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 چکیده 
  –شناسللی ولللمس ان،للانی، منللاظره سللا  ار  های اصلللی در زللمزه م رفت اظره یکی از من 

باشد. در  گمنه می الملل نیز همین است که طب ا در زمزه تئمریک رش ه روابط بین  کارگزار 
تمان بر مبنای نمع نگاه و اب ناء آنهللا بللر سللا  ار یللا  این زمزه مطال اتی، اساسا نظریات را می 

بندی کللرد.  های سللا  ارگرا، کللارگزارمومر و تل یقللی تق،للیم ری کارگزار، به سه دس ه تئم 
پردازی بممی صمرت گیرد؛ طب للا  زال اگر بنا باشد بر مبنای گ  مان انقالب اسالمی، نظریه 

بای،ت رویکرد و مبنای نظری این گ  مان ن،بت بلله منللاظره مللتکمر، تبیللین و مشلل    می 
ان گ  مللان انقللالب اسللالمی بللمیژه امللاس  گردد. هدف نگارنده از این نمش ار، نگاه سللازندگ 

پردازی روابللط   مینی در این ممضمع و ثانیا تبیین مابه ازای این نمع نگاه در زللمزه تئللمری 
الملل است. در این زمینه، آثار و دیدگاه موققین اصلی این زمزه بررسللی و مللمرد نقللد  بین 

ه دیللدگاه اسللالمی را تل یقللی  رغم نگاه ومده این آثار ک شمد که ولی قرار گرف ه و تبیین می 
رسد در نگاه اماس  مینی و گ  مان انقللالب اسللالمی، ضللمن مالزظلله و  اند، به نظر می دیده 

های سللا  اری، مومریللت کللارگزار و اراده ان،للانی در اولمیللت  پتیرش وجمد مودودیت 
 است. 
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 مقدمه 
های  ها و منازوات مبنایی تئمریک در زمزه ولمس اج ماوی بمیژه در تئمرییکی از چالش 

الملل  های روابط بین تمان تئمریکارگزار است. در واقع می  -الملل، مناظره سا  ار روابط بین 

دس ه ق،م  سه  به  زیث  این  از  الفرا  نممد.  نظریات    -بندی  زمره  در  که  سا  ارگرا  طی ی 

و   (Wallerestin, 1996و ) (Zalewski  1996,های مارک،ی، ی )شمند مانند تئمریمو،مب می

بندی  طی ی که در زمره نظریات کارگزارگرا دس ه -(، بWaltz, 1979: 8نمرئالی،م سا  اری ) 

پمی و  لیبرالی، ی  و  کالسیک  رئالی،م  نظریات  مانند  از    -شمند  ترکیبی  و  تل یق  که  طی ی 

اند، مانند بر ی نظریات ان قادی،سازه  رگتاری و ت امل تمامان سا  ار و کارگزار را پتیرف هاث

 (. Bull, 1977: 16الملل ) ( و مک ب انگلی،ی در روابط بین 1382انگاری )هادیان، 

در واقع پرسش اصلی و مول مناقشه در این مناظره اینجاست که در یک مجمموه به هم  

و سا  ار، اجزای تشکیل دهنده آن مجمموه ه، ند که از برآیند رف ار  پیمس ه یا در یک نظاس  

گیرد یا اینکه این سا  ار و سی، م است که نقش ت یین کننده دارد و می  آنان، سا  ار شکل

چارچمب را  اجزای  مد  میرف ار  م ین  و  از  بندی  بازی  زمین  قماود  دیگر  وبارت  به  و  کند 

ست و بازیگران به ونمان اجزای سا  ار در این چارچمب و سمی سا  ار از پیش ت یین شده ا

الملل ما را به این  ای در زمزه روابط بین کنند؟ چنین مناظرهبر اساس قماود آن، بازیگری می

الملل« کداس است؟ ت یین این ممضع تمسط یک بین   روابط  رساند که »فاولپرسش اساسی می

گرایانه و یا تل یق این دو  ی با سمیه جبرگرایانه یا ارادههای تماند آن را در زمره تئمرینظریه می

می نظر  به  بنابراین  دهد.  م ین  قرار  مناظره  این  در  را  ممضع  مد  نظریه  یک  زمانیکه  تا  رسد 

نمی نظریات  نکرده،  بکارگیری  که  چرا  باشد.  بر مردار  مدون  نظریه  یک  از  صلت  تماند 

پدیده  به ر  این فهمبرای فهم  برای  و  به واملیت سا  ار    هاست  ما  باید مش   شمد که  اب دا 

 دانیم؟ م  قدیم یا کارگزار را منشا اصلی اثرگتاری می

ا یر تالشدر سال برای  های  ایرانی  و  م،لمان  پژوهشگران  و  اساتید  از سمی  زیادی  های 

بین  روابط  در  اسالمی  نظریه  یک  مدرن  تدوین  تئمریک  اصلی  پارادایم  سه  کنار  در  الملل 

الملل )رئالی،م، لیبرالی،م و مارک،ی،م( صمرت گرف ه است. یکی از الزامات تدوین  بین   روابط

نظریه مناظره سا  ار چنین  تبیین  بین   -ای،  روابط  در  اسالس  دیدگاه  از  باشد  الملل میکارگزار 
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نمی کماکان  نگیرد،  صمرت  امری  چنین  اگر  نظریهکه  چنین  وجمد  از  روابط  تمان  در  ای 

س ن بین  دیدگاه  الملل  زمزه،  این  در  و گ ت.  نقد  به  نمش ار  طمل  در  که  شده  مطرح  هایی 

بنابراین اه ماس نگارنده، تبیین بررسی آنها پردا  ه می   انقالب  گ  مان  دیدگاه  بررسی  و  شمد. 

بین   در  کارگزار  -سا  ار   مقمله   به  اسالمی  بهرهروابط  با  دارد  است که تالش  از  الملل  گیری 

آن کریم و روایات به ونمان مبانی دیدگاه سازندگان اصلی گ  مان انقالب  منابع اصلی مانند قر

 اسالمی و نیز بیانات و تقریرات اماس  مینی، این امر صمرت پتیرد.

الملل در ذهن  ها و ابهاماتی که همیشه با طرح نگاه اسالس به روابط بین اما یکی از پرسش 

می پیش  پژوهشگران  و  به آید، مش   کردن   مانندگان  است.  اسالس  از  نظر  ممرد   مانش 

کداس   یا  قرائت؟  کدامین  با  است؟«  اسالس  »کداس  منظمر  که  شمد  تبیین  باید  دیگر  وبارت 

مبنایی و غیرقابل اغماض میان   رده گ  مان از گ  مان کالن اسالس سیاسی؟ بدلیل ا  الفات 

اب دا ممضع  مد را برای    بای،ت هر پژوهشگر در این زمینه،ها میگ  مانها و  ردهاین روایت

م اطب روشن نماید که منظمر او از اسالس سیاسی چی،ت و چه قرائ ی از آن را مدنظر قرار 

داده است؟ هر چند که در تبیین ممضمع ممرد بوث این نمش ار با تمجه به داللت مبانی ممرد  

گ  مان تماس  رده  در  میاش راک  کریم،  قرآن  ی نی  اسالمی  نموهای  به  یک  تمان  از  ی 

فراروایت از اسالس در این مقمله ناس برد اما با این وجمد، ترجیح نگارنده آن است که ممضع 

 رده گ  مانی  مد را روشن نماید. این ممضع بر مبنای ک اب »صمرتبندی گ  مان اسالمی در  

 مان  ( تنظیم شده که به تبیین گ  مان اسالمی از منظر گ 89:  1389الملل« )آجیلی،  روابط بین 

هژممن و م،لط در نظاس جمهمری اسالمی پردا  ه شده است. بنابراین در این نمش ار نیز والوه  

گ  مان   سازندگان  و  رهبران  نگاه  روایات،  و  کریم  قرآن  در  اسالس  دین  مبانی  به  مراج ه  بر 

قرار می اس ناد  بررسی شده و ممرد  اماس  مینی  بمیژه  ایران  الب ه روشانقالب اسالمی  ن  گیرد. 

است که در نگاه قرآن و روایات و نیز نگاه رهبران گ  مانی انقالب اسالمی، ممضع مش صی  

الملل گرف ه نشده و چنین چیزی اساسا »از قبل  کارگزار در روابط بین –در قبال مناظره سا  ار  

ب دا  تمان اممجمد« نی،ت و ناظر به این ممضمع، مبوثی ارائه نشده است. اما از میان این منابع می

ای روشن کرد و سپس مابه ازای آن و تطبیق آن را در  ممضع اصلی را ن،بت به چنین مناظره

الملل تبیین و مدون نممد. لتا این نمش ار به دنبال پاسخ به این  پردازی روابط بین ورصه تئمری
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  یا   است  سا  ار  اسالمی  انقالب  گ  مان  منظر  از  المللبین   روابط  اصلی  فاول»پرسش است که  

   « کارگزار؟

 

 موضوع  پیشینه بر مروری

بین  این نمش ار از میان موققین زمزه روابط  به اه ماس تئمریک در  صمص  در  الملل که 

بین  به روابط  نظریه و دیدگاه اسالس  پردا  هتدوین  مناظره سا  ار  الملل  یا در  صمص  و  اند 

ان  اب کرده و ضمن نقد و  کارگزار از منظر اسالس بوث و ایده دارند، چهار موقق اصلی را  

ش اف نگارنده  دیدگاه  آنان،  دیدگاه  جالل  بررسی  سید  شامل  موققین  این  شد.  تر  ماهد 

 دهقانی فیروزآبادی، ابراهیم برزگر، سید صادق زقیقت و مومد س مده ه، ند.  

م  قدند   که  ه، ند  ک،انی  زمره  در  س مده  و  زقیقت  دهقانی،  پژوهشگر؛  چهار  این  از 

س به مناظره سا  ار کارگزار، تل یقی بمده و در ن یجه همین مبنا را در تبیین روابط  دیدگاه اسال 

گرایی«  مد م  قد است که  اند اما برزگر بر اساس »رهیافت بممیالملل اسالمی بکار گرف هبین 

ایشان   نگاه  به  نگارنده  دیدگاه  الب ه  که  سا  ار  تا  است  کارگزار  به  بیش ر  اولمیت  اسالس  در 

 است. نزدیک

الملل به صرازت  ها و مقاالت  مد در زمزه دیدگاه اسالس به روابط بین »دهقانی« در ک اب

سا  ار  به  ن،بت  اسالس  می  -دیدگاه  تمامان  کنش  برهم  دارای  و  تل یقی  را  . داندکارگزار 

کند که بیانگر مبنا بمدن ان،ان و هرچند وی در جاهایی از مبازث  مد جمالتی را مطرح می

میاراده   بر  را  تل یقی  دیدگاه  نهای ا  اما  است  اسالمی  نگاه  در  نممنه؛  ان،انی  ونمان  به  گزیند. 

فطری   نظم  این  است.  ان،انی  اراده  اساس  بر  جهانی  نظم  اساسا  که  است  م  قد  دهقانی 

ای که اس قرار نظم  مومری نی،ت، به گمنهالمللی م ضمن دولتشممل بر  الف نظم بین جهان

م، ل لزوما  دولت جهانی  سیاسی  سازمان  و  سامان  چارچمب  در  بشر  اج ماوی  زندگی    -زس 

جهانی؛  ملت نظم  نی،ت.  ان،انی  مشروع  و  ممکن  سیاسی  جام ه  و  اج ماع  تنها  ونمان  به  ها 

های  م طمف به زیات اج ماوی نمع بشر و جام ه فراگیر ان،انی است که ممکن است در گروه

دهنده مومریت  ت گرد هم آیند. این تقریر نشانملت مانند ام  -اج ماوی دیگری غیر از دولت 

کارگزار ان،انی در دیدگاه اسالمی است اما دهقانی ترجیح داده با تمجه به مبازث دیگر  مد،  
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 (. 1394؛ دهقانی، 1389؛ دهقانی 126-123: 1389دهقانی، نگاه تل یقی را نگاه اسالس بداند )

  -سا  ار  م،اله»  مقاله   و  «سیاسی  ولمس  شناسی روش»  ک اب  در   نیز   «زقیقت  صادق  سید»

  که  کندمی  اشاره   ز ی  و  دان، ه  تل یقی  را  اسالس   نگاه  صرازت  به   « اج ماوی   ولمس  در  کارگزار

  نگاه  به  اسالس   نگاه  قرابت  دادن  نشان  برای  ادامه  در  و   دارد  قبمل  را   گیدنز  یابیسا ت  نگاه   وی

  نگاه   که  است  مدوی  و  کندمی  اس ناد  « االمرین   بین   امر  بل  الت میض،  و  الجبر»  روایت  به  گیدنز

 نظریه   طرح  با  چند  هر  است،  نداش ه   المللیبین   روابط  رویکرد  ایشان  الب ه.  است  همین   اسالمی

  ان،انی  اراده   مومریت  این  اما  کند می  تقمیت  را  کارگزارگرایی  گرایش  ومال  «متهبی   رهبری»

  و   451:  1387  زقیقت،)  کندمی   الصه  تاریخ  در  شا    رهبران  بر ی  دایره  در  نیز  را

 (. 1389 زقیقت،

  «ی  ارج   استی مطال ه س  یبرا  یچارچمب  کارگزار؛  –در مقاله »سا  ار    زی س مده«  ن  »مومد

-سا  ار  ت املی  و  تل یقی  نگاه  ،« ایران.ا.ج   ارجی  سیاست  و  الملل بین   نظاس  تومالت»  ک اب  و

  سیاست  به  اسالمی  درویکر  و   اسالمی  جمهمری  رهبران  نگاه  مبنای  ونمان  به  را  کارگزار

  است   نظرگرف ه  در  المللبین   سا  ار  با  ت امل  در  کارگزار  یک   را  ایران  و  دان، ه   ارجی

 (.1386 س مده، و 1381 س مده،)

  است،   وارد  اسالس  منظر  از   تل یقی  نگاه  قائلین   به  که  اصلی   اشکال  نگارنده،  نظر  به

  رسمیت   به  سا  اری  هایمودودیت  مه   اسالس،  در  اینکه  دیگر  وبارت  به.  باشدمی  آفرینیابهاس

  ت بیری  به  شاید  نی،ت،   سا  اری   جبر  انقیاد   در  ان،انی  اراده   هم   و  گتارند  اثر   و  شده  شنا  ه

  در   باال ره  که  کندنمی  مش    نهای ا  اما  باشد،  م ید  گراییتقلیل  و  یک،منگری  از  رهایی  برای

  کنش  هم   بر  چگمنه   کارگزار  و  سا  ار   المللی،بین   روابط   پدیده  یک   تغییر  و  تداوس  ایجاد

  شمد؟می  پدیده  آن   تغییر  یا  تداوس  به   منجر  دو   این   تمامان  تاثیر   از  مکانی،می  چه   دارند؟

  یا  است  سا  ار  با  آن  تغییر  یا  تداوس  در  کنندگیت یین   است؟  وامل  کداس   با  پدیده  آن  م،ئملیت

 و   ترمدون  را   المللبین   روابط  در   اسالمی  نظریه   آنکه  بجای  نگاه   نمع  این  بنابراین  کارگزار؟

هم  قتی زق  صادق   دی س.  افزایدمی  زمینه  این   در  ابهاس  به  بیش ر   کند،   تر منقح به  اثر  مد    ن یدر 

  قت،یزق)  سازد«  ابهاس دچار را  ما دینبا اسالس در مناظره ن ی ا »زل: دیگمیمشکل اذوان دارد و م 

1389.)  
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سازی ولمس سیاسی« با  یافت بممیاز سمی دیگر ابراهیم برزگر در ک اب  مد با ونمان »ره

بممی رهیافت  در  که  است  م  قد  اسالمی،  نگاه  در  کارگزار  مومریت  بر  بیش ر  سازی،  تاکید 

کند: »نقش  اراده ان،ان؛ شرط الزس و اراده الهی، شرط کافی است. در همین راس ا وی بیان می

اج ماوی سا  ارهای  ایجاد  در  تقلید(  مراجع  و  )امامان  دینی  بقیه    رهبران  اینکه  ن یجه  در  و 

(. اما در این زمینه،  193:  1395شمند،کلیدی است« )برزگر،  ها رهروی آن سا  ارها میان،ان

یکه و  بالشرط  را  ان،انی  نمیاراده  به گمنهتاز  قرآنی،  داند،  نگاه  مبنای  بر  است  م  قد  ای که 

اراده سیاس مداران غیرالهی و   الهی در تودید  اراده  و  الهی  الهی،  قماود  اراده سیاسی  توکیم 

ان،ان اراده  طمل  در  الهی  اراده  واقع،  در  و  دارند  ملتنقش  و  میها  ومل  م ود  کند  های 

ها  مد را در م،یر  ( به والوه اشاره دارد که اگر ان،ان یا اج ماوی از ان،ان185: 1395)برزگر، 

یر زمایت سا  ارها و  اراده الهی قرار دهند و در این جهت زرکت کنند آنگاه  مد را در م،

می قرار  الهی  میقماود  مدد  آنان  از  و  و  دهند  باد  مانند  طبی ی  سا  ارهای  جمله  از  گیرند 

قاوده   این  الب ه  و   ... و  الهی  تمفیق  برکت،  غیبی،  امداد  مثل  سا  اری  قماود  یا  و   مرشید 

نی می بروکس  م،یر شیطانی،  اراده یک ملت در  یا  ان،انی  اراده  ت لق  با  این  تماند  ز شمد و در 

می اس ناد  ینصرکم....«  تنصرواهلل  »ان  شری ه  آیه  به  )برزگر،  زمینه  همچنین   (.188:  1395کند 

می تق،یم  دس ه  چهار  به  را  کارگزاران  ک اب  مد،  در  )بمیژه    -1کند:  برزگر  الهی  ان،ان 

ن رهبران دو  مردس و پیروا  -3ان،ان رقیب )بمیژه رهبران غیر الهی و شیطانی(    -2رهبران الهی(  

و   پیشین  بیان،ان-4دس ه  بیهای  و  کل  طرف  که  است  م  قد  وی  چند  هر  الب ه  ت اوت. 

)برزگر،   ان،ان  اال  م،یر جبری ه، ند  اشاره دارد که  186:  1395م لمقات و کائنات در  اما   )

های سا  اری وجمد دارند که تمان تصرف اراده ان،ان در آنان نی،ت مانند مرگ، تملد  زمزه

(.  187:  1395ول آن، پدر و مادر، م،یر ه، ی و کائنات،  ماب و گرسنگی و ... )برزگر،   و م

ای که  داند، به گمنهبنابراین و در ن یجه نگاه برزگر، وی اراده ت یین کننده را اراده کارگزار می

می تلقی  کارگزار  ف الیت  ان  الی  تاثیر  توت  همماره  را  سا  اری  شرایط  اما  زاکمیت  کند، 

و  مم نی،ت  اثرگتار،کارگزار  وامل  تنها  هم  چمن  نشمد،  ن یجه  به  من ج  اراده  این  است  کن 

ان،ان اراده  وجمد  با  هم  و  ممثرند  نیز  رقیب،  سا  ارها  کارگزاران  اصطالح  به  و  دیگر  های 

)برزگر،   نماید  موقق  را  اراده  مد  ن ماند  کارگزار  یک  است  چند 195:  1395ممکن  هر   .)
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تقر داش ه  س ی  جمانب  برزگر  و  دهد  ارائه  سا  ار/کارگزار  به  اسالس  نگاه  از  کامل ری  یر 

م  ددی را در نظر گرف ه و الب ه در مومر دان، ن کارگزار، دیدگاه نگارنده به ایشان نزدیک  

است اما دالیل و اس نادات الزمه برای اثبات کارگزارمومری اسالس و قرآن را ذکر ننممده و 

المللی  سازی«  مد، ممضمع را بررسی نممده و دغدغه روابط بین یبیش ر م، ند به »رهیافت بمم

 نیز نداش ه است. 

این   از  اهداف  مد  به  نیل  برای  نگارنده  زمینه،  این  در  ممجمد  ادبیات  به  تمجه  با  زال 

تئمری دیدگاه  از  م هممی  و  تئمریک  بوث  یک  اب دا  بین نمش ار،  روابط  ممجمد  الملل  های 

دهد و سپس به تبیین نگاه قرآنی و اسالمی و م، ند به  رگزار ارائه مین،بت به م،اله سا  ار/کا 

اثبات   نهایت ضمن  به م،اله متکمر پردا  ه و در  انقالب اسالمی  دیدگاه سازندگان گ  مان 

ازای این نمع فرضیه کارگزارمومری گ  مان انقالب اسالمی و اماس  مینی )ره(، به تقریر مابه

کند. الب ه الزس به ذکر است که سطح بوثی که نگارنده در اه ماس میالملل  نگاه در روابط بین 

کارگزار از نگاه انقالب اسالمی در    -این نمش ار بدنبال تبیین آن است؛ ارزیابی مناظره سا  ار

تماند بیانگر تمایز و نمآوری شناسی است. ممل ه دیگری که میشناسی و نه ه، یسطح م رفت

الملل در چارچمب  پتیری در روابط بین به منطق پاس گمیی و م،ئملیتاین اثر باشد، پردا  ن  

 سا  ار/کارگزار است که در ادامه نمش ار به ت صیل بوث  ماهد شد.

 

 الملل بین روابط هایتئوری  در کارگزار -ساختار مناظره

دیدگاه   به  اسالمی  رویکرد  از  فارغ  و  کلی  مرور  یک  با  اب دا  نمش ار،  از  ب ش  این  در 

شمد. به  الملل در  صمص سا  ار/کارگزار پردا  ه میهای رایج روابط بین تب و ت ئمریمکا

کارگزار را شامل دو    -ونمان مثال »الک،اندر ونت« در مقاله  مد در این زمینه، مشکل سا  ار

ب د »م رفت هم، یکی در ب د »ه، یمشکل مرتبط به داند.  شنا  ی« میشنا  ی« و دیگری در 

شمد، هم  تر مو،مب میشنا  ی است و مبناییاست مشکل اول که در ب د ه، یونت م  قد  

طمر  به ماهیت »سا  ار« و هم به ماهیت »کارگزار« مربمط است، زیرا این دو در روابط  مد به

  واب، ه   هم  به  چگمنه  داریم و  هاییپدیده   نمعچه  دیگر،  وبارت  اند. بهیکدیگر واب، هم قابل به

اساسی برای رسیدن به پاسخ این سماالت، از نگاه ونت، وجمد دارد؛ یکی از  ه، ند؟ دو راه  
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این طریق تقدس ب شیدن ه، ی از  به یکی  از طریق دادن  شنا  ی  »وازد تولیل« و دیگری  دو 

   .(Wendt, 1987: 339)شنا  ی برابر و غیرقابل تقلیل به »سا  ار« و »کارگزار« ممق یت ه، ی

 و  سا  ارگرا  هایتئمریی  بندیطیف  در  گراییمطلق   هد شا  ما  که  نی،ت  گمنهاین 

لتا  المللبین   روابط   در   کارگزارگرا   را   الملل  بین  روابط  در  سا  ارگرایی  ز ی  بر ی  باشیم، 

اثرگتار.    اصلی   وامل  مثابه  به  سا  ارها   تاثیر  پتیرش  لزوس  ی نی   دانند؛ می  «سا  ارها  به  گرایش »

  به   بیش ر  تمایل  بیانگر   بلکه   نی،ت  سا  ارها  وجمد  ن ی  م نای  به   هم  ن یجه کارگزارگرایی   در

  روابط   رایج  هایتئمری  در  شد،  ذکر  مقدمه  در  که  همانطمر  راس ا،  این   در  .ه، ند  طرف  یک

کارگزارمومر  طیف  سه  هر  المللبین  که  وجمد  تل یقی  و  سا  ارگرا،    بیان   به  ادامه  در  دارند 

 .شمدمی پردا  ه نگاه سه  این  به قائل های تئمری  و هااس دالل بر ی

 

 الملل بین  روابط در ساختارگرا هایتئوری 
 سلب » ،  « مو مس   سرنمشت »   به  او قاد  بر   ناظر   و   شنا  یه، ی   ای مقمله   « جبرگرایی»   چند   هر 

 پردازی تئمری   الگمهای  بر  ناظر   « سا  ارگرایی »  مقمله   و است  گرایی ت ین  نموی و  « ان،ان  از  اراده

باشد، می  « کارگزار  -سا  ار»  مناظره کارگزار، در  بر  سا  اری ایطشر ت مق  و زاکمیت  بیانگر و 

 کنار   در  ب مانند   که  گردیده   باوث   زمزه   دو   این   مصداقی   و   م هممی  همپمشانی   و  ارتباط   اما 

 پارادایم   در  ممجمد   هایپردازی تئمری   بر ی  در   واقع،  در  . شمند   بررسی  و   داده  قرار   یکدیگر

 در.  است   اس نباط   قابل   سا  اری،   یا   و   تاری ی  جبرگرایی،   نموی   به   او قاد   الملل،بین   روابط   مدرن 

 . شمد می   م رفی   غیرمؤثر   یا   و   رنگ کم   ان،انی،   و   بشری   اراده   و   کارگزار   اراده   دید،   زاویه   نمع   این 

 نقش   الملل،بین   روابط   ورصه   تاری ی   زمادث   و   روندها   از   تئمریک   تولیل   ارائه   در   ترتیب،   بدین 

 در  ز ی   نگاه،   نمع  این .  ماند می   مغ مل  جهانی   شرایط   دهی شکل   و   تومالت   در   ان،انی   وامل 

 در .  است   دریافت   قابل   نیز   الملل بین   روابط   در   مدرن پ،ت   گ  مان درون   های سازی م همس   بر ی 

 جبرگرای   ماتریال،م »   ، « تاری ی  دیالک یک »   ، « تاریخ   روح »   مانند  م اهیمی  چارچمب،   این 

، « م،لط  گ  مان   اجبار   و   الزامات » ،  « الملل بین   اس نظ   سا  ار »   ،« جهانی   سا  ارهای »   ، « تاری ی

 ه، ند   هایی انگاره   بیانگر ...    و   « هژممنی  الزامات »   ،« سا  اری  قدرت » ،  « قدرت   پنهان   سا  ارهای » 

بنابراین،  . ( ,Gill  1993) دهند  می   قرار   پردازیتئمری   مومر  را سا  ارگرایی  و   جبرگرایی نموی  که
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 ن یچند ا   هر  (.116:  1385  ، ی واجان  دی اس    ی ن ی )ز،   دانند می   سا  ارگرا   مک ب   یک   را   مارک،ی،م 

مارک،  ی ار ی ا   ی ب  و   سا  ار   مطلق   ت ی وامل   ی م نا   به   ز ی ن   ر ی فراگ  گزاره  در  کارگزار   ،می مطلق 

 آنها   دقیقا  که  ایآنگمنه   نه   اما  سازندمی   را  تاریخ  هاان،ان »   :است   م  قد  مارکس   که یی جا   تا  ،تی ن 

 و  یاف ه   ان قال  گتش ه   از   م، قیما  که   شرایطی  توت  را  تاریخ   ا ه ان،ان   دیگر   وبارت   ماهند، به می 

سا  ارها   ک ی با ت ک   رز« یر »   . ( Callinicos, 1988: 9)  « سازندمی    مدشان  ان  ابی  شرایط   توت  نه 

 ک ی   مثابه   به   را  جام ه  کل   ومال   مارکس   که   است   م  قد   «، ی نامرئ  و  گ، رده   ،ی زبان   ،ی »ذهن به  

که   م  قدند   انی سا  ارگرا   واقع   در   . ( 197:  1384  ری رز،)   ت اس  کرده ی م   ی تلق   ینامرئ   سا  ار 

 ت یآن آثار و هم   ی دارا   کل،   آن   افراد   تک تک   ی جبر   جمع   که   است   ی   ی هم   و   آثار   ی دارا  »کل« 

 همه  در  که  ی ر ی  غیال   و  ثابت   ن ی »قمان  :کنند ی م  ف ی ت ر   ن ی چن   را  سا  ار   ی بر   ن یبنابرا   . ند ،  ی ن 

 .( 250:  1379  زاده،   ف ی )س   دارد«   ت ی مد ل   رف ه ش ی پ   تا  ی بدو   شکل   از  یان،ان   ی زندگ  سطمح

انماع  هایتئمری  طیف  در   ز ی  میان  این  در   م همس  از   هاروایت  و  ت اریف  سا  ارگرا، 

  ونمان  به  .نی،ت  یکدست   صمص  این   در  هانگاه  و  دارد  وجمد  آن  اثرگتاری  نومه  و  سا  ار

ف(Olsen & March, 1984)دارند    را   مد  ت ریف  نهادگرایان  مثال   نیز  زبانی   تولیل  الس ه، 

  دارای  هم  را   جام ه  شمد،می  رمزگشایی  و   دارد  نومی  سا  مان  ، « زبان»  م  قدند  که  ه، ند

  ب ش  دو  به   را   سا  ارها   که   «بارتز»  و   « الکان »  یا  و   دانندمی  رمزگشایی  قابل  و  نهانی   سا  ار

 . (172-171: 1373 لی ل،)کنند می ت کیک « ذهنی  و واق ی»

تبدیل  دل  در  سمژه  نیز  هامدرنی،تپ،ت  و  گرایانپ،اسا  ار  طیف  در   ابژه  به  گ  مان، 

  ن ی  را   سمژه   گ  مانی   قبل   ما   صلت   نیز  ممفه  و  الکالو  گ  مان  نظریه  مثال،   ونمان   به  .شمدمی

  روابط  منشا  که   مدآگاهی  و  واقل  آنان، سمژه  منظر  از  .(Laclau & Mouffe, 2001)کند  می

  سمژه   واقع،  در   و  ندارد  وجمد  شمد  تلقی  اج ماوی  کالاش  و  نهادها  سازنده  و  اج ماوی

  صرفا  و  ندارند  اساسی  نقش   تاریخ  در  ان،انی   کارگزاران  مثابه  به  « قهرمانان»  .نداریم   مدم  ار

  در  هرچند.  یابندمی  جایگاه  و  نقش   جدید  گ  مان   به  گتار  و  م،لط  گ  مان  تزلزل  شرایط   در

مثال   کارگزارمومری  یهارگه  نیز  طیف   این  از   تمان می  مطالب  بر ی   هدف  یافت، 

سا  ارهاست    تغییر   برای   سا  ارشکن   شهروندان  تربیت   ،( دریدا  مانند)پ،اسا  ارگرایان  

(Howarth, 2000: 6  )که   شمدمی  مش    اسالمی  نگاه  با  هات اوت  از  یکی  جا  همین   الب ه  که  
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 .  شمدنمی ت ریف  ابزار مثابه به ان،ان اسالس در

 

 الملل بین روابط در  در حورم کارگزار هایتئوری 
تئمری  طیف  ، (41:  1384  دهقانی، )  هالیبرال  مانند  ه، ند،   کارگزارمومر   هایدیگر، 

،  ( 219-217:  1384،  مشیرزاده)  وقالنی  ان  اب  و  ومممی  ان  اب   گیری،تصمیم  نظریات

شنا  ی  روش  فردگرایی  و  مال مس  هرس  نظریه  ها،اگزی، ان،یالی،ت  و  ب ش رهایی  نظریات

  در  .دانندمی  کارگزاران  را  المللبین   روابط  اصلی  فاول  که(  136-129:  1378  اس مکر،  ارشم)

  اهداف  به  رسیدن  برای  تالش  طریق  از  آگاهانه  کنشگری  تمانایی»  ی نی  کارگزارنگاه،    این 

  سا  ار  .است  بازیگر  آگاهانه   ت کر  ، ن یجه« کنش »  بنابراین   « .باشد  ا  یار  بردارنده  در  که   مد

  در   اق صادی  و  اج ماوی، سیاسی  رویدادهای  که  است  ایزمینه  به   م طمف  و   ب، ر  م نای  به  نیز

  ان  اب  نظریه  طبق مثال،    ونمان  به  .(160-159:  1385  های،)  «گیردمی  شکل  آن  چارچمب 

  مواسبات  اساس  بر  که  است  ب،یاری  افراد  کنش   جمع  زاصل  اج ماوی   زمادث  وقالنی،

  از  دارند  س ی  پردازانان قادی، تئمری  نظریات  در  یا  و  (1379  درس ی،)کنند  می  ومل  وقالنی

  المللبین   روابط  در  ودالت  و  ا الق   اس قرار  پی  در   ان،ان  کارگزاری  و  سمژگی  بر  تاکید  طریق

( Idiosyncratic)  آیدیمسنکرتیک  رویکردهای  یا  و  (240-220:  1384مشیرزاده،  )باشند  

  افراد   از   گروهی   یا   فرد  یک   صاصی ا   و  ویژه  فردی   صمصیات  این  اصل   در  که  م  قدند

 والوه،  به  .(Rosenean, 1980: 422-424)دهند  می  بروز  را   مد  نیز  سیاسی  رف ار  در  که  ه، ند

  رهبران  ش صی ی   روانشناسی  به   هادولت  رف ارهای  تولیل   برای  که   تئمریکی  هایچارچمب

  هدفدار  اف ال  موصمل   اج ماوی  هایپدیده  که  پتیرندمی  واقع  در   پردازند،می  سیاسی

  مثابه به  را  سیاسی المللی، رهبرانبین  هایپدیده   لق  در  رویکردی چنین  لتا .ه، ند  کارگزاران

1را.   هادولت  نه  دانندمی  گیرندهتصمیم
  یا  هم، یک  سا  اری  هر  در  باال ره  نگاه،  این   مطابق 

 (  (Walker, 1995 « گیرندمی تصمیم  که ه، ند  ان،ان چند
 

 الملل بین   روابط در  تلفیقی  هایتئوری 
  تل یق  و  برهمکنش   ت امل،  نموی  به  قائلین   الملل،بین   روابط  پردازانتئمری  از  سمس  طیف

 
1. State as a Decision Makers or Leaders? 
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  نیا  در  تمانی م،  (Risse, 2000: 5) انگلی،ی    مک ب  از  غیر  .باشندمی  کارگزار  و  سا  ار  میان

  م قابل  شیب قماس»  م همس  طرح  با  « ونت»  .نممد  اشاره  انگارانسازه  به  مش    بصمرت  زمزه

  هدفمند  کنشگرانی   ان،انی،  هایسازمان  و  هاان،ان  اوال»  که  است   م  قد  « کارگزار -  سا  ار

  کنند، کمکمی  زندگی  آن  در   که  ایجام ه  شکل  تغییر  یا  بازتملید  به  هایشانکنش   که  ه، ند

  کنشگران  این   میان  هایت امل  به  که  شده  سا  ه  اج ماوی  روابط   از  جام ه  ثانیا  و  کندمی

مثل    یان قاد  انیگراواق  دیگر،  سمی   از  .(Wendt, 1987: 335-370)   « دهد می  سا  ار  دفمند،ه

  »هابرماس«،کارگزار    -سا  ار   کی الک  ید،  (Friedman and Starr, 2002)  ب،کار«  ی»رو

  فی ط  ن یدر زمره ا  یهمگ  دنز«،ی »گ  یاب یو سا ت  »ج،مپ«   دگاهید  «،ی ف  انی»برا  ییگرات امل

سا  ارها    ریی بقا و تغ  ،ز ظ  یرا برا   یکنش ان،ان  ،ب،کار  یرو  نممنه، به ونمان  .  ندیآیبه شمار م

ایم نه  اج ماو   جادی داند  د  م«، ی»بمرد  ای و    (  1389  قت،ی )زق  دیجد  یسا  ار    یک ی الک یرابطه 

و  پد  ینی سا  ار  ب   یذهن  یهادهیو  و  یم  انی را  سا  ارها    « یف  انی»براکند  که  است  م  قد 

»دسلر« و   ی در مدل تومل  ای( و  318:  1381،یف)  کنندیم  ن ییت   را  انر مودوده ان  اب کارگزا

تل   کیدر   م  هم  ،سا  اری؛  قی نگاه  موقق  را  مودود  یکنش  را  آن  امکانات  هم  و  سازد 

 . (Dessler, 1989: 452) کنش است  لهی و وس  امدی پ  مد سازد. اما سا  ار،یم

  به   سا  اری  هر  و  است   ا  اریس  بر  مش مل  اج ماوی   کنش   هر   دنز«، ی »گنگاه    از  ن یهمچن

  ف الیت  در  ناپتیرت کیک  ایگمنه  به  سا  ار  و  کارگزار  است، بنابراین   نیازمند  اج ماوی  کنش 

د  ی ز    رسد، یم  نظر  به   چند،  هر   .اندشده  تنیده  درهم  روزمره   از   ییهارگه  دنزی گ  دگاهیدر 

سا  ار    تی ارجو بر    تئمری  اساس  بر  .(Giddens, 1984: 15)  دارد  وجمد  همکارگزار 

 و   دارند  شناسانهه، ی  تنیدگیدرهم  و  درونی  ارتباط   کارگزار،  و  گیدنز، سا  ار  یابی سا ت

  فرایند   یک  در  و  نی،ت  یکی  به  ندارند و اصالت  تقدس  دانند، لتامی  سکه  یک  روی  دو  را  آنها

ضمن   نگاه  در  الب ه  (،Giddens, 1984: 27)درگیرند    تکمینی   دیالک یک   پتیرش  گیدنز، 

این / ارسا    کارگزار   اثرگتاری  جایگاه  تقمیت  به  منجر  که  است  « آگاهی »  م همس  کارگزار، 

  در  کارگزار  ویژگی  ترین اصیل  و  ترین اب دایی  ونمان  به   تماندمی  وی  منظر  از  « آگاهی »  .شمدمی

 باشد، می  گیدنز  کلیدی   م اهیم   از  که  «ادراک  تمانایی »  دیگر،  وبارت   به  . شمد  گرف ه  نظر

  به   نی قائل  الب ه  .شمدیم  ان  اب   قدرت  به  من ج  ، یآگاه   نیا  است،  آگاهی   نایم   دربرگیرنده
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تل   »  ی ق ینگاه   و  ها ادراکات، ارزش  دهد،می  نشان  کارگزار  « ادراکی   ذهنی  مویط م  قدند که 

  رابطه  یک  در  کارگزار  رف اری  پیامدهای  از  م اثر  بلکه  سا  ارها  تاثیر  توت  تنها  نه  باورها،

از  در(.  Friedma & Starr, 2002: 27-33)د  ه، ن   مویط   با  ت املی   م همس  نگارنده،  منظر  واقع 

 تردید   دچار  گیدنز  یابانهسا ت  ت ،یر  در  را  م اطبین   ز ی  گاهی  گیدنز  بیان  در  آگاهی

 .شمدمی کارگزار اثرب شی به م  قد او نایی قابل بصمرت وی گاهی که   چرا کندمی

 

 اسالمی انقالب گفتمان  منظر از لمللابین روابط در کارگزار – ساختار مناظره

مراد نگارنده از اسالس سیاسی در این نمش ار، قرائت و روایت گ  مان انقالب اسالمی است  

و برای ارجاع و تولیل مب نی بر »م ن«، به گ  ار و مبانی سازنده این گ  مان ی نی اماس  مینی  

ده، تاکید بر نقش »سمژگی«  شمد که دیدگاه نگارن ماهد پردا ت. از همین جا مش   می

هاست و این بیانگر اوطای نقش کلیدی در مناظره ممرد بوث به »کارگزار«  در سا ت گ  مان

اماس  مینی را می  از منظر تولیل گ  مانی  است. در واقع به ونمان سمژه  اهمیت و نقش  تمان 

اند،  مضیح دادهسیاسی در تاسیس و رهبری گ  مان جدید تمضیح داد. چنانکه الکال و ممفه ت

هایی برای ظهمر کنشگران اج ماوی به  ها، فرصتبر  الف ت یین کنندگی سا  اری گ  مان

شمد. در رویکردی  ها فراهم میهای م، قل از سا  ارها در فرآیند تومل گ  مانونمان سمژه

تاجیک،  اند )که بر ی آن را با نظریه گیدنز در باب سا  اربندی قابل مقای،ه و مشابه دان، ه

به45:  1383 الب ه  گ  مان  (،  ان قادی  تولیل  نگرش  بر  الف  ممفه  و  الکالو  آنکه  رغم 

می کننده  ت یین  کامال  را  گ  مان  سمژهفرکالف،  نقش  به  الکالو  در  دانند،  کارگزاران  و  ها 

-Jorgensen & Philips, 2002: 18ها تمجه کرده است ) ممق یت از جاکندگی یا بوران گ  مان

تامالت ب دی  مد نقش »سمژگی سیاسی« را مطرح می، ام(20 با این زال، الکالو در  کند  ا 

(Laclau, 1990: 52  ،زقیقت در  میسمژه(.  ظاهر  رهبرانی  قالب  در  سیاسی  به  های  که  شمند 

تثبیت گ  مان جدید کمک کرده و آن را بر گ  مان م،لط پیشین، در صمرت وجمد دو شرط 

تمان اهمیت اماس  مینی را در قالب  سازند. از این زیث میلب میدر دس رس بمدن و او بار، غا

پیروزی   و  ت مق  زمینه  تمان،ت  رهبری  مد  با  اماس  مینی  داد.  تمضیح  سیاسی  سمژه  یک 

اسالس بدین گ  مان  و  کند  فراهم  ایران  در  پهلمی،م  گ  مان  بر  را  تومل  گرایی  در  سان 
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(. به والوه  147: 1386ای ا نماید )بهروز لک،  های غالب در ایران م اصر، نقشی اساسی گ  مان

ه، ی وجمد  نه  گ  مان،  این  م رفتدر  و  و  شنا  ی  تاثیرگتاری  نه  و  سا  ارها  شنا  ی 

نظم  مودودیت از  »لی ل«  ت کیک  پتیرش  ضمن  واقع،  در  و  است  شده  انکار  سا  اری  های 

)لی ل،   بشری  مصنمع  اج ماوی  نظم  و  آن(  زاکم  قماود  )با  ت کیک  69-63:  1373طبی ی   ،)

غریزه و فطرت را از ومامل ارادی و اک ،ابی در ان،ان درک کرده )شهید مطهری، مجمموه  

( و وجمد بر ی از ومامل سا  اری اینچنینی مانند: ودس ان  اب پدر و 393  -  379:  2آثار ، ج

م لملیت یا  و  مادرزادی و همچنین سا  ارهای غیرمادر، مول، زمان و مکان تملد  مادی  های 

کند. بنابراین، مراد از این نمش ار، بوث پیراممن  های الهی و امداد غیبی را تایید میمانند سنت

بندی یا اصالت ب شیدن به یکی از آنها مانند مبازث شهید  دوگانه فرد/جام ه و نومه اولمیت

)مطهری،   نبمده  تاریخ«،  و  »جام ه  ک اب  در  و  1358مطهری  فرد/وامل  میان  ت کیک  و   )

  ام ه/سا  ار نیز مالزظه شده است.ج

می که  وناصری  از  یکی  اسالمی،  انقالب  گ  مان  هر  در  صمص  در صمرتبندی  بای،ت 

کارگزار« است. نگاه  _گیری آن گ  مان در ممرد مناظره »سا  ارگ  مانی روشن شمد، ممضع

پتیرش ضمن  اسالمی،  انقالب  گ  مان  صمرتبندی  در  که  است  اس مار  این  بر   نگارنده 

ان،انی داده میمودودیت اراده  به  والزامات سا  اری، اصالت  نظر شمد که میها  با در  تماند 

یا   و  داده  را شکل  سا  ارها  و ز ی  بزند  رف ار  و  ان  اب  به  سا  اری، دست  شرایط  گرف ن 

سازنده زرکت تاریخ، مو مای  تغییر دهد. بنابراین در این گ  مان به ت بیر »مومدباقر صدر«،  

تماس تومالت  بر  مو مای باطنی و درونی ان،ان  و همین    ی نی فکر و اراده است  ،ان،ان  باطنی 

الب ه اینجا منظمر از اصالت کارگزار    (.337ه.ق:  1399گتارد )صدر،  اثر میاج ماوی    -سیاسی  

جنس   اگر  اال  و  باشد  بشری  اراده  به  م طمف  که  است  کارگزاری  وامل  سا  ار،  به  ن،بت 

گردد. ای نیز برای آن تلقی نمیاین مو،مب شمد از این منظر، اصالت و غلبهکارگزار، غیر از  

به وبارت دیگر ضمن پتیرش وجمد کارگزار ارادی/ غیرارادی، کارگزار ان،انی/ غیران،انی،  

است.  ان،انی  و  ارادی  کارگزار  یاف ن  اصالت  نمش ار،  این  ونصر    مراد  پنج  میان  از  بنابراین 

نگاه روزنا )اثرب ش در سیاست  ارجی   به  Rozenau, 1971از  بر ونصر »فرد«  (، این گ  مان 

 مثابه تصمیم گیرنده نهایی تاکید کرده است. 
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   (ره) خمینی  امام منظر از کارگزار -ساختار مناظره
هر   مینی  اماس  نگاه  در »جبر  »جبر  از  اوم  جبری  نمع  نیز  »جبر  جغرافیایی«،    تاری ی«، 

و مویطی،    ومامل  تاثر  و  تاثیر  از  هرگز  آنکه  ضمن   .گرددیم  ن ی  اج ماوی«   »جبر  سا  اری« 

  جام ه   و  فرد  میان   ت امل  و  شمد نمی  غ لت  ان،انی  اج ماع  و  ان،ان   بر  تاری ی  و  اج ماوی

 مینی،    اماس  نگاه   در  ان،ان  که  چرا  .شمدمی  داده   ان،ان  اراده  به  اصالت  گردد، اما می  مالزظه

  و   بزرگ   یهاف نه  ش ری »ب  :دین فرمایم  شانیا  مثال  مانون   به   .(1378تمزدی،  )است    م  ار«  »فاول

 و (  137:  1375  ،ین ی) م  « است  شده  واقع(  ان،ان)در    آن  اش  ال  و  غضب  اثر  در   عی فج  ی کارها

  « شمد می  پیدا  مملک ی  یک  در  شمد، آرامش  درست  اگر  ان،ان»  :ندیفرمایم   یگرید  یجا  در  ای

ان،اند»  :نمی،دمی  زمینه  این   در  نیز  مطهری  شهید  .(97:  8نمر، ج  صوی ه)  و  ش مر   و  وقل  ر 

قمه  ا القی  اراده   که   را  وملی  است  قادر  ان،ان.  است  شده  آفریده  ترجیح  و  ان  اب  و 

  به  ندارد  وجمد    ارجی   مانع  و   رادع  هیچ  و   است  ممافق  او  زیمانی  و   طبی ی  غریزه  با  صددرصد

  م الف  صدصددر  که  را   کاری  است   قادر  و  کند  ترک  اندیشیمصلوت  و  تش ی    زکم

  اندیشیمصلوت  زکم  به  ندارد  وجمد  هم   ارجی  اجبارکننده  وامل  هیچگمنه   و  اوست   طبی ت

 . (395-394: 1آثار، ج مطهری، مجمموه)  «دهد انجاس را آن  رد نیروی و

قیاس ملت به  اماس  مینی  تمصیه  از سمی دیگر،  اس کبار،  همچنین  و  برابر جبهه ظلم  ها در 

د  کارگزار  ترجیح  نشانه  سا  ارها   مد  تغییر  امکان  و  جهانی  اس کباری  سا  ارهای  مقابل  ر 

تغییر    لزوس  تمسط کارگزار در نگاه ایشان است. ممضموی که در اینجا قابل تمجه است، بوث

های  المللی تمسط کارگزار است نه صرفا امکان وقمع آن. در واقع، در تئمریسا  ارهای بین 

بین  روابط  ورایج  کارگزارمومر،  به  المللی  ن،بت  کارگزار  مؤثرتر  واملیت  به  او قاد  مدتا 

 یابد.رسد در نگاه اماس  مینی، این امکان به لزوس وقمع نیز ارتقا میسا  ار است اما به نظر می

اصل   در  این،  بر  س ادت  154والوه  »ج.ا.ایران  که:  است  آمده  اساسی  کل    قانمن  در  ان،ان 

بنیادین گ  مان اسالمی  میداند« که نشان  جام ه بشری را آرمان  مد می دهد اساسا ممضمع 

الملل، ممضمع »ان،ان« و به کمال رسیدن و س ادت آن است. لتا طبی ی است که  در روابط بین 

وام به  گ  مان  یک  سا  اراگر  کنندگی  ت یین  و  نهایی  نمی  لیت  باشد،  چنین  م  قد  تماند 

 آرمانی را برای  مد برگزیند.
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   اسالمی  انقالب گفتمان منظر از المللبین روابط در یی ساختارگرا و جبرگرایی نفی 
  م اهیم وجمد با بمیژه( 1389آجیلی، )فقاه ی  سیاسی  اسالس گ  مانی  صمرتبندی به تمجه با

  های دیدگاه  که  شمدمی  مش    گ  مان،  این   در  « ان،انی  اراده»  و  « کامل  ان،ان»  مانند  کلیدی

  قرار   گ  مان  این   ن ی  ممرد  ان،انی   جمامع  و  بشریت  و  ان،ان  سرنمشت  به  ن،بت  جبرگرایانه

  مؤثر  را  بشری  اراده  سا  اری،  الزامات   و  شرایط  پتیرش  ضمن   منظممه،  این   واقع  در  .گیرندمی

  نمر،   صوی ه)کند  می  قلمداد  سا  ارشکنی  در  تمانمند  و  جدید  شرایط  ایجاد  در  کننده  ت یین   و

  نه )االمرین«    بین   امر  ت میض، بل  ال  و  جبر  ال»گزاره    به  تمانمی  ن ی  این   اس دالل  در  .( 152:  4ج

بلکه  مطلق  ا  یار  نه  و  جبر طباطبایی،    والمه)نممد    اشاره(  دو  این   میان  است  چیزی  است، 

1379  :181-183).   

اساسا تاکید اسالس و انقالب اسالمی بر الزامات ش صی ی و ص ات رهبر و اماس جام ه و نیز  

تاریخ اسالس، اهل بیت و امامان    زارمومری است. در واقع،لزوس تب یت از آن،  مد نشانه کارگ

ان ظار برای ظهمر منجی،   انقالب اسالمی در زمان ف لی و لزوس تب یت و  پیروزی  در گتش ه، 

»ان،ان   مثابه  به  فرد،  آن  از  اطاوت  به  جام ه  الزاس  نیز  و  سیاسی  رهبر  و  فرد  اثر  بیانگر  همگی 

صادق   سید  است.  جام ه  اماس  یا  رهبری  کامل«  »نظریه  اساس  بر  آثار  مد  در  نیز  زقیقت 

می ان،انی(  کارگزار  )ی نی  آن  رهبری  ن یجه  را  اسالمی  انقالب  پیروزی  ومال  داند  متهبی«، 

Haghighat, 2000) .) 
  

   اسالمی  انقالب گفتمان منظر از کارگزار -ساختار مناظره در « تغییر»  مفهوم
  بطمر   الملل،بین   روابط  زمزه  در  پردازیتئمری  و  سازیم همس  جهت  که  مبازثی  از  یکی

  منظمر .  است  « تغییر»  م همس  آید،می  شمار   به   زمزه  این   در  ممجمد  هایتئمری  دغدغه  م ممل

  روابط  بر  زاکم   نظم   اسالمی،   انقالب   گ  مان  منظر  از  که  است  پرسش   این  به  پاسخ  نگارنده،

  رسد،می  نظر  به   زمینه  این  در  کند؟  تغییر  باید  چگمنه   اینکه   یا  و  کند؟می  تغییر  چگمنه  المللبین 

  و  گتش ه  در  زاکم  هاینظاس  و   جهانی  ممجمد  نظم  گ  مان، اوال؛  این  بمدن  تجمیزی  به  تمجه  با

اساس   جهانی  مطلمب  نظم  توقق   جهت   ثانیا؛  و  نی، ند  و  نبمده   مطلمب  ورصه،  این   تاریخ   بر 

  تالش   مطلمب  شرایط  هب   نیل  جهت  در  و  تغییر  ممجمد،  شرایط  بای،تمی  بوث،   ممرد   گ  مان

از  سمی  از.  کرد   وضع  و  نظم  تغییر  برای  قیاس  و   مبارزه  تالش،  که  وقیده  و  انگاره  این   دیگر 
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  شمد،می  مو،مب  « تکلیف»  دیگر  ب بارت  و  الزس  مطلمب،  وضع  و  نظم  توقق   سمت  به  ممجمد

  ملهمق   ، (مارک،ی، ی  و  ماتریالی، ی )  جبرگرا  های دیدگاه   الف  بر  که  نممد   اس نباط  تمان می

  تز،)  دیالک یک   فل، ه   بر  مب نی  نگاه   نموی   به  بنابراین، .  است  جبری  نه   و   « ارادی »  جنس   از   تغییر

  سا  اری،  و  جبری   صمرت  به  جهانی  هاینظم  و   تاری ی  مرازل  و تغییر  تومل  و(  سن ز  و  آن ی

  کمشش   و   تالش  و  بشری  اراده  اساس   بر  مقابل،  در  و  گیردمی  قرار  گ  مان  این  ن ی  ممرد

  بصمرت  باز  و  کرد  ایجاد  تغییر  نامطلمب،  ممجمد  نظم  و  وضع  در  باید  و  تمانمی  ها،انان،

  نباید  م،یر  این   در  اوال  که  چند  هر.  نممد  گتاریپایه  و  طرازی  را  مطلمب  نظم  آگاهانه،  ارادی،

  تمجه  ثانیا  و  شمد  ه، ند غ لت  بشری  اراده  مافمق  که  الهی  اراده  و  قمانین، امدادها  ها،ووده  از

اند  تمان، ه  ، یان،ان  اراده  هر  نه  و)کارگزار(    افراد  یبر    تنهاتاریخ،    طمل  در  همیشه   که  دشم

  الملل،بین   روابط   زمزه  چند در   هر  .(236  :1372  ،یزدی  مصباحرا ومض کنند )  خ یجهت تار

ت یین   اجبار  با  هم   و  کارگزار   اراده  با   هم  تماندمی  «تغییر»  مقمله    هم   گیرد،   صمرت   سا  ار   و 

  تدریجی   شرایط  با  و  جنگ  بدون  است  ممکن   هم  و  شمد  ایجاد  تغییر  جنگ،  با  ستا  ممکن 

  سازی  م همس  و  بوث   آن   ممرد  در   و  گیرد می  قرار   دغدغه   آنچه  اما.  کند  تغییر  ممجمد  نظم

  پرسش   این   به  بای،تمی  ومدتا  لتا.  باشدمی  « تغییر»  ممضمع  هنجاری  و  تجمیزی  جنبه  شمد،می

  چه   تمسط   و   چگمنه  الملل،بین   روابط  بر  زاکم   نظم   و  جهانی   نظم   در   «تغییر»  که   داد  پاسخ

 کارگزار؟  یا گیرد؟ سا  ار صمرت باید ک،انی

  این  هایآممزه  و  ایران  اسالمی  انقالب  الملل،بین   روابط  نظرانصازب  ب،یاری  دیدگاه  از

  « غربی  شرقی، نه  نه»  سیاست  و  دارند  جهانی   ورصه  در  سا  ارشکنانه   صل ی  ن ،ه  گ  مان، فی

چنین   در   اندیشه  اینکه،   والوه   به  است،  داش ه   سرد   جنگ   دوقطبی  فضای  در    صل ی   واقع، 

انقالبی،    نموی  به  نیز  اسالس  صدر  در(  ص)  پیامبر   ارجی  رف ار  نومه  و  اسالمی  امت  تشکیل 

دیدگاه  در  .است  بمده   مد  زمان  در  سا  ارشکنانه  و  غیرهم،ان   به   ن،بت  گ  مان  این   واقع، 

بنیادین   فرایند  یک؛  « تغییر»مقمله   ارادی،  آگاهانه،    که  است  م  لف  سطمح  در  و   تدریجی، 

  جام ه  یک  در  ان،انی  افراد  درونی  تغییر  سطح  از  که  انقالبی  . شمدمی  منجر  « انقالب »  به  نهای ا

دولت  جمامع  سطح  تا  و  آغاز   و  تغییر  آن  از  هدف  و  رودمی  پیش   جهانی  نظم  و  هابشری، 

باتمزی   سمی  به  زرکت  نیز  انقالب در  .است  م اد  و  مبدا  به  او قاد   د،  به   این   بنابراین    منظممه 
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تغییر   در  تومل   به  ن،بت(  هاان،ان  و   کارگزار  ی نی )جام ه    زیرین   هایالیه  تومل   و   نموی 

 .یابدمی تقدس( سا  ارها و قدرت رسمی  و زکمم ی  نهادهای)زبرین  های الیه
 

   المللبین طرواب در کارگزار -ساختار مناظره از قرآنی  تقریری 
نگاه به بر ی آیات قرآن کریم که م نا و ت ،یر و شان نزول آنان ناظر بر ممضمع سا  ار  

تماند به ونمان مبانی اندیشه سیاسی سازندگان گ  مان  الملل است، میکارگزار در روابط بین /

س رهنممن  نمش ار  فرضیه  به ر  اثبات  و  دقیق ر  فهم  به  را  پژوهشگران  اسالمی،  ازد.  انقالب 

بوث   ممرد  ممضمع  قرآنی زمل  اس دالالت  بر ی  ذکر  به  نگارنده  تالش  ادامه،  در  بنابراین 

بمد. سمژه   ماهد  از  یکی  ونمان  )به  مطهری  شهید  ت ،یر  گ  مان الب ه  سازنده  سیاسی  های 

انقالب( از قرآن نیز بر همین اساس است که ان،ان همه کماالت را بالقمه دارد و باید آنها را به  

مجمموه  ف  )مطهری،  باشد  م مار  میش ن  و  سازنده  باید  که  اوست  این  مد  و  برساند  لیت 

 (. 273: 2آثار، جلد 

شرایط   قرآن   نظر  از .  است  ان،ان   دست  زاییده  سیاسی   و  اق صادی   اج ماوی،  کریم؛ 

  یَوَْ ظُمنَهُ    َلِْ هِ  وَمِْن  یَدَیْهِ  بَْیِن  مِّن   مُ َقَِّباتٌ  لَهُ»  :رود  سمره  یازدهم  آیه  در ت ،یر  صدر  مومدباقر

 وَمَا لَهُ مَرَدَّ فَاَل سُمًءا  بَِقمْسٍ اللّهُ أَرَادَ  وَإِذَا بِأَنُْ ،ِهِمْ  مَا یُغَیِّرُواْ زَ َّى بَِقمْسٍ مَا یُغَیِّرُ  الَ  اللّهَ  إِنَّ اللّهِ أَمْرِ مِْن

 مردس  آن  آنکه  تا  را  مردمى  ازمال  و  اوضاع  کندنمى  ومض   داوند»،  « وَالٍ  مِن   دُونِهِ  مِّن   لَهُم

  شئمن و اوضاع تغییر که فرمایدمی ، « بدهند تغییر را   مدشان اوضاع  مدشان دست به  مدشان 

  قمس   مد  در  که  است  تغییری  بنا،   زیر  و  بنیادی  تغییر.  است  قمس  آن  روبنای  قممی  هر  اج ماوی

  منظمر  است  بدیهی .  است  گرف ه  سرچشمه  بنیادی  تغییر  این  از  دیگر   م غیر  هر  و  باشد  آمده  پدید

  جام ه  باطنی   مو مای   که   است، بطمری  ملت  های تمده  درون   در  تغییر  ،(بان ،هم  ما)  تغییر در   از

  اهلل  یکلف  ال  شری ه  آیه  در  .(140-139  :تا  صدر، بی)  شمد  ومض  قمس  و  ملت  یک  ونمان  به

  شده   ه شنا  رسمیت به  سا  اری های مودودیت وجمد  چند هر  نیز( 286بقره، )وس ها  اال  ن ،ا

(  39نجم،  )  « س ی  ما  اال  لالن،ان  لیس »  ت بیر  به  ونایت  با  اما  است   نه  ه  « وسع»  م نای  در  که

  و   401:  2نممنه، ج  ت ،یر)  شمدمی  داده  ان،انی  تالش  و  اراده  ، به « وسع»  همین   ت یین   مومریت

 . (550: 22ج

  الْمُ،َْ ضْ َ ینَ   وَ  اللّهِ   بیلِسَ  فی   تُقاتِلُمنَ  ال  لَکُمْ  ما  وَ»  :فرمایدمی  کریم   قرآن  دیگری  جای   در
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  لَنا   اجْ َلْ   وَ  أَهْلُها  الظّالِمِ  الَْقرْیَةِ  هتِهِ  مِنْ   أَ ْرِجْنا   رَبَّنا  یَُقملُمنَ  الَّتیَن  الْمِلْدانِ   وَ  النِّ،اِء  وَ  الرِّجالِ  مَِن

   دا، راه  در چرا» :فرمایدمی آیه این  در( 75ن،اء، ) «نَصیراً لَدُنْکَ مِْن لَنا  اجْ َلْ وَ وَلِّیاً لَدُنْکَ مِْن

  پیکار  اند،شده  تض یف(  س مگران  دست  به)  که  کمدکانى   و  زنان   و  مردان(  راه  در)  و

»گمیندمى  که (  اىس مدیده)  افراد  همان  کنید؟نمى   اهلش   که  شهر،  این  از   را  ما  پروردگارا : 

  یاورى   و  یار  مد،   جانب   از  و  ده  قرار  سرپرس ى   ما  براى   مد،  طرف  از  و  ببر،  بیرون  س مگرند

  وجمد   با  آیه  این  در  .دارد  اشاره  )ع(  داوود  زضرت  داس ان  به  که  « فرما  ت یین   ما  براى

  طریق  از  سا  ارها  این   شک، ن   امکان  به  هم   کریم   جام ه، قرآن  در  م،لط  ظالمانه   سا  ارهای 

 . (116:  3،ج القرآن ت ،یر فی  البیان مجمع)دارد  اشاره آن لزوس به هم و هاان،ان مبارزه

  قَالُما  کُْنُ مْ  فِیمَ  قَالُما  أَنُْ ،ِهِمْ   ظَالِمِی   الْمَلَائِکَةُ  تَمَفَّاهُمُ  الَّتِیَن  انَّ»  :فرمایدمی  دیگر  ت بیر  در  یا  و

  جَهَنَّمُ  هُمْمَأْوَا  فَأُولَِئکَ   فِیهَا  فَ ُهَاجِرُوا  وَاسِ َةً  اللَّهِ  أَرْضُ  تَکُنْ   أَلَمْ  قَالُما  الْأَرْضِ  فِی  مُ،َْ ضْ َِ یَن  کُنَّا

  جانشان  فرش گان[  وق ى]  اندبمده  س مکار   میش ن   بر  که  ک،انى»،  ﴾ 97ن،اء،  ﴿  « مَصِیرًا  وَسَاَءتْ

  بمدیم  م، ض  ان  از   زمین  در  ما   دهندمى  پاسخ   بمدید[  زال]   چه   در  گمیندمى  گیرندمى  را

  است  دوزخ  شاناهجایگ  آنان  پس   کنید  مهاجرت  آن  در  تا  نبمد  وسیع   دا  زمین   مگر  گمیندمى

  وجمد بر مبنی ها ان،ان بر ی  تمجیه  وجمد  با آیه صراز ا  این . در« است سرانجامى بد[ دوزخ] و

  اند، این شده  سا  ارها  تغییر  قبال  در  هاان،ان  شدن  ض یف  باوث  که  م،لط  ظالمانه  سا  ارهای

 وهده  به  را  ام هج  در   ممجمد  سا  ارهای   ت،لط   قبال  در  ان  ال  م،ئملیت  و  نشده  پتیرف ه  تمجیه

 به  (.83نمر،    ت ،یر  .ک.ر)کند  می  قلمداد  اراده  این  ض ف  را  آن  دلیل  و  گتاش ه  ان،انی  اراده

در  وبارت   ت بیر  این   که  ه، یم   سا  ارهایی  ت،لط  شاهد  ما  نیز  المللبین   روابط  ورصه  دیگر 

  در  هم  دارد  وجمد  سا  ارها  این   پتیرش  ودس  و  تغییر  امکان  هم  دهدمی  نشان  کریم  قرآن

 .شمدمی گمشزد تغییر این  سا  ارها، لزوس این  بمدن ظالمانه  صمرت

می نیز  دیگری  شری ه  آیه  »ضلربدر    و   نلمح  املرات  کل لروا  للتیلن   ملثلال  اللّه  فرماید: 

  ولنلهلملا   یلغلنلیلا  فللم  فل لانل لاهلملا  صلالولیلن   وبادنا  من  وبدین   توت  کلانل لا  لمط  املرات

  امرات  امنما  للتین   مثال  اللّه   ضرب  و  (10توریم،)   الد لین   مع  النار   اد ال   قیل  و  شلیلا  اللّه  ملن 

  القمس  من  نجنى  و  ومله   و  فرومن  من   نجنى  و  الجنه   فى   بی ا   ولندک  لى  ابلن   رب   قالت  اذ  فرومن

  و  نمح  هم،ر  آن  و  زده  مثلى  شدند   کافر  که  ک،انى  براى  ت الى  » لداى  (11توریم،)  الظالمین« 
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  آن   به  زن  دو  این   و   بمدند،  ما  صالح   بندگان  از  نل ر  دو   فلرملان  تلولت  در  هک  است  لمط  هم،ر

 وتاب  از  و   نکرد  برایشان  سمدى  هیچ  پیامبران  با  هم،ریشان  و  کلردند    لیلانلت  صالح  بنده  دو

  کله   هلملانلطلمر  شلمیلد  آتلش   دا لل  شلد  گل ل له  ایلشلان  بله  و  نلشلد  جلمگیری   دا

 آوردند  ایمان  که  ک،انى  براى  ت الى   داى  نیز  و  (10)  شمندمى  دا ل  انبیا  بلا  بلیلگلانلگلان

  اى انه  برایم   مدت  نزد  پروردگارا:  گ ت  که  اسلت  فرومن  هم،ر  داس ان  آن  و  زندمى  مثلى

  .(11) برهان«  س مکار مردس از  و بده نجات او ومل و  فرومن از مرا و کن  بنا بهشت در

اینکه   به  دارد  اشاره  آیه  دو  این  و  در  اج ماع  مویط،  چارچمب  در  ان،انی  است  ممکن 

سا  ارهای ک رآمیز باشد اما با اراده قمی  مد، مممن شمد و بروکس ممکن است ان،انی در  

اراده  مد کافر  با  و  باشد  پیامبر  دا  تربیت  و توت  و همدس  همراه  ایمانی،  ذیل سا  ارهای 

 شمد. 

  زَ،ُْبَنا   قَالُما  الرَّسُملِ  وَإِلَى  اللَّهُ  أَنزَلَ  مَا  إِلَى  تَ َالَمْا  مْلَهُ  قِیلَ  سمره مائده: »وَإِذَا  104و یا در آیه  

نیز آیه    وَلَا  شَْیًئا   یَ ْلَمُمنَ   لَا  آبَاؤُهُمْ   کَانَ  أَوَلَمْ  آبَاَءنَا   وَلَیْهِ   وَجَدْنَا  مَا »وَإِذَا   28یَهَْ دُونَ« و   اوراف: 

های تاری ی بجا مانده آبَاَءنَا« بیانگر آن است که با وجمد سنت  وَلَْیهَا   وَجَدْنَا  قَالُما  فَازِشَةً   فَ َلُما

شمند،  از پیشینیان در جمامع که تبدیل به سا  ارهای م،لط، پتیرف ه شده و طبی ی قلمداد می

هایی تمجیه کنند )ن.ک.ت ،یر تمانند رف ار  مد را بدلیل وجمد چنین مودودیتها نمیان،ان

 ق، ذیل آیه(. 1412طبری،
 

 الملل امد رویکرد کارگزارمحور گفتمان انقالب اسالمی در روابط بینپی
به  ونایت  و   قرآن  آیات  از   متکمر  تقریرات  با  اماس  مینی  اندیشه سیاسی  مبانی  ونمان  به 

گ  مان انقالب اسالمی و نیز دیدگاه  مد ایشان، اگر پتیرف ه شمد که فاولیت و واملیت نهایی  

ار و  از سمی کارگزار  بین و مومری  روابط  ان،انی در ورصه  میاده  پس  الملل صمرت  گیرد 

بندی دوگانه از کارگزاران در روابط  ازای چنین رویکردی را در قالب یک دس هتمان مابهمی

لتابین  نممد.  تبیین  این ق،مت  اساس  این   بر  الملل  نمش ار،   در  روابط    بر آن است کهس ی    از 

اماسبین  اندیشه  در  )ره(    الملل  و  ب مینی  بوث  ممرد  کارگزاران،  از  دس ه  دو  این  به  تمجه  ا 

 گیرد.بررسی قرار 
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 الملل بین  روابط   و ناصالح  سیاستمداران  -الف

دهد،  ان،ان ارائه می یر و شر    سرشتامکان بالقمه  از     مینی )ره(  برداش ی که اماسمطابق  

آرامش و  /ثبات  نگاریاالملل را ترکیبی از دوتمان گ ت که از منظر ایشان اساس روابط بین می

او قاد    .دهدمنازوه تشکیل می/جنگ بین   ایشان،به  روابط  باشند اگر کارگزاران  افرادی  الملل 

جنبه به  صرفا  و  که  پر اشگری  روزیه  دارای  و  داش ه  اه ماس  دنیایی  ت لقات  و  زیمانی  های 

بین س یزه روابط  در  جنگ  و  منازوه  باشند،  اج نابجمیی  بالملل  در  ناپتیر  ماهد  اما  مد؛ 

تالش  صمرتی کنند،  ومل  ارزشی  و  ا القی  ضمابط  و  م یارها  اساس  بر  کارگزاران  این  که 

روابطمی تا  بین ورزند  سطح  در  باشد.  ،المللیشان  س یز  و  ت ارض  از  واری  و  در    دوس انه 

الملل را ناشی  ولت اصلی منازوه و کشمکش بر سر قدرت در روابط بین  مینی    اماسزقیقت،  

ها و امیال  طلبیس تهتیب کارگزاران دان، ه و م  قد است که این افراد برای ارضای جاهاز ود

زنند. ایشان در  ها در این ورصه دامن میو غرایز زیمانی  میش به تشدید ا  الفات و واگرایی

به هر کس دس ش رسید، با قهر و غلبه ظلم کند و هر کس  »)زاکم ظالم(    ید:فرمااین زمینه می

م  صر مقاوم ی کند هرچه ب ماند با او بکند و با اندک نامالیمی جنگ و غمغا به پا کند    با او

و به هر وسیله شده، مضار نامالیمات  مد را از  مد دور کند ولم منجر به هر ف،ادی در والم  

الرقاب مطلق  ... و همین طمر قمه غضب در ان،ان طمری م لمق است که اگر مالک  هم بشمد

ش مملکت  مییک  دیگر  مملکت  م مجه  به  مد،  هرچه  بلکه  نیاورده،  بدست  را  آن  که  شمد 

شمد. هر کس منکر است، مراج ه به زال  مد کند و به  دس ش بیاید، در او این قمه زیادتر می

آن و زشمت،  قدرت  صازبان  و  م مملین  و  سالطین  قبیل  از  والم  اهل  را  زال  ما  وقت  مد 

می جکند تصدیق  نمر،  )صوی ه  ایشان  بنابراین    (. 136:  12«  نگاه  امروزه در  که  مشکالتی 

شمد که به  نی مربمط میاند، به زمامداره،    های م، ض ف و بمیژه جهان اسالس درگیر آنملت

به مطامع ارزش به دنبال دس یابی  با زیله، تزویر،  شمنت و دروغ  و  نبمده  پایبند  های ا القی 

ریشه در تمایالت زیمانی    ،های بزرگنه قدرتسان، اقدامات تجاوزکارا میش ه، ند. بدین 

دارد دیگران،  ماس ه  آنها  مصالح  به  تمجه  بدون  از  هکه  فراتر  در سطح  را  منافع  میش  و  ا 

 کنند. ای اس  اده میمرزهای جغرافیایی  اص دنبال و برای رسیدن به آنها از هر وسیله

ی گاس نگتارد، نه تنها تمهیداتی  وق ی سیاس مداری در م،یر ا الق ان،ان مینی    از نظر اماس
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نمی فراهم  ثبات  و  صلح  برقراری  اساس  برای  و  مشکالت  همه  منشأ  او  مد  بلکه  آورد، 

باره  های بشر و وامل اصلی کلیه ف،ادها و ظلمگرف اری این  ها در جهان  ماهد بمد. وی در 

آید، از کار در میوق ی سیاس مداری به طریقه ا الق ان،انی نباشد، او چاقمکش  »ید:  فرمامی

روایت   اینکه در  دنیا.  در  منطقه وسی ی  در یک  )بلکه( چاقمکش  موله؛  نه چاقمکش سر  اما 

همین  باالترش  مصداق  ال الم«،  ف،د  ال الم  ف،د  »اذا  که  سیاست  ه،ت  ولمای  که  ه، ند  ها 

اینها زتف بشمند از دنیا، مردس   به ف،اد کشاندند... اگر  آرامش  ه، ند، فاسد ه، ند، والم را 

سان، ف،اد و شرارت ویژه سیاس مداران  بدین   (.  175:  18ج  « )صوی ه نمر،کنند.به ری پیدا می

طمع از  که  است  مهتب  جاهغیر  و  میورزی  ریشه  آنها  گرایش طلبی  این  های  گیرد. 

همیشه سایه شمس  مد را    در کردن یکدیگر،شمند که س یز و از میدان بهناپتیر سبب میسیری

 ها بگ، راند. میان دولت بر روابط

جهت اصلی تصمیمات و   ،طلبیمومری و افزوندر باره اینکه قدرت  همچنین اماس  مینی

بردار نی،ت،  کند و این زرکت در سیاست  ارجی آنها وق هها را ت یین میاقدامات ابرقدرت

ابرقدرت»ید:  فرمامی ابرقدرت میاین  ما اسمش را  را روی هم    گتاریم، تماس قدرتشان ها که 

رسند. اگر بنا بمد  کنند، به آن هم درست نمیگتارند و صرف امیال زیمانی و شیطانی میمی

ها  بینید که این ابرقدرت ماهند برسند که باید وقمف کنند. اینکه میکه به آن چیزی که می

یا را هم  روند و اگر تماس این دن روند و هرچه داش ه باشند، باز هم یک قدس جلمتر میجلم می

نی،ت برایشان  کافی  باز  باشند،  »تماس  (.  26:  1362) مینی،    « داش ه  که  است  دلیل  بدان  این 

مقصد این جنای کاران رسیدن به یک نقطه است؛ قدرت، قدرت برای کمبیدن هر کس که در  

ها راه رسیدن به قدرت و ز ظ آن را  بنابراین، ابرقدرت(.  59:  1362) مینی،  شان است«  مقابل

ارزشدر   و  ا القی  اصمل  مینادیده گرف ن  ان،انی  منافع  های  تأمین  برای  قدرت  از  و  جمیند 

اس  ماری   اهداف  این  به  آنها  دس یابی  از  مانع  که  ک،انی  کمبیدن  و  ن ،انی  مطامع  ش صی، 

شمد که همماره کشمکش دائمی  که پیداست، این م،ئله باوث میگیرند. چنانشمند، بهره می

 اپتیر بر روابط میان کشمرهای جهان زاکم باشد. نو مبارزه پایان

ف،اد ذاتی ندارد و آثار آن ب، ه به اینکه در    ،با تأکید بر این مطلب که قدرت  اماس  مینی

دست چه ک،انی باشد م  اوت است، درباره دس رسی اش اص غیرمهتب به قدرت و مضرات  
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نچه به دست اش اص غیرمهتب  قدرت اگر چنا»آن در جمامع امروز، چنین اظهار داش ه است:  

برسد،  طر دارد. قدرت  مدش یک کمال است.  دای تبارک و ت الی قادر است، لکن اگر  

می ف،اد  به  را  کمال  همین  برسد،  فاسد  اش اص  دست  به  قدرت  امروز  چنانچه  دنیا  کشاند. 

ر  گرف ار این است که قدرت در دست اش اصی است که از ان،انیت بهره ندارند... قدرت اگ 

می بار  مصبیت  نی، ند،  مهتب  نی، ند،  واقل  که  باشد  زورمندانی  دست  در  آورد... چنانچه 

ف،اد می به  دنیا را  تماند کمال کشاند... قدرت در وق ی کمال است و میقدرت دست ظالم، 

آن     مدش مدرس  مرزمس  باشد.  واقل  دست  در  باشد،  دانشمند  دست  در  که  بدهد  بروز  را 

ترسم، برای  گ  ه است که من از گاو میشان گ  ند که شیخ الرئیس میطمری که شنیدس که ای

قدرت اگر در دست  ایشان،    از نظر(.  155:  18صوی ه نمر، ج« ) اینکه شاخ دارد و وقل ندارد

های ا القی قرار گیرد، از م،یر اصلی  مد که  سیاس مداران ناصالح و اش اص فاقد صالزیت

اج ماوی است، منورف و در جهت تأمین منافع ش صی    تأمین مصالح اج ماوی و دفع م اسد

می کارگرف ه  به  ناآنان  و  ف،اد  رشد  زمینه  ن یجه  در  و  فراهم  ماهد  شمد  را  اج ماوی  امنی 

می  سا ت. ایشان  مثال  ونمان    م، کبرین   انقراض  به  ب، ه  جهان  صلح  و  سالمت» فرماید:به 

  ت الی   دای  که  مد   ارث به م، ض  ین ه، ند،  زمین  در  فرهنگبی طلبان سلطه این  تا  و است؛

در جای دیگر اشاره دارد  .  (144  :12  ج  اماس؛  صوی ه« )رسندنمی  است  فرممده  ونایت  آنها  به

که نمع رف ار کارگزار م اثر از میزان زاکمیت هر یک از قمای واقله، سب یه، وهمیه و شهمیه  

می )ع(  صادق  اماس  و  است  ان،ان  م  اح  در  »الغضب  )اماس  مینی،  فرماید:  شر«  :  1375کل 

133 .) 

قدرت و زکممت ف،اد ذاتی    ،)ره(  تمان ن یجه گرفت که در نگاه اماس  مینی می  بنابراین 

وادالنه،   صلح  به  دس یابی  اج ماوی،  ف،اد  و  ظلم  از  جلمگیری  م،یر  در  اگر  بلکه  ندارد 

م،المت ارزشهمزی، ی  گ، رش  و.آمیز،  ودالت  و  ق،ط  برقراری  و  ان،انی  کار  های  به   ..

گرف ه شمد، منشأ  یر و صالح و کمال  ماهد بمد. اما از آنجا که دول مردان غیرمهتب نمواً  

اصلی وظی ه  با  مغایر  و  نادرست  م،یر  در  را  میقدرت  کار  به  وسیله  اش  یگانه  را  آن  و  برند 

بر دیگران می ن مذ و سلطه  میان دولتاومال  روابط  از    ها، روابطی  صمانه و مشومن دانند، 

 جنگ و منازوه همیشگی برای ک،ب قدرت بیش ر است. 
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  المللبین  روابط  و  صالح  سیاستمدارن  -ب

بین  م من اسالمی، روابط  به  تأثیر مهمبا تمجه  ان،ان  الملل توت  ی نی  ترین کارگزار  مد 

ها باشد، صونه نظاس است و با ونایت به اینکه سیاست و قدرت در ا  یار کداس ان،ان یا ان،ان 

میین ب در  المللی  گردد.  جنگ  و  منازوه  یا  آرامش  و  ثبات  دس  مش  انقالب  تماند  گ  مان 

اند: گروهی  ها در مقابل یکدیگر قرار گرف هدو سنخ از ان،ان  اسالمی و نگاه اماس  مینی )ره(، 

ای که ضمن تمجه به اممر مادی به  اند و دس هکه صرفاً به ت لقات دنیایی و ب د زیمانی پردا  ه

بر اساس  .  اندهای الهی و ان،انی را در  مد بارور سا  ههتیب ن س نیز اقداس کرده و ارزشت

ت الیم قرآنی، ن ، ین ک،انی که در روی زمین زکممت تشکیل داده و در زمامداری و اداره  

ورزیده اه ماس  بمدهجام ه  پیامبران  دا  مهماند،  که  و  اند  ا الق  ترویج  آنها،  رسالت  ترین 

استهارزش بمده  جام ه  در  ا القی  زندگی   .ای  در  بمیژه  و  زندگی  زوایای  همه  در  اسالس 

های ا القی و روایت اصمل ا القی را برای همه م،لمانان و اج ماوی، ال زاس به ارزش  لسیاسی

می الزس  زکمم ی  کارگزاران  دیگر  و  زمامداران  و  زاکمان  تمصیه  بمیژه  ایشان  به  و  داند 

های ا القی  دشمن نیز جانب انصاف و ودالت را نگه دارند و ارزش  بالق کند که ز ی در  می

اماس  مینی کنند.  روایت  الهاسنیز    را  سیاس مداران  با  مقابل  در  اسالمی،  ت الیم  از  گیری 

ا القی   اصمل  گتاش ن  پا  زیر  در  را  آن  ز ظ  و  قدرت  به  دس یابی  راه  که  غیرمهتب 

افراد صالح و  وجم میج،ت برد که اگر اینان در م،ند قدرت و کامل ناس میان  ان،  کنند، از 

ارزش و  ا القی  فضایل  ترویج  گیرند، ضمن  قرار  ان،انیزکممت  در  های  را  قدرت  الهی،  ل 

وسیله جمامع ان،انی را به سمت ثبات و آرامش، همزی، ی  برند و بدین م،یر صویح به کار می

. به باور ایشان، اگر فردی که توت  دهندآمیز، همگرایی، ت اون و همکاری سمق میم،المت

انبیا واقع شده و م  لق به ا الق ان،انی است در رأس اممر سیاسی قرار گیرد،   تربیت مک ب 

مؤمنین چمن تابع  »د:  فرماین باره میگیری آن در صراط م، قیم  ماهد بمد. ایشان در این جهت

و   گتارند  او  قدس  جای  را  قدس  مد  سیر  در  ه، ند  کامل  مصباح  ان،ان  و  هدایت  و  نمر  به 

... از این جهت، صراط آنها نیز م، قیم    م رفت او سیر کنند و ت،لیم ذات مقدس کامل ه، ند

و زشر آنها با ان،ان کامل و وصمل آنها به تبع وصمل ان،ان کامل است؛ به شرط آنکه قلمب  

را در سیر ت،لیم  سره  مد  و یک  شیاطین و انیت و انانیت ز ظ کنندصافیه  مد را از تصرفات  
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 . (532-531: 1371« ) مینی، ان،ان کامل و مقاس  اتمیت کنند 

اماس  مینیبنابراین   دیدگاه  ارزش  ، از  پایبند  که  ضمن  زمامدارانی  ه، ند،  ا القی  های 

نمی قرار  ا القی  اصمل  و  ان،انی  فضایل  با  تقابل  در  آنها  سیاسی  اهداف  س ی  اینکه  و  گیرد 

به سیاست رنگ ا ال می به اهدافکنند  برای دس یابی  چمن    یقی بدهند، از قدرت و زکممت 

سازی تمهیدات صلح، اس قرار ودالت، روابط دوس انه، فرایند همگرایی  کماالت ان،انی، فراهم

که سیاست و قدرت  برند. به بیان دیگر، در صمرتیو همکاری در سطح منطقه و جهان بهره می

ان،ان ا  یار  به  در  مقید  و  م  هد  ارزشهای  و  ا القی  ان،انیفضایل  م  الی  قرار    -های  الهی 

بین  روابط  وازدهای    ؛المللگیرد،  م قابل  همکاری  و  همگرایی  با  تمأس  و  دوس انه  روابطی 

،  زالت دائمی ندارد  دلیل جدال نیروهای  یر با شر، این پدیده، به  هر چندسیاسی  ماهد بمد.  

ای با  الملل را تجمیز انگارهکارگزار در روابط بین /تمان پیامد چنین دیدگاهی به سا  اراما می

 الملل« دان،ت.بین  روابط در صالح ت بیر »ان،ان

 

 گیری نتیجه 
  چه  اساس  بر  و  چگمنه  دهد  نشان  تا  نممد  اس دالل  و  اس ن اج  را  نکاتی  تمانمی  مجممع  در

از گ  مان  منظر  مبنایی    هایدیدگاه  ندیب دس ه  و  زمره  در  باید  را   اسالمی  انقالب  نگارنده، 

  بالقمه،   صمرت   به  لتا  ...نممد    قلمداد  کارگزارمومر   تل یقی، بلکه   سا  ارگرا، نه  تئمریک، نه 

های سا  اری وجمد دارد و اگر ان،ان  ان،انی بر تماس مودودیت  غلبه  آگاهانه   و  ارادی   پ ان،یل

تمانند سا  ارها  یای آگاهانه و قمی داش ه باشند و تالش نمایند، میا یک جام ه بشری، اراده

سلطه اراده،  این  در صمرتیکه  اما  ببرند.  بین  از  و  تغییر  ایجاد،  و  را  اجبار  باشد،  من  ل  و  پتیر 

کارگزار و یا جام ه من  ل    -تماند تماس یا ب شی از رف ارهای ان،ان  ت یین کنندگی سا  ار می

 اراده را م ین کند.یا بی

اس نبا قابل  ن ایج  از  یکی  دیگر  سمی  اسالمی،  از  تئمریک  دیدگاه  اگر  که  است  ط،آن 

نیات و اراده باشد، بوث وجمد  تل یقی  ان،انسا  ارگرا و یا ز ی  از سمی  ها  های  یر و شر 

م دوش شده و غیرقابل اس ناد و ارجاع  ماهد بمد. بنابراین بصمرت ایجابی مدوای نگارنده  

انگیزه واملیت  بر  ان،انیتاکید  کنشگران  فردی  و  ش صی  بین   های  تولیل  روابط  در  الملل 
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تمان گ ت  در نهایت میبنابراین،  المللی، در گ  مان انقالب اسالمی بمده است.  های بین پدیده 

آنچه در ادبیات پیشین، این ممضمع تمسط سایر نمی،ندگان بدان پردا  ه شده، صرفا بوث بر 

اما است.  بمده  سا  ار/کارگزار  دوگانه  از  یکی  مومریت  و  واملیت  جنبه    سر  از  پرسشی 

م،ئملیت و  پدیده »پاس گمیی  وقمع  در  بین پتیری«  وقایع  و  لتا  ها  است.  نشده   پرسش المللی 

بین   است  این  روابط  در  پدیده  یک  وقمع  هنگاس  در  و که  باشند  پاس گم  باید  کداس  الملل، 

یا کارگزاران؟ به وهده کداس است؟ سا  ارها  ی  م،ئملیت  قاتل  نیز  اسالمی  فقه  و  ا  در زقمق 

نمی الهی،  زدود  مودودیتم  دی  یا  جبر  به  اس ناد  با  رفع  تماند  برای  مد  سا  اری  های 

الملل نیز ممارد م  ددی وجمد دارد که م،ئملیت، م مجه  م،ئملیت کند. همچنین در زقمق بین 

به همین دلیل، تمجیه وجمد    شمد مانند جنایات جنگی و ... که در گ  مان اسالمی نیزافراد می

های دوران زندگی  ها و الزامات سا  اری برای ودس تب یت از اماس جام ه، از ان،انیتمودود

شمد؛ مانند تمجیهات ک،انی که در جریان سقی ه، جریان هر اماس، پتیرف ه و مشروع تلقی نمی

منجر به پتیرش صلح اماس ز،ن )ع( و قیاس واشمرا، اماس جام ه را به اس دالل همان سا  ارها  

نکر از  یاری  فارغ  آ رت،  جهان  در  ان،ان  شد،  ذکر  قرآنی  تقریر  از  آنچه  مطابق  یا  و  دند 

های سا  اری رافع م،ئملیت ان،ان در  بای،ت پاس گم باشد و وجمد مودودیتسا  ارها می

جهان پس از مرگ ن ماهد بمد. در ن یجه اگر پتیرف ه شمد که ان،ان در زندگی پس از مرگ  

تمان پتیرفت بیند، طب ا نمیات  مد در این دنیا پاداش و وتاب میها و نی مد بر مبنای اراده

که در نگاه اسالمی در زندگی دنیمی، سا  ارها ولم بصمرت ت املی با کارگزار، ت یین کننده  

 رف ارها باشند. 

)با  بنابراین در این گ  مان، وامل فرد؛ آنچنان مهم تلقی می ان،ان  ن ر  شمد که ز ی یک 

می بین شرایط  اص(  کالن  سا  ارهای  اینجا،  تماند  در  دهد.  تغییر  را  جهانی  نظاس  و  المللی 

تمانند سا  ارشکن و با اراده ض یف  ها با اراده قمی میوجمد »اراده قمی« شرط است. ان،ان

های ان،انی باشد  ممکن است سا  ارپتیر شمند. این اراده قمی، فارغ از اینکه در جهت ارزش

 صلت سا  ارشکنی و سا  ارسازی بر مردار شمد مانند هی لر یا صداس    تماند ازیا نباشد می

بمد که در جهان م،لط  ماهد   اراده  یر  ماهد  این  نهای ا  مطابق وقاید دینی،  یا...، هر چند 

نمی الب ه،  اراده  شد.  بر  ناظر  صرفا  گ  مان،  این  در  کارگزار  واملیت  که  گرفت  ن یجه  تمان 
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ملی و نیز سایر بازیگران    -نگاه این منظممه به وازدهای دولت  رهبران سیاسی است بلکه نمع

ها، این  الملل به مثابه جمامع و نهادهای بشری و م شکل از ان،انسا  اری و نهادی روابط بین 

نماید که یک دولت در مقاس کارگزار در مقابل سا  ار نظاس جهانی،  پتیر می اس نباط را امکان

ان،ان اراده  به  م، ظهر  ان،اناگر  یا  و  ملت  مد  میی  باشد،  شممل  مد  توت  بر  های  تماند 

های سا  اری غلبه کرده و تغییر سا  اری ایجاد کند. در واقع، جایی هم که یک  مودودیت

ان،ان، کنشی را در روابط   نه یک  و  مثابه یک ملت  به  و  ان،جاس شمد  و  ملت دارای وزدت 

تغییر دهدبین  انجاس دهد و سا  اری را  و  الملل  یاف ه  نماد وزدت  من،جم،  ملت  این  باز هم  ؛ 

 های ان،انی تشکیل دهنده آن ملت است.کنار هم قرار گرف ه، اراده

م رفی   نهایی  و  اصلی  وامل  ان،ان  باال ره  اج ماوی،  پدیدهای  در  چند  هر  ن یجه،  در 

ر مدوای شمد اما منظمر نه هر ان،انی است، بلکه اراده نمع ان،ان مراد است. به وبارت دیگمی

های سا  اری، آن واملی که »در نهایت« و به  با وجمد مودودیت  اصلی نمش ار این است که

  شمد، وامل اراده ان،انی است.الملل میها در روابط بین ونمان ولت تامه منجر به وقمع پدیده 

تارند، گها اثر میگیری ان،انلتا با وجمد اینکه یکی از مجمموه وماملی که بر اراده و تصمیم

مودودیت میهمان  تصمیم  نهایت  در  که  است  ان،ان  این  اما  ه، ند،  سا  اری  و  های  گیرد 

پتیرند و ادامه کنند، میها ه، ند که سا  ارها را ایجاد میکند. در زقیقت، این ان،اناراده می

میمی تصمیم  و  ان،دهند  این  شمند.  اصالح  یا  نباشند  یا  باشند  سا  ارها  این  که  ها  انگیرند 

می م،لط  بر  مد  را  سا  ارها  آن  را  ه، ندکه  سا  ارها  آن  و  سیاسی  رهبران  ت،لط  و  کنند 

ان،انمی از  دس ه  آن  برای  ممجمد  سا  ارهای  یا  سیاسی  رهبران  آنگاه  و  تصمیم  پتیرند  ها 

 گیرند.می
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