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  چکیده
عرصه سیاست خـارجی   ،ي در هر کشورگذار سیاستمهم هاي  یکی از حوزه

اهـداف ملـی در تعامـل بـا     /مین منافع ملـی أت برايبه مفهوم راهبرد و اقدام 
امروزه بـا   ،اهمیت این حوزه. است الملل بینسایر بازیگران خارجی و محیط 
 الملـل،  بـین اطالعاتی صحنه ـ   اقتصادي ـ  عنایت به تحوالت شتابان سیاسی

در واقع میان ماهیت و . است ی بیش از پیش مشهودالملل بینبراي بازیگران 
ــت  ــرسرش ــوزه س متغی ــط  ح ــت و رواب ــینیاس ــل ب ــاي   المل ــوزه پوی و ح
سیاست خارجی نـوعی تعامـل متقابـل     ۀي یک کشور در صحنگذار سیاست

، الگوي 1357با پیروزي انقالب اسالمی ایران در  ،از دیگر سوي. حاکم است
                                                                 

  .(ranjkesh@hotmail.com) ل دانشگاه فردوسی مشهدالمل استادیار روابط بین* 
  .(sahar.servati2@yahoo.com)آموخته کارشناسی علوم سیاسی فردوسی مشهد  دانش** 

  18/9/1390 :تاریخ پذیرش  24/4/1390 :تاریخ دریافت
  .131-153، صص 1390، دوره نخست، شماره دوم، زمستان الملل هاي روابط بین فصلنامه پژوهش



از جملـه حـوزه   
کـه   شـد پدیدار 

الملـل   بـین ویژگی آن ثبات و ایستایی بیشتر نسبت به حوزه پویـاي روابـط   
آن اسـت کـه سیسـتم سیاسـی یـک      

تطبیـق   ،پویا و ایستا نوعی مفاهمه
  .گویی به تحوالت بیرونی ایجاد کند

 ،پویـایی  الملل، بین

از جملـه حـوزه   ها  جدیدي از تمشیت امور جامعه و حکومت در تمام عرصه
پدیدار  ،حاکمیت اصول دینی و بالتبع فقه ۀپای سیاست خارجی بر

ویژگی آن ثبات و ایستایی بیشتر نسبت به حوزه پویـاي روابـط   
آن اسـت کـه سیسـتم سیاسـی یـک       ،در این میان انگیزه این نوشتار. است

پویا و ایستا نوعی مفاهمه ةتواند میان این دو حوز می کشور چگونه
گویی به تحوالت بیرونی ایجاد کند ابتکار عمل یا پاسخ نظورم بهیا تعدیل را 

الملل،بینسیاست خارجی، سیاست و روابط  ،فقه: هاي کلیدي واژه
  .ایستایی
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جدیدي از تمشیت امور جامعه و حکومت در تمام عرصه
سیاست خارجی بر

ویژگی آن ثبات و ایستایی بیشتر نسبت به حوزه پویـاي روابـط   
است

کشور چگونه
یا تعدیل را 

واژه
ایستایی
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داخلـی و سیاسـت و روابـط بیرونـی     
اي از  زعـم پـاره   سـو، بـه  

پژوهشگران، این حوزه ادامه و در پیوند با سیاسـت داخلـی بـوده و عـواملی چـون      
هاي سیاسی، افکـار عمـومی، احـزاب، سـطح توسـعه، شخصـیت رهبـران و        
ــایی، تــاریخی، فرهنگــی،  اقتصــادي، جغرافی
وسو و اهداف، اصول، منـافع و راهبـرد   
سیاست خارجی تأثیرگذار است؛ از سوي دیگر، عوامل و تحـوالت محـیط بیرونـی    

المللـی و   هاي بین الملل، ساختار قدرت، هنجارها و ارزش
یف و یکی از وظا. کنند

گیران حـوزه سیاسـت خـارجی، مـدیریت میـزان و      
هاي آنها  چگونگی تأثیرگذاري هریک از دو دسته از عوامل کالن فوق و زیرمجموعه

در این قلمرو، چـه در عرصـه عملـی و چـه در عرصـه نظـري و آکادمیـک اسـت؛         
) هرچند نسـبی (هماهنگی 

انتظار این نوشته آن است که میان دو عامـل فقـه از   
سـنجی   الملل از نظر عوامل محیطی، نسبت

پـس از تعریـف سیاسـت    
گیري آن، به توضیح تأثیرگذاري عوامل فوق خواهیم 
یکی و پویایی دیگـري اسـت   
رفت از نسبت متعارض یـا  

  
داخلـی و سیاسـت و روابـط بیرونـی     ) هـاي (سیاست خارجی حلقۀ واسط سیاسـت 

سـو، بـه   ازیک. الملل با یکدیگر است ها و بازیگران محیط بین
پژوهشگران، این حوزه ادامه و در پیوند با سیاسـت داخلـی بـوده و عـواملی چـون      
هاي سیاسی، افکـار عمـومی، احـزاب، سـطح توسـعه، شخصـیت رهبـران و        

ــایی، تــاریخی، فرهنگــی، (نخبگــان، بوروکراســی، عوامــل ملــی  اقتصــادي، جغرافی
وسو و اهداف، اصول، منـافع و راهبـرد    یري سمتگ بر شکل) ایدئولوژي و اجتماعی

سیاست خارجی تأثیرگذار است؛ از سوي دیگر، عوامل و تحـوالت محـیط بیرونـی    
الملل، ساختار قدرت، هنجارها و ارزش کشورها همچون نظام بین

کنند الملل در این امر نقش بسزایی ایفا می ها و حقوق بین
گیران حـوزه سیاسـت خـارجی، مـدیریت میـزان و       هاي نخبگان و تصمیم مسئولیت

چگونگی تأثیرگذاري هریک از دو دسته از عوامل کالن فوق و زیرمجموعه
در این قلمرو، چـه در عرصـه عملـی و چـه در عرصـه نظـري و آکادمیـک اسـت؛         

هماهنگی  نحوي که از شدت و میزان تزاحم و تعارضات کاسته و
انتظار این نوشته آن است که میان دو عامـل فقـه از   . بیشتري در این امر حاصل شود

الملل از نظر عوامل محیطی، نسبت منظر عوامل و منابع ملی و عامل نظام بین
پـس از تعریـف سیاسـت    . مسیري را در عرصـۀ سیاسـت خـارجی بگشـاید    کرده و 

گیري آن، به توضیح تأثیرگذاري عوامل فوق خواهیم  شکلخارجی و عوامل مؤثر بر 
یکی و پویایی دیگـري اسـت   پرداخت و درنهایت آنچه شایسته بیان درباره ایستایی 

رفت از نسبت متعارض یـا   هاي برون نویسندگان، اشاراتی نیز به راه. گفته خواهد شد
  .تباین حاصله خواهند کرد

  

 

  

  مقدمه
سیاست خارجی حلقۀ واسط سیاسـت 

ها و بازیگران محیط بین دولت
پژوهشگران، این حوزه ادامه و در پیوند با سیاسـت داخلـی بـوده و عـواملی چـون      

هاي سیاسی، افکـار عمـومی، احـزاب، سـطح توسـعه، شخصـیت رهبـران و         ائتالف
نخبگــان، بوروکراســی، عوامــل ملــی 

ایدئولوژي و اجتماعی
سیاست خارجی تأثیرگذار است؛ از سوي دیگر، عوامل و تحـوالت محـیط بیرونـی    

کشورها همچون نظام بین
ها و حقوق بین سازمان

مسئولیت
چگونگی تأثیرگذاري هریک از دو دسته از عوامل کالن فوق و زیرمجموعه

در این قلمرو، چـه در عرصـه عملـی و چـه در عرصـه نظـري و آکادمیـک اسـت؛         
نحوي که از شدت و میزان تزاحم و تعارضات کاسته و به

بیشتري در این امر حاصل شود
منظر عوامل و منابع ملی و عامل نظام بین

کرده و 
خارجی و عوامل مؤثر بر 

پرداخت و درنهایت آنچه شایسته بیان درباره ایستایی 
گفته خواهد شد

تباین حاصله خواهند کرد



هـا و   ها، تـدابیر، روش 
انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهـارچوب  

). 22: 1377محمـدي،  
 هاي یک دولت در صحنه

المللـی،   هـاي بـین   هـا، جوامـع، سـازمان   
  ).15: 1385امیري، 

گیري و اجـراي سیاسـت خـارجی همـواره بـا دو      
نحوي بـر سیاسـت خـارجی تـأثیر     
عبارت دیگر، منابع سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی ایـران هماننـد     

منـابع  . شـوند  سایر کشورها به دو دسته منابع داخلـی و منـابع خـارجی تقسـیم مـی     
ــا و واحــدهاي سیاســی  ه

المللـی و میـزان    هاي واحدهاي سیاسـی در تعـامالت بـین   
از عوامل مهم داخلی تأثیرگذار بر سیاسـت  
خارجی باید به منابع حکومتی، اجتماعی، شخصیتی و سازمانی اشاره کرد که هریک 
ایجاد وحدت ملـی و تـأمین امنیـت    

اصـطالح   دهـد کـه کشـورهاي بـه    
المللی تأثیرپذیري بیشتري دارند تا شـرایط  

سیاسـت   عوامل و نیروهاي تأثیرگذار بر
منـابع خـارجی یـا    : گیرنـد کـه عبارتنـد از   

گرایانه و منابع شخصـیتی و فـردي   
البتــه میــزان . گــذاران خــارجی

هـاي   نبوده و تابع شرایط زمانی، مکانی و حـوزه 
                                        
1. James Rosenau 

  چیستی سیاست خارجی
ها، تـدابیر، روش  مشی شور عبارت است از مجموعۀ خطسیاست خارجی هر ک

انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهـارچوب  
محمـدي،  (د کنـ  اهداف و منافع کلی حاکم بر نظام سیاسـی اعمـال مـی   

هاي یک دولت در صحنه عبارت دیگر، سیاست خارجی بازتاب اهداف و سیاست
هـا، جوامـع، سـازمان    الملل و در ارتباط با سایر دولـت  روابط بین

امیري، (ها، افراد بیگانه، حوادث و اتفاقات جهانی است 

  گیري سیاست خارجی
گیري و اجـراي سیاسـت خـارجی همـواره بـا دو       در مطالعه و بررسی روند تصمیم

نحوي بـر سیاسـت خـارجی تـأثیر      ایم که هریک به مواجهالمللی  محیط داخلی و بین
عبارت دیگر، منابع سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی ایـران هماننـد      به. گذارد

سایر کشورها به دو دسته منابع داخلـی و منـابع خـارجی تقسـیم مـی     
ــین  ــل، ویژگــی خــارجی ماهیــت و ســاختار نظــام ب ــا و واحــدهاي سیاســی  المل ه

هاي واحدهاي سیاسـی در تعـامالت بـین    هنده آن، توانایید
از عوامل مهم داخلی تأثیرگذار بر سیاسـت  . گیرند تأثیرگذاري بر یکدیگر را دربر می

خارجی باید به منابع حکومتی، اجتماعی، شخصیتی و سازمانی اشاره کرد که هریک 
ایجاد وحدت ملـی و تـأمین امنیـت    گیري سیاست خارجی، توانایی  از آنها در جهت

دهـد کـه کشـورهاي بـه     البتـه تجـارب تـاریخی نشـان مـی     «. نقش دارنـد 
المللی تأثیرپذیري بیشتري دارند تا شـرایط   هاي محیط بین توسعه از دگرگونی

  ).51: 1381ازغندي، (» 
عوامل و نیروهاي تأثیرگذار بر 1،جیمز روزناطبق چهارچوب مفهومی 

گیرنـد کـه عبارتنـد از    خارجی در پنج گروه کلی و عام قرار می
گرایانه و منابع شخصـیتی و فـردي    المللی، منابع ملی، منابع حکومتی، منابع نقش

گــذاران خــارجی هــا، نخبگــان، رهبــران و سیاســت در قالــب ویژگــی
نبوده و تابع شرایط زمانی، مکانی و حـوزه  تأثیرگذاري هر دسته از منابع، ثابت
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چیستی سیاست خارجی
سیاست خارجی هر ک

انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهـارچوب  
اهداف و منافع کلی حاکم بر نظام سیاسـی اعمـال مـی   

عبارت دیگر، سیاست خارجی بازتاب اهداف و سیاست به
روابط بین

ها، افراد بیگانه، حوادث و اتفاقات جهانی است  نهضت

گیري سیاست خارجی شکل
در مطالعه و بررسی روند تصمیم

محیط داخلی و بین
گذارد می

سایر کشورها به دو دسته منابع داخلـی و منـابع خـارجی تقسـیم مـی     
ــین  خــارجی ماهیــت و ســاختار نظــام ب

د تشکیل
تأثیرگذاري بر یکدیگر را دربر می

خارجی باید به منابع حکومتی، اجتماعی، شخصیتی و سازمانی اشاره کرد که هریک 
از آنها در جهت

نقش دارنـد 
توسعه از دگرگونی درحال
» داخلی

طبق چهارچوب مفهومی 
خارجی در پنج گروه کلی و عام قرار می

المللی، منابع ملی، منابع حکومتی، منابع نقش بین
در قالــب ویژگــی

تأثیرگذاري هر دسته از منابع، ثابت
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همچنـین، منـابع و متغیرهـایی کـه ثبـات بیشـتري دارنـد        
ر و متحـول     موجب استمرار سیاست خارجی جمهوري اسالمی شده و عوامـل متغیـ
ترتیب، عناصـر بـادوامی چـون وضـعیت     
ی، پیشینه تاریخی و فرهنگ سیاسی، تداوم در سیاست خـارجی را ایجـاب   

هاي تغییر  المللی که حالت پویا دارند زمینه
از آنجا کـه  ). 68: 1385

الملـل اسـت،    دو عامل فقه و محیط بین
سایر عوامل در تأثیرگذاري بر سیاست خارجی، بـه  

عنـوان   تر تأثیر عامل فقه بر سیاست خارجی، توجه به جایگـاه آن بـه  
ر فرهنگـی    ایـدئولوژي و   ←متغیـ

گونـه کـه مشـاهده     همـان 
معنـاي   ایـدئولوژي بـه  

اي از  هاي اجتماعی یا دسته
ـ اجتماعی و چگونگی اجـراي آنهـا   
اگرچه طبق ایـن تعریـف، مـذهب برابـر بـا      

عنوان یک گفتمـان   ایدئولوژي نیست، ولی در جمهوري اسالمی، از آنجا که تشیع به
رود،  کـار مـی   ــ سیاسـی بـه   

کند؛ بنابراین در حوزه سیاسـت  
ــ شـیعی یـک تشـکل گفتمـانی متشـکل از مفـاهیم و        
هایی است که درك حوادث و سـاختارهاي خـارجی از طریـق آن صـورت     

 :Cassels, 1996(گذارد 

، ذکر ایـن نکتـه الزم   
الملـل کـه جایگـاه خاصـی     

همچنـین، منـابع و متغیرهـایی کـه ثبـات بیشـتري دارنـد        . موضوعی مختلف هستند
ر و متحـول     موجب استمرار سیاست خارجی جمهوري اسالمی شده و عوامـل متغیـ

ترتیب، عناصـر بـادوامی چـون وضـعیت      بدین. شوند نیز باعث تغییر و تحول آن می
ی، پیشینه تاریخی و فرهنگ سیاسی، تداوم در سیاست خـارجی را ایجـاب   جغرافیای
المللی که حالت پویا دارند زمینه در مقابل، متغیرهاي فردي و بین. 

1385دهقانی فیروزآبادي، (ازند س در سیاست خارجی را فراهم می
دو عامل فقه و محیط بین مراد این پژوهش، بررسی رابطۀ نسبت میان

سایر عوامل در تأثیرگذاري بر سیاست خارجی، بـه   با صرفنظر از چگونگی و کیفیت
  .شود نقش عوامل برشمرده اکتفا می

  فقه و اسالم فقهی در حوزه سیاست خارجی
تر تأثیر عامل فقه بر سیاست خارجی، توجه به جایگـاه آن بـه   براي فهم دقیق

ر فرهنگـی    ←منابع ملـی  (هاي منابع ملی  ز زیرمجموعه متغیـ
همـان . از اهمیت خاصی برخوردار اسـت ) فقه شیعی ←

ایـدئولوژي بـه  . شود، فقه، برآمده از زمینۀ کلی ایدئولوژي و مذهب است
هاي اجتماعی یا دسته امها در مورد رفتار و نظ اي از مفاهیم و مفروضه مجموعه

ـ اجتماعی و چگونگی اجـراي آنهـا    ها راجع به نظم و نسق سیاسی ها و ایده
اگرچه طبق ایـن تعریـف، مـذهب برابـر بـا      ). 89: 1385دهقانی فیروزآبادي، 

ایدئولوژي نیست، ولی در جمهوري اسالمی، از آنجا که تشیع به
ــ سیاسـی بـه    داوري در مـورد نظـم و کـنش اجتمـاعی     سیاسی براي

کند؛ بنابراین در حوزه سیاسـت   صورت یک ایدئولوژي سیاسی درآمده و عمل می
ــ شـیعی یـک تشـکل گفتمـانی متشـکل از مفـاهیم و         خارجی، ایدئولوژي اسالمی

هایی است که درك حوادث و سـاختارهاي خـارجی از طریـق آن صـورت      مفروضه
گذارد  ها و رفتار خارجی ایران تأثیر می ها، واکنش گیرد و بر کنش

، ذکر ایـن نکتـه الزم   »فقه«پیش از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاري عامل 
الملـل کـه جایگـاه خاصـی      انگاري روابط بـین  است که این امر از طریق نظریه سازه

  

 

موضوعی مختلف هستند
ر و متحـول     موجب استمرار سیاست خارجی جمهوري اسالمی شده و عوامـل متغیـ

نیز باعث تغییر و تحول آن می
جغرافیای

. کنند می
در سیاست خارجی را فراهم می

مراد این پژوهش، بررسی رابطۀ نسبت میان
با صرفنظر از چگونگی و کیفیت

نقش عوامل برشمرده اکتفا می

فقه و اسالم فقهی در حوزه سیاست خارجی
براي فهم دقیق

ز زیرمجموعهیکی ا
مذهب 

شود، فقه، برآمده از زمینۀ کلی ایدئولوژي و مذهب است می
مجموعه
ها و ایده اندیشه
دهقانی فیروزآبادي، (است 

ایدئولوژي نیست، ولی در جمهوري اسالمی، از آنجا که تشیع به
سیاسی براي

صورت یک ایدئولوژي سیاسی درآمده و عمل می به
خارجی، ایدئولوژي اسالمی

مفروضه
گیرد و بر کنش می
27.(  

پیش از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاري عامل 
است که این امر از طریق نظریه سازه



  
و از  2در مقابـل ماتریالیسـم  

انگاري به وجـود   از این منظر سازه
این اندیشه بـر آن اسـت کـه جهـان در مـا      
شود و شناخت نیز نه در انفعال ذهن کـه در مشـارکت فعاالنـه آن در    

یافتـه اسـت و در    نوبـۀ خـود امـري تکـوین    
سـازد و بـه شـناخت دسـت     
رشته سیاست خـارجی  
انگاري بر آن است که اگرچه این دو مستقل از هم هستند، 
اند که نتیجه آن تلقـی  

انگـاري،   شناسی به دلیل سازه
ـ کارگزار، هر دو سطح را به فراتر رفـتن از تحلیـل   

برد و این نکته  ایستاي خود از ساختار، کارگزار، منافع، هویت، تهدید و همکاري می
کند که اگر ساختار، امري برآمده از کنش متقابل بازیگران است و در ایـن  
مایز خود که برآمده از محیط داخلی آنهاست، 
هـاي گونـاگون هویـت،    

 متقـی و کـاظمی،  (دهـد  
زبـان و  کند، بازیگران برحسـب معـانی ذهنـی،    

زننـد و در   دست به کنش متقابـل مـی  
نتیجه . شوند گاه در تعامل با واقعیت، ساخته می

هـا،   طبیعی این تلقی در تبیین رفتار سیاست خارجی یک کشور آن است کـه دولـت  
سازند و براساس آن دست بـه  

سـازند، ولـی    الملـل را مـی  
شوند و هویت آنهـا دچـار دگرگـونی    

                                        
1. Idealism 
2. Materialism 

  .درك خواهد شداست، بهتر  براي عوامل ذهنی و معنایی قائل
در مقابـل ماتریالیسـم   1شناسی، از ایدئالیسـم  انگاري، از حیث هستی سازه

از این منظر سازه. ندک گرایی دفاع می گرایی در مقابل عینیت
این اندیشه بـر آن اسـت کـه جهـان در مـا      . مستقل جهان از ذهن انسانی باور ندارد

شود و شناخت نیز نه در انفعال ذهن کـه در مشـارکت فعاالنـه آن در     می »برساخته
نوبـۀ خـود امـري تکـوین     این ذهن نیز، بـه . آید دست می جهان به

سـازد و بـه شـناخت دسـت      چهارچوب جامعه، تاریخ و هویت خود جهـان را مـی  
(Vygotsk, 1978: 24) . رشته سیاست خـارجی  در مجادله نظري قدیمی میان دو

انگاري بر آن است که اگرچه این دو مستقل از هم هستند،  الملل، سازه و سیاست بین
اند که نتیجه آن تلقـی   ولی هر دو در فضایی پوزیتیویستی و خردگرایانه شکل گرفته

شناسی به دلیل سازه هستی. بوده است» کارگزار«یا » ساختار«ایستاي آنها از 
ـ کارگزار، هر دو سطح را به فراتر رفـتن از تحلیـل    ه تکوین متقابل ساختاریا باور ب

ایستاي خود از ساختار، کارگزار، منافع، هویت، تهدید و همکاري می
کند که اگر ساختار، امري برآمده از کنش متقابل بازیگران است و در ایـن   را بیان می

مایز خود که برآمده از محیط داخلی آنهاست، هاي مت کنش، بازیگران براساس هویت
هـاي گونـاگون هویـت،     نحو متقابل نیز، ساختار بـه شـیوه   زنند، به دست به کنش می

دهـد   دهد و آن را شکل مـی  آنها را تحت تأثیر قرار می... 
کند، بازیگران برحسـب معـانی ذهنـی،     انگاري عنوان می سازه). 217

دست به کنش متقابـل مـی  ) که برآمده از هویت آنهاست(هاي خود 
گاه در تعامل با واقعیت، ساخته می سازند و آن این تعامل، واقعیت را می

طبیعی این تلقی در تبیین رفتار سیاست خارجی یک کشور آن است کـه دولـت  
سازند و براساس آن دست بـه   ان را براي خود میمند خود، جه براساس هویت زمینه

الملـل را مـی   زنند و در این کنش متقابل واقعیـت نظـام بـین    کنش می
شوند و هویت آنهـا دچـار دگرگـونی     صورت متقابل نیز در رابطه با آن ساخته می

.  
                                                                 

  

 

فقه و پویایی 
ماهیت سیاست 
خارجی
/ رانشگر 
بازدارنده

136

براي عوامل ذهنی و معنایی قائل
سازه

گرایی در مقابل عینیت ذهنیت
مستقل جهان از ذهن انسانی باور ندارد

برساخته«
جهان به

چهارچوب جامعه، تاریخ و هویت خود جهـان را مـی  
یابد  می

و سیاست بین
ولی هر دو در فضایی پوزیتیویستی و خردگرایانه شکل گرفته

ایستاي آنها از 
یا باور ب

ایستاي خود از ساختار، کارگزار، منافع، هویت، تهدید و همکاري می
را بیان می

کنش، بازیگران براساس هویت
دست به کنش می

... منافع و
1386 :217
هاي خود  تلقی

این تعامل، واقعیت را می
طبیعی این تلقی در تبیین رفتار سیاست خارجی یک کشور آن است کـه دولـت  

براساس هویت زمینه
کنش می

صورت متقابل نیز در رابطه با آن ساخته می به
.شود می



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز
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جی آن دسته از منـابع هـویتی کـه درنهایـت داراي تـأثیراتی در سیاسـت خـار       

از آنجا که کانون توجه این نوشتار، فقه و به تعبیـري ایـدئولوژي برآمـده از آن    
از دو عامل ذهنیت تاریخی و تجربه تـاریخی معاصـر ایرانیـان،    

  .گرایی و چهارچوب فقهی آن در سیاست خارجی خواهیم پرداخت

فقه،  .پیش از کاوش در چیستی فقه سیاسی، ارائه تعریفی از خود فقه ضروري است
ق است و در اصطالح، بـه دو معنـاي   

  هاي اعتقادي، اخالقی و عملی؛
.(  

در تعریفی دیگر، فقه را فهم و استنباط مقررات عملی اسالم از منابع و مـدارك  
انـد؛ بنـابراین    ربوط به آن، یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل تعریـف کـرده  

کند که اعمال مسلمانان باید چگونه باشد تا موافـق دیـن اسـالم    
ــره  ــامران ق ــی در  ک گزل

فقه عمومی است کـه  
گونـه تعریـف    توان ایـن 

و اصول فقهی و حقوقی برخاسته از مبـانی اسـالمی اسـت کـه     
ها با خودشان و تنظـیم روابـط آنهـا بـا غیرمسـلمانان      
و عدل برخاسته از وحی الهی، فقه سیاسی دو بخش مهم 
اصــول و قواعــدي مربــوط بــه سیاســت خــارجی و تنظــیم روابــط 
اصول و قواعدي در مـورد سیاسـت خـارجی و تنظـیم     

فرض فقه سیاسـی   پیش

آن دسته از منـابع هـویتی کـه درنهایـت داراي تـأثیراتی در سیاسـت خـار       
  :اند عبارتند از سال گذشته بوده 32جمهوري اسالمی ایران در 

  ذهنیت تاریخی ایرانیان؛. 
  هاي فقهی برآمده از آن؛ گرایی و چهارچوب اسالم. 
  .تجربه تاریخی معاصر ایرانیان. 

از آنجا که کانون توجه این نوشتار، فقه و به تعبیـري ایـدئولوژي برآمـده از آن    
از دو عامل ذهنیت تاریخی و تجربه تـاریخی معاصـر ایرانیـان،    پوشی  است، با چشم

گرایی و چهارچوب فقهی آن در سیاست خارجی خواهیم پرداخت به اسالم

  فقه سیاسی و سیاست خارجی
پیش از کاوش در چیستی فقه سیاسی، ارائه تعریفی از خود فقه ضروري است

ق است و در اصطالح، بـه دو معنـاي   معناي مطلق فهمیدن یا فهمیدن دقی در لغت، به
  :کار رفته است موسع و مضیق به

هاي اعتقادي، اخالقی و عملی؛ هاي دین اعم از آموزه آموزهفهم مطلق . 
).276: 13فر،  ضیایی(فهم خصوص احکام شرعی فرعی . 

در تعریفی دیگر، فقه را فهم و استنباط مقررات عملی اسالم از منابع و مـدارك  
ربوط به آن، یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل تعریـف کـرده  تفصیلی م

کند که اعمال مسلمانان باید چگونه باشد تا موافـق دیـن اسـالم     علم فقه بررسی می
ــت   ــا دس ــد ی ــد     باش ــته باش ــا آن نداش ــالفتی ب ــم مخ ــره (ک ــامران ق ک

(www.hamshahri.ogr/print .فقه عمومی است کـه   بر این اساس فقه سیاسی، بخشی از
توان ایـن  فقه سیاسی را می. از مبانی معرفتی مشترکی برخوردار است

و اصول فقهی و حقوقی برخاسته از مبـانی اسـالمی اسـت کـه      مجموعه قواعد
ها با خودشان و تنظـیم روابـط آنهـا بـا غیرمسـلمانان       دار تنظیم روابط مسلمان

و عدل برخاسته از وحی الهی، فقه سیاسی دو بخش مهم  براساس مبانی قسط
اصــول و قواعــدي مربــوط بــه سیاســت خــارجی و تنظــیم روابــط ) 1: را داراســت

اصول و قواعدي در مـورد سیاسـت خـارجی و تنظـیم     ) 2امتی جامعه اسالمی 
پیش). 17: 1385آلوستانی مفرد، (الملل و جهان اسالم  روابط بین

  

 

آن دسته از منـابع هـویتی کـه درنهایـت داراي تـأثیراتی در سیاسـت خـار       
جمهوري اسالمی ایران در 

1 .
2 .
3 .

از آنجا که کانون توجه این نوشتار، فقه و به تعبیـري ایـدئولوژي برآمـده از آن    
است، با چشم

به اسالم

فقه سیاسی و سیاست خارجی
پیش از کاوش در چیستی فقه سیاسی، ارائه تعریفی از خود فقه ضروري است

در لغت، به
موسع و مضیق به

1 .
2 .

در تعریفی دیگر، فقه را فهم و استنباط مقررات عملی اسالم از منابع و مـدارك  
تفصیلی م

علم فقه بررسی می
ــت   ــا دس ــد ی باش

(www.hamshahri.ogr/print

از مبانی معرفتی مشترکی برخوردار است
مجموعه قواعد: کرد

دار تنظیم روابط مسلمان عهده
براساس مبانی قسط. است

را داراســت
امتی جامعه اسالمی  درون

روابط بین



اي رخ دهـد کـه    است که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان بایـد در گسـتره  

گرایی، فقه، قانون زندگی و عرصه تعریف بایـدها و  
رفتـار جامعـه   کننـدة  

اي  تلقی مسلمانان از جهانی که بـا آن در تعاملنـد، مسـئله   
شناســانه در ادامــه درك 
گونـه کـه مـا در منطـق، شـاهد      
ي خاصی هستیم که براي ذهنیـت منطقـی،   

در چهـارچوب فقـه   » 
شود و درنهایت  بندي و معنادار می

ه مـؤمنین  به جامعـ » نبایدها
اي بـا نظـم معنـایی     دولتی که در جامعه

کند و  برآمده از فقه مستقر شده است نیز در چهارچوب جهان برساختۀ فقه عمل می
کنــد و در صــورت رفتــار مخــالف آن، 
بـه همـین دلیـل اسـت کـه      
توان به تأثیرگذاري صریح فقه در سیاسـت جوامـع اسـالمی از طریـق برسـاختن      
امـري کـه هـیچ نظیـري در چهـارچوب غربـی آن       

بنـدي و   هاي دانایی دیگر، با استناد به منابع فقهی به دسته
اسـالمی   بندي جوامـع، اقـوام و کشـورها در نسـبت آنهـا بـا اسـالم و دولـت        

ایـن نظـم   . کرد مراتبی را از جهان ارائه می
فراهم آمده بـود، جوامـع و اقـوام را    

از دل . داد مراتب قـرار مـی  
هـا   مراتب، نحوة رفتار مطلوب دولت اسالمی بـا هریـک از ایـن جایگـاه    

بنـدي محـوري    بنـدي، دسـته  
ــ ملـت مـدرنی     که صریحاً در تعارض با الگـوي دولـت  

هریـک از ایـن دو دسـته، در درون خـود     
بندي در دارالکفر،  ترین تقسیم

است که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان بایـد در گسـتره  
  .کنند منابع چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و عقل تعیین می

گرایی، فقه، قانون زندگی و عرصه تعریف بایـدها و   در چهارچوب انگاره سازه
کننـدة   مثابه یک ساختار تعیین اهمیت فقه به. نبایدهاي مسلمانان است

تلقی مسلمانان از جهانی که بـا آن در تعاملنـد، مسـئله   » برسازنده«مسلمانان و نیز 
شناســانه در ادامــه درك  اساســی در درك رفتــار مســلمانان اســت کــه نگــاه شــرق 

گونـه کـه مـا در منطـق، شـاهد       همـان . محور خود، به آن توجه نکـرده اسـت  
ي خاصی هستیم که براي ذهنیـت منطقـی،   ها ها در چهارچوب بندي موجودیت
» سـازد  برمـی «انگارانـه   کند و به زبان سـازه  جهان را معنادار می

بندي و معنادار می اسالمی نیز، جهان اطراف براي فرد مسلمان دسته
نبایدها«و » بایدها«فقه در این زمینه به ارائه . شود می» برساخته

دولتی که در جامعه. کند پردازد و نحوه رفتار آنها را تعیین می
برآمده از فقه مستقر شده است نیز در چهارچوب جهان برساختۀ فقه عمل می

کنــد و در صــورت رفتــار مخــالف آن،  براســاس بایــدها و نبایــدهاي آن رفتــار مــی
بـه همـین دلیـل اسـت کـه      . از دسـت خواهـد داد   مشروعیت خود را نزد مسلمانان

توان به تأثیرگذاري صریح فقه در سیاسـت جوامـع اسـالمی از طریـق برسـاختن      
امـري کـه هـیچ نظیـري در چهـارچوب غربـی آن       . نگاهی خاص به جهان آگاه شد

هاي دانایی دیگر، با استناد به منابع فقهی به دسته فقه مانند همه نظام. 
بندي جوامـع، اقـوام و کشـورها در نسـبت آنهـا بـا اسـالم و دولـت        

مراتبی را از جهان ارائه می پرداخت و با این کار نوعی نظم سلسله
فراهم آمده بـود، جوامـع و اقـوام را    » ایمان«و » کفر«مراتبی که براساس تقابل 

مراتب قـرار مـی   جایگاهی از سلسله براساس دوري و نزدیکی به ایمان در
مراتب، نحوة رفتار مطلوب دولت اسالمی بـا هریـک از ایـن جایگـاه     این سلسله

بنـدي، دسـته   ترین مفاهیم برآمده از این تقسـیم  مهم. شد مشخص می
که صریحاً در تعارض با الگـوي دولـت  (ـ دارالکفر بود  دارالسالم

هریـک از ایـن دو دسـته، در درون خـود     ). ست که اساس نظم مستقر جهانی است
ترین تقسیم مشخص. گرفت هاي خاصی را نیز دربر می بندي
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است که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان بایـد در گسـتره   آن
منابع چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و عقل تعیین می

در چهارچوب انگاره سازه
نبایدهاي مسلمانان است

مسلمانان و نیز 
اساســی در درك رفتــار مســلمانان اســت کــه نگــاه شــرق 

محور خود، به آن توجه نکـرده اسـت   غرب
بندي موجودیت دسته

جهان را معنادار می
اسالمی نیز، جهان اطراف براي فرد مسلمان دسته

برساخته«
پردازد و نحوه رفتار آنها را تعیین می می

برآمده از فقه مستقر شده است نیز در چهارچوب جهان برساختۀ فقه عمل می
براســاس بایــدها و نبایــدهاي آن رفتــار مــی

مشروعیت خود را نزد مسلمانان
توان به تأثیرگذاري صریح فقه در سیاسـت جوامـع اسـالمی از طریـق برسـاختن       می

نگاهی خاص به جهان آگاه شد
. ندارند

بندي جوامـع، اقـوام و کشـورها در نسـبت آنهـا بـا اسـالم و دولـت         اعدهق
پرداخت و با این کار نوعی نظم سلسله می

مراتبی که براساس تقابل  سلسله
براساس دوري و نزدیکی به ایمان در

این سلسله
مشخص می

دارالسالم
ست که اساس نظم مستقر جهانی استا

بندي تقسیم



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز
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زیان است که نحوه رفتار بـا هریـک از   

کنندگی آنها بر سیاست خارجی گفته شد، هنگامی 
در دوران معاصر و بازگشت آن بـه  

آنچه . عرصه عمومی جامعه اسالمی و تأثیر آن در پیدایی انقالب اسالمی اشاره شود
هـا   د، ظهور عینی آن چیزي بـود کـه از سـال   

هویـت نظـام جمهـوري اسـالمی، در     
کـه مسـتقر شـد، در رفتارهـاي     
در یک سطح، حاصل 

، »جـاهلی «مثابـه نظمـی   
بود که وظیفه نظام اسالمی مبـارزه و نفـی   

بعـد دیگـر نگـاه    . هاي گوناگون، تالش براي پی افکندن نظم نوین است
عنوان ابزارهـاي   می بود که به

آمدند؛ لذا وظیفـه دیگـر دولـت اسـالمی،     
در . شـد  هاي اسالمی تلقی می

ســطح داخلــی نیــز، رویکــرد سیاســت خــارجی جدیــد، بــه تبــع نفــی رفتــار کلــی 
بودنـد و نفـی   » طـاغوتی 

 1گـرا  فقه که به فقـه سـنت  
 هسـتند، ها معروف  و غیرسنتی

هـا   سـنتی  تأکیـد و اصـول مـورد   
اینهـا کـه بیشـتر در فقـه     

 »تقسیم دنیـا «برآنند که اصل 
ري و ناشـی از حمـالت متنـاوب    

(Abu Zahra, 1964: تقسـیم بر این  ابن، 
                                        
1. Traditionalist 
2. Pacifist 

زیان است که نحوه رفتار بـا هریـک از    بی» دارالکفر«و » دشمن«تمایز میان دارالکفر 
  ).226: 1385متقی و کاظمی، (آنها متفاوت بود 

کنندگی آنها بر سیاست خارجی گفته شد، هنگامی  آنچه از قواعد فقهی و تعیین
در دوران معاصر و بازگشت آن بـه  » خیزش اسالم«دار خواهد شد که به مسئله 

عرصه عمومی جامعه اسالمی و تأثیر آن در پیدایی انقالب اسالمی اشاره شود
د، ظهور عینی آن چیزي بـود کـه از سـال   ظاهر ش  1357در انقالب اسالمی سال 

هویـت نظـام جمهـوري اسـالمی، در     . پیش در قالب خیزش اسالم مطرح شده بـود 
کـه مسـتقر شـد، در رفتارهـاي      بعدي نیرومند از دل این درك بیرون آمد و هنگـامی 

در یک سطح، حاصل . گوناگون خود از جمله رفتار سیاست خارجی، آن را بروز داد
مثابـه نظمـی    المللـی مسـتقر، تلقـی آن بـه     فسیر از نظم بـین این درك و ت

بود که وظیفه نظام اسالمی مبـارزه و نفـی   » غیرعادالنه«و » قدرتمندمدار«، »غیرالهی
هاي گوناگون، تالش براي پی افکندن نظم نوین است آن به شیوه
می بود که بههاي مستقر در جوامع اسال آمیز، متوجه دولت خصومت

آمدند؛ لذا وظیفـه دیگـر دولـت اسـالمی،      حساب می متکبران براي جوامع اسالمی به
هاي اسالمی تلقی می تالش براي برانداختن آنها از طریق حمایت از نهضت

ســطح داخلــی نیــز، رویکــرد سیاســت خــارجی جدیــد، بــه تبــع نفــی رفتــار کلــی 
طـاغوتی «و » وابسـتگی «که داراي ویژگی  هاي پیشین ایران حکومت

  .شد الگوهاي رفتاري آنها تعریف می
فقه که به فقـه سـنت   چهارچوبگونه تفسیر از منابع دینی در  در کنار این

و غیرسنتی 2طلبان ، گروه دیگري از فقها که به صلحاست 
و اصـول مـورد    است معتقدند ریشه روابط خارجی در اسالم صلح

اینهـا کـه بیشـتر در فقـه      .نیسـت بر جنگ، با اصول تغییرناپذیر قرآنی سـازگار  
برآنند که اصل  ،سنت و بیشتر مکاتب شیعی رواج دارند شافعی از اهل

ري و ناشـی از حمـالت متنـاوب    ها یک موضـوع ضـرو   به دو بخش از سوي سنتی
(Abu Zahra, 1964: 31. هاي اسالمی بوده است خارجی به سرزمین

                                                                 

  

 

تمایز میان دارالکفر 
آنها متفاوت بود 

آنچه از قواعد فقهی و تعیین
دار خواهد شد که به مسئله  معنی

عرصه عمومی جامعه اسالمی و تأثیر آن در پیدایی انقالب اسالمی اشاره شود
در انقالب اسالمی سال 

پیش در قالب خیزش اسالم مطرح شده بـود 
بعدي نیرومند از دل این درك بیرون آمد و هنگـامی 

گوناگون خود از جمله رفتار سیاست خارجی، آن را بروز داد
این درك و ت

غیرالهی«
آن به شیوه
خصومت

متکبران براي جوامع اسالمی به
تالش براي برانداختن آنها از طریق حمایت از نهضت

ســطح داخلــی نیــز، رویکــرد سیاســت خــارجی جدیــد، بــه تبــع نفــی رفتــار کلــی 
حکومت

الگوهاي رفتاري آنها تعریف می
در کنار این

 مشهور
معتقدند ریشه روابط خارجی در اسالم صلح

بر جنگ، با اصول تغییرناپذیر قرآنی سـازگار   مبتنی
شافعی از اهل

به دو بخش از سوي سنتی
خارجی به سرزمین



از این نگـاه،  . دنیا به دو بخش متعارض با یکدیگر، یک تقسیم و تفکیک الهی نیست
و بنـابراین قابـل   شناسـی  

بنـدي   اینکه شرایطی که منجر به بقا و حیات ایـن تقسـیم  
این دسته از فقهـا معتقدنـد حتـی اگـر کسـی موافـق بـا        
گرایـان باشـد، در جهـان فعلـی کاربسـت ایـن       

 چهـارچوب در بایـد  زه 
روابط مثبـت   باید در شرایط دارالعهد،

. انگـاران بـر سـاختارهاي معنـایی و غیرمـادي اسـت      
ملی ماننـد قواعـد، هنجارهـا،    

گیرنـد و در واقـع    هاي نگرشی و نظري همچون فقه مـدنظر قـرار مـی   
چیزهایی که هم جنبۀ شناختی و هم جنبه ارزشـی دارنـد، در قلمـروي سـاختارهاي     
این ساختارهاي معنایی هستند که قلمرو ممکنـات را تعریـف   
کند که چگونـه بایـد عمـل کنـد؛     

هـایی   خواهد کاري انجام دهد با چه محدودیت
هـاي رسـیدن    تواند راه

هاي  ا مسئله آن محدودیت
کند نیست، بلکـه مسـئله ایـن اسـت کـه بـراي ایـن        
هایی ایجـاد شـود کـه    

کننـد کـه    اینها هستند که مشخص مـی 
د انجام دهد و چه کـاري را الزم اسـت کـه انجـام دهـد      

مسئله دیگر این است که کنشی هم که در واقع این بازیگران دارنـد تـوجیهش   
کننـد کـه    براساس همین هنجارها خواهد بود، یعنی هنجارها هستند که تعریـف مـی  

دي کنش با هنجارها تنـاقض و  
کنشگر مجبور است کارش را توجیه کند و این توجیه با توجـه و  
گیرد و به دلیل اینکه ما با تکثـر  

دنیا به دو بخش متعارض با یکدیگر، یک تقسیم و تفکیک الهی نیست
شناسـی   حقوقی مطرح است تا دیـن  ۀبندي بیشتر از جنب این تقسیم

اینکه شرایطی که منجر به بقا و حیات ایـن تقسـیم   ویژه هب است یا فسخ
این دسته از فقهـا معتقدنـد حتـی اگـر کسـی موافـق بـا        . دیگر وجود ندارد 

گرایـان باشـد، در جهـان فعلـی کاربسـت ایـن        شده از سوي سـنت  توجیهات مطرح
زه بـه تعبیـر دیگـر، امـرو    . نیستتوجیهات از اعتبار برخوردار 

در شرایط دارالعهد،. دشوشرایط دارالعهد اعمال  ،هاي فقهی
 (Ibn al-Qayim, 1961: 475). آمیز حاکم باشد و مسالمت

انگـاران بـر سـاختارهاي معنـایی و غیرمـادي اسـت       به هر روي، تأکیـد سـازه  
ملی ماننـد قواعـد، هنجارهـا،    شـود عـوا   که صحبت از ساختارهاي معنایی مـی 

هاي نگرشی و نظري همچون فقه مـدنظر قـرار مـی    فرهنگ، بنیان
چیزهایی که هم جنبۀ شناختی و هم جنبه ارزشـی دارنـد، در قلمـروي سـاختارهاي     

این ساختارهاي معنایی هستند که قلمرو ممکنـات را تعریـف   . گیرند معنایی قرار می
کند که چگونـه بایـد عمـل کنـد؛      اینکه در واقع هر کنشگري فکر میکنند، یعنی 

خواهد کاري انجام دهد با چه محدودیت تواند عمل کند؛ و اگر می چگونه می
تواند راه مواجه است، چگونه باید اهدافش را تعیین کند؛ و چگونه می

ا مسئله آن محدودیتباید توجه داشت که در اینج. هایش را تعیین کند به هدف
کند نیست، بلکـه مسـئله ایـن اسـت کـه بـراي ایـن         ساختاري که رئالیسم مطرح می

هایی ایجـاد شـود کـه     ها محدودیت کنشگران چگونه از طریق این هنجارها و ارزش
اینها هستند که مشخص مـی . کنند قلمرو ممکناتشان را محدود تعریف می

د انجام دهد و چه کـاري را الزم اسـت کـه انجـام دهـد      توان کنشگر چه کاري را می
  ).15-16: 1385مشیرزاده، 

مسئله دیگر این است که کنشی هم که در واقع این بازیگران دارنـد تـوجیهش   
براساس همین هنجارها خواهد بود، یعنی هنجارها هستند که تعریـف مـی  

دي کنش با هنجارها تنـاقض و  حال اگر در مور. کنشگر چه کاري را باید انجام دهد
کنشگر مجبور است کارش را توجیه کند و این توجیه با توجـه و   تعارض پیدا کرد، 
گیرد و به دلیل اینکه ما با تکثـر   اي از هنجارهاي دیگر صورت می توسل به مجموعه
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دنیا به دو بخش متعارض با یکدیگر، یک تقسیم و تفکیک الهی نیست
این تقسیم

یا فسختغییر 
 شود می

توجیهات مطرح
توجیهات از اعتبار برخوردار 

هاي فقهی آموزه
و مسالمت

به هر روي، تأکیـد سـازه  
که صحبت از ساختارهاي معنایی مـی  زمانی

فرهنگ، بنیان
چیزهایی که هم جنبۀ شناختی و هم جنبه ارزشـی دارنـد، در قلمـروي سـاختارهاي     

معنایی قرار می
کنند، یعنی  می

چگونه می
مواجه است، چگونه باید اهدافش را تعیین کند؛ و چگونه می

به هدف
ساختاري که رئالیسم مطرح می

کنشگران چگونه از طریق این هنجارها و ارزش
قلمرو ممکناتشان را محدود تعریف می

کنشگر چه کاري را می
مشیرزاده، (

مسئله دیگر این است که کنشی هم که در واقع این بازیگران دارنـد تـوجیهش   
براساس همین هنجارها خواهد بود، یعنی هنجارها هستند که تعریـف مـی  

کنشگر چه کاري را باید انجام دهد
تعارض پیدا کرد، 
توسل به مجموعه
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ر از اینکه کنشگران آن را درك کننـد  
تواننـد از فشـارهاي    کند و درواقع کنشگران نمـی 
تـوان گفـت هویـت     پـس مـی  

هـاي نهادینـه در    ها و ایده
گیـري ایـن هویـت اسـت کـه کنشـگران       

  
، نخستین موجی که انقالب ایجاد کرد فضـا را  

سـازي سـاختار بـا     خود ایـدئولوژیک 
وجـود   سازي ساختار فضایی را بـه 

آیـد،   وجـود مـی   الملل به
شــده را بــراي سیاســت و همچنــین 

سـازي در   ایـدئولوژیک 
  دهـد،  الشعاع خـود قـرار مـی   

هـاي ایـدئولوژیک،    ویژه اینکه در مبانی مفهومی سیاست خـارجی در چهـارچوب  
جمهوري اسالمی ایران و آن نگاه داراالسالم و دارالکفر، نقشی بسیار اساسی داشـته  

بـر   بر نفی و نگاه داراالسـالم یعنـی نگـاه مبتنـی    

ایدئولوژي اسالمی به چند طریق بر سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران   
نخست، این ایدئولوژي نقشی بسـیار مهـم در   
هـوري اسـالمی ایـران،    
هـا و تکـالیف فراملـی مختلفـی را در چهـارچوب      

دوم، ایدئولوژي اسالمی از طریق تعیین هویت و نقش ملی جمهوري اسـالمی،  
زیرا نقش ملی ایران . 

هایی اسـت کـه هویـت ملـی آن را     
سـوم، ایـدئولوژي   . دانـد 

  .پذیر است رو هستیم، این امر امکان هنجارها روبه
ر از اینکه کنشگران آن را درك کننـد  نظ درنهایت این ساختارهاي معنایی صرف

کند و درواقع کنشگران نمـی  یا نه، برایشان محدودیت ایجاد می
پـس مـی  . ناشی از این ساختارهاي معنایی و هنجاري بگریزنـد 

ها و ایده شان را هنجارها، ارزش»کیستی و چیستی«کنشگران یعنی 
گیـري ایـن هویـت اسـت کـه کنشـگران        دهنـد و درپـی شـکل    نها شکل می

  ).15-16: 1385مشیرزاده، (توانند منافعشان را تعریف کنند 
، نخستین موجی که انقالب ایجاد کرد فضـا را  1357با پیروزي انقالب اسالمی 

خود ایـدئولوژیک . وجود آورد سازي ساختار به براي ایدئولوژیک
سازي ساختار فضایی را بـه  ایدئولوژیک. گرایی کامالً متفاوت است وح نخبه

الملل به آورد که براساس آن نوعی نگاه قطبی نسبت به نظام بین
شــده را بــراي سیاســت و همچنــین  تعیــین هــایی ازپــیش یعنــی اینکــه چهــارچوب

ایـدئولوژیک . کنـد  گیري در مورد موضوعات مختلـف فـراهم مـی   
الشعاع خـود قـرار مـی    بسیاري از مواقع موضوع مربوط به منافع ملی را تحت

ویژه اینکه در مبانی مفهومی سیاست خـارجی در چهـارچوب  
جمهوري اسالمی ایران و آن نگاه داراالسالم و دارالکفر، نقشی بسیار اساسی داشـته  

بر نفی و نگاه داراالسـالم یعنـی نگـاه مبتنـی     ر یعنی نگاه مبتنینگاه دارالکف
  

ایدئولوژي اسالمی به چند طریق بر سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران   
نخست، این ایدئولوژي نقشی بسـیار مهـم در   . تأثیر گذارده و به آن شکل داده است

هـوري اسـالمی ایـران،    جم. تعیین و تعریف هویت و نقش ملی ایران ایفا کرده است
هـا و تکـالیف فراملـی مختلفـی را در چهـارچوب       هویتی اسالمی دارد که مسئولیت

  .کند هایی متعدد براي آن ایجاب و ایجاد می
دوم، ایدئولوژي اسالمی از طریق تعیین هویت و نقش ملی جمهوري اسـالمی،  

. دهد کند و به آن شکل می منافع و اهداف ملی آن را تعریف می
هایی اسـت کـه هویـت ملـی آن را      بر ارزش دهنده هنجارها و انتظارات مبتنی

دانـد  سازند و کشور، خود را ملتزم و متعهد به رعایت آنها می

  

 

هنجارها روبه
درنهایت این ساختارهاي معنایی صرف

یا نه، برایشان محدودیت ایجاد می
ناشی از این ساختارهاي معنایی و هنجاري بگریزنـد 

کنشگران یعنی 
محیط آ

توانند منافعشان را تعریف کنند  می
با پیروزي انقالب اسالمی 

براي ایدئولوژیک
وح نخبهر

آورد که براساس آن نوعی نگاه قطبی نسبت به نظام بین می
یعنــی اینکــه چهــارچوب

گیري در مورد موضوعات مختلـف فـراهم مـی    تصمیم
بسیاري از مواقع موضوع مربوط به منافع ملی را تحت

ویژه اینکه در مبانی مفهومی سیاست خـارجی در چهـارچوب   به
جمهوري اسالمی ایران و آن نگاه داراالسالم و دارالکفر، نقشی بسیار اساسی داشـته  

نگاه دارالکف. است
  .جذب

ایدئولوژي اسالمی به چند طریق بر سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران   
تأثیر گذارده و به آن شکل داده است

تعیین و تعریف هویت و نقش ملی ایران ایفا کرده است
هویتی اسالمی دارد که مسئولیت

هایی متعدد براي آن ایجاب و ایجاد می نقش
دوم، ایدئولوژي اسالمی از طریق تعیین هویت و نقش ملی جمهوري اسـالمی،  

منافع و اهداف ملی آن را تعریف می
دهنده هنجارها و انتظارات مبتنی بازتاب

سازند و کشور، خود را ملتزم و متعهد به رعایت آنها می می



ها و اشـارات محـیط   
چهـارم،  . شـوند  شورها در چهارچوب آن معنا، تفسیر و تعبیـر مـی  

ــ   ایدئولوژي اسالمی با تعیین مراحـل اصـلی تحـول تـاریخی و تکامـل اجتمـاعی      
دهـد کـه براسـاس     سیاسی، تصویري خاص از وضعیت حال و آینده جهان ارائه می

اسـالمی،  پـنجم، ایـدئولوژي   
هـا،   یک نظام اخالقی و ارزشی خاصی را براي قضاوت و داوري در مـورد سیاسـت  

مـثالً  . کنـد  اقدامات و رفتارهاي جمهوري اسالمی و سایر کشورها ایجاد و تعیین می
هاي سنجش اسالم، تنها نـوع مشـروع حکومـت، دولـت     

دهقـانی  (ئر و غیراخالقـی هسـتند   

با نگاهی به اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران منـدرج    
هاي مکتبی و ایـدئولوژیک برآمـده از   

ــم ــذیري، ظل ســتیزي،  پ
هـاي آزادیـبخش،    خواهی و استکبارستیزي، حمایت از مستضـعفان و جنـبش  

حمایت و دفاع از مسلمانان، صدور انقالب، وحدت جهـان اسـالم، تشـکیل جامعـه     

المللی بر سیاسـت خـارجی   
کننـده   هـاي سـاختارگرا، آن را تنهـا منبـع تعیـین     

نظر از این رویکردهاي نظري جبرگرا، 
تردیـد، بایـد محـیط     رغم مجادالت نظري موجود در زمینـۀ سـطح تحلیـل، بـی    

کننـده سیاسـت    تـرین منـابع تعیـین   

) دولتـی و غیردولتـی  
کننـد بـر آنهـا     متعامل که الگوهاي رفتاري خاصی که از قواعد مشخصی پیروي مـی 

دهنده آن نیسـت،   اي تشکیل

ها و اشـارات محـیط    ها، پیام آورد که واقعیت اسالمی قالب فکري خاصی را پدید می
شورها در چهارچوب آن معنا، تفسیر و تعبیـر مـی  خارجی و سایر ک

ایدئولوژي اسالمی با تعیین مراحـل اصـلی تحـول تـاریخی و تکامـل اجتمـاعی      
سیاسی، تصویري خاص از وضعیت حال و آینده جهان ارائه می

پـنجم، ایـدئولوژي   . شود انداز و افق معینی براي کشور ترسیم می آن، چشم
یک نظام اخالقی و ارزشی خاصی را براي قضاوت و داوري در مـورد سیاسـت  

اقدامات و رفتارهاي جمهوري اسالمی و سایر کشورها ایجاد و تعیین می
هاي سنجش اسالم، تنها نـوع مشـروع حکومـت، دولـت      براساس معیارها و شاخص
ئر و غیراخالقـی هسـتند   ها، جـا  ها و حکومت اسالمی است و سایر دولت

  ).90-92، 1385فیروزآبادي، 
با نگاهی به اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران منـدرج    

هاي مکتبی و ایـدئولوژیک برآمـده از    توان به تأثیر آشکار آموزه در قانون اساسی می
ــم گــري و ســلطه فقــه سیاســی شــیعی همچــون نفــی ســلطه  ــذیري، ظل پ

خواهی و استکبارستیزي، حمایت از مستضـعفان و جنـبش  
حمایت و دفاع از مسلمانان، صدور انقالب، وحدت جهـان اسـالم، تشـکیل جامعـه     

  .جهانی اسالمی پی برد

  الملل و سیاست خارجی نظام بین
المللی بر سیاسـت خـارجی    اهمیت و تأثیرگذاري عناصر و متغیرهاي خارجی یا بین

هـاي سـاختارگرا، آن را تنهـا منبـع تعیـین      اي است که نظریه شورها به اندازه
نظر از این رویکردهاي نظري جبرگرا،  اما، صرف. کنند سیاست خارجی محسوب می

رغم مجادالت نظري موجود در زمینـۀ سـطح تحلیـل، بـی    
تـرین منـابع تعیـین    الملل را یکی از مهم عملیات خارجی یا نظم بین

  .خارجی جمهوري اسالمی ایران محسوب کرد
دولتـی و غیردولتـی  (المللـی   اي است از بازیگران بین الملل، مجموعه نظام بین

متعامل که الگوهاي رفتاري خاصی که از قواعد مشخصی پیروي مـی 
اي تشکیلسو چیزي جز واحده الملل از یک نظام بین. حاکم است

  

 

فقه و پویایی 
ماهیت سیاست 
خارجی
/ رانشگر 
بازدارنده
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اسالمی قالب فکري خاصی را پدید می
خارجی و سایر ک

ایدئولوژي اسالمی با تعیین مراحـل اصـلی تحـول تـاریخی و تکامـل اجتمـاعی      
سیاسی، تصویري خاص از وضعیت حال و آینده جهان ارائه می

آن، چشم
یک نظام اخالقی و ارزشی خاصی را براي قضاوت و داوري در مـورد سیاسـت  

اقدامات و رفتارهاي جمهوري اسالمی و سایر کشورها ایجاد و تعیین می
براساس معیارها و شاخص
اسالمی است و سایر دولت

فیروزآبادي، 
با نگاهی به اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران منـدرج    

در قانون اساسی می
فقــه سیاســی شــیعی همچــون نفــی ســلطه 

خواهی و استکبارستیزي، حمایت از مستضـعفان و جنـبش   التعد
حمایت و دفاع از مسلمانان، صدور انقالب، وحدت جهـان اسـالم، تشـکیل جامعـه     

جهانی اسالمی پی برد

نظام بین
اهمیت و تأثیرگذاري عناصر و متغیرهاي خارجی یا بین

شورها به اندازهک
سیاست خارجی محسوب می

رغم مجادالت نظري موجود در زمینـۀ سـطح تحلیـل، بـی     و به
عملیات خارجی یا نظم بین

خارجی جمهوري اسالمی ایران محسوب کرد
نظام بین

متعامل که الگوهاي رفتاري خاصی که از قواعد مشخصی پیروي مـی 
حاکم است
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ولی از سوي دیگر، مجموعه واحدي است که هویت، ماهیت و کـارکردي متمـایز و   
دهنـده آن   الملل را از واحدهاي تشـکیل 

کنـد،   صورت یک کل واحـد ممکـن مـی   

گیـري رفتـار و کـارکرد    
  .اي دارد

الملل چگونه رفتار خـارجی را تحـت تـأثیر    
مفهـوم  یکـی  . کنـد  از دو مفهـوم اسـتفاده مـی   

کـه   ها هنگـامی  معتقد است، دولت
کنـیم   اي زنـدگی مـی  

کنـد و بـا همـه     هنجارها و قواعدي که آن جامعه دارد خودش را بر ما تحمیـل مـی  
هـاي ایـدئولوژیک یـا غیرایـدئولوژیک کـه      

. پـذیریم  کنیم آن را می
شود کـه کشـورها مثـل هـم     
 مهـم نیسـت کـه آن هنجارهـا و قواعـد     

براساس این نظریه هر نـوع  
در بحـث  . الملـل را بپـذیرد  

ها یا واحدها بـا یکـدیگر   
اش در واقـع   هـا هـم نتیجـه   
ها با یکـدیگر   شکلی رفتارها یا شباهتی است که در واقع دولت

تـرین عامـل    الملـل مهـم  
براي مثـال در نظـام دوقطبـی پـس از جنـگ      
توانست به ایـران حملـه کنـد زیـرا چنـین      
شد و خطر حمله اتمی امریکا بـه شـوروي   
الملل کنونی مثالً ایاالت متحده نقـش هژمـون در نظـام    
                                        
1. Waltz 

ولی از سوي دیگر، مجموعه واحدي است که هویت، ماهیت و کـارکردي متمـایز و   
الملل را از واحدهاي تشـکیل  آنچه نظام بین. فراتر از واحدهاي خود دارد

صورت یک کل واحـد ممکـن مـی    سازد و تصور آن را به متمایز و متفاوت می
  .ساختار آن است

گیـري رفتـار و کـارکرد     الملل، فرایندي است کـه در شـکل   دیگر نظام بینجزء 
اي دارد کننده مستقل آن و تأثیرگذاري بر رفتار کشورها نقش تعیین

الملل چگونه رفتار خـارجی را تحـت تـأثیر     حال پرسش این است که نظام بین
از دو مفهـوم اسـتفاده مـی    والتـز در ایـن پاسـخ،   . دهـد  قرار مـی 

معتقد است، دولت 1والتز. پذیري و دیگري مفهوم رقابت است
اي زنـدگی مـی   گیرند ماننـد مـا کـه در یـک جامعـه      الملل قرار می در نظام بین

هنجارها و قواعدي که آن جامعه دارد خودش را بر ما تحمیـل مـی  
هـاي ایـدئولوژیک یـا غیرایـدئولوژیک کـه       ویژگیهاي شخصیتی،  ها، تفاوت

کنیم آن را می ممکن است ما داشته باشیم آن قواعد و هنجارها را درونی می
شود کـه کشـورها مثـل هـم      پذیري موجب می کند جامعه گونه که والتز بیان می

مهـم نیسـت کـه آن هنجارهـا و قواعـد     . شوند و شباهت زیادي به هـم پیـدا کننـد   
براساس این نظریه هر نـوع  . الملل کجاست اند یا منشأ آنها بین الملل از کجا آمده

الملـل را بپـذیرد   دولتی مجبور است که آن هنجارها و قواعـد نظـام بـین   
ها یا واحدها بـا یکـدیگر    الملل، دولت هرحال، در نظام بین گوید که به رقابت هم می
هـا هـم نتیجـه    هاي میان دولـت  ین رقابتپردازند و خود ا به رقابت می

شکلی رفتارها یا شباهتی است که در واقع دولت نوعی یکسانی یا یک
  ).129: 1385یوسفی،  حاجی(کنند 

الملـل مهـم   هرحال، بعضی نویسندگان معتقدند ساختار نظام بین
براي مثـال در نظـام دوقطبـی پـس از جنـگ       مؤثر بر سیاست خارجی کشور است،

توانست به ایـران حملـه کنـد زیـرا چنـین       جهانی دوم، شوروي با همه قدرتش نمی
شد و خطر حمله اتمی امریکا بـه شـوروي    رو می عملی با واکنش شدید امریکا روبه

الملل کنونی مثالً ایاالت متحده نقـش هژمـون در نظـام     در نظام بین. را در پی داشت
                                                                 

  

 

ولی از سوي دیگر، مجموعه واحدي است که هویت، ماهیت و کـارکردي متمـایز و   
فراتر از واحدهاي خود دارد

متمایز و متفاوت می
ساختار آن است

جزء 
مستقل آن و تأثیرگذاري بر رفتار کشورها نقش تعیین

حال پرسش این است که نظام بین
قرار مـی 

پذیري و دیگري مفهوم رقابت است جامعه
در نظام بین

هنجارها و قواعدي که آن جامعه دارد خودش را بر ما تحمیـل مـی  
ها، تفاوت ویژگی

ممکن است ما داشته باشیم آن قواعد و هنجارها را درونی می
گونه که والتز بیان می همان

شوند و شباهت زیادي به هـم پیـدا کننـد   
الملل از کجا آمده بین

دولتی مجبور است که آن هنجارها و قواعـد نظـام بـین   
رقابت هم می
به رقابت می

نوعی یکسانی یا یک
کنند  پیدا می
هرحال، بعضی نویسندگان معتقدند ساختار نظام بین به

مؤثر بر سیاست خارجی کشور است،
جهانی دوم، شوروي با همه قدرتش نمی

عملی با واکنش شدید امریکا روبه
را در پی داشت



کنـد، نقشـی کـه کشـوري     
به همین ترتیب، فرانسه، آلمـان  
نحوي براي خود نقش رهبري اروپا را قائل هستند که کشـوري  
توانـد خـود را پیشـگام    
توانـد مـدعی رهبـري جنـبش جهـانی      
. هـاي اسـالمی، جـو سیاسـی داخـل را ببنـدد      

هـا   هاي عمل دولـت  ها و شیوه
شـده، ملزومـات و شـرایطی را    
توانند پا را از چهارچوب آن فراتـر  

ها را تنها با تکیه بر عوامل درونـی  
کشـورها نیازهـاي   . توان توضیح داد

. المللـی بـه همـه آنهـا دسترسـی یابنـد      
. شـود  کند و ناگزیر تعـدیل مـی  

اینکه چه میزان از این نیازها برآورده شود، هم به قدرت خود کشور بسـتگی دارد و  
تحلیـل سیسـتمی از   . 

منافع ملی، نشانگر ارتباط نزدیک و پیوسته بین نظام سیاسی و محیطش است کـه بـا   
هـا و نیازهـاي برخاسـته از    
هـاي سیاسـت خـارجی را بـه     

عهـده گـرفتن نقـش     فروپاشی نظام دوقطبی و تالش ایاالت متحده امریکا در به
دنبال آن تشدید رونـد یکپـارچگی اقتصـاد جهـانی همـراه بـا       

ها نـوآوري دیگـر    طالعات و ده
هـاي جدیـد مـدیریتی و    
دولت جمهوري اسالمی ایران پس از پایـان جنـگ تحمیلـی عـراق و     

دنبـال تهـاجم    مندي از فرصتی کـه بـه  
عمل آورد تا خود را با تحـوالت  

کنـد، نقشـی کـه کشـوري      نی و مدافع ارزش آزادي در سراسر جهان را ایفا مـی 
به همین ترتیب، فرانسه، آلمـان  . تواند مدعی آن باشد همچون عربستان سعودي نمی

نحوي براي خود نقش رهبري اروپا را قائل هستند که کشـوري   و انگلیس هرکدام به
توانـد خـود را پیشـگام     سـالمی مـی  ایران ا. تواند آن را ادعا کند همچون بلژیک نمی

توانـد مـدعی رهبـري جنـبش جهـانی       بیداري اسـالمی در منطقـه بدانـد، امـا نمـی     
هـاي اسـالمی، جـو سیاسـی داخـل را ببنـدد       ضداستعماري باشد و یا به نام ارزش

ها و شیوه ها، هدف المللی، نقش هرحال دگرگونی در نظام بین
شـده، ملزومـات و شـرایطی را     الملل جهـانی  نظام بین. دهد غییر میرا همراه با خود ت

توانند پا را از چهارچوب آن فراتـر   ویژه کشورهاي کوچک نمی کند که به تحمیل می
  

ها را تنها با تکیه بر عوامل درونـی   دهد که رفتار دولت توضیحات باال نشان می
توان توضیح داد هاي ملی نمی از جمله نیازهاي داخلی و ویژگی

المللـی بـه همـه آنهـا دسترسـی یابنـد       توانند در محیط بین منتهایی دارند، اما نمی
کند و ناگزیر تعـدیل مـی   هاي دیگران برخورد می هاي آنها با خواست خواست

اینکه چه میزان از این نیازها برآورده شود، هم به قدرت خود کشور بسـتگی دارد و  
. المللی مستقر هم به قدرت کشورهاي دیگر و ساختار نظام بین

منافع ملی، نشانگر ارتباط نزدیک و پیوسته بین نظام سیاسی و محیطش است کـه بـا   
هـا و نیازهـاي برخاسـته از     هاي ساختاري، فراینـد تبـدیل خواسـت    توجه به ویژگی

هـاي سیاسـت خـارجی را بـه      راتژيساختارهاي داخلی به منافع ملی، اهداف و اسـت 
  ).110 :1384 زاده،  سیف(رساند  منصه ظهور می

فروپاشی نظام دوقطبی و تالش ایاالت متحده امریکا در به
دنبال آن تشدید رونـد یکپـارچگی اقتصـاد جهـانی همـراه بـا        هژمونیک جهانی و به

طالعات و دهگونه در تکنولوژي ارتباطات و ا هاي انقالب پیشرفت
هـاي جدیـد مـدیریتی و     ریـزي برنامـه   ها را ناگزیر به طـرح  در دو دهه اخیر، دولت

دولت جمهوري اسالمی ایران پس از پایـان جنـگ تحمیلـی عـراق و     . راهبردي کرد
مندي از فرصتی کـه بـه   شروع بازسازي اقتصاد نابسامان کشور، با بهره

عمل آورد تا خود را با تحـوالت   وجود آمده بود، تالش وسیعی به عراق به کویت به

  

 

فقه و پویایی 
ماهیت سیاست 
خارجی
/ رانشگر 
بازدارنده
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نی و مدافع ارزش آزادي در سراسر جهان را ایفا مـی جها
همچون عربستان سعودي نمی

و انگلیس هرکدام به
همچون بلژیک نمی

بیداري اسـالمی در منطقـه بدانـد، امـا نمـی     
ضداستعماري باشد و یا به نام ارزش

هرحال دگرگونی در نظام بین به
را همراه با خود ت

تحمیل می
.گذارند

توضیحات باال نشان می
از جمله نیازهاي داخلی و ویژگی

منتهایی دارند، اما نمی بی
خواست

اینکه چه میزان از این نیازها برآورده شود، هم به قدرت خود کشور بسـتگی دارد و  
هم به قدرت کشورهاي دیگر و ساختار نظام بین

منافع ملی، نشانگر ارتباط نزدیک و پیوسته بین نظام سیاسی و محیطش است کـه بـا   
توجه به ویژگی

ساختارهاي داخلی به منافع ملی، اهداف و اسـت 
منصه ظهور می

فروپاشی نظام دوقطبی و تالش ایاالت متحده امریکا در به
هژمونیک جهانی و به

پیشرفت
در دو دهه اخیر، دولت

راهبردي کرد
شروع بازسازي اقتصاد نابسامان کشور، با بهره

عراق به کویت به



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز
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جــاري و الگوهــاي محافــل اقتصــادي جهــان، همچــون بانــک جهــانی و صــندوق  
گسترش روابط اقتصادي ایـران  

تالش براي جلـب   سازي، 
هـاي ثبـات اقتصـادي در    

ازغنـدي،  (سطح کالن، روند ادغام بیشتر کشور را در نظم نوین جهانی تسریع کـرد  

ویـژه در دو دهـه    الملل به
داده بر سیاست خارجی کشورها، ازجمله ایران، بـیش  

شـدن از   از پیش مشهود بوده و در اثر افزایش شدت، سرعت و عمق پدیـده جهـانی  
شـدن   سیاسـت خـارجی در عصـر جهـانی    

از این دیـدگاه آنچـه خـود را    

  زمان از درون به بیرون و از بیرون به درون؛
اي که در درون آن سیاسـت خـارجی شـکل    

  ).284: 1385امیري، 

هـاي سیاسـت    جمهور اسبق ایـاالت متحـده، در بسـیاري از توصـیه    
خـارجی  گیرنـده سیاسـت   

گـاه   اي را به انجام برسـاند، در اجـراي آن هـیچ   
المللـی و همچنـین فضـایی کـه     

کـه نخبـه    کند، درحـالی 
. ا که به آن پایبند است مورد توجه قـرار دهـد  

گویـاي تأثیرگـذاري متفـاوت دو عامـل ایـدئولوژي و      
بر سیاست خارجی کشورمان 

جــاري و الگوهــاي محافــل اقتصــادي جهــان، همچــون بانــک جهــانی و صــندوق  
گسترش روابط اقتصادي ایـران   زدایی، طرح سیاست تنش. المللی پول انطباق دهد

سازي،  اروپا، طرح و اجراي برنامه خصوصی با کشورهاي صنعتی
هـاي ثبـات اقتصـادي در     هاي خارجی و فراهم کـردن زمینـه   گذاري و جذب سرمایه

سطح کالن، روند ادغام بیشتر کشور را در نظم نوین جهانی تسریع کـرد  
52-51.(  

الملل به نتوان عنوان کرد که تأثیر عامل نظام بی در مجموع می
داده بر سیاست خارجی کشورها، ازجمله ایران، بـیش   اخیر با عنایت به تحوالت رخ

از پیش مشهود بوده و در اثر افزایش شدت، سرعت و عمق پدیـده جهـانی  
سیاسـت خـارجی در عصـر جهـانی    . تأثیرگذاري بیشتري نیز برخوردار اسـت 

از این دیـدگاه آنچـه خـود را    . یک نگرش تاریخی استمتضمن برخوردار بودن از 
  :سازد عبارتند از نمایان می

  حرکت از سطح خرد به سوي سطح کالن؛. 
زمان از درون به بیرون و از بیرون به درون؛ حرکت دوجانبه و هم. 
اي که در درون آن سیاسـت خـارجی شـکل     ترسیم جهان به شکل مجموعه. 

  شود؛ گذاشته میگیرد و به اجرا 
امیري، (تر  بررسی رابطه بین متغیرها به شکل پیوسته یا پیچیده. 

  الملل؛ تعارض یا تطابق فقه و نظام بین
جمهور اسبق ایـاالت متحـده، در بسـیاري از توصـیه     ، رئیسنیکسون

گیرنـده سیاسـت    کند که اگر تصمیم خارجی خود بر این موضوع تأکید می
اي را به انجام برسـاند، در اجـراي آن هـیچ    شده تعیین خواسته باشد طرح ازپیش

المللـی و همچنـین فضـایی کـه      موفق نخواهد شد، زیرا نقش بازیگران محـیط بـین  
کند، درحـالی  شدت تغییر پیدا می گیري به آید در فرایند تصمیم وجود می

ا که به آن پایبند است مورد توجه قـرار دهـد  سیاست خارجی ناچار است الگویی ر
گویـاي تأثیرگـذاري متفـاوت دو عامـل ایـدئولوژي و        رسـد ایـن گفتـه،    نظر مـی 

بر سیاست خارجی کشورمان ) محیطی(الملل  و نظام بین  )داخلی(گرایی فقهی 

  

 

جــاري و الگوهــاي محافــل اقتصــادي جهــان، همچــون بانــک جهــانی و صــندوق  
المللی پول انطباق دهد بین

با کشورهاي صنعتی
و جذب سرمایه

سطح کالن، روند ادغام بیشتر کشور را در نظم نوین جهانی تسریع کـرد  
1381 :52

در مجموع می
اخیر با عنایت به تحوالت رخ

از پیش مشهود بوده و در اثر افزایش شدت، سرعت و عمق پدیـده جهـانی  
تأثیرگذاري بیشتري نیز برخوردار اسـت 

متضمن برخوردار بودن از 
نمایان می

1 .
2 .
3 .

گیرد و به اجرا  می
4 .

فقه و نظام بین
نیکسون

خارجی خود بر این موضوع تأکید می
خواسته باشد طرح ازپیش

موفق نخواهد شد، زیرا نقش بازیگران محـیط بـین  
وجود می به

سیاست خارجی ناچار است الگویی ر
نظر مـی  به

گرایی فقهی  اسالم



هـا و   سو ایدئولوژي برآمده از فقه سیاسـی شـیعی بـا توجـه بـه ریشـه      
هاي اعتقادي و مذهبی، از ثبات و ایستایی بیشتري برخوردار اسـت و از دیگـر   
ویـژه در دو دهـه گذشـته شـاهد تحـوالت شـتابانی در همـه        
تري نسبت به فقه در حوزه سیاست خارجی 

گیران حوزه سیاسـت خـارجی   
اي جز حل این تعارض و ایجـاد همـاهنگی میـان سـطوح مختلـف و عوامـل       

رسد آن اسـت کـه    نظر می
میزان موفقیت رهبران یادشده در ایـن امـر بسـتگی بـه مقـدورات داخلـی در برابـر        
براي کشوري همچون جمهوري اسالمی ایران که در سـطح  

المللـی   شود، امکان کنترل دلخواهانه عوامل محیطی و بین
اي جـز مشـارکت و    در راستاي اهداف و منافع ملی این کشور وجود نداشته و چاره

هماهنگ کردن عوامـل  
دهـی بـه سیاسـت     مثابه نظـام دانـایی کشـور در حـوزه شـکل     

هـاي ایسـتاي آن بـه    
الملل تبدیل کرد؟ پاسخ بـه ایـن   

پـذیر   گرایی متعصب و تحول
گیـري فراینـدي    در مبانی معرفتی فقه شیعه و الزامـات هریـک بـراي امکـان شـکل     

ضرورت . خودافزاینده و کاهنده در فقه سیاسی و نقش آن در سیاست خارجی است
اي  جانبـه  ه همـه ترین آن، نیاز به توسـع 

حـال، نکتـه   . پـذیر نخواهـد بـود   
هـاي فقهـی شـیعه از چـه اقتضـاها و      
هایی براي متحول ساختن فقه سیاسی براي هماهنگی آن با تحوالت اجتمـاعی  
خوردار است؟ براي پاسـخ بـه ایـن پرسـش، بـا      

شود که تنها چنان  گرایی در سنت فقهی شیعه گفته می
هـاي   سـازي از درون گـردد کـه از ظرفیـت    

سو ایدئولوژي برآمده از فقه سیاسـی شـیعی بـا توجـه بـه ریشـه       از یک
هاي اعتقادي و مذهبی، از ثبات و ایستایی بیشتري برخوردار اسـت و از دیگـر   

ویـژه در دو دهـه گذشـته شـاهد تحـوالت شـتابانی در همـه         الملل بـه  سو، نظام بین
تري نسبت به فقه در حوزه سیاست خارجی  ها است و در نتیجه پویایی افزون

  .داشته است
گیران حوزه سیاسـت خـارجی    نخبگان و تصمیمبا توجه به مطلب فوق، قاعدتاً 

اي جز حل این تعارض و ایجـاد همـاهنگی میـان سـطوح مختلـف و عوامـل       
نظر می تأثیرگذار بر سیاست خارجی ندارند؛ ولی آنچه عقالنی به

میزان موفقیت رهبران یادشده در ایـن امـر بسـتگی بـه مقـدورات داخلـی در برابـر        
براي کشوري همچون جمهوري اسالمی ایران که در سـطح  . طی داردمحذورات محی
شود، امکان کنترل دلخواهانه عوامل محیطی و بین اي قلمداد می قدرت منطقه

در راستاي اهداف و منافع ملی این کشور وجود نداشته و چاره
هماهنگ کردن عوامـل  آنچه بیشتر عملی است، سعی در . همراهی با آن وجود ندارد

مثابه نظـام دانـایی کشـور در حـوزه شـکل      داخلی همچون فقه به
  .خارجی است

هـاي ایسـتاي آن بـه     توان فقه را با ویژگی حال پرسش این است که چگونه می
الملل تبدیل کرد؟ پاسخ بـه ایـن    عاملی پویا و در تطابق با عامل تأثیرگذار محیط بین

گرایی متعصب و تحول هاي دو نوع عقل واقع، توجه به تفاوتپرسش مهم، در 
در مبانی معرفتی فقه شیعه و الزامـات هریـک بـراي امکـان شـکل     

خودافزاینده و کاهنده در فقه سیاسی و نقش آن در سیاست خارجی است
ترین آن، نیاز به توسـع  تحقق این هدف، دالیل متعددي دارد که مهم

پـذیر نخواهـد بـود    ـ دینی امکان است که بدون برداشتن موانع فکري
هـاي فقهـی شـیعه از چـه اقتضـاها و       گرایی درون اندیشـه  ظریف این است که عقل

هایی براي متحول ساختن فقه سیاسی براي هماهنگی آن با تحوالت اجتمـاعی  
خوردار است؟ براي پاسـخ بـه ایـن پرسـش، بـا      هاي دیگر جامعه مدرن بر در بخش
گرایی در سنت فقهی شیعه گفته می ساختاري دو نوع عقل 

سـازي از درون گـردد کـه از ظرفیـت     مقتضـی متحـول  توانـد   اي می عقل فقهی
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از یک. است
هاي اعتقادي و مذهبی، از ثبات و ایستایی بیشتري برخوردار اسـت و از دیگـر    نیانب

سو، نظام بین
ها است و در نتیجه پویایی افزون عرصه

داشته است
با توجه به مطلب فوق، قاعدتاً 

اي جز حل این تعارض و ایجـاد همـاهنگی میـان سـطوح مختلـف و عوامـل        چاره
تأثیرگذار بر سیاست خارجی ندارند؛ ولی آنچه عقالنی به

میزان موفقیت رهبران یادشده در ایـن امـر بسـتگی بـه مقـدورات داخلـی در برابـر        
محذورات محی
قدرت منطقه

در راستاي اهداف و منافع ملی این کشور وجود نداشته و چاره
همراهی با آن وجود ندارد

داخلی همچون فقه به
خارجی است

حال پرسش این است که چگونه می
عاملی پویا و در تطابق با عامل تأثیرگذار محیط بین

پرسش مهم، در 
در مبانی معرفتی فقه شیعه و الزامـات هریـک بـراي امکـان شـکل     

خودافزاینده و کاهنده در فقه سیاسی و نقش آن در سیاست خارجی است
تحقق این هدف، دالیل متعددي دارد که مهم

است که بدون برداشتن موانع فکري
ظریف این است که عقل

هایی براي متحول ساختن فقه سیاسی براي هماهنگی آن با تحوالت اجتمـاعی   امتناع
در بخش
 تفکیک

عقل فقهی



  فصلنامه
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ابزار مناسبی براي پویاسازي فقه 
ماقبـل  «پذیر که بـا وضـعیت   

» مابعـد شـرعی  «با عقل دیگر فقهی که بخشـی از وضـعیت   

گرایی در فقه شیعه بـه  
گرایـی در حـوزه فقـه سیاسـی اسـت، و در      

تر از آن، توجـه بـه    پذیر و در وضعیت مابعد شرع و مهم
گرایـی در فقـه سیاسـی    

اجـه  خوتـوان در دیـدگاه   
گانه فقه بـه فقـه    بندي رایج و سه

بـه تقلـب احـوال و    «
یابـد   تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبـدیل ملـل و دول تغییـر مـی    

این ویژگی فقه در شاخه سوم آن 
یعنی در فقه سیاسات، بیش از دو شاخه دیگر وجـود خواهـد داشـت زیـرا عرصـه      

توان پذیرش تغییـر   رو، می
دانست؛ بنابراین فقـه سیاسـی   
ر و در معـرض       ر و سـیال سیاسـی، دانشـی متغیـهاي متغی
واضح است که این دگرگونی نه در روش و قواعد و نه در منـابع و  

ایـن  . پـردازد  مبانی بلکه بیشتر از نظر موضوعاتی است که فقه سیاسـی بـه آنهـا مـی    
کننـد و از ایـن    هاي مختلف وضعیت متفاوتی پیدا می

عبـارت   نظر، فقه سیاسی را در برابر عنصر زمان و مکان، دانش زمانی و مکانی و بـه 
دهنـد   تـر دانـش عملـی گردانـده، آن را در جایگـاه حکمـت عملـی قـرار مـی         

دسـت آوردن   مثابه ابزار مناسـب بـراي بـه   
کـه دربـاره    آنها هنگامی

این عقـل در کنـار   . اند

ابزار مناسبی براي پویاسازي فقه  و در غیر این صورت، پذیري برخوردار باشد 
پذیر که بـا وضـعیت    آن عقل فقهی تحول  در این راستا، .یاسی نخواهد بود

با عقل دیگر فقهی که بخشـی از وضـعیت    هماهنگ است، » 
  .گیرد، متفاوت است قرار می
گرایی در فقه شیعه بـه   پذیر و منحصر کردن عقل توجهی به عقل فقهی تحول بی

گرایـی در حـوزه فقـه سیاسـی اسـت، و در       تناع در عقـل ترین ام عقل متعصب، مهم
پذیر و در وضعیت مابعد شرع و مهم مقابل، توجه به عقل تحول

گرایـی در فقـه سیاسـی     از اقتضاهاي عقـل » ماقبل شرع«پذیر در وضعیت  عقل تحول
  ).8: 1387 شفیعی، (شیعه است 

تـوان در دیـدگاه    را مـی  پذیري و تغییرپـذیري در فقـه   ویژگی انعطاف
بندي رایج و سه وي ضمن اشاره به تقسیم. یافت نصیرالدین طوسی

«عبادات، معامالت و سیاسات، بر این باور است کـه ایـن علـم    
تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبـدیل ملـل و دول تغییـر مـی    

این ویژگی فقه در شاخه سوم آن  تردید،  بی). 41: 1373 دین طوسی، خواجه نصیرال
یعنی در فقه سیاسات، بیش از دو شاخه دیگر وجـود خواهـد داشـت زیـرا عرصـه      

رو، می هاي متغیر حیات انسان بوده، ازاین سیاست یکی از عرصه
دانست؛ بنابراین فقـه سیاسـی   تر  و دگرگونی در فقه را در فقه سیاسی بیشتر و واضح

ر و در معـرض       به دلیل پرداختن به پدیده ر و سـیال سیاسـی، دانشـی متغیـهاي متغی
واضح است که این دگرگونی نه در روش و قواعد و نه در منـابع و  . دگرگونی است

مبانی بلکه بیشتر از نظر موضوعاتی است که فقه سیاسـی بـه آنهـا مـی    
هاي مختلف وضعیت متفاوتی پیدا می ها و مکان انموضوعات در زم

نظر، فقه سیاسی را در برابر عنصر زمان و مکان، دانش زمانی و مکانی و بـه 
تـر دانـش عملـی گردانـده، آن را در جایگـاه حکمـت عملـی قـرار مـی         

  ).344: 1387میراحمدي، 
مثابه ابزار مناسـب بـراي بـه    به عقل«در این مورد، فقهاي شیعه، بحث 

آنها هنگامی. اند را به دو صورت متفاوت مورد بحث قرار داده» احکام شرعی
اند گویند، یکی از منابع را عقل در نظر گرفته منابع شریعت سخن می

  

 

پذیري برخوردار باشد  تکامل
یاسی نخواهد بودس

» شرعی
قرار می
بی

عقل متعصب، مهم
مقابل، توجه به عقل تحول

عقل تحول
شیعه است 

ویژگی انعطاف
نصیرالدین طوسی

عبادات، معامالت و سیاسات، بر این باور است کـه ایـن علـم    
تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبـدیل ملـل و دول تغییـر مـی    

خواجه نصیرال(
یعنی در فقه سیاسات، بیش از دو شاخه دیگر وجـود خواهـد داشـت زیـرا عرصـه      

سیاست یکی از عرصه
و دگرگونی در فقه را در فقه سیاسی بیشتر و واضح

به دلیل پرداختن به پدیده
دگرگونی است

مبانی بلکه بیشتر از نظر موضوعاتی است که فقه سیاسـی بـه آنهـا مـی    
موضوعات در زم

نظر، فقه سیاسی را در برابر عنصر زمان و مکان، دانش زمانی و مکانی و بـه 
تـر دانـش عملـی گردانـده، آن را در جایگـاه حکمـت عملـی قـرار مـی          دقیق

میراحمدي، (
در این مورد، فقهاي شیعه، بحث 

احکام شرعی
منابع شریعت سخن می



متـأخران معاصـر،   . کتاب، سنت و اجماع، ابزار مستقلی براي کشف احکام شرعی اسـت 
» مسـتقالت عقلیـه  «این نگرش فقهی به عقل را عمدتاً در دانش اصول فقه تحت عنـوان  

گـراي شـیعه، تـأمالت ثـانوي در     
سازي آن با مقتضیات زمانی و مکانی، تالشی عقالنـی در نظـر   

کننـد کـه از    این دو نگرش، عناصر خاصی بـراي عقـل تعریـف مـی    
تواننـد بـا تولیـدات     دهند کـه مـی  

اي براي فقه سیاسی در پی داشته باشند؛ بنـابراین جایگـاه دلیـل عقلـی،     

عقل عملی این توانـایی  
طور عمومی و فقـه   عنوان ابزار مناسب در پویاسازي فقه به

توانـد   این عقل اگر کاربردي داشته باشد تنهـا مـی  
کـه   مکانی را براي مکلفـین کشـف کنـد؛ درحـالی    

بـر عقـل    ـ اجتماعی سیال، مبتنـی 
هماهنگی فقه سیاسی با آن، بدون ابزارهـاي مشـابه، دور از دسـترس    
در فقه سیاسی شیعه، امکانات دیگري از جنس دالیل عقلی وجـود دارد  

  .اید بتوان با تکیه بر آنها بخشی از این نیازها را برطرف کرد

هرچند در سطح ادله احکام شرع، براي عقل خطاپـذیري تـاریخی بشـر، جایگـاهی     
ناچـار ایـن اراده بـه     زیرا حکم شرعی اراده تشریعی خداوند است و به

هـاي خطـا    اي از خداوند به انسان منتقل شود کـه راه 
، با ایـن  )بسته باشد و از این نظر تنها کتاب، سنت، اجماع و عقل مستقل چنین است

  حال در استنباط حکم خدا از ادله چهارگانه، به وجوه مختلف، برگشت به امکانـات
صول به تفصـیل چنـین   

، »سـیره متشـرعه  «، »عرف
و همچنین طرح اصول 
عملیه در موارد شک درباره حکـم شـرعی واقعـی در زمـره عناصـر مناسـب بـراي        

کتاب، سنت و اجماع، ابزار مستقلی براي کشف احکام شرعی اسـت 
این نگرش فقهی به عقل را عمدتاً در دانش اصول فقه تحت عنـوان  

گـراي شـیعه، تـأمالت ثـانوي در      اند، از سـوي دیگـر فقهـاي عقـل     مورد توجه قرار داده
سازي آن با مقتضیات زمانی و مکانی، تالشی عقالنـی در نظـر    شریعت را براي هماهنگ

این دو نگرش، عناصر خاصی بـراي عقـل تعریـف مـی     هریک از. اند
دهند کـه مـی   شوند و هرکدام، ساختاري تشکیل می همدیگر جدا می
اي براي فقه سیاسی در پی داشته باشند؛ بنـابراین جایگـاه دلیـل عقلـی،      خود، نتایج ویژه

  .گاهی در عرض ادله فقهی دیگر و گاهی در طول آنهاست
عقل عملی این توانـایی  . ساز است تحول در فقه سیاسی نیازمند ابزارهاي تحول

عنوان ابزار مناسب در پویاسازي فقه به را ندارد که بتوان از آن به
این عقل اگر کاربردي داشته باشد تنهـا مـی  . سیاسی به شکل ویژه بهره گرفت
مکانی را براي مکلفـین کشـف کنـد؛ درحـالی    بخشی از احکام ثابت فرازمانی و 

ـ اجتماعی سیال، مبتنـی  عرصه سیاست، دستخوش تغییرات دائمی تاریخی
هماهنگی فقه سیاسی با آن، بدون ابزارهـاي مشـابه، دور از دسـترس    . تاریخی است

در فقه سیاسی شیعه، امکانات دیگري از جنس دالیل عقلی وجـود دارد  . خواهد بود
اید بتوان با تکیه بر آنها بخشی از این نیازها را برطرف کرد

  عقل و ادله استنباط در فقه شیعه
هرچند در سطح ادله احکام شرع، براي عقل خطاپـذیري تـاریخی بشـر، جایگـاهی     

زیرا حکم شرعی اراده تشریعی خداوند است و به(وجود ندارد 
اي از خداوند به انسان منتقل شود کـه راه  گونه شکل نقلی یا عقلی باید به

بسته باشد و از این نظر تنها کتاب، سنت، اجماع و عقل مستقل چنین است
  حال در استنباط حکم خدا از ادله چهارگانه، به وجوه مختلف، برگشت به امکانـات

صول به تفصـیل چنـین   در فقه و ا. روست مند تاریخی، تنها راه پیش انسانِ وضعیت
عرف«توجه به . امکاناتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

و همچنین طرح اصول » مقاصد شریعت«، »مصلحت«، »مناطات احکام«، »سیره عقل
عملیه در موارد شک درباره حکـم شـرعی واقعـی در زمـره عناصـر مناسـب بـراي        
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کتاب، سنت و اجماع، ابزار مستقلی براي کشف احکام شرعی اسـت 
این نگرش فقهی به عقل را عمدتاً در دانش اصول فقه تحت عنـوان  

مورد توجه قرار داده
شریعت را براي هماهنگ

اند گرفته
همدیگر جدا می
خود، نتایج ویژه

گاهی در عرض ادله فقهی دیگر و گاهی در طول آنهاست
تحول در فقه سیاسی نیازمند ابزارهاي تحول

را ندارد که بتوان از آن به
سیاسی به شکل ویژه بهره گرفت
بخشی از احکام ثابت فرازمانی و 

عرصه سیاست، دستخوش تغییرات دائمی تاریخی
تاریخی است

خواهد بود
اید بتوان با تکیه بر آنها بخشی از این نیازها را برطرف کردکه ش

عقل و ادله استنباط در فقه شیعه
هرچند در سطح ادله احکام شرع، براي عقل خطاپـذیري تـاریخی بشـر، جایگـاهی     

وجود ندارد 
شکل نقلی یا عقلی باید به

بسته باشد و از این نظر تنها کتاب، سنت، اجماع و عقل مستقل چنین است
  حال در استنباط حکم خدا از ادله چهارگانه، به وجوه مختلف، برگشت به امکانـات

انسانِ وضعیت
امکاناتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

سیره عقل«
عملیه در موارد شک درباره حکـم شـرعی واقعـی در زمـره عناصـر مناسـب بـراي        
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احکام شرعی، هماهنگ با عقالنیت تاریخی است و 
البته حیطه . دکن تعبیه چنین امکاناتی در دستگاه استنباط، پویا شدن فقه را تضمین می

مثابه تأملی ثانوي در شـریعت منقـول در جـایی اسـت کـه دلیـل       
ک فقـه و  قطعی از عقل و نقل بر حکم شرعی وجود ندارد و به نظر علمـاي کالسـی  

اصول فقه، تأمل عقالنی فقط در امور غیرقطعی است که در آن امکـان خطـا وجـود    

اجتهاد یا معطوف به فهم معانی لغوي الفاظ واردشده در شریعت منقـول اسـت   
تـاریخی ـ   هـاي شـرعی در فراینـدهاي    

شناختی معطوف بـه وضـع الفـاظ    
رو، توجه به ساختار زبان عربـی، ماننـد نحـو، صـرف و لغـت،      
شناسی زبان کتاب و سنت، تاریخ قرآن و حدیث و مانند آن، در کانون اجتهـاد  
عت، اساس ثابتی دارد، زیرا الفاظ شریعت بـا زبـان   
. شناختی یک دوره نازل شده اسـت 

مباحث الفاظ اصول فقه، متضمن بیان مجموعه قواعد این بخش اسـت؛ امـا در نـوع    
در شـریعت،  دوم، فقیهان به علومی نیاز دارنـد کـه فهـم بهتـري از معـانی موجـود       
  :قواعد نوع دوم عبارتند از

عـرف عـادت آن   . منظور از عرف، امر متعارف یا شایع بین مـردم اسـت  
عرف، چیزي است که مـردم آن را  

). 55: 1384قماشی، (یا فعل 
ماهیت عرف، رفتار جمعی ناآگاهانه است که ذهـن و روان تـوده مـردم بـا آن انـس      
اي که آن رفتار، طبیعت دوم آنها محسوب شـده و در وجدانشـان   

شـریعت در دو  ). 56: 
  .تشخیص مفاهیم شریعت و تشخیص مقصود گوینده

عقل یک گرایش ناآگاهانه، هماهنگ و همگامی اسـت کـه در   
هـا وجـود    ها و مکـان 

بناي عقل، امري از مقوله رفتار و کنش اسـت کـه ناخودآگـاه و طبیعـی واقـع      

احکام شرعی، هماهنگ با عقالنیت تاریخی است و  استنباط متغیر از منابع چهارگانه
تعبیه چنین امکاناتی در دستگاه استنباط، پویا شدن فقه را تضمین می

مثابه تأملی ثانوي در شـریعت منقـول در جـایی اسـت کـه دلیـل        کاربرد عقالنیت به
قطعی از عقل و نقل بر حکم شرعی وجود ندارد و به نظر علمـاي کالسـی  

اصول فقه، تأمل عقالنی فقط در امور غیرقطعی است که در آن امکـان خطـا وجـود    
  .یان علماي شیعه، همین استمطرح در م» اجتهاد

اجتهاد یا معطوف به فهم معانی لغوي الفاظ واردشده در شریعت منقـول اسـت   
هـاي شـرعی در فراینـدهاي     واژگـان و گـزاره   یا معطوف به فهم معنـاي 

شناختی معطوف بـه وضـع الفـاظ     در نوع اول، فقیهان از قواعد زبان. اجتماعی است
رو، توجه به ساختار زبان عربـی، ماننـد نحـو، صـرف و لغـت،       ازاین. گیرند بهره می

شناسی زبان کتاب و سنت، تاریخ قرآن و حدیث و مانند آن، در کانون اجتهـاد  
عت، اساس ثابتی دارد، زیرا الفاظ شریعت بـا زبـان   در این بخش فهم شری. قرار دارد

شناختی یک دوره نازل شده اسـت  مشخصی در تاریخ، معین و براساس قواعد زبان
مباحث الفاظ اصول فقه، متضمن بیان مجموعه قواعد این بخش اسـت؛ امـا در نـوع    

دوم، فقیهان به علومی نیاز دارنـد کـه فهـم بهتـري از معـانی موجـود       
قواعد نوع دوم عبارتند از. متناسب با زندگی اجتماعی متغیر داشته باشند

منظور از عرف، امر متعارف یا شایع بین مـردم اسـت   :عرف
عرف، چیزي است که مـردم آن را  . عمل ارادي و مکرر اکثریت مردم بدون نظر است

یا فعل کنند؛ خواه قول باشد  شناسند و براساس آن رفتار می
ماهیت عرف، رفتار جمعی ناآگاهانه است که ذهـن و روان تـوده مـردم بـا آن انـس      

اي که آن رفتار، طبیعت دوم آنها محسوب شـده و در وجدانشـان    گونه گرفته است؛ به
: 1384قماشـی،  (ثبت شده است؛ گویی با تولدشان همراه است 

تشخیص مفاهیم شریعت و تشخیص مقصود گوینده: اردجا به عرف نیاز د
عقل یک گرایش ناآگاهانه، هماهنگ و همگامی اسـت کـه در    بناي :بناي عقال

ها و مکـان  نظر از آئین و مذهبشان، در همه زمان قریحه همه عقل، صرف
بناي عقل، امري از مقوله رفتار و کنش اسـت کـه ناخودآگـاه و طبیعـی واقـع      

  .رود شمار می هاي خارجی به شود و جزء واقعیت

  

 

استنباط متغیر از منابع چهارگانه
تعبیه چنین امکاناتی در دستگاه استنباط، پویا شدن فقه را تضمین می

کاربرد عقالنیت به
قطعی از عقل و نقل بر حکم شرعی وجود ندارد و به نظر علمـاي کالسـی  

اصول فقه، تأمل عقالنی فقط در امور غیرقطعی است که در آن امکـان خطـا وجـود    
اجتهاد«. دارد

اجتهاد یا معطوف به فهم معانی لغوي الفاظ واردشده در شریعت منقـول اسـت   
یا معطوف به فهم معنـاي 

اجتماعی است
بهره می

شناسی زبان کتاب و سنت، تاریخ قرآن و حدیث و مانند آن، در کانون اجتهـاد   سبک
قرار دارد

مشخصی در تاریخ، معین و براساس قواعد زبان
مباحث الفاظ اصول فقه، متضمن بیان مجموعه قواعد این بخش اسـت؛ امـا در نـوع    

دوم، فقیهان به علومی نیاز دارنـد کـه فهـم بهتـري از معـانی موجـود       
متناسب با زندگی اجتماعی متغیر داشته باشند

عرف
عمل ارادي و مکرر اکثریت مردم بدون نظر است

شناسند و براساس آن رفتار می می
ماهیت عرف، رفتار جمعی ناآگاهانه است که ذهـن و روان تـوده مـردم بـا آن انـس      

گرفته است؛ به
ثبت شده است؛ گویی با تولدشان همراه است 

جا به عرف نیاز د
بناي عقال

قریحه همه عقل، صرف
بناي عقل، امري از مقوله رفتار و کنش اسـت کـه ناخودآگـاه و طبیعـی واقـع      . دارد
شود و جزء واقعیت می



عقل، همـان بنـاي عقالسـت و از مقولـه رفتـار بـوده کـه در        
  ).192: 1406نائینی، 

هاي خُـرد و کالنـی اسـت کـه     
. مثالً مالك حرمت شراب، حفـظ عقـل و سـالمت روانـی اسـت     

تر استنباط شـوند؛ بـر   
هـاي   این اساس بر مجتهد هوشیار است که در فرایند استنباط، از زندان چهـارچوب 

وص را از متصلب اصول فقهی مانند تمسک بـه اطـالق و عمـوم بیـرون آمـده، نصـ      
هاي شارع بفهمد و در هماهنگی شریعت با مقتضـیات محـیط   

هـاي   اجتماعی بکوشد؛ در غیر این صورت، فتواي مجتهد با بیگانه شدن از واقعیـت 

هــا و  احکــام حکــومتی عبارتســت از فرمــان
هاي جزئی، وضع قـوانین و مقـررات کلـی و دسـتور اجـراي احکـام و       
قوانین شرعی که رهبري مشروع جامعه، با توجه به حق رهبري و با لحاظ مصلحت 
مراد از مصلحت جامعه اسالمی این اسـت  

ـ        ر   که حکومت اسـالمی در چهـارچوب دیـن اسـالم و بـا توجـه ب ه نیازهـاي متغیـ
کـه احکـام حکـومتی را در    

فقیـه و   اند، بر این اعتقادند کـه منبـع تشـخیص مصـلحت، ولـی     
ابزارهاي تشخیص مصلحت عبارتند از استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصـان  

فقیـه بـه    حتی تشخیص مصلحت از سوي ولـی 
توجـه بـه   . مانند یک نهاد تأسیسی در جامعه اسالمی قابل تفویض به دیگران اسـت 

کــارگیري آن در اجتهــاد در حــوزه سیاســت نیــز، 
پذیري فقه سیاسی به تبع اجتهـاد در حـوزه عمـل سیاسـی را     

شـود،   عنوان منبع استنباط پذیرفته نمی
ایـده مصـلحت   . گـذارد 

رسد با توجه  نظر می اگرچه پیوند تنگاتنگی با عنصر زمان و مکان در اجتهاد دارد، به
ویـژه در امـر    متغیر مهم و جداگانه بـه 

عقل، همـان بنـاي عقالسـت و از مقولـه رفتـار بـوده کـه در         سیره :سیره عقال
نائینی، (طبیعت انسان وجود دارد و مبدأ آن، فطرت آدمی است 

هاي خُـرد و کالنـی اسـت کـه      بخش مالك شرعی تحقق احکام :احکام شرعی
مثالً مالك حرمت شراب، حفـظ عقـل و سـالمت روانـی اسـت     . شارع مدنظر دارد

تر استنباط شـوند؛ بـر    کند احکام درست ها کمک می ترتیب، توجه به این مالك
این اساس بر مجتهد هوشیار است که در فرایند استنباط، از زندان چهـارچوب 

متصلب اصول فقهی مانند تمسک بـه اطـالق و عمـوم بیـرون آمـده، نصـ      
هاي شارع بفهمد و در هماهنگی شریعت با مقتضـیات محـیط    روزنه اهداف و مالك

اجتماعی بکوشد؛ در غیر این صورت، فتواي مجتهد با بیگانه شدن از واقعیـت 
  .خاصیت خواهد ماند نشین و بی جامعه، حاشیه

احکــام حکــومتی عبارتســت از فرمــان :احکــام حکــومتی و مصــلحت
هاي جزئی، وضع قـوانین و مقـررات کلـی و دسـتور اجـراي احکـام و        دستورالعمل

قوانین شرعی که رهبري مشروع جامعه، با توجه به حق رهبري و با لحاظ مصلحت 
مراد از مصلحت جامعه اسالمی این اسـت  ). 47: 138صرامی، (کند  جامعه صادر می

ـ        که حکومت اسـالمی در چهـارچوب دیـن اسـالم و بـا توجـه ب
کـه احکـام حکـومتی را در     کسانی. اجتماعی، مبادرت به صدور احکام حکومتی کند

اند، بر این اعتقادند کـه منبـع تشـخیص مصـلحت، ولـی      دوره غیبت پذیرفته
ابزارهاي تشخیص مصلحت عبارتند از استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصـان  

حتی تشخیص مصلحت از سوي ولـی . لفو نیز تشکیل شورا در امور مخت
مانند یک نهاد تأسیسی در جامعه اسالمی قابل تفویض به دیگران اسـت 

کــارگیري آن در اجتهــاد در حــوزه سیاســت نیــز،  عنصــر مصــلحت و ضــرورت بــه
پذیري فقه سیاسی به تبع اجتهـاد در حـوزه عمـل سیاسـی را      تغییرپذیري و انعطاف

عنوان منبع استنباط پذیرفته نمی اگرچه مصلحت در فقه شیعه به. دهد نشان می
گـذارد  تأثیر بسیار زیادي بر استنباط در حوزه سیاست بر جاي مـی 

اگرچه پیوند تنگاتنگی با عنصر زمان و مکان در اجتهاد دارد، به
متغیر مهم و جداگانه بـه  عنوان یک تواند به به اهمیت بسیار زیاد آن می

  .گذاري مورد توجه قرار گیرد
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سیره عقال
طبیعت انسان وجود دارد و مبدأ آن، فطرت آدمی است 

احکام شرعی
شارع مدنظر دارد

ترتیب، توجه به این مالك این به
این اساس بر مجتهد هوشیار است که در فرایند استنباط، از زندان چهـارچوب 

متصلب اصول فقهی مانند تمسک بـه اطـالق و عمـوم بیـرون آمـده، نصـ      
روزنه اهداف و مالك

اجتماعی بکوشد؛ در غیر این صورت، فتواي مجتهد با بیگانه شدن از واقعیـت 
جامعه، حاشیه

احکــام حکــومتی و مصــلحت
دستورالعمل

قوانین شرعی که رهبري مشروع جامعه، با توجه به حق رهبري و با لحاظ مصلحت 
جامعه صادر می

ـ        که حکومت اسـالمی در چهـارچوب دیـن اسـالم و بـا توجـه ب
اجتماعی، مبادرت به صدور احکام حکومتی کند

دوره غیبت پذیرفته
ابزارهاي تشخیص مصلحت عبارتند از استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصـان  

و نیز تشکیل شورا در امور مخت
مانند یک نهاد تأسیسی در جامعه اسالمی قابل تفویض به دیگران اسـت 

عنصــر مصــلحت و ضــرورت بــه
تغییرپذیري و انعطاف

نشان می
تأثیر بسیار زیادي بر استنباط در حوزه سیاست بر جاي مـی 

اگرچه پیوند تنگاتنگی با عنصر زمان و مکان در اجتهاد دارد، به
به اهمیت بسیار زیاد آن می

گذاري مورد توجه قرار گیرد قانون
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سـو و محـیط    سیاست خارجی، حلقۀ واسط و در پیوند بـا سیاسـت داخلـی ازیـک    
طبیعی است که عوامل تأثیرگـذار بـر   

فـرد،  (هاي دو محیط درونی 
بـا توجـه بـه    ) الملـل 

گیـري   در این بین آنچه به شـکل 
رساند، نهادینـه   ـ ملت یاري می

  .حل تعارضات احتمالی فیمابین عوامل یادشده است
جمهوري اسالمی ایران با پشت سرگذراندن انقالب اسالمی، تجربه جدیدي از 
تأثیرگذاري دخالت حوزه دین و ایدئولوژي برآمده از فقه شیعی در عرصۀ سیاسـت  
 سال گذشته، تعارضـات و 

گیـري سیاسـت    الملـل بـر شـکل   
بـا عنایـت بـه معادلـه     
المللی، جمهـوري اسـالمی ایـران تـوان و امکـان      

طـور کامـل    یروهاي بیرونـی را بـه  
رسد براي پیشبرد منافع ملی و مصالح اسـالمی،  
الملـل، ضـرورت بـازنگري و افـزایش قـدرت      
در کشـورمان بـیش از پـیش    

هـاي عقالنـی    نی کردن حوزه فقـه و اسـتمداد از چهـارچوب   
از ... گیري از عناصر عرف، سیره و بناي عقلـی، مصـلحت و اجتهـاد و   

گونه کـه پیشـتر اشـاره شـد بـا عنایـت بـه منـابع         
یشـگی  توان قائل به تنازع دائمـی و هم 

توان طبق نظرات فقهاي غیرسنتی، 
نکتـه  . آمیـز قلمـداد کـرد   

مورد تأیید عقل و شرع، تطبیق شـرایط مسـتحدثه و روز بـا امـورات کشـورداري و      

  فرجام سخن
سیاست خارجی، حلقۀ واسط و در پیوند بـا سیاسـت داخلـی ازیـک    

طبیعی است که عوامل تأثیرگـذار بـر   . بیرونی یک نظام سیاسی، از دیگر سوي است
هاي دو محیط درونی  یژگیدهی به سیاست خارجی متأثر از شرایط و و

الملـل  نظـام و سـاختار بـین   (و محیط بیرونـی  ) نقش، حکومتی، ملی
در این بین آنچه به شـکل . متغیرهاي زمانی و مکانی، معنایی و هنجاري است

ـ ملت یاري می یک سیاست خارجی منسجم و هماهنگ یک دولت
حل تعارضات احتمالی فیمابین عوامل یادشده است شدن توسعه سیاسی و

جمهوري اسالمی ایران با پشت سرگذراندن انقالب اسالمی، تجربه جدیدي از 
تأثیرگذاري دخالت حوزه دین و ایدئولوژي برآمده از فقه شیعی در عرصۀ سیاسـت  

سال گذشته، تعارضـات و  32در این بین و در طول . آزماید را می) خارجی/ 
الملـل بـر شـکل    هایی میان قلمرو فقه و قلمرو محیط بـین  ناهمسانی
بـا عنایـت بـه معادلـه     . وجود داشته اسـت ) اصول، اهداف، منافع و راهبرد(خارجی 

المللی، جمهـوري اسـالمی ایـران تـوان و امکـان       مقدورات داخلی و محذورات بین
یروهاي بیرونـی را بـه  دهی دلخواهانه بر وقایع، عوامل و ن کنترل و شکل
رسد براي پیشبرد منافع ملی و مصالح اسـالمی،   نظر می در این بین به. نداشته و ندارد

الملـل، ضـرورت بـازنگري و افـزایش قـدرت       در محیط سیال و پیچیده کنونی بـین 
در کشـورمان بـیش از پـیش    ) فقـه (پذیري چهارچوب فهـم حـوزه سیاسـت    

نی کردن حوزه فقـه و اسـتمداد از چهـارچوب   عقال. شود احساس می
گیري از عناصر عرف، سیره و بناي عقلـی، مصـلحت و اجتهـاد و    همچون بهره

گونه کـه پیشـتر اشـاره شـد بـا عنایـت بـه منـابع          همان. ها است جمله این ضرورت
توان قائل به تنازع دائمـی و هم  هم می) قرآن، سنت، اجماع و عقل(شریعت 

توان طبق نظرات فقهاي غیرسنتی،  بودن پدیده جنگ در روابط خارجی بود و هم می
آمیـز قلمـداد کـرد    اصل حاکم بر روابط خارجی را صلح و تعامالت مسالمت

مورد تأیید عقل و شرع، تطبیق شـرایط مسـتحدثه و روز بـا امـورات کشـورداري و      
  õ.تالملل اس حکومتمداري براي بقا در محیط بین

   

  

 

فرجام سخن
سیاست خارجی، حلقۀ واسط و در پیوند بـا سیاسـت داخلـی ازیـک    

بیرونی یک نظام سیاسی، از دیگر سوي است
دهی به سیاست خارجی متأثر از شرایط و و جهت

نقش، حکومتی، ملی
متغیرهاي زمانی و مکانی، معنایی و هنجاري است

یک سیاست خارجی منسجم و هماهنگ یک دولت
شدن توسعه سیاسی و

جمهوري اسالمی ایران با پشت سرگذراندن انقالب اسالمی، تجربه جدیدي از 
تأثیرگذاري دخالت حوزه دین و ایدئولوژي برآمده از فقه شیعی در عرصۀ سیاسـت  

/ داخلی(
ناهمسانی
خارجی 

مقدورات داخلی و محذورات بین
کنترل و شکل
نداشته و ندارد

در محیط سیال و پیچیده کنونی بـین 
پذیري چهارچوب فهـم حـوزه سیاسـت     انطباق

احساس می
همچون بهره

جمله این ضرورت
شریعت 

بودن پدیده جنگ در روابط خارجی بود و هم می
اصل حاکم بر روابط خارجی را صلح و تعامالت مسالمت

مورد تأیید عقل و شرع، تطبیق شـرایط مسـتحدثه و روز بـا امـورات کشـورداري و      
حکومتمداري براي بقا در محیط بین

  



  .نشر قومس
  .نشر علوم نوین

  .مرداد 25
در » الملل و سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی ایـران   

دفتـر  : ، تهـران نگاهی به سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران

  .سمت نشر: ، تهرانسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران

، فصــلنامه »گرایـی در فقــه سیاسـی شــیعه  

، نظـر  نقـد و ، »)هـاي پـژوهش  

مجتبـی مینـوي و علیرضـا    

  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
انگاري هویت، زبان و سیاسـت خـارجی جمهـوري    

نشـر  : تهـران ، سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران، اصول و مسـائل 

مقالــه تحلیــل سیاســت خــارجی جمهــوري اســالمی ایــران از منظــر  
نگاهی به سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی     

، 38، دوره سیاسـت  فصـلنامه 

Abu Zahra, Mohammad. (without date). 

  
نشر قومس: ، تهرانسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران. 1381. ازغندي، علیرضا
نشر علوم نوین: ، تهرانسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران. 1385. امیري، عبداهللا

25، چهارشنبه، روزنامه رسالت فقه سیاسی،. 1385. آلوستانی مفرد، محسن
الملل و سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی ایـران    نظام بین«. 1385 .یوسفی، امیرمحمد

نگاهی به سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایرانمصفا، نسرین، : کتاب
  .المللی وزارت امور خارجه مطالعات سیاسی و بین

سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران. 1385. دهقانی فیروزآبادي، سیدجالل
  .نشر میزان: ، تهرانسیاست خارجی ایران .1384. زاده، سیدحسین

گرایـی در فقــه سیاسـی شــیعه   هـاي عقــل  اقتضـاها و امتنــاع «. 1387. شـفیعی، محمــود 
  .23، سال ششم، شماره شناسی شیعه

  .عبر: ، تهراناحکام حکومتی و مصلحت. 1380. اهللا صرامی، سیف
هـاي پـژوهش   تعریف، ساختار و اولویت(فلسفه علم فقه «. 1383. فر، سعید

  .سال دوازدهم، شماره سوم و چهارم
مجتبـی مینـوي و علیرضـا    : ، تصـحیح و تنقـیح  اخالق ناصـري . 1373. طوسی، خواجه نصیرالدین
  .انتشارات خوارزمی: حیدري، تهران

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: م، قجایگاه عقل در استنباط احکام .1385. قماشی، سعید
انگاري هویت، زبان و سیاسـت خـارجی جمهـوري     سازه«. 1386. متقی، ابراهیم و کاظمی، حجت

  .4، شماره 37، دوره فصلنامه سیاست ،»اسالمی ایران
سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران، اصول و مسـائل  .1377. محمدي، منوچهر

  .دادگستر
مقالــه تحلیــل سیاســت خــارجی جمهــوري اســالمی ایــران از منظــر  «. 1385. مشــیرزاده، حمیــرا

نگاهی به سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی      در کتاب مصفا، نسرین،» انگاري سازه
  .الملل دفتر مطالعات سیاسی و بین: ، تهرانایران

فصـلنامه ، »زبان، عمل و اجتهـاد در فقـه سیاسـی   «. 1387. میراحمدي، منصور
  .3شماره 

Abu Zahra, Mohammad. (without date). Irshad al-Aqel al-Salim ila Mazaya al-Quran al
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