵ تح٬ي ٪ٯيي٣ٴيذ؛ ٯٔت٠يذ اػيت
٣ـٶسٹب ٯٰ٤ٲ اػت داساي ٓ٠بيذ ٵ اسصؽٹب ٵ اكٶ ٩ارالٟي ربكي ثبؿٴذ ،اٯب ٓ٠الٳيت ثب
اػتذي ٩ثش ٳجٶد استجبى ٯيبٱ ٓ٠يذٷ ٵ ٵأٟيت آٳٺب سا ٵاداس ٯي٣ٴذ ٣ٸ دس پي٨يشي ػيبػيت
ربسري رٶد ٯٴب ْٛٯ٬ي سا ثش اكٶ ٩ٵ اسصؽ ٹبي ارالٟي ٵ ٓ٠يذتي ٯ٠ذ٭ ٣ٴٴذ ٵ اص اٛتبدٱ
دس ٵسًٸ «رٺب٫ت ػيبػي» ارتٴبة ٳٰبيٴذ (ٯٶس٧ٴتب ،1380 ،ف.)20
سػٶ٧ ٩شاٯي اػال٭ 3دس سٵايتي ٣ٸ دس ثؼيبسي اص ٯتٶٱ سٵايي ثٸ اؿ٤ب ٩ٯخت ٚ٬ٳ٪٠
٧شديذٷ اػت .ٯيٛشٯبيذ« :سأع ا ٪٠ٔ٫ثٔذ ا٫ذيٲ ا٫تٶدد إ٫ي ا٫ٴبع ٵ اكٌٴبّ ا٫خيش إ٫ي ٪٣
أحذ ثش ٵ ٛبرش»٠ٓ :الٳيتشيٲ اٯٶس ثٔذ اص پزيشؽ تٶحيذ ٵ ديٲ ،دٵػتداؿتٲ ٵ ٯحجت ثيٸ
ٯشد٭ ٵ رٶاػتٲ ريش ثشاي ٹش ٣غ اػت ،ٳي٤ٶ٣بس ثبؿذ يب ٛبرش (حشٓيبٯ٬ي ،ٹٰيبٱ ،د،16
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ف .)295ٯٔٴب٣بٵي سٵايت ٯؼت٬ض٭ ر٣ش چٴذ ٯ٠ذٯٸ اػت:
 )1ثٴب ثش ُبٹش ٵ ٛحٶاي سٵايت ،ٯٴِٶس اص ٓ ٪٠دس ايٲرب ٓ٠الٳيت اػت ٳٸ كش٪٠ٓ ٙ
ثٸ ٓٴٶاٱ ي ٢اثضاس ؿٴبرت ٵ ٯٴِٶس اص ٓ٠الٳيت ٰٓ٣٪شدٱ ثيش اػيبع اكيٶ ٩اػيتٴجبى ٵ
اػتٴتبد ٓ٬٠ي اػت.
 )2تٶدد ٵ تحجت ثٸًٶس ٬٣ي ثٸ ٯٔٴبي دٵػتداؿتٲ اػت؛ ٤٫ٲ تٜبٵس ُشيٜي ثيٲ آٳٺب
ٵرٶد داسد؛ تٶدد ثٸ دٵػتياي اًال ٝٯيؿٶد ٣ٸ ثش ًجئت ٵ ٯي ٪اػبع داسد ،ٵ٫ي تحجت
ٹٮ دس دٵػتي ثش اػبع ًجْ ٹٮ دٵػيتي ٹٰيشاٷ ثيب حٰ٤يت ٵ ٯٴٌي ٞثيٸ ٣يبس ٯييسٵد
(ٓؼ٤شي ،ٹٰبٱ ،ف)115؛ ثٴبثشايٲ ٯحجت ثٸ ٹٰٸ ٯشد٭ ،چٸ ثش اػبع ًجْ ثبؿذ چٸ ثيش
اػبع ٯٴٌ ٞٵ حٰ٤ت٬ٰٓ ،ي ٓ٠الٳي اػت.
 )3ٳبع اًال ٝداسد ٵ ٯيتٶاٳذ اٛشاد ٵ ح٤ٶٯتٹب سا دس ثش ث٨يشد.
 )4اكٌٴبّ ثٸ ثيبٱ ساٗت دس ٣تبة ٯٜشداس ثٸ ٯٔٴبي صيبدٷسٵي دس ثٺجٶد چييضي اػيت
(ساٗت اكيٜٺبٳي ،ٹٰيبٱ ،د ،2فٓ .)422الٯيٸ ًجبًجيبيي دس ريي ٪آييٸ «ٵ اكٕيٌَٴَٕٔتُٓ٢
ٙ٫ٴَْٜؼي» (ًٸ )41:ٯيٳٶيؼذ« :اكٌٴبّ اص ٯبدٷ كٴْ ثٸ ٯٔٴبي اكشاس ٵ اٟيذا٭ ٯؤ٣يذ ثيشاي
اكال چيضي اػت؛ ئٴي تٶ سا اص ٹش ٳِش اكال ٣شد٭٧ ،ٶيي ثشاي رٶد٭ ٯيرٶاٹٮ ٵ ايٲ
ٯحجت آٯيضتشيٲ ػخٴي اػت ٣ٸ رذاٵٳذ دس ح ٞاييٲ پييبٯجش ثيضسٛ ٥شٯيٶد» (ًجبًجيبيي،
 ،1374د ،14ف .)212ثٴبثشايٲ اكٌٴبّ ريش ثشاي دي٨شاٱ ثٸ ٯٔٴيبي اييٲ اػيت ٣يٸ دس
احؼبٱ ٵ سػبٳذٱ ريش ثٸ دي٨شاٱ ػٴ ٦تٰب٭ ث٨زاسيٮ؛ چٴبٱ٣ٸ ٜ٧تٸاٳذ «ٵٟتي ٜ٧تٸ ٯيؿذ
"ٛالٳي ٛالٱ سا اكٌٴبّ ٣شد "،ٯٔٴبيؾ ايٲ اػت ٣ٸ آٱ ٟذس ثٸ ٵي احؼبٱ ٣شد ٣ٸ ٵي سا
ثٸ اٵ ٳؼجت ٯيدٹٴذ» (آ٫ٶػي ،1415 ،د ،16ف)193؛ آٱٟذس ثٸ دي٨شاٱ رٶثي ٣ٴيذ ٣يٸ
اٳ٨بس ثٸ رٶد ٳي٤ي ٯي٣ٴذ.
 )5ساٗت «ريش» سا آٱ چيضي ٯي داٳذ ٣ٸ ٹٰٸ ثٸ آٱ سٗجت داؿتٸ ثبؿٴذ؛ ٯبٳٴيذ ٓ٠ي،٪
ٓذا٫تٛ ،وي٬ت (ساٗت اكٜٺبٳي ،ٹٰبٱ ،د ،1ف)300؛ ثٴبثشايٲ ٹٮ ٯيتٶاٳذ ؿبٯٛ ٪وبئ٪
ٵ ٣شاٯبس اٳؼبٳي ؿٶد ٣ٸ دس تح ٞ٠ٹذ ٙٳٺبييِ حيبس اٳؼيبٱ ٯؤحشٳيذ ٵ ٹيٮ ٯيٶاسدي سا
دسثش٧يشد ٣ٸ ٯ٠ذٯٸ تح ٞ٠ايٲ ٹذ ٙٳٺبيي ت٠٬ي ٯيؿٶٳذ.
« )6ثش» دس ايٲ رب ثٸ ٯٔٴبي ٳي٤ٶ٣بس اػت ٵ دس اك ٪ثٸ ٯٔٴبي حؼيٲ ٰٓي ٪دس ٟجيب٩
دي٨شاٱ اػت ٣ٸ ٳؼجت ثٸ اكٴب ٙٵ اؿخبف ٵ ٯٶاسد ٯخت ٚ٬ٯتٜبٵس ٯيؿٶد (ٯلٌٜٶي،
ٹٰبٱ ،د ،1فٛ .)249برش اص ٯبدٷ «ٛزش» ٵ ثٸ ٯٔٴبي ؿ٤بٛتٲ چيضي ٵ ثيشٵٱآٯذٱ چييض
دي٨ش اص آٱ اػت (ٹٰبٱ ،د ،9ف)32؛ ثٴبثشايٲ ٛزٶس ثٸ ٯٔٴبي رشٵد اص ٯؼيش ديبٳت ٵ ت٠ٶا

ٓالٯٸ دس اٰ٫يضاٱ « پغ ٣ؼي تٶٹٮ ٳ٤ٴذ ٣ٸ احؼبع ثٸ ُيب٫ٮ آٱ اػيت ٣يٸ دػيت اص اٵ
ثشداسٳذ تب ٹش چٸ ٯيرٶاٹذ ث٤ٴذ ،ث٤٬ٸ د٣ْٛشدٱ ُب٫ٮ رٶد احؼبٳي اػت ثش اٳؼبٳيت؛ صييشا
ح ٞٯـشٵّ اٳؼبٳيت سا اص اٵ ٧شٛتٸاٳذ ٵ اص ديٲ دٛبّ ٣شدٷاٳذ ٣ٸ رٶد ٯل٬ح اٯٶس اٳؼيبٳيت
اػت» (ًجبًجبيي ،1374 ،د ،2ف.)194
د) ثب تٶرٸ ثٸ آٱچٸ ٜ٧تٸ ؿذ٬ٰٓ ،يبتيؿذٱ ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي ٯؼت٬ض٭ ًشاحي ػٌٶ
ساٹجشدي ٵ ٰٓ٬يبتي ٵيظٷاي اػت ٣ٸ ري ػيش ٳِيب٭ اػيالٯي دس ػيبػيت ريبسري سا ثيش
اػبع اٯ٤بٳبس ٵ تٶاٳٰٴذيٹب ٵ ؿشايي سٵص رٺبٳي ٯذيشيت ٵ ٹذايت ٳٰبيذ.
سطوح راهبردی ايده منافع انساني در سياست خارجي

ٹٰبٱ ًٶس ٣ٸ اؿبسٷ ؿذ ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي اسائٸ ٣ٴٴذٷ چبسچٶثي ٳٶ ثيشاي ٯٴيب ْٛٳِيب٭
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ٵ ٛبرش ٣ؼي اػت ٣ٸ اص ػجي ٪ح ٞربسد ؿذٷ اػت.
ثب تٶرٸ ثٸ ايٲ ٯ٠ذٯبس دس ٯٔٴب٣بٵي سٵايت ٓ٠الٳيتشيٲ اٯٶس دس اٳذيـٸ ديٴي ،پغ اص
ايٰبٱ ثٸ رذا ،ٯحجت ثٸ ٰٓيٶ٭ ٯ٬يتٹيب ٵ ٯيشد٭ دٳيبػيت؛ ٛشاتيش اص آٱ ،اييٲ ٯحجيت دس
ًشاحي ٹب ٵ اٟذاٯبس ثبيذ رٶد سا ٳـبٱ دٹذ؛ ٫زا ٛشٯٶد «اكٌٴبّ ا٫خيش» ٳٸ «ايلب ٩ا٫خيش»
ٵ ٯبٳٴذ آٱ ،چشا٣ٸ ثش ٛضٵٳي ٵ صيبدٷ اص حذ ثٶدٱ ٳي٤ي ٵ ريش اكشاس داسد؛ آٱ ٹيٮ سػيبٳذٱ
ريش ثٸ ٹٰٸ اٳؼبٱ ٹب آٮ اص آٳٺبيي ٣ٸ دس ٯؼيش حٟ ٞشاس داسٳذ ،ٯبٳٴذ ٯؼٰ٬بٳبٱ ٵ ثٸ ًيٶس
ارق ؿئيبٱ چٸ آٳٺب ٣ٸ دس ٯؼيش ح ٞٳيؼتٴذ؛ چشا٣يٸ ٹيذ ٙاكي٬ي ح٤ٶٯيت اػيالٯي
ٹذايت ٹٰيٲ ٟـش اػت ثٸ ػٰت ػٔبدس اثذي.
ٹٰٸ ايٲ سٵايبس ثيبٳ٨ش ٯٔٴبيي اص ٓ٠الٳيتاٳذ ٣ٸ تخجيت٣ٴٴذٷ ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي اػيت.
دٗذٗٸ داؿتٲ ٯـ٤الس ٯبدي ٵ ٯٔٴٶي دي٨يش ٯ٬يتٹيب دس ٓ٠الٳييت ٯٶس٧ٴتيبيي ٳيبداٳي
ػيبػي اػت؛ ٵ٫ي دس اٳذيـٸ ديٴي ٯحجت ثٸ ٹٰٸ ي آحبد اٳؼبٳي ٵ تالؽ ثيشاي ػئبدس
ٯبدي ٵ ٯٔٴٶي  ٪٣ربٯٔٸ ثـشي اص ٓ٠الٳيتشيٲ اٯٶس ٯحؼٶة ٯي٧شدد.
ا٫جتٸ ٳبٜ٧تٸ ٳٰبٳذ ٵرٶد ٓٴلش ٓ٠الٳيت دس پيسيضي ٯحجت دس ٯييبٱ ٯ٬يتٹيب ٯٶريت
ٯيؿٶد ٣ٸ ٯٴٌ٠ي كحيح ثش ػيبػتٹب ٵ اٟذاٯبس اتخبري دس ٟب٫يت اييذٷ ٯٴيب ْٛاٳؼيبٳي
حب٣ٮ ثبؿذ؛ ٫زا «آٳزب ٣ٸ ٯحجت ٣بس٧ش ٳيؼت دي٨ش ػ٤ٶس ٳٰي٣ٴذ ،آٳزبػت ٣ٸ رـٶٳت
ثٸ ٣بس ٯيثشد ،ؿٰـيش ثٸ ٣بس ٯيثشد( ».ٯٌٺشي ،1376 ،ف .)60-58ثذيٺي اػت ػٔبدس
ربٯٔٸ ثـشي دؿٰٴبٱ ٵ ٯخبٜ٫بٳي داسد ٣ٸ دسكذد ثؼي ػٌ٬ٸ رٶد ثيش ٯ٠يذساس ٯ٬يتٹيب
ٹؼتٴذ؛ دس ايٲربػت ٣ٸ ثٴيبد ٓ٠الٳيت دس ٯحجت ٯيبٱ ٯ٬تٹب اص ثبة «ٵُٓ٤َ٫ٮٕ ٙٛي اٙ٠ْ٫لٓبفِ
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اػالٯي دس ػيبػت ربسري ٵ ثش اػبع ٯجبٳي اٳذيـٸ ػيبػي اػال٭ اػت .ثش اييٲ اػيبع
آٱچٸ ساٹٴٰبي ح٤ٶٯت اػالٯي دس ًشاحيٹب ،ػيبػت٨زاسيٹب ٵ اٟذاٯبس ٯشتجي ثب ػيبػت
ربسري اػت ،پي٨يشي ٯٴب ْٛاٳؼبٳي دس ٯيبٱ ٹٰٸ ٯ٬تٹبػت .ثب ايٲ ٵك ٚثيذيٺي اػيت
ؿشايي ٯٶرٶد رٺبٳي چٶٱ ٯؼئ٬ٸي ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي ٵ اٯ٤بٳبس ٵ ُشٛيتٹبي ٯحيذٵد
ٳِب٭ اػالٯي ٯٶرت ؿٶد ح٤ٶٯت اػالٯي ٳتٶاٳذ ثٸ ٯٔٴبي تيب٭ ٵ اتيٮ دس چيبسچٶة اييذٷ
ٯٴب ْٛاٳؼبٳي ثٸ ٣ٴؾ دس ٓشك ٸ ػيبػت ريبسري ثپيشداصد؛ ثيشاي ٯخيب ٩ثيب تأ٣ييذ ح٠يٶٝ
ثيٲا ٪٬ٰ٫ٯٔبكش ثش حبٰ٣يت ٯؼت٣ ٪٠ـٶسٹب ،ثؼيبسي اص اٟذاٯبس ٵ ٯٶهٔ٨يشيٹب ٯيتٶاٳذ
ثٸ درب٫ت دس اٯٶس دار٬ي ٣ـٶسٹب تٜؼيش ٧شدد ٵ ؿشايي ث٘شٳزي سا ثشاي ٳِيب٭ ثيٸ ٹٰيشاٷ
ثيبٵسد يب ٳِب٭ اػالٯي ثب ٵرٶد اًالّ اص ٯـ٤الس ٯبدي ٵ ٯٔٴيٶي ٯ٬يتٹيبي ٯخت٬ي ٚاص
تٶاٳبيي اٟتلبدي ٵ ػيبػي يص٭ ثشاي س ْٛايٲ ٯـ٤الس ثشريٶسداس ٳيؼيت٫ .يزا دٵ ػيؤا٩
اػبػي دس ايٲرب ثشرؼتٸ ٯي٧شدد:
 )1ٯال ١ٵ ٯٔيبس ثشاي ثشٳبٯٸسيضي ،ػيبػت٨زاسي ٵ اٟذاٯبس دس ٓشكٸ ػيبػت ربسري
چيؼت؟
 )2دس كٶسس ٳجٶد ُشٛيتٹبي يص٭ ثشاي تح ٞ٠ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي ،اٵ٫ٶيتٹبي ٯٴبْٛ
ٳِب٭ دس كٶسسّثٴذي ػيبػت ربسري چ٨ٶٳٸ ٯـخق ٯيؿٶد؟
دس پبػخ ثٸ ػؤا ٩اٵ ٩ثبيذ ٜ٧ت چٴبٱ٣ٸ دس ٯجبحج پيـيٲ ٯؼيتذ ٩ؿيذ ،آٱچيٸ ٣يٸ
ساٹٴٰبي ٳِب٭ اػالٯي دس ٓشكٸ ػيبػت ربسري اػت ،ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي ٯييثبؿيذ ٵ ثيش
ايٲ اػبع ،ٳِب٭ اػالٯي ثبيذ دٗذٗٸ تح ٞ٠ٯٴب ْٛاكي ٪ٵ ٓبديٳٸ ٵ ٯٴٌ٠ي ٹٰٸي آحيبد
اٳؼبٳي سا داؿتٸ ثبؿذ .اٯب دس پبػخ ثٸ ػؤا ٩دٵ٭ ،چٺبس ػٌح ساٹجيشدي تٔشيي ٚؿيذٷ ٣يٸ
سيـٸ دس ادثيبس سٵايي داسٳذ ٵ ري ٯـي ٳِب٭ اػالٯي دس ػيبػت ربسري سا ثٸ ًٶس ٰٓ٬ي
ٯـخق ٯيٳٰبيٴذ .ثش ايٲ اػبع ػٌٶ ساٹجشدي ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي سا ٯيتيٶاٱ دس چٺيبس
ػٌحِ اٳؼبٳي (ٹٰٸ ٯ٬تٹب) «رييش ا٫ٴيبع ٯيٲ اٳتٜيْ ثيٸ ا٫ٴيبع» (ٳيٶسي ،1408 ،د،12
ف ،)388اػالٯي (اٯت اػالٯي) «ٯٓٲْ اَكٕيجٓحٓ ييٓٺٕيتٮٔ ثِيبُٯشِ أَٰ٫ؼيٰٙ٬يٲَ َ٬َٛييغٓ ٯٙيٴْٺٔٮٕ»..
(٬٣يٴي ،1365 ،د ،2ف ،)164ايٰبٳي (ؿئيبٱ) «سأع اإلحؼبٱ اإلحؼبٱ إ٫ي اٰ٫يؤٯٴيٲ»
(تٰيٰي ،آٯذي ،ٹٰبٱ ،ف )389ٵ ػٌحِ ح َٜٳِب٭ چبسچٶةثٴذي ٳٰيٶد ٣يٸ دس ٯزٰيٶّ
٧ؼتشٷ ٣ٴؾ ٵ ٵا٣ٴؾ دس ػيبػت ربسري ٳِب٭ اػالٯي سا ٯٔيٲ ٯي٣ٴٴذ.
ايٲ ػٌٶ ثٸ٧ٶٳٸاي ًشاحي ؿذٷاٳذ ٣ٸ ثٸ تشتيت اص ػٌح اٳؼيبٳي آٗيبص ٵ ثيٸ ػيٌح
ح َٜٳِب٭ ٣ٸ ٯٺٮتشيٲ ػيٌح ساٹجيشدي اػيت ريتٮ ٯييؿيٶٳذ؛ ثيٸ اييٲ ٯٔٴيب ٣يٸ دس

ٯٴب ْٛٯ٬ي ٹذايت ٣ٴٴذٷ ػيبػت ربسري ٣ـٶسٹب اػت .ايٲ ٧ضاسٷ ي٤ي اص ٬٣يذٵاطٷٹبي
اك٬ي ػيبػت ثيٲا ٪٬ٰ٫ٵ ػيبػت ربسري ٣الػي ٢ثٸ ؿٰبس ٯيسٵد .ايذٷ ٯٴيب ْٛٯ٬يي ثيب
ػيشاةؿذٱ اص آثـخٶس ٳِشييٸ دٵ٫يت -ٯ٬يت ٵ ثيٸ ٓ٬يت اثتٴيب ثيش ٯٜشٵهيبس ٬ٛؼيٜي ٵ
اٳؼبٱؿٴبػي ٹبثضي ،دس ًٶ ٩ػذٷٹبي اريش ،ٯٶريت پييسييضي ٳِٰيي دس سٵاثيي ٯييبٱ
ٯ٬ت ٹب ٧شديذٷ٣ ،ٸ دس راس رٶد ثي٨بٳٸػبص ،ٵحذسػتيض ٵ ثٸ ٳيٶٓي رـيٶٳتآٛيشيٲ ثيٶدٷ
اػت؛ پي٨يشي ٵ اكب٫تثخـي ثٸ آٱ دس ػيبػت ربسري ثٸ اٯشي ٌٟٔي ٵ ييت٘ييش تجيذي٪
ؿذٷ اػت.
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ػيبػت٨زاسي ٹب ٵ اٟذاٯبس ثبيذ ثٸ٧ٶٳٸ اي ٰٓ ٪ؿٶد ٣ٸ ٹش چٺبس ػٌح ثب ح َٜاٹٰيت ٹش
ي٫ ٢حبٍ ٧شدد٤٫ ،ٲ ثب ثشٵص اٟتوبئبس ٵ ٯٶاٳْ اص ػٌٶ ٣ٮ اٹٰيتتش ٣ٸ ػيٌح اٳؼيبٳي
اػت ،تٴض٣ ٩ٴذ ٵ ػٌٶ اػالٯي ٵ ػپغ ايٰبٳي (ؿئيبٱ) ٵ دس ٳٺبيت ػٌح ح َٜٳِيب٭
٣ٸ ٯٺٮتشيٲ ػٌح ساٹجشدي دس ايذٷ ٯٴب ْٛاٳؼبٳي اػت ٪ٰٓ -ٳٰبيذ.
ٳ٤تٸ اػبػي دي٨شي ٣ٸ تز٣ش آٱ هشٵسي اػيت ،اييٲ٣يٸ ٓ٬ييسٗيٮ آٱچيٸ دس ثيبة
اٟتوبئبس ٵ ٯٶاٳْ پيؾ سٵي ػيبػت ربسري ٳِب٭ اػالٯي ٜ٧تٸ ؿذ ،ؿبيذ ٳتٶاٱ ٵهٔيتي
سا تلٶس ٳٰٶد ٣ٸ ح٤ٶٯت اػالٯي دس آٱ ٯزجٶس ؿٶد اص ي٤ي اص ػٌٶ ساٹجشدي ثيٸ ٬٣يي
چـٮ ثپٶؿذ ٵ ػيبػت ربسري رٶد سا دس چبسچٶة ػٌٶ دي٨يش ثيٸ پييؾ ثجيشد؛ حش٣يت
ػيبػت ربسري ٳِب٭ دس ٯيبٱ ايٲ ػٌٶ  ،سٛت ٵ ثش٧ـتي رٶاٹذ ثٶد ٵ ثش حؼت ؿيشايي،
اٯ٤بٳبس ،ٯبٹيت ٵ ًش ٙٹبي دس٧يش دس چبسچٶة ػٌٶ ٣يٜيت احش٧زاسي ٳِب٭ دس ثشري اص
ػٌٶ ٯبٳٴذ ػٌح اٳؼبٳي ٳؼجت ثٸ ػٌٶ دي٨ش ٰ٣تش ثبؿذ.
ٯٌ٬ت آرشي ٣ٸ ثبيذ سٵؿٲ ؿٶد ،ايٲ اػت ٣ٸ دس ٯيبٱ ػٌٶ ٯيز٣ٶس ،ػيٌح حٜيَ
ٳِب٭ دس ٣بٳٶٱ ٯش٣ضي ٟشاس داسد ٵ ٯيضاٱ ٵ ٣يٜيت ػيبػتٹب ٵ اٟيذاٯبس ٳِيب٭ دس ػيٌٶ
دي٨ش ثب تٶرٸ ثٸ ايٲ ػٌح تأٯيٲ ٯي ٧شدد ،ثذيٲ ٯٔٴب ٣ٸ تٴض ٩اص ػيٌح اٳؼيبٳي دس يي٢
ٯٶهٶّ ثٸ ػٌح اػالٯي ٵ ايٰبٳي تٴٺب دس كٶستي اٳزب٭ ٯي٧يشد ٣ٸ ػٌح ح َٜٳِيب٭ ثيب
چب٫ؾ ٯٶارٸ ؿٶد؛ ٫زا ا٧ش ٔٛب٫يت دس ػٌح اٳؼيبٳي دس يي ٢ٯٶهيٶّ ريبف اكي ِ٪ٳِيب٭
اػالٯي سا ثب تٺذيذ سٵثٸسٵ ٳٰبيذ ،اص آٱ ػٌح تٴض ٩ٯي٣ٴذ ٵ دس ػٌٶ اػالٯي ٵ ايٰيبٳي
پي٨يشي ٯيؿٶد يب تب ٛشاٹٮ ؿذٱ ؿشايي ٯؼ٤ٶس ٧زاؿتٸ ٯيؿٶد؛ ثٴبثشايٲ ٯٔيبس ٵ ٯح٢
دس اٵ٫ٶيتثٴذي ػٌٶ ح َٜاك ٪ٵ ٣يبٱ ٳِب٭ اػالٯي اػت.
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دس ػب ٩ٹبي پغ اص پيشٵصي اٳ٠الة اػالٯي ،ٯجبحج ثؼيبسي پيشاٯٶٱ ٯٴب ْٛٯ٬ي ٳِب٭
اػالٯي ٵ ٣ٮ ٵ ٣ي ٚآٱ كٶسس ٧شٛتٸ ٵ ٳِشيبس ٯتٜبٵتي ٯٌش ٧شديذ ٣ٸ ٵيظ٧يي ثيبسص
ا٣خش آٳٺب ٹٰؼبٱپٴذاسي ايذٷ ٯٴب ْٛٯ٬ي ثب ٟبٓذٷ ح َٜٳِب٭ ثٶد .ايٲ دس حيب٫ي اػيت ٣يٸ
ٯٴب ْٛٯ٬ي ٯجتٴي ثش دٵ ثٴيبٱ ٳِشي ٯ٬ت٧شايي ٵ اكب٫ت ٯشصٹبي ر٘شاٛيبيي پيسيضي ؿذٷ
اػت ٣ٸ ربي٨بٹي دس ٯجبٳي اٳذيـٸ ديٴي ٳذاسٳذ؛ ٹش چٴذ ٳِشيبس ٯز٣ٶس تالؽ ٳٰيٶدٷاٳيذ
سٵؽٹبيي ثشاي رْٰ ٯٴب ْٛٯ٬ي ٵ ٯلب٫ح اػيالٯي اسائيٸ ٣ٴٴيذ ،دس ٳٺبييت ،ٳتٶاٳؼيتٸاٳيذ
آٱًٶس ٣ٸ ؿبيؼتٸ اػت ،ٯٴب ْٛدس ػيبػت ربسري سا ثش اػيبع ٬ٛؼيٜٸ ػيبػيي اػيالٯي
تجييٲ ٵ كٶسسثٴذي ٳٰبيٴذ.
ح٤ٶٯت اػالٯي داساي ٯٜشٵهبس ثٴيبديٲ ربكي اػت ٣ٸ سيـٸ دس رٺبٱثيٴي ا٫ٺي ٵ
آٯٶصٷ ٹبي اػال٭ ٳبة داسد .ٹٰيٲ اٯش ٯبٹيت ،ػبرتبس ٵ ٗبيت ٯتٜيبٵتي ثيٸ آٱ ٳؼيجت ثيٸ
ح٤ٶٯت ٹبي ٯبدي ثخـيذٷ اػت .ثذيٺي اػت ٳ٨بٷ ا٫ت٠بًي ثٸ ٣بسٵيظٷٹبي چٴيٲ ٳِبٯي،
چيضي رض ػشدسٰ٧ي ٵ اثٺب٭ دس ٰٓ٤٬شد ٵ اٳحشا ٙاص اٹذا ٙح٤ٶٯيت اػيالٯي سا ثيٸ ثيبس
ٳخٶاٹذ آٵسد.
ثش اػبع ٯجبٳي اٳذيـٸ ديٴي ،ٳِبٯبس ارتٰبٓي دس ػٌح رشد ٵ ٣الٱ ثٸ ػٰت ػٔبدس
اثذي دس حش٣تاٳذ .تح ٞ٠ايٲ ٹذ ،ٙٳيبصٯٴذ ٙتٔبٵٱ رذٯبتي ٹٰٸ آوب ربٯٔٸ ثـشي اػت.
ثب ايٲ ٵك٣ ٚبسٵيظٷ ح٤ٶٯت اػالٯي ٣ٸ ٯـشٵٓيت ا٫ٺي داسد ٵ تذاٵ٭ثخؾ سػب٫ت اٳجييب
دس ٹذايت آحبد ربٯٔٸ اٳؼبٳي اػت ،ٳٸ تٴٺب تالؽ ثيشاي ٹيذايت ٵ ػئبدس اٛيشاد تحيت
تبثٔيت رٶد ،ث٤٬ٸ ٹٰٸي ٯ٬تٹب ٵ آحبد ربٯٔٸ اٳؼبٳي اػت؛ ثٸ ٹٰيٲ د٫ي ٪ثبيذ ًشاحيٹب،
ثشٳبٯٸسيضيٹب ٵ اٟذاٯبس رٶد سا دس ايٲ رٺت ٹذايت ٳٰبيذ؛ اص ايٲسٵ اكب٫ت ٯٴب ْٛٯ٬ي ثيٸ
ٯٔٴبي هشٵسس پي٨يشي ٯٴب ْٛٯ٬تي ريبف دس ٯشصٹيبي ر٘شاٛييبيي ٯٔييٲ ،ربي٨يبٹي دس
ٹٴذػٸ ٯٔشٛتي ٳِب٭ اػالٯي ٳذاسد ٵ ح٤ٶٯت ٵ ٯؼئٶيٱ آٱ پي٨يش ٯٴب ْٛاكيٓ ،٪بديٳٸ ٵ
ػٔبدسٯحٶس ٹٰٸ اٳؼبٱٹبيٴذ.
ثذيٺي اػت دس چبسچٶة ايٲ سٵي٤شد ٣ٸ ٯٴيب ْٛٹٰيٸ ٯ٬يتٹيب دس ػيبػيت٨زاسيٹيب ٵ
اٟذاٯبس دس ػيبػت ربسري ٳِب٭ اػالٯي ٫حبٍ ٯي ٧شدد ،ٯٴب ْٛٯ٬ت ايشاٱ ٳيض ثيٸ ًشييٞ
اٵ٫ي تأٯيٲ رٶاٹذ ؿذ .دس هٰٲ ُشٛيتٹب ٵ تٶاٳٰٴذيٹبي ٯحذٵد ٳِب٭ اػالٯي دس ٣ٴيبس
ؿشايي سٵص رٺبٳي ،ٯٶرت ًش چٺبس ػٌح ساٹجشدي اٳؼبٳي (ٹٰٸ ٯ٬تٹب) ،اػالٯي (اٯت
اػالٯي) ،ايٰبٳي (ؿئيبٱ) ٵ ػٌح ح َٜٳِب٭ ٧شديذ تب ػيبػت ربسري ح٤ٶٯت اػيالٯي،
ثب اٵ٫ٶيت ح َٜٳِب٭ ،دس رٺت حٰبيت اص ٯٴب ْٛاكي ٪ٹٰٸ ٯ٬تٹب كٶسسثٴذي ٧شدد.
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