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چکیده
الملل مورد اغماض قرار گرفته است آنچه در روزگار ما بیش از همه در روابط بین

بر این اساس سؤال اصلی نوشتار . او است"کرامت وجودي"و "رعایت انسان"بحث 
آموزِ دیپلماسی بوده و ظرفیتی براي تدوین حاضر این است که آیا فطرت، سیاستی ره
د؟ پرسشی که پاسخ آن بر اساس دستاورد سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران دار

هاي کنونی تحقیق پیش روي بر این فرض استوار شد؛ فطرت، راه گذار از کاستی
دیپلماسی در رویکردهاي مدرن بوده و به دلیل توجه به ذات و ساحت وجودي انسان، 

ا در همین راست. گرِ سیاست خارجی در عالم واقع استواجد سنخی از دیپلماسی و داللت
هاي متفاوت معطوف به مفهوم اخالق در رهیافتبا دیدگاهی تطبیقی در ابتدا به مقایسه

فطري –سیاست خارجی پرداخته، سپس در صدد نشان دادن اولویت بعد الهی و وجودي 
در پی تدوین امکانات کلی سیاست خارجیِ یتو درنهاجهانیانسان بر نمودهاي این
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مقدمه و رویکرد نظري
حکومت از دیدگاه اسالم، «: در مقدمه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران آمده است

لتی گري فردي یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی مبرخاسته از موضع طبقاتی و سلطه
روند تحول فکري و عقیدتی راه خود را دهد تا درفکر است که به خود سازمان میو همیشکهم
در این پاره از متن ما شاهد تقابل دو دیدگاه ».بگشاید) سوي اهللاحرکت به(سوي هدف نهایی به

،خستدر فراز ن. باشیماندیشه اسالمی مییدگاهاز د"حکومت"سلبی و ایجابی در مورد تعریف 
رویناگروهی از مردمان را بر گروه دیگر فراهم آورد و ازحکومت نه آن است که امکان سلطه

در فراز دوم، تعریف . اسالمی است، نخستین بیان حکومت در دیدگاه اندیشهیريپذنفی سلطه
هم آرمانی سیاسی که ملتی است و آن"آرمان"داشتن هنگام مستلزم در پیش چشمحکومت، هم

جالب توجه در تعریف ایجابی نکته. سوي هدف نهایی راهبر استفکر را بهو همیشکمه
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، از مقدمهقسمتبر اساس فراز دوم این "حکومت"

که مابین این دو وجه، استلزامی طوريهشدن نیل عملی به هدف به تحول فکري است؛ بمنوط
براي ،اند"سلطه"حکومت اسالمی که برآمده از مردمانی است نافی . منطقی برقرار شده است

وبایست تحولی فکري را نیز تجربه کند سوي پروردگار میگام برداشتن در مسیر حرکت به
مسیر خداوند همان مسیري . کندسوي خداوند تعیین میهاي چنین تحولی را همان حرکت بهمؤلفه

خواهد بود و ) 105سوره انبیاء، آیه ("ض یرِثُها عبادي الصّالحونَنَّ الْأَراَ"است که فرجام آن
بر آنچه خداوند امر فرموده اهتمام نکنیم و آن این کهیمادامدنمایپذیر نمیاین فرجام دسترس

اگر توجه داشته .)125سوره نساء، آیه ("یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ کُونُواْ قَوامینَ بِالْقسط"است که
قیام و در هر شرایطی است؛ آنگاه دامنهکنندهیاممبالغه و به معناي بسیار قصیغه"قوامین"باشیم که 

هاي حکومت و در عرصه،شود بلکه به سطح کشورتنها مقید به گروه خاصی نمیدر راه عدالت نه
ل دوم قانون اساسی، جمهوري از همین روي است که اص. یابدداخلی و خارجی نیز تعمیم می

محتواي جمهوري . داندمی"عدل خدا در خلقت و تشریع"ایمان بهاسالمی ایران را نظامی بر پایه
باور به ستاندن داد . اسالمی ایران، محتوایی ایمانی و از جنس مجاهدت در راه برپایی قسط است

باشند داللت به ایمان مسلمین به اي که مظلوم از ظالم و حمایت از مظلومین جهان در هر نقطه
؛نهاد آدمیان در تمامی اقطاب عالم بر یک طینت مفطور شده است. فطرت مشترك آدمیان دارد

فطرت را روینازا. یافتگی را در پی داردنواع تربیت و پرورش، امکان تعالی یا حجابااما بنا به 
. انددر سرشت انسان نهاده شدهتوان جامع صفات و خصوصیاتی دانست که از ابتداي خلفتمی

:فرمایدامام خمینی در همین راستاست که تصریح می
عالم . احدي را در آن اختالف نباشد. مخمره در اصل طینت و خلقت استیئتلوازم وجود و ه«
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از عادات و مذاهب و یکیچه. انددر آن متفقینو جاهل و وحشی و متمدن و شهري و صحرانش
اختالف بالد و اهویه و مأنوسات و آرا و عادات که ... ون در آن راهی پیدا نکنند هاي گوناگطریقه

» شود، در فطریات ابداً تأثیري نکنددر هر چیزي، حتی احکام عقلیه، موجب اختالف و خالق می
.)113–118، صص 1377امام خمینی، (

در مستضعفینطلبانهحقهبارزانقالب اسالمی ایران از همان ابتدا رسالت خود را حمایت از م
) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران154اصل (قرار داده بود از جهاندر هر نقطهبرابر مستکبرین

با 1.توان تبیین کردگذار این انقالب را نیز تنها از معبر چنین خوانشی است که میو رفتار سیاسی بنیان
هاي این اصل دیپلماتیکی که متضمن بنیانو رابطهتوجه به این تأکید، هرگونه سیاست خارجی 

یادآور ایمان یگربارجهان دتأکید بر مستضعفین در هر نقطه. خواهد بودیرانقالبینباشد سیاستی غ
بخش سیاست در نظر داشتن فطرت آدمیان و آن را سامان. مسلمانان به فطرت مشترك آدمیان است
نوشتار،این . می ایران و متأثر از آراي امام خمینی بوده استخارجی دانستن، منحصر به انقالب اسال

ارتباطی یک کشور با جهان خارج سیاست خارجی را مجموعه اقدامات سیاسی مرتبط با شبکه
گفتمان . گیردمیترین ابزارهاي این سیستم ارتباطی در نظر و دیپلماسی را نیز از اساسیدانسته

اي خواهد بود که در آن تمام امور مرتبط با امور خارجی یک یمعنایسیاست خارجی نیز منظومه
مباحث مربوط به در هم تنیدگی اخالق در سیاست . کشور مورد پوشش معنایی قرار خواهند گرفت

سیاست "اي طوالنی در تاریخ دارد و اندیشمندان بسیاري خارجی و روابط دیپلماتیک پیشنه
هاي مابین این د؛ اما هدف اصلی این نوشتار بررسی تفاوتانمقید دانسته"اخالق"را به "یخارج

نوشتار همخوانی این فرضیه. آراء و مبحث فطرت در گفتمان دیپلماتیک انقالب اسالمی ایران است
به این معنا که در ؛هاي وجودي انسان استبر اساس فطرت با شاخصهیافتهسیاست خارجی سامان

ی وجودي انسان و در نظر گرفتن بعد الهی اوست و در این راستاچنین سیاستی تقدم با رعایت مبان
جهانی دانست بلکه بسیار بیش از آن هدف توان منحصر به امور اینست که چنین سیاستی را نمیا

گیري از را با بهرهیژهما این کار و. این مدل از سیاست خارجی، تعالی وجودي انسان خواهد بود
براي این منظور در ابتدا به . تحلیلی به انجام خواهیم رساند–رد توصیفی روش تطبیقی همراه با رویک

گرا ئالیستی و واقعمتفکران غربی در قالب دو رهیافت عمده ایدهاخالق و دیپلماسی در اندیشه
دفاع از حقوق مظلومین برآمده از در نظر داشتن بعد الهی وجود انسان است چراکه انسانی که سرشتش باوجود الهی . 1

یب به منظور تقربه. اندگرا است و وجود ظلم و استکبار از مصادیق بارز اخالل در کمالعجین شده است در هر حالتی کمال
توان به عملکرد امام خمینی در ها را مد نظر دارد میاي که این ویژگیذهن بیشتر و یک مصداق عینی از سیاست خارجی

شوروي به افغانستان اشاره کرد که در هر دوي این وقایع مریکا و حملهاجاسوسی جریان وقایع مهمی از قبیل تسخیر النه
غالب ز در نظر داشتن وجه روحانی بود چراکه در غیر اینصورت و بر اساس گفتمانسیاست خارجی ایشان برآمده اتعیین

اما عملکرد امام کامالً بر ،هاي جهانی درگیري پیدا نکنندنمود که امام با ابرقدرتتر میسیاست خارجی در آن زمان منطقی
.خالف تلقی این گفتمان رایج بود
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گرافطرتهاي معنایی آنان، اقدام به مقایسه آن با اندیشهخواهیم پرداخت و با برشمردن داللت
بخش سیاست خارجی انقالب اسالمی ایران خواهیم کرد و آنگاه با بررسی رانیگاه سامانعنوان گبه

.هاي آن خواهیم کردگرا اقدام به استخراج شاخصهمبانی دیپلماسی فطرت

ئالیستی و هاي ایدهمدار در رهیافتي دیپلماسی؛ سیاست خارجی اخالقهاپیشینه
گراواقع
روابط «اثر جالب توجهی که انتشارات آکسفورد در مورد در مقدمه"اسنیدل"و "ریوس"

الملل هم بر این باورند که هرگونه اهتمام در جهت بررسی روابط بین،منتشر کرده است» المللبین
که در طوريهب) Reus; Snidal, 2010: 6. (هنگام مستلزم بررسی اخالق و هنجار در این حوزه است

بر طبق . الملل هستیمهاي متفاوت در روابط بینمنحصر به رهیافت» اخالق«این اثر ما شاهد بررسی 
داراي گفتمان ... ئالیسم، رهیافت انتقادي و ها اعم از رئالیسم، ایدهاین اثر، هر کدام از این رهیافت

ییجاها بدون در نظر گرفتن این مواضع اخالقی راه بهاخالقی منحصر به خود هستند و بررسی آن
؛آورندریوس و اسنیدل در توجیه چنین روشی استدالل می) Reus; Snidal, 2010: 9. (نخواهد برد

آن اولیهاست و دغدغه» اي معطوف به عمل بودهحوزه«الملل از ابتدا ازآنجاکه حوزه روابط بین
؛ پیگیري پاسخ )Reus; Snidal, 2010, p: 7(است»چگونه باید عمل کرد؟«گویی به پرسش پاسخ

که به ییهاحلچراکه هر یک از راه،پرسش ما را وارد فضاي هنجار و اخالق خواهد کردهمین 
چه باید "داراي هنجارها و ،چگونگی عمل کردن خواهند پرداخت و آن را متعین خواهند ساخت

زمان اخالق و اثر که خود را ملزم به بررسی همادعاي اولیهباوجود. اندیشهاي منحصر به خو"کرد
ما در ادامه شاهد این امر هستیم که در ،الملل کرده بودهاي روابط بینتیک در هر یک از حوزهپرا

ها پرداخته شده است و آنگاه به لحاظ هنجاري، هاي متفاوت، ابتدا به جنبه عملی آنبررسی رهیافت
روابط "رسمی اي تحت عنوان اگر به این امر توجه داشته باشیم که شاخه1.اندواقع شدهیموردبررس

روابط "آکادمیک علوم سیاسی، تنها پس از جنگ اول جهانی و با ایجاد کرسی در حوزه"المللبین
آنگاه ؛)Burchill and Others, 2005: 6(گذاري شد پایه1919در دانشگاه ولز و در سال "المللبین

ابتدایی هرچند که داعیه.تر خواهد شددر این حوزه مشخص"قدرت"عملی و دلیل تأکید بر جنبه
که برآمده از منازعه مابین در مقابل نظم پیشین- بر جایگزین کردن نظمی جدید این حوزه

:Burchill and Others, 2005(بر امنیت جمعی تأکید داشته باشد  است–هاي امپریالیستی بود قدرت

پیدا کرد، یريی گسترش چشمگاما در میان دستاوردهاي این حوزه که پس از جنگ اول جهان؛)7

هاي متفاوت، مقدم بر بررسی اخالقی است بطوریکه بررسی عملی رهیافتاین امر در چینش مطالب کتاب نیز آشکار1
.آورده شده است
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، چگونگی رفتار با نظامیان و )Just War("جنگ عادالنه"باز شدن باب بحث در مواردي همچون 
ئالیستی در روابط در تبیین رهیافت ایده"هدلی بول". بوده است... در هنگام جنگ و یرنظامیانغ

:نویسدالملل میبین
کنیم، افرادي را استعمال می] المللروابط بیندر["ئالیسمایده"مفهوم کهیما هنگام«

از سایر [این اندیشمندان همچون آلفرد زیمرن و دیوید میترانی را در ذهن داریم، وجه ممیزه
ها بر این باورند که آن: پیشرفت استها به ایدهاعتقاد آن] المللروابط بیناندیشمندان حوزه
جهانی و فجایع ناشی از آن را موجد شده بود، توانایی المللی که جنگ اول سیستم روابط بین

این . پذیري و مبدل شدن به سیستمی در راستاي صلح و جهانی عادالنه را دارا استاصالح
توسعه"گرایی،جهانایده"دموکراسی، رشد اصالح و بهبود کارکرد سیستم، در گرو اشاعه

هاي صلح توسط اندیشمندان گري و آموزهروشنسازمانی متشکل از تمامی کشورها و اشاعه
.)Markwell, 2006: 3(» است

اش مقابله با فجایع برآمده از جنگ و پیشگیري از به وقوع پیوستن اصلیاي که داعیهحوزه
عنوان واقعیت بی چون و چراي را به"جنگ"ها بود، ناتوان از ارائه راه حلی براي این امر، مجدد آن

که طوريمتمرکز شد به) جنگ(هایش بر تلطیف این مقوله تالشفت و تمامیجهان انسانی پذیر
هاي صلح و نفی جنگ مابین کشورها بودند و در میان رهیافتيکه معتقد به برقرارییهاحتی آن

آمدند تنها راه غلبه بر جنگ و کشتار را آمیز به شمار میهایی صلحالملل، گفتمانمتفاوت روابط بین
دانستند تا جایی که میترانی با تفکیک دو اقتصادي مابین این کشورها میجارت و مراودهافزایش ت

دانست و الملل را ناممکن میعرصه سیاست و اقتصاد از همدیگر، توافق سیاسی در سطح بین
آلفرد زیمرن نیز که او را یکی از . جستالمللی را در توافق تجاري و اقتصادي میوضعیت صلح بین

منظور جلوگیري از فجایع اند تأکید داشت که بهالملل دانستهدر روابط بینییگراآرمانگذاراننیابن
مرتبط ساخت ازپیشیشبایست که کشورها را از طریق مراودات تجارتی با یکدیگر بانسانی می

)Burchill and Others, 2005: 10 .(هاي انیکی از تبعات چنین نگرشی تغییر جغرافیاي جنگ از مید
در این کهيطورطلبانه بود؛ بهتجارت و بازتولید همان رابطه این بار در قاموسی صلحنبرد به حوزه

دل شد و فجایع انسانی در پی تجارتی مب» و پیرامون» مرکز«گفتمان جدید، جهان به دو قطب 
ثر نبرد نظامی که در اثر تنها کاهش نیافت بلکه ازآنجاکه این فجایع نه در انهچنینیینهاي اکشیبهره

پیوستند به وقوع می–شد که نفع آن تنها متوجه کشورهاي مرکز می–طرفهیکاقتصادي مراوده
گذاري گرایان نخستین موج از متفکرانی بودند که پس از پایهآرمان. مشروعیت نیز پیدا کردند

. اي اخالقی مبدل سازنده را به حوزهالملل سعی بر این داشتند که این حوزروابط بینرشتهیدانشگاه
:اند کهدر مورد دستاوردهاي این گروه نوشته
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این قبیل از محققان در ارزیابی رویدادهاي حال و آینده بیشتر به امیدها دل بستند تا به «
» الملل تأکید ورزیدندها، جامعه و حقوق بینبر سازمانازاندازهیشآنان ب. هاي موجودواقعیت

.)1392:277قوام، (
جهانی بودند یمشهایی که در صدد تعیین خطآن است که نهادها و سازمان«واقعیت موجود
کردند، غالباً توسط کشورهاي الملل میبندي قوانینی تحت عنوان حقوق بینو اقدام به صورت
اداره که بیشترین ضربه را به صلح و امنیت جهانی وارد ساخته بودند ییهااستعمارگر و همان

صلح و امنیت، اشتباهی فاحش منظور اشاعهچنین نهادهایی بهبریهو از همین رو تکشدندمی
تر فریبی دیپلماتیک در راستاي استثمار هر چه بیشتر بینانهتعیین استراتژي و در حالت واقعینهدرزم

ي در مقیاس جهانی اند که در عصر جدید، مبادالت اقتصادگرایان بر این باور بودهآرمان. بود
روابط جهانی هر چه بیشتر ترین بازیگران عرصهعنوان مهمها بهموجب شده است که نقش دولت

روابط «اساس و برایناندکردهیدارنگ شده و این واحدها به بازیگرانی فرعی تنزل مقام پکم
اتکاي نقطه.)1392:38قوام، (» آیدهاي مشترك به وجود میجدید قدرت بر مبناي وابستگی

مابین کشورها، گسترش نهادهاي گرایان جهت تغییر شرایط جهانی و تغییر مناسبات آرمان
اما این ؛المللی استهاي بینو سازمان) League of Nations(کشورها المللی از قبیل اتحادیهبین

ها هاي بانیان آندیشهها قابل انتزاع از انها و سازمانطرح است که این قبیل اتحادیهنکته قابل
انسان را موجودي «منظور مقابله با تنازع جهانی، طنین آشناي گرایان بهآرماندر برنامه. نیستند

. رسده گوش میب»کردن منافع شخصی خویش استحسابگر دانستن که در صدد بیشینه
تجارت "یان کشورها بهسیاست ميجاصلح جهانی بهگرایان بر این باور بودند که اگر مقولهآرمان

این در انگاره). 1392:35قوام، (محول شود آنگاه صلح جهانی متحقق خواهد شد"هامابین آن
شرایط صلح را که منجر به کسب وگروه از اندیشمندان، انسان موجودي حسابگر و منطقی است 

ین باور بودند که گرایان بر اآرمان. بر منازعه ترجیح خواهد داد،منافع شخصی وي خواهد شد
اما دلیلی که در این راستا ؛است و صلح را بر جنگ ترجیح خواهد داد» نیک«انسان به لحاظ ذاتی 

شدند این بود که جنگ منافع افراد را به خطر خواهد انداخت و از همین روي است که متذکر می
به واسطهنان، افراد بهاز دید ای.)Steans and Others, 2010: 23(جنگ مطلوب آنان نخواهد بود 

توان گفت بر این اساس می. د دادنخطر افتادن منافعشان وضعیت صلح را بر جنگ ترجیح خواه
نه بر ذاتی ) Inherently Goodness(ها ها مبنی بر نیک بودن ذاتی انسانکه استدالل آن

ها از طریق داللت داشت و آن"یطلبمنفعت"که بس بیش از آن بر ذاتی بودن"نیکی"بودن
.کردندمنفعت شخصی مفهوم نیکی را مستفاد می

الملل تأثیر شایان توجهی داشته است و روابط بینمهم دیگري که بر تاریخ حوزهنحله
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رئالیسم . است»رئالیسم«ها در این حوزه را از خود متأثر ساخته است، گفتمان بسیاري از تحلیل
توان از طریق توماس هابز و ماکیاولی تا زمان توسیدید فکري میعنوان یک نحلهسیاسی را به
هاي متفاوتی ولفورث با تأکید بر اینکه رئالیسم به گونه.)Wohlforth, 2010: 132(ردیابی کرد 

:شماردیگونه برمینتعریف شده است، چهار ویژگی اصلی تمام تعاریف رئالیسم را بد
–و متفاوت در جریان است و دولت هاي مختلفسیاست مابین گرو: گراییگروه–1
؛روندهاي مهم سیاسی به شمار میگروهها نمونهملت

هاي مختلف، تعین افراد و گروهاي سیاسیمنافع شخصی به اقدام: یخودپرست–2
؛بخشندمی

تعقیب منافع شخصی در غیاب یک نظم موردتوافق جهانی، به وضعیت : آنارشی–3
؛زندل دامن میالملآنارشی در سطح بین

و وضعیت آنارشی، ) Egoism(یگرایی با خودپرستگروهیهنگامهم: قدرت سیاسی–4
الملل روابط بینحوزهواژهترین کلیدو امنیت به مهم»یقدرت سیاس«باعث شده است که مفهوم 

Wohlforth, 2010: 132(مبدل شوند  – 133(.
شد، طلب معرفی میرت تلویحی داراي ذاتی منفعتصوگرایی، انسان بهاگر در گفتمان آرمان

داند که در طلب و خودپرست میشناسی گفتمان رئالیستی صریحاً انسان را موجودي منفعتانسان
راستاي نیل به امیال شخصی و فردي خویش از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد و در این راستا 

رود و از آن گزیري ي نیل به هدف به شمار میترین ابزارهاجنگ و نبرد فیزیکی یکی از اساسی
اجزاي ذاتی )Self Intrest(و نفع شخصی ) Honor(، افتخار )Fear(بر این اساس، ترس . نیست
,Donnely(اند هاي توسیدید، هابز و ماکیاولی قابل ردیابیها در نوشتهاند و هر سه این شاخصهآدمی

میان ملل نیز تنها در رابطه. رصه منازعه و کشمکش استدر گفتمان رئالیستی، جهان ع.)43 :2000
کشورها خواهند ینراستاي کسب بیشترین منافع شخصی هر ملت است و در این راستا قدرتمندتر

گفتمان رئالیستی بر اساس استداللی سه . توانست بیشترین منافع جهانی را به خود اختصاص دهند
:است"دولت"الملل، روابط بیندر عرصهیرگذاربازیگر تأثرسد که تنهااي به این نتیجه میمرحله
سیاست به معناي نزاع براي دستیابی به قدرت است و از همین رو شخص و یا گروهی –1

؛باشدیتوجهدر صدد کسب قدرت قابلبایستیکه در صدد ایفاي نقش سیاسی است، م
یتوجهاند که قدرت قابلها توانستهلتهاي جهانی بعد از دوران مدرن، تنها دودر سیاست- 2

؛داشته باشند
,Vasquez(روند ها تنها بازیگران سیاسی به شمار میبه همین خاطر در دوران مدرن، دولت–3

2004: 48(.
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هایی را که ذاتی شاخصهشناسی رئالیستی با حرکت از جانب فرد آدمی به دولت، تمامیانسان
در این انگاره دولت نه موجودیتی روینکند و ازانگاشت می» دولت«دانست به نوع بشر می

عنوان بلکه موجودیتی ستیزنده است که در راستاي منافع خودش بهطلبیتدوست یا حتی عافصلح
چراکه در این انگاره دولت بازیگري مستقل –طور کامل از جامعه منتزع شده است سیستمی که به

یکی از تبعات اصلی چنین نگرشی، تحدید جهان به . سودافزایی استتنها در صدد –شود قلمداد می
خارج از مرزهاي سرزمینی دولت، عنوان محدودهکه بیرون بهطوريهاست؛ ب»درون«و »بیرون«

سرزمینی دولت قرار خواهد گرفت و منافع شخصی هر عنوان حوزهطور کامل در خدمت درون بهبه
انسان گرگ "هابزي، اگر بر اساس آموزه. بخشدا جهان خارج تعین میآن واحد را بدولت، مراوده

در سطح جهانی، کهییاست و ازآنجا"دولت گرگ دولت"بود اینک در سطح جهانی، "انسان
عرصه روینها وجود ندارد، ازاسامان دادن به امور و داوري در مورد اعمال دولتبرايهیچ مرجعی 

ها هیچ ابایی از اعمال زور آشکار ترینک خواهد بود که در آن قدرتمنداي آنارشیالملل، عرصهبین
.خواهندها را منقاد خود میتریننخواهند داشت و ضعیف

گرایانه، به اخالق و قانونی جهانی باور داشت که تمامیئالیستی و آرماناگر گفتمان ایده
گفتمان، دولت، قدرت قهار به شمار بایست ملزم به رعایت آن باشند و همچنین در آنکشورها می

در گفتمان –شد هاي جهانی تأکید گذارده میها و سازمانو به جاي آن بر اتحادیه–آمد نمی
که یکی از "کار"تا جایی که دنمایو کلی مهمل می"اخالق جهانی"رئالیستی، سخن گفتن از 

اي نسبی است و ر دارد که اخالق مقولهالملل است باوترین متفکران رئالیسم در روابط بینسرشناس
,Donnelly(است نه در سطح جهانی یبررسها قابلهاي کوچکی از قبیل گروهتنها در محدوده

هايمحدودیتهاست و مابین قدرتدر گرو منازعه"امر درست"در سطح جهانی، .)151 :2010
در یرگذاردولت تنها بازیگر تأث. بندي آن نخواهند داشتهنجاري هیچ تأثیري بر چگونگی صورت

آن است چراکه در وضعیت روابط میان ملل است و کسب قدرت هر چه بیشتر تنها خواسته
قدرتمندان هر روینآنارشیک تمامی واحدهاي سیاسی در صدد کسب قدرت برخواهند آمد و ازا

.تر جا نمانندهاي ضعیفتکشی از ملاستثمار و بهرهدم باید بر قدرت خود بیفزایند تا از قافله

آموزي انقالب اسالمی در تکوین سیاست خارجی؛ فطرت، تعین بخش رابطه با ره
جهان خارج

اي جز بازگشت گذار آن دغدغههاي بنیانانقالب اسالمی ایران از همان آغاز و بنا بر آموزه
ضمن ظهور چراکه این فطرت حامل میراث مشترك بشري و مت؛ها نداشتبه فطرت انسان

از نظر امام خمینی، فطرت در اصل و حقیقت خود . ها استاالذهانی در انساناي بینمفاهمه
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است که در لغت به معناي آغاز کردن و شکافتن و در »فَطَرَ«فطرت مشتق از  . استحجابیب
امام خمینی در توجیه این معنی. کردن به کار رفته استقرآن کریم به معنی آفریدن و خلق

:1378امام خمینی، (»عدم و حجاب و غیبت استخلقت گویی پاره نمودن پرده«: فرمایندمی
179(.

از امر خداوند، یختنفطر عبارت است از فرور«:طبرسی نیز در بیان معناي فطرت نوشته است
نیز کنایه از این است که فطر اهللا الخلقعبارت . ریزدگونه که برگ از درخت فرو میهمان

ربانی گلپایگانی، : البیان طبرسی، به نقل ازمجمعه(»لق از جانب خداوند پدید آمده استخ
عدم و حجابش بر خواهد درید و با از همین روي است که انسان با خلقتش پرده.)1388:17

المتألهین در تفسیر آیه شریفهصدر. دقت در نفس خود خواهد توانست پروردگارش را بشناسد
را از "مثل"یهکند که این آبیان می) 11الشوري، ("و هو السمیع و البصیرءیه شلیس کمثل"

در عالم وجود فقط نفس آدمی است . کندرا براي او اثبات می"مثال"کند و خداوند نفی می
که همان –هر انسانی به این معنی . که در ذات و صفات و افعال، مثالی براي حق تعالی است

خود خویش "رب"دقت کند، نفس خود را خواهد شناخت و بنابراین –است خلیفه خدا بودن
مثال حق "آدمی ازآنجاکه داراي مقام شامخ .)38، ص 6، ج 1366مالصدرا، (شناسد را نیز می

اي به طباطبایی در مقاله". نیک و طالب کمال خواهد بودابودن است، فطرتش الزام"تعالی
در جایگاه نخست قرار "د که از آن میان، در طلب کمال بودنپردازبرشمردن احکام فطرت می

:اند ازفطرت عبارتۀگاناحکام شش. دارد
؛پذیرش مبدأ هستی و کامل مطلق–1
؛پذیرش توحید–2
؛پذیرش اوصاف معبود–3
؛اداي احترام نسبت به منعم–4
؛پذیرش نبوت و کتاب هدایت–5
.)165–1378:170طباطبایی، (پذیرش معاد –6

هاي یک ها و داللتبا تدقیق در هر یک از احکام فوق قادر خواهیم بود که شاخصه
روح آدمی که به لحاظ فطري، . قرار دهیمیبررسگرا و فطرت محور را مورددیپلماسی حقیقت

حکم (شودمیجهان که باشد آزرده يطالب کمال اعلی است با هرگونه ظلمی و در هرکجا
سوري بقره ظلم را 279داند که بنا بر آیهکه آن را تخطی از قانون خداوند یکتایی میچرا؛)اول

و ازآنجاکه الوهیت را یکی از صفات معبود ) حکم دوم(فرموده است یحدر هر قاموسی تقب
و ) حکم سوم(راستا نباشد ناسازگار خواهد بود داند با هر رویدادي که با چنین صفتی هممی
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به یو عدالت استوار گشته است را ناسپاس"عدل"ی از نظام الهی را که بر مبناي هرگونه سرپیچ
هاي پیامبرش و امورش را بر اساس کتاب خدا و آموزه) حکم چهارم(داند میتعالیيذات بار

و بر این باور است که تمامی اعمال و کردارش در دادگاه الهی ) حکم پنجم(دهد سامان می
اهند گرفت و خود را همواره در محضر خداوند احساس خواهد کرد؛ زیرا مورد داوري قرار خو

الوجود قرار دارد و با فقر ذاتی در برابر ذات واجبیلدلانسان به«جوادي آملی اهللایتبه قول آ
قدرت و ،)که ربط مستقیم با فطرت انسانی دارد(در حکمت متعالیه ياندازتوجه به چنین چشم

الجرم نیازمندي انسان به دانش و قوانین جامع و نماید؛یسافر تبیین مسیاست را مهاجر و م
سازمان آفرینش، ۀگانجاودانه در تأمین نیازهاي مادي و معنوي خویش که برخاسته از سه

جوادي آملی، (»نمایدیحرکت عمومی جهان و سرشت متجددانه انسان است امري ضروري م
تمامی ابناي .)153- 1/178: 1389ك طباطبایی، .ن رو همچنی104: 1389و همو، 74: 1387

هاي اند و اما در زمان حاضر، حجاباقطاب عالم با چنین فطرتی مفطور شدهبشر در همه
؛هاي عینی با موانعی روبرو ساخته استفطرت را در حوزهسیاست و زبان، ذات انسجام یافته

اند در این ارتباط نوشته. و نفسانی استحکم ششم که این موانع ناشی از تعلقات فردي، قومی
:که

ها و در البته فطري بودن یک تمایل و گرایش در انسان، مستلزم این نیست که در همه انسان«
نقش فطرت نسبت به ترتیب . گرددیانطور یکسان فعال بوده و آثار عینی آن نماشرایط بههمه

بر این اساس شرایط مختلف زندگی . تامهآثار عملی آن در حد مقتضی و زمینه است نه علت 
.)1388:146ربانی گلپایگانی، (»کاهش آن مؤثر استوافزایش،ضعف،در قوت

هاي اصلی خود بایست در اثر تربیت به سرچشمهنفس مستلزم تربیت است و میروینازا
و امر تربیت "رتفط"ارتباط مابین المیزاناهللا طباطبایی در تفسیر ارزشمند آیت. رهنمون گردد

:رسدچنین بر میاین"هدایت تشریعی"و "هدایت تکوینی"را با استفاده از مفاهیم 
گذارى بر سر راه بشریت است، هدایتى که خود نوعى اعالم از ناحیه خداى تعالى و عالمت«

و آن عبارت از این است که بشر را : است] تکوینی[قسم اول هدایت فطرى : دو قسم است
را به الهامى مجهز کرده که با آن الهام اعتقاد حق و عمل اشیخلقت آفریده و هستیعنوبه

نفس و ما سویها فالهمها فجورها «: دهد، همچنان که در جاى دیگر فرمودصالح را تشخیص مى
فاقم وجهک ": فرمایدتر آیه زیر است که مىو عمومىتریعو از این آیه شریفه وس"و تقویها 
و فطرت "یفا فطرت اللّه التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اللّه ذلک الدین القیمللدین حن

قسم دوم هدایت کالمى و زبانى . تنها بر انسانداند، نهخداى را حاکم بر تمامى خالئق مى
شود، یعنى خداى تعالى انبیایى را مبعوث و رسلى که از طریق دعوت انجام مى: است] تشریعی[
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–20:198، جلد 1386عالمه طباطبایی، (» کندو کتبى را انزال و شرایعى را تشریع مىرا ارسال 
197(.

دانست کما انقالب اسالمی موجد حکومتی اسالمی بود که امر تربیت را رسالت خود می
:فرماینداینکه امام خمینی می

در حکومت اسالمی استقالل کامل . قوانین اسالمیحکومت اسالمی حکومتی است بر پایه«
جمهوري فرم و شکل حکومت را . باشیمما خواستار جمهوري اسالمی می. شودحفظ می

:4ي امام، جلد صحیفه(»دهد و اسالمی، یعنی محتواي آن فرم که قوانین الهی استتشکیل می
157(.

گردانند و جمهوري اسالمی ن عالم میقوانین الهی مسلمانان را موظف به دفاع از مستضعفا
کلی مستثنی همین قوانین بنیان نهاده شده است از این قاعدهعنوان انقالبی که بر پایهنیز به
بنا بر نصی الهی، حکومت اسالمی موظف است که از مظلوم حمایت به عمل بیاورد و بر . نیست

:نویسندامام خمینی در مورد این اصل می. ظالم بتازد
نشین دولت ما یک دولت کاخ. نشین نیستندکارهایمان کاخاندردستبحمداهللا امروز همه«

دولت و آن روزي که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه. نیست
خدا نیاورد آن روزي را که سیاست ما و سیاست کشور ما پشت کردن به ... ملت را بخوانیم 

داري گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و رومین و رو آوردن به حمایت از سرمایهدفاع از مح
معاذاهللا که این با سیره و روش انبیاء و امیرالمؤمنین و ائمه. عنایت بیشتري برخوردار بشوند

.)2:129امام، ج صحیفه(» معصومین سازگار نیست
توان جداي از اندیشهنمیوجهیچهبهاصول اساسی سیاست خارجی مد نظر امام خمینی را

ایم که الزام توجه به فطرت را ما نیز که در صدد برآمده. و تفحص قرار دادیقتحقایشان مورد
ینهزمهاي ایشان را خاصه دردر سیاست خارجی مورد بازاندیشی قرار دهیم، آرا و اندیشه

ن متون ما شاهد این امر هستیم که براي دهیم چراکه در ایمورد بازخوانی قرار مییشناسانسان
هاي مدیدي بود از یادها رفته بود نخستین بار در دوران جدید، بسیاري از اصولی که مدت

خارجی نیز چون سایر سیاست . ظهور رسیدنددر عرصه سیاست کشور به منصهیگربارد
ه قرار نگیرد یا توجاصول اساسی انسانی در آن موردکهیهاي فعالیت بشري، مادامعرصه

هاي که از دغدغه- اعتالي انسان را تواند زمینهانسان در آن رعایت نشود، نمییگردعبارتبه
ارتباطی مابین فطرت حلقهدیافتجهت . فراهم آورد–گذار انقالب اسالمی است اساسی بنیان

گرا پلماسی فطرتهاي سیاست خارجی و دیتبیین شاخصهیگردعبارتو سیاست خارجی و یا به
بندي ایشان در مورد ارتباط مابین اخالق و ابتدا اقدام به تشریح صورت،امام خمینیدر اندیشه
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هاي ایشان را در مورد نمود اندیشهسپسخواهیم کرد "فطرت"سیاست با محوریت مفهوم 
ره اشاتریشهمچنان که پ. قرار خواهیم دادیبررسسیاست خارجی موردفطرت در عرصه

شناسی کردیم ارتباط مابین اخالق و سیاست خارجی در اندیشه متفکران غربی متأثر از انسان
کند که انسان را فردي تک افتاده که به دنبال منافع حداکثري آنان، به این سمت سوق پیدا می

در سیاست خارجی، انسان ) ئالیسمایده(گرایی در گفتمان آرمان. گیرندخویش است در نظر می
این امر که به تجربه دریافته است منافعش در طول دوران صلح بیشتر برآورده خواهد واسطهبه

متأثر از ذات سودجوي اشییجوصلحرويینشد در پی استقرار صلح برخواهد آمد و ازا
در طرف . شودصورت تلویحی بر روي آن تأکید گذاشته میانسانی است که در این گفتمان به

داند و ناپذیر میصراحتاً انسان را داراي ذاتی سودجو و نظم) رئالیستی(گرا ن واقعمقابل، گفتما
اي آنارشیک الملل را نیز عرصهبینهاي ذاتی انسان به دولت، عرصهبا نگاشت شاخصهروینازا
این متن مدعی . واحدهاي حاکمیتی استترینيقوداند که در آن تنها نظم حاکم ارادهمی

صورت صریح تأکید شده است و مفهوم گرا، بر ذات نیک انسان بهفطرتاندیشهاست که در
.جمله سیاست خارجی استارتباطی وجوه مختلف امر سیاسی منفطرت حلقه

گرا؛ فطرت مبناي جامع ارتباطی مابین اخالق و فطرتاخالق و سیاست در اندیشه
سیاست

اخالق در دوران ابتدایی مبارزات ایشان و ینههرچند که غالب آثار اساسی امام خمینی درزم
اما فعالیت سیاسی ایشان پس از پیروزي انقالب 1قبل از پیروزي انقالب اسالمی نگاشته شدند

سیاست است بطوریکه انتزاع سیاست ینهاسالمی نشان از کاربست تمامی آن آراي اخالقی درزم
نماید و حضور هر یک از این دو عرصه نمییرپذامام خمینی چندان امکانو اخالق در اندیشه

هاي اساسی هر نوع توان از شاخصهدیگر نیز خواهد بود و این را میمستلزم حضور عرصه
هاي در اینجا به سبب الزامات تحلیلی، در ابتدا تعاریف اندیشه. دانست"ییفطرت گرا"اندیشه
طور جداگانه را به»سیاست«و »القاخ«گرا و در این میان آراي امام خمینی در مورد فطرت

.قرار خواهیم داد و آنگاه مفهوم فطرت در این تعاریف را ردیابی خواهیم کردیبررسمورد
:نویسدداند و در این مورد میمی"ساسۀ"اهللا جوادي آملی سیاست را برگرفته از آیت

سیاست ) قالۀ و قائلمثل (ساسۀ جمع سائس، اسم فاعل ساس َ یسوس ُ از مصدر سیاست است «

-و در نهایت کشف1321، آداب الصاله در سال 1318، چهل حدیث در سال 1307کتاب شرح دعاي سحر در سال .1
امام اخالق و سیاست در اندیشهنسبت ، )1390(به نقل از مجیدي؛ قربانی، . (تحریر درآمدندبه رشته1323االسرار در سال 

.16شماره،و امانوئل کانت، رهیافت انقالب اسالمی، پاییز) ره(خمینی 
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این معناي عام شامل تدبیر امور . آیددر لغت به معناي تدبیر چیزي و به مصلحت آن اقدام کردن می
.)1385:246جوادي آملی، (» شودشخصی، تدبیر امور منزل و تدبیر امور اجتماعی می

هوم به معناي اخذ امکانات فکري و عملی از مکانی غیر از خود مفتدبیري اندیشیدن
سیاست خود عرصهااي است که الزامبرآمده از امکانات فکري"تدبیر". است"سیاست"

بر این اساس اگر خواسته باشیم که این سخن را در قاموس . ها را مهیا کندآنیکلتواند بهنمی
اي تواند حوزهدر این عرصه نمی"سیاست"گرا مورد بازخوانش قرار دهیم آنگاه فطرتاندیشه

) Transcendental(اي متعالی حوزه"فطرت"باشد و بنا بر الزامات ) Immanence(ون ماندگار در
بنا بر همین الزام است که . خواهد بود که رسالتش رساندن آدمی به سرمنزل مقصود است

تعریف امام خمینی از مفهوم سیاست منوط به در نظر داشتن دین است چراکه در نظر ایشان این 
اي امام خمینی که مجموعه"فقیهیت وال"در رساله. یرندناپذاز یکدیگر انفکاك"دستگاه"دو 

:ها است؛ آمده استاز سخنرانی
. گویندمیهادینیاین را ب. انداستعمارگران گفته و شایع کرده] جدایی دین از سیاست[این را «

اي روحانی بودند و عده دهسیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره ع) ص(مگر زمان پیغمبر 
سیایت ) ع(دیگر سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفاي حق، یا ناحق، زمان خالفت حضرت امیر 

ها درست ها را استعمارگران و عمال سیاسی آناز دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرف
برکنار سازند؛ و ضمناً علماي اسالم مسلماناناند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعهکرده

توانند بر مردم مسلط شده و در این صورت می. را از مردم و مبارزان راه آزادي و استقالل جدا کنند
.)28، ص فقیهیتوال(»ها همین استمنظور آن. ما را غارت کننديهاثروت

"دستگاهی"و رصهصورت تلویحی عبارت است از عدر این پاره از متن، تعریف سیاست به

در فرازي . شودمی"تنظیم جامعه مسلمانان"و همچنین"امور دنیا"که باعث مدخلیت دین در 
–طور خاص کتاب قرآن و به–نور در مورد مدخلیت اسالم دیگر و این بار در کتاب صحیفه

:خوانیمدر امور سیاسی چنین می
است طورینلمه تغییر نکرده، ااسالم که سندش قرآن است و محفوظ است، حتی یک ک«

یزچکه آدم همهطورینسازي است، هماست، یعنی یک کتاب آدمیزچکه قرآن مشتمل بر همه
است، معنویت دارد، مادیت دارد، ظاهر دارد، باطن دارد، قرآن کریم هم که آمده است این 

که انسان دارد، چه احتیاجاتی احتیاجاتیسازد، یعنی کلیهابعاد انسان را میانسان را بسازد، همه
شخص و خالق تبارك و تعالی و مسائل مابینکه شخص دارد و مربوط به شخص است، روابط 
هست مسائل سیاسی و اجتماعی و قضیه هاینتوحید، مسائل صفات حق تعالی، مسائل قیامت؛ ا

.)121امام، ص صحیفه(»هاینجنگ با کفار و ا
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توان در یک پیوستار امام خمینی را میو سیاست در اندیشهدینبر این اساس دو حوزه
قرار داد چراکه نه دین بدون سیاق اجرایی و یبررسمورد"سیاست/ دین "واحد و در هیئت 

تواند در راستاي تعالی بشري اثري دینی میو نه سیاست بدون آموزه1سیاسی کاربردي دارد
خالق "مابین شخص با ت است از سامان دادن به رابطهسیاست عبار/ دینیژهکار و2.ایفا کند
به این نکته اشاره کردیم تریشپ... . و "مسائل حق تعالی"و"مسائل توحید"و"یوتعالتبارك

پذیرش مبدأ هستی و کامل : اند ازدر نزد امام خمینی عبارت"فطرت"گانهکه احکام شش
ي احترام نسبت به منعم و پذیرش نبوت و مطلق، پذیرش توحید، پذیرش اوصاف معبود، ادا

سیاست در نزد امام خمینی /دینهايیژهدر نسبت سنجی این احکام با کار و. کتاب هدایت
تبیین این ینهداراي نقش کلیدي درزم"فطرت"بر ما معلوم خواهد گشت که مفهومیروشنبه

هاي لی ساختن شاخصهطور که تربیت یکی از اجزاي ضروري جهت متجپیوستار است و همان
اي تربیتی توان آموزهسیاست را می–فطري انسان است به همان صورت نیز پیوستار دین 

سیاست در نزد امام خمینی محملی است که / دین. دانست که در صدد تعالی بشري است
:برسد"دیگريمرتبه"شود انسان به یک موجب می

انسان بالقوه انسان ... که انسان این لبابش ظاهر بشود براي این است... تمام عبادات وسیله است «
بیند حق هر چه می. همه چیزي الهی بشودکهيطوربالفعل بشود انسان طبیعی بشود یک انسان الهی به

خواهند چه اند حکومت درست کنند، حکومت را میانبیا نیامده... اند انبیا هم براي همین آمده. ببیند
حیوانات هم دنیا دارند و دنیایشان . اند که دنیا را اداره کننداما نه اینکه انبیا آمدهکنند؟ این هم هست؛

همه وسیله است که انسان برسد به هاینا... حکومت ... عدالت اجتماعی ... کنند را اداره می
.)74–1383:75امام خمینی، (»انددیگري که براي او انبیا آمدهمرتبهیک

منظور تجلی امکانات روحی وي است و به زبانی دیگر یاست تربیت انسان بهس/ رسالت دین
بایست تدارك ببیند که در آن امکانات فطري انسان مجال ظهور اي را میسیاست عرصه/ دین

.بیابند
:اندامام خمینی در تعریف اخالق چنین نوشته

کند بدون رویه و عمل میبدان که خلق عبارت از حالتی است در نفس که انسان را دعوت به«
اگر ما مسلمانان کاري جز نماز خواندن و دعا و ذکر گفتن نداشته ": در این مورد آمده است"فقیهوالیت"در کتاب . 1

)28فقیه، ص والیت(".اري با ما ندارندها هیچ کهاي جائر متحد آنباشیم، استعمارگران و دولت
اسالم از آن جهت که دین الهی است و از آن ": نویسدمی"فقیهوالیت"اهللا جوادي آملی در همین باب در کتاب آیت. 2

هاست، براي اجراي احکامش و براي ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت جهت که کامل و خاتم همه مکتب
حکومت و بی اجرا، اسالمِ بی. خواهدراي نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدي طاغوتیان، حکومت و حاکم میخواهد؛ بمی

، )1385(،جوادي آملی، عبد اهللا(".است، به تنهایی کاري ساخته نیست"سوادي بر بیاض"قانون صرف است و از قانون که 
.76قم، ص ، مرکز نشر اسرا، والیت فقاهت و عدالت، فقیهوالیت
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است، آن خلق او را وادار به جود و انفاق کند، بدون "خلق سخاوت"مثالً، کسی که داراي . فکر
و تا نفس ... اوست آنکه مقدماتی تشکیل دهد و مرجحاتی فکر کند، گویی یکی از افعال طبیعیه

ده است و کمال نفس حاصل ریاضت و تفکر و تکرر به این مقام نرسد، داراي خلق نشواسطهبه
و علماي اخالق فرمودند این حالت و خلق نفس، گاهی در انسان، طبیعی است و راجع ... نگردیده 

به اصل فطرت و مربوط به مزاج است، چه در جانب خیر و سعادت، یا شرّ و شقاوت، چنانچه مشهور 
.)1378:510امام خمینی، (»...است بعضی از زمان طفولیت رو به خیرات و بعضی مایل به شرورند 

آن عبارت از است هنجاري راهبر که انسان را در باالترین مرتبه"اخالق"چنانکه پیداست 
هر آن عملی که انسان را از نیل به آنچه . رساندبه آنچه حقیقتاً خیر و مطابق با فطرت است، می

را بر او صعب گرداند، الزاماً در فطرتش تعبیه شده است باز بدارد و پیمودن مسیر تجلی فطرتش 
خواهد بود و در سوي مقابل هر آن کنشی که مطابق با فطرت بشري باشد "غیر اخالقی"عملی 

و او را به سر منزل مقصود که همانا دارا شدن اعتبار ) احکام فطرت را ذکر کردیمتریشپ(
است، ) صدرالمتألهینتوسط "لیس کمثله شیء"رجوع شود به تفسیر آیه(خدایی بودن "مثال"

دانستیم به "متعالی"اي سیاست را حوزه/ دینهمچنان که حوزه. است"اخالقی"برساند عملی 
اي متعالی اخالق که در صدد رعایت الزامات فطري انسان است، حوزههمان صورت نیز حوزه

يواسطهق بهسیاست و اخال/ منظور تبیین ارتباط مابین دیناگر خواسته باشیم به. خواهد بود
سیاست و / بگوییم که دینبایستیمفهوم فطرت به تمثیلی از علم ریاضی تمسک جوییم م

همگرایی آنان است و آن دو از مسیرهاي متفاوت و نقطه"فطرت"اخالق دو حد متناظرند که 
.با توجه به الزامات خاص خودشان در صدد نیل به تجلی فطري انسان برخواهند آمد

داند گرا انسان را نه ذاتی بسیط بلکه وجودي مرکب میکه باور فطرتیافتیمتاکنون در
رجوع شود به سخن امام خمینی در مورد اینکه انسان موجودي داراي ابعاد مادي، معنوي، (

اي تدارك براي تمام ابعاد وجودي انسان برنامهرويینو ازا) ، ظاهري و باطنی استیروحان
سیاست و هم اخالق در صدد / هم دین. را بالفعل کند) فطرت(انسان دیده است تا وجود بالقوه

تریشپ. پروردگار بودن را دارا گردد"مثال"کنند تا اعتبار اند و او را مهیا می"رعایت انسان"
گرا را در سیاست خارجی فطرتهاي انقالب اسالمی ایران نمود ظاهري اندیشهبر اساس آموزه

گرا بر هایی که باور فطرتصورت کلی به محدودیتیم و اینک بهقرار دادیبررسمورد
.گذارد خواهیم پرداختهاي بسیار مهم سیاست، میعنوان یکی از عرصهسیاست خارجی به

گراي فطرتانداز سیاست خارجی بر اساس اندیشهچشم
جی آید که سخن راندن از جاري شدن احکام فطرت در سیاست خارنظر میبهچنینینا
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موانع بسیار زیادي . نماید و این تالش صرفاً در عالم نظر امکان تحقق داردطرحی بسیار بعید می
هاي اصلی شود کسانی را که در گفتمانکه در عالم عینی فراروي این طرح قرار دارد باعث می

آرمانی اي را صرفاًاند چنین پروژهاستحاله یافته-خاصه گفتمان رئالیستی -الملل روابط بین
در ابتداي این مقاله . سازي آن وقعی نگذارنداستحصال به شما بیاورند و به اجرایییرقابلغ

سیاست خارجی به وجود اي حوزهگرا در کنار امکاناتی که برفطرتمتذکر شدیم اندیشه
اي از ارهدر این مقال ابتدا به پ. سازدهایی فرارو میهنگام آن حوزه را با محدودیتآورد هممی

هایی نشان خواهیم داد اینان چه شاخصهوسیلهینها اشاره خواهیم کرد و بداین محدودیت
دستاوردهایی را که اندیشهینازاپس. نمایندصعب میینهستند که پیمودن این مسیر را چن

.صورت اجمالی بر خواهیم شماردهاست بهگرا در سیاست خارجی، موجد آنفطرت
اتحاد جماهیر رئیسهیئتصدر ه"–تاریخی امام خمینی به گورباچف ازي از نامهکار را با فر

ایشان . کنیمنگاشته شده است آغاز می1367ماهيد11که در تاریخ - "سوسیالیستى شوروى
:انددر ابتداي این نامه نوشته

!جناب آقاي گورباچف«
آزادى مسئله مالکیت و اقتصاد ومـشـکـل اصلى کشور شما: بـایـد بـه حـقـیـقـت رو آورد

کـه غـرب را هـم بـه مـشـکـل شـمـا عـدم اعـتـقـاد واقـعـى بـه خـداسـت، هـمـان مـشـکـلى. نیست
طوالنى و بیهوده با خدا و مبدأ مشکل اصلى شما مبارزه. بست کشیده و یا خواهد کشیدابتذال و بن

.)21امام، جلد صحیفه(»هستى و آفرینش است
در . قالب توجهی جلب نظر خواهد کردگر بار دیگر تاریخ این مراسله را از نظر بگذرانیم نکتها

هاي اي پیدا کرده بود، ویرانیپیچیدهاین دوران کشور در کوران حوادث جهانی وضعیت بسیار 
هاي عمرانی و تولیدي کشور شده ناشی از جنگ تحمیلی موجب از بین رفتن بسیاري از زیرساخت

با تمام این اوصاف در چنین بزنگاهی رهبر انقالب خود را در قبال سرنوشت مردمانی در ؛...د و بو
این امر از . شودها را به مسیر الهی رهنمون میداند و آنآن سوي مرزهاي کشور ایران مسئول می

هاي ه بنیاندر فرازي دیگر از همین نام. گیردباور امام به فطرت خداجوي تمامی آدمیان سرچشمه می
:نویسدمی)ره(امام خمینی. صراحت آمده استاي بهچنین اندیشه

دانید که انسان خواهد و شما خوب میطور مطلق مینسان در فطرت خود هر کمالی را بها«
صحیفه ( »خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هیچ قدرتی که ناقص است دل نبسته استمی

.)21امام، جلد 
. و سهروردي اشاره شده استیناساین نامه، به اندیشمندانی همچون فارابی، ابندر ادامه

صورت تلویحی امام به. نمایداي در یک مکتوب دیپلماتیک بسیار غریب میوجود چنین اسامی
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دهد انسان را موجودي بسیط که تمام نیازهایش در عالم مادي خالصه به گورباچف اندرز می
گفتیم انسان در اندیشه متعالیه و در سخنان امام، تریشهمچنان که پبلکه،شود نبینندمی

موجودي مرکب است که از ابعاد مادي، معنوي، جسمانی و روحانی به هم آمده است و 
در سیاست خارجی . بایست تمام این ابعاد را در نظر داشته باشدزیستی میهر برنامهرويینازا

یابند و این باور و سازوکارهاي آن بیشترین اهمیت را می"قدرت"صورت سنتی، مفهوم که به
تواند هاي غالب این حوزه مشهود است، توجه به ابعاد معنوي و روحانی انسان نمیدر گفتمان

هایی که اندیشهترین محدودیتبر این اساس یکی از اساسی. چندان محلی از اعراب داشته باشد
ابعاد کند ملزم ساختن آن به در نظر گرفتن تمامیگرا بر سیاست خارجی اعمال میفطرت

هاي مسلط در اي که در اثر استقرار گفتمانهاي مادي و جسمانیشاخصهروینانسانی است و ازا
ها شناسی خاص این گفتمانانسانو این امر وابسته–اند اثر را داشتهناین حوزه تاکنون بیشتری

. گیردبه چالش می–دانند در جستجوي بیشتري منافع میاست که انسان را موجودي حسابگر و
و عالوه بر توجه به نیازهاي مادي و جسمانی او "انسان را رعایت نکند"اي که سیاست خارجی

.فطرت گرا جایی نداردهنگام تعالی وي را در نظر نداشته باشد، در اندیشههم
گرا این نتیجه فطرتنی بر اندیشههاي سیاست خارجی مبتدر زمان سخن گفتن از محدودیت

سیاست خارجی در مسیر فطرت یصورتصورت تلویحی قابل استحصال خواهد بود که دربه
اي که تنها در در سیاست خارجیشکیب. گام بردارد موجبات تعالی انسان فراهم خواهد آمد

نیل به این منافع هاي خود را در جهتمنافع مادي و جسمانی باشد و تمام زیرساختاندیشه
بسا به این بهانه که نماید و چهبسیار گنگ می"فطرت"دهی کرده باشد سخن گفتن از سازمان

که بر مفاهیمی همچون قدرت مادي، منافع شخصی -الملل روابط بینسخنی نامعقول در حوزه
انی این اندیشه واقع شود؛ اما با غور در مبتوجهییاست مورد ب–بنیان نهاده شده است ... و 
کنونی که در آن جنگ یافت که تنها راه رهایی بشر از مخمصهیمدرخواه) گرافطرتاندیشه(

تواند از مسیري غیر از اند نمیفرما شدههاي اقتصادي بر تمام اقصی نقاط جهان حکمو نابسامانی
:خوانیممیدر فراز پایانی نامه به گورباچف چنین . گذر کند"تعالی"و "فطرت"مسیر 
خاطر نیاز صورت جدي تحقیق و تفحص کنید؛ این نه بهاسالم بههخواهم درباراز شما می«

تواند شمول اسالم است که میواال و جهانيهااسالم و مسلمین به شما که به جهت ارزش
صحیفه(»یدها باشد و گره مشکالت اساسی بشریت را بازنماوسیله راحتی و نجات همه ملت

.)21مام، جلد ا
گرا را المللی فطرتامکانات سیاست خارجی و بینتوانیاز حیث ایجابی نیز مینکهکما ا

جوادي آملی این مهم را در اهللایتآ. توجه قرار داددر نقد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مورد
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ند جهانی یعنی سالمللییناعالمیۀ بینترگرایانه مهمکتاب فلسفۀ حقوق بشر و در نقد فطرت
رصد و تبیین کرده است؛ گو اینکه ایشان دلیل شکست اعالمیۀ مزبور را در یخوبحقوق بشر به

عنوان فصل ها بهعنوان آفریدگار هستی و فاصله گرفتن از فطرت الهی انسانبه"دوري از خدا"
ا در همشترك بشریت و نیز نادیده انگاشتن فطرت در تدوین و اجرا، تراضی زورمندانه دولت

اند ارزیابی نموده... تدوین حقوق، نادیده انگاشتن روابط انسان و جهان آفرینش و تبعیض و 
.)258-271: 1383جوادي آملی، (

گیرينتیجه
در این مقاله به این موضوع پرداختیم که مدخلیت دادن به مفهوم فطرت در گفتمان روابط 

المللی در پی را براي انسان و محیط بینیهاییالملل چه استعدادها، امکانات و گشودگبین
مدار با اخالق در اي که اخالق فطرتهاي بنیاديبه همین منظور ابتدا به تفاوت. خواهد داشت

الملل ها در روابط بینترین رهیافتمهمکه از جمله–ئالیستی هاي رئالیسمی و ایدهگفتمان
که اخالق در این دو رهیافت صرفاً امري ثانویه دارد پرداختیم و آنگاه با این نتیجه –هستند 

تأمین منافع فردي انسان است و نه باور به ذات واسطهاست و اگر هم اعتباري دارد این اعتبار به
شمول، به سراغ تبیین مفهوم فطرت و جایگاه آن در نیک او و نه تحقق خیر عمومی و جهان

ۀگانطور خاص رفتیم و ترسیم احکام ششالملل بهنروابط بیطور عام و حوزهسیاسی بهاندیشه
اعالمیۀ جهانی؛ یعنی سند ینترفطرت و نیز استعدادها و امکانات سلبی و ایجابی آن در نقد مهم

جهانی حقوق بشر موردتوجه قرار گرفت امري که معلوم نمود فقدان توجه به فطرت الهی انسان 
آموز دیپلماسی جامعی براي تأمین رهتواندیل نمالملدر تدوین و تراضی حقوق و سیاست بین

سیاسی، رسالتی جز بنابراین مفهوم فطرت ازآنجاکه در سراسر اندیشه؛ سعادتمندي انسان باشد
بودن به وي و تأمین سعادت و خیر جهانی براي خود الهی"مثال"تعالی انسان و دادن اعتبار 

یز ساکت نیست؛ بنابراین چنین رویکردي نافی هرگونه الملل نروابط بینبیند در برابر حوزهنمی
گرا بر الملل است و از سوي دیگر رهیافت فطرتبینمدار و پذیرش سلطه در سطحروابط سلطه

نظر از این باور است مردمان جهان در هر کجایی که باشند از حیث سرشت و ماهیت صرف
اند بنابراین ایستادن در کنار اصل شده"مفطور"متنوع به یک فطرت يهاجغرافیا، نژاد و فرقه

با جبهۀ عدل و مستضعفان یمانیپفطري رعایت انسانِ برخاسته از فطرت الهی و هم–برهانی 
داند و این همان اصلی است که در قانون اساسی ها را رسالت خود میعالم و پشتیبانی از آن

.صراحت به آن اشاره رفته استجمهوري اسالمی نیز به
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