
  

  خارجی و داخلی سیاست بدکارکردي تبیین
  انگاري ه ساز رویکرد منطق اساس بر قذافی،

  ∗حسینی آقا علیرضا
  ∗∗رحیمی رئوف
  ∗∗∗یرضای سجاد

  
  
  

 چکیده
 در کـالن  سـطوح  بـه  خـرد  سطوح از الملل بین روابط در پردازي نظریه سیر
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 بـدکارکردي  علـت  کـه 
 تحقیـق  هـاي   یافتـه  بـود؟ 
 بـا  افیقـذ  افکار از برآمده
 بـدکارکردي  اصـلی  عامـل 

  
 بینـاذهنی،  معـانی  ملـی، 

کـه  اسـت  سؤال این به پاسخ مقاله این هدف .پردازد می
بـود؟  چـه  حکـومتش  دوران در قذافی خارجی سیاست
برآمده داخلی و خارجی سیاست تضاد است، آن از حاکی
عامـل  المللـی  بـین  و اي منطقه داخلی، ذهنیبینا معانی
  .است بوده حکومتش دوران در وي خارجی سیاست

ملـی،  منـافع  ت،یـ هو انگـاري،  سـازه  :کلیـدي  هاي واژه
  خارجی سیاست

  
.    
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 دسـت  بـه  را قـدرت  توانسـت 
 .شـدند  مـی  محسـوب  جهـانی 

 موازنـۀ  تسـلیحاتی،  ایـدئولوژیکی، 
 یـط  شـرا  این .ها ابرقدرت نفوذ

 گـردي  صحرا طبیعت از متأثر
 و داخلـی  سیاسـت  پایـۀ  کـه 
 از حمایـت  افریکانیسم، پان و

 تمــایالت داراي کــه داد نشــان
 افکـار  رأس در داشـت  تمایـل 
 طـاهري، ( بـود  عـرب  جهان
 عـزت  بازگردانـدن  و اسرائیل

 هـاي  کوشـش  .بـود  عربـی  
 مرحلـه،  هـر  در غیـره و مراکش

 و بیـنش  و نفت از حاصل آمد
 را لیبـی  انقالبـی  سیاسـت  کـه 
 توجـه  عـدم  و 90 دهـۀ  در لیبـی 

 و اي منطقـه  بینـاذهنی  معـانی 
 هـاي  سـازه  سـازي  بـر  و واسـازي 
 ،برسـد  وحـدت  بـه  عرب جهان
 در ،بود کرده اعالم قذافی .بود

  

  مقدمه
توانسـت  و کـرد  کودتا دوقطبی نظام حاکمیت دورة در قذافی
جهـانی  هـاي  ابرقدرت شوروي، و امریکا دوره این در .بگیرد

ایـدئولوژیکی،  بـت رقا :از بودنـد  عبارت دوره این هاي شاخص
نفوذ هاي حوزه به سوم جهان کشورهاي تبدیل و وحشت

متأثر قذافی، یاستثنای و خاص شخصیت همراه به اريساخت
کـه  شد واقع مؤثر وي گرایی مسو جهان نظریه ارائۀ در او
و عربیسم پان افکار ارائۀ با قذافی .گرفت قرار او رجیخا

ــبش ــرهو ســبز کتــاب ،جهــان انقالبــی هــاي جن نشــان غی
تمایـل  همواره قذافی .است ناصریسم از متأثر ،فرد منحصربه
جهان رهبري به دستیابی دنبال به او .گیرد قرار جهان عمومی
اسرائیل نابودي قذافی خارجی سیاست هدف ).20-12 :1368

 وحـدت  و امپریالیسم با ضدیت طریق از عربی افتخار و
مراکش ،تونس ،سودان مصر، با اتحاد مثال براي ،وي نافرجام
آمددر .داشت پی در را لیبی با شورهاک این روابط تیرگی

کـه  بودنـد  هـایی  محرك و عوامل قذافی، سیاسی تفکرات
لیبـی  علیـه  المللی بین هاي تحریم آغاز .کردند می هدایت

معـانی  با تعارض دلیل به افکارش، و وي به عربی کشورهاي
واسـازي  به وادار را قذافی که بود عواملی جمله از جهانی،
جهان با نتوانست قذافی اینکه علت بنابراین، ؛نمود جدید

بود عرب جهان بیناذهنی معانی با افکارش و وي تعارض



 و داشـته  عهـده  بر را استعمار
 گرفتـه  عهـده  بـر  افریقـا  و منطقه
 لیبـی  در جمله از منطقه در 

 سیاسـت  ناکارآمـدي  دالیـل 
 بـودن  بـاال  وجـود  بـا  کشور،

 نـو  دیگـر  سـوي  از .نمود مند
 دالیـل  بـا  آشـنایی  بـه  نیـاز  

 بـه  .بودنـد  پژوهش این انجام
 زیـرا  شـود،  انجام تواند می بهتر
 شکل ذهنیبینا فضاي اساس 

 ایـن  توجه مورد بود، چه مقطع
 شـود  داده نشـان  تا شود می استفاده

 .شـود  مـی  پرداختـه  و سـاخته 
 عوامــل عنــوان  بــه را سیاســی

   .سازد می برجسته سخت 
 روایـت  ،دشـمنان  و دوسـتان 

 گرایـی  هم موجب تفسیر این
 رهیافـت  اساس بر ،بنابراین شود؛

 خـود  سیاسـی  مطـامع  بـه  تواند
 نظـام  کلیـات  چهـارچوب  در
 اهـداف  به دستیابی براي ها دولت

 .هسـتند  المللـی  بین و يا منطقه
 گرفـت  نایده را مالحظات این
 کتـاب  ایـن  .بـود  وي سـبز  

 افکـار،  ایـن  اسـاس  بـر  داشـت 
 نادیده و شخصی افکار بر صرف
 طبیعـت  علـت  بـه  المللـی،  بـین 

استعمار با مبارزه و مردمی بخش آزادي هاي قیام رهبري گذشته
منطقه در را تروریسم با مبارزه و صلح رهبري آن از بعد

 سیاسی تحوالت وقوع ).190 :1384 حسینی، شاه( است
دالیـل  یـافتن  بـه  را پـژوهش  ایـن  نگارنـدگان  ،2011 سال در

کشور، این در انقالب وقوع دالیل و قذافی داخلی و خارجی
مند عالقه ییافریقا کشورهاي سایر به نسبت زندگی سطح
 و آن با مرتبط اندك اطالعات و عناوین و موضوع بودن
انجام انگیزة اي منطقه هاي انقالب پرتو در لیبی انقالب وقوع
بهتر انگاري سازه چهارچوب در تحقیق این رسد، می نظر
 بر معانی که هاست هویت نظام بر مبتنی انگاري سازه در
مقطع این در لیبی حکومت ذهنی بینا فضاي اینکه .گیرد می

استفاده انگاري سازه تئوري از مقاله این در .است تحقیق
سـاخته  جامعـه  یک ملی هاي سازه اساس بر خارجی سیاست
سیاســی نظــام هــاي ارزش برســازي چگــونگی مقالــه جهــت
 لیبی، کشور خارجی یاستس رفتار بر مؤثر و کننده تعیین

دوسـتان  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  هـا،  روایت ذهنی فضاي در
این .دنکن می تفسیر چگونه را خود داخلی فضاي با متناسب

شود؛ می دیگر اي عده با واگرایی و کشورها از اي عده با
تواند می کشوري خارجی، سیاست عرصۀ در انگاري سازه
در و کـرده  شناسـایی  را المللـی  بین فضاي که یابد دست

دولت عبارتی، به .باشد خود هاي سیاست تعقیب صدددر
منطقه مالحظات شعاع در حرکت زمندنیا خارجی، سیاست

این موارد، بیشتر در دهه چهار از بیش مدت به قذافی اما
 کتاب ادعا این مصداق .دکر عمل خود افکار اساس بر و

داشـت  تـالش  وي .کند می منعکس را قذافی شخصی افکار
صرف تأکید رو، ازاین ؛ببرد پیش را خود خارجی سیاست
بـین  و داخلـی  سـطح  در مشـترك  ذهنـی  فضـاي  گرفتن
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 سـرانجام  و وي داخلـی  و خارجی
 ایـن  معنـاي  .دارد تأکید سازه

 کـه  دکننـ  مـی  ایجاد هویت از
 موضـوع  ولی .انجامد می واگرایی
 را هـایی  سـازه  آگاهانـه  کـارگزار، 
 و گردانـده  متمایز دیگري قلمرو
 در کـه  نمایـد  می تصعید را 

 هویتی، سازي ظرفیت در کارگزار
 از حاصـل  سازة شود پذیرفته

 بازتـاب  را ملـی  منـافع  ایـی 
 بـدکارکردي  ایـن  تردید بی ،است

 بـه  را ناکارآمـد  سـازة  واسـازي 
 جعـل،  بـر  انگـاري،  سـازه  متفکران
 ولـی  انـد،  نموده برجسته را 
 بحـران  کننـدة  تعیین نقش به
 سطح در واگرایی و آنارشی در

 بدکارکردي در بحران ظهور 
 زایـش  بـراي  را بسـترها  و کـرده 
 رفتـار  در خـوبی  به پردازي سازه
 اسـت،  صـادق  نیـز  موضوع 
 در مـدتی  از پـس  و نمـوده  
 امـا  .نمایـد  مـی  ریـزي  طرح 

 پیگیـري  بـراي  مجـالی  قذافی،
 بـدکارکردي  علت .نیاورد فراهم

 در چه مشترك ذهنی فضاي 

خارجی سیاست ناکامی به منجر طلبش، آزاد و صحراگرد
سازه عنصر بر انگاري سازه رهیافت .شد او نابودي و سقوط
از پویا درکی ملی محیط در ها سازه که است این موضوع
واگرایی به یا همکاري به یا یالملل بین سطح در آن انعکاس

کـارگزار،  فـاعالن  سـو  یـک  از .شـود  نمی ختم جا همین به
قلمرو از را کشور یک ملی قلمرو که ندکن می بندي مفصل
 خود خاص ملی منافع واحدي،  هر سیاسی سامان و نظم
کارگزار فاعالن بخش آگاهی و پویا فعال، نقش صورت این

پذیرفته چنانچه دیگر سوي از .یابد می اهمیت منفعتی و امنیتی
ایـی  گونـه  بـه  خـود  صعودي قوس در مشترك ذهنی فضاي

است خارجی سیاست بدکارکردي آن حاصل که دهد می
واسـازي  وضعیت یافته، انعکاس ملی قلمرو نخبگان سطح در

متفکران سایر و اونف ،ونت هرچند .داشت خواهد دنبال
 کارگزاران سازندة نقش و داشته مؤثر تأکید سازه و خلق

به آنها کارگزاران، خالقانۀ و آگاهانه حرکت این ضمن رد
در ریشه که نیز ها دولت خارجی سیاست بدکارکردي یا

  .اند پرداخته دارد، هانیج یا اي منطقه
 که کرد تأویل گونه این را دسته  این دیدگاه توان می
کـرده  تسـهیل  را سـازه  واسـازي  روند خارجی، سیاست

سازه و واسازي فرایند این .نماید می فراهم جدید اي سازه
 این عکس لبتها .خورد می چشم به لیبی در قذافی دولت
 انتخاب همکاري المللی بین سطح در کشوري معنا بدین
 را خود ملی منافع بعدي سطوح خود هاي موفقیت نتیجۀ

قذافی، خاص نگرش بر مبتنی و آلود خبط نامناسب، عملکرد
فراهم حکومتش دوران طول در ملی منافع مختلف سطوح
 گرفتن نادیده قذافی، داخلی و خارجی سیاست عملکرد

  .بود خارجی سطح در چه و داخلی سطح



 و تجزیـه  بـه  نـی یتبی توصیفی
 اصـلی  مفروضـات  اسـاس  بـر 
 متقابل صورت  به کارگزاران 

 ساختارها این و دهند می شکل
 و هـا  ایده قدرت بلکه ،نیست
 تحلیـل  بـراي  خـود  بـه  مخـتص 

 بـا  قـذافی  خـارجی  سیاسـت 
 بـا  وي خـارجی  سیاسـت  تطبیق

 سیاسـت  ناکارآمـدي  یـا  بـدکارکردي 
 ایـن  ،اصـلی  سؤال به پاسخ 

 خـارجی  سیاست رفتار سرمنشأ
 عامـل  ،انگاري سازه هاي مؤلفه
 بخـش  دو در مقالـه  ایـن  .بود

 شـناختی  روان تحلیـل  و نظـري 
 بـر  قذافی خارجی سیاست تحلیل
   .آید می پی در گیري نتیجه

  اجتماعی
 هـا،  ایـده  نقش بر شناسی هستی

 نظـر  از و دارد تأکیـد  واقعیـت 
 خصـوص  در .کرد اشاره گرا
 ،هویــت :قبیــل از مــواردي تــوان

 برسـاختگی  بیناذهنیـت،  قواعـد، 
 معنایی ساختارهاي )1 :از عبارتند

 دهـد؛  مـی  شکل را آنها منافع

توصیفی روش با مقاله این ،مذکور هاي واقعیت به توجه با
بـر  قـذافی  خـارجی  سیاسـت  بـدکارکردي  دالیل تحلیل
 و ساختارها )1 :مانند مفروضاتی .پردازد می انگاري سازه

شکل را ساختارها ی،الملل بین تعامالت )2 وند؛ش می ساخته
نیست مادي صرفاً قدرت )3 ؛کنند می تعیین را بازیگران رفتار
مخـتص  چهـارچوب  انگـاري  سازه )4 است؛ مهم نیز افکار

سیاسـت  سـنجش  با .دارد را ها دولت خارجی سیاست تغییرات
تطبیق عدم یا انطباق میزان انگاري سازه رویکرد هاي مؤلفه

  .شود می مشخص انگاري سازه رویکرد
بـدکارکردي  علت که تاس این مقاله این اصلی سؤال

 مقام در بود؟ چه وي حکومت دوران در قذافی خارجی
سرمنشأ عنوان  به قذافی افکار تضاد که شود می مطرح فرضیه
مؤلفه اساس بر المللی بین و اي منطقه ذهنی بینا معانی با وي،

بود حکومتش دوران در وي خارجی سیاست بدکارکردي
نظـري  مباحـث  به نخست بخش در .است شده سازماندهی
تحلیل دوم بخش در و شود می پرداخته قذافی شخصیت

نتیجه درنهایت و شود می مطرح انگاري سازه نظریۀ اساس

  انگاري سازه نظري مفاهیم .1
اجتماعی و سیاسی هاي پدیده مطالعۀ در انگاري سازه رویکرد .1- 1

هستی لحاظ به نظریه، درون هاي تفاوت رغم به انگاري سازه
واقعیـت  اجتمـاعی  سـاخت  در معرفتی ساختارهاي و ها رویه

گرا علم و تفسیرگرا پردازان نظریه به توان می شناسی معرفت
تــوان مــی رویکــرد، ایــن ةاســتفاد مــورد اصــلی مفــاهیم

قواعـد،  هنجارها، گفتمان، معنایی، ساختارهاي ساختاریابی،
عبارتند انگاري سازه مفروضات جملهاز .شمرد بر را غیرهو
منافع و ها دولت کنش هویت، )2 ؛مؤثرند واقعیت تکوین در
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 سیاسـت  تحلیـل  در بنـابراین، 
 ها، طلبی جاه نیات، ها، دغدغه

 .داد قـرار  توجـه  مـورد  را باورهایشـان 
 هـا  ایـده  و باورها هنجارها، به

 :Wendt, 2000( شد واقع مؤثر

 90 دهۀ در الملل بین روابط در
 نئورئالیسـتی،  نظریـۀ  و انتقـادي 

 دو از هـایی  جنبـه  و برقرار، 
 سـرد،  جنـگ  آمیـز  مسـالمت 

 چراکـه  شکست، هم در را ها
 تـوان  و بودنـد  نکـرده  بینی پیش
 طـرف  یـک  از 1990 دهـۀ  از
 حقوق زیست، محیط مسائل 

 هـاي  هویت به معتقد که رئالیستی
 رابطـۀ  بودند معتقد انگاري سازه

 دو کـه  اسـت  معنـایی  و درك
 دولتـی  هـیچ  براي ذاتاً خود در

 بـه  را بـاور  ایـن  طـرفین  توسط
 رابطـۀ  و معنایی افق یک در 

 اسـت  رهیـافتی  انگاري سازه
 تبیـین  در گـرا  انعکـاس  موضع
 مفروضـات  از تعـدادي  پذیرش
 دیــدگاه اســاس بــر .کنـد  رد
 خـود،  رفتارهـاي  در توانند نمی

 در .بزننـد  دسـت  اقـدامی  هـر 
 میـزان  نیـز  و آنها هنجارهاي

بنـابراین،  هسـتند؛  یکدیگر بخشِ قوام کارگزاران و ساختارها )3
دغدغه منافع، :شامل دولتمردان تمایالت باید ها دولت خارجی

باورهایشـان  و اعتقـادات  نادرسـت،  و درسـت  محاسبات
به دادن اهمیت در الملل بین جامعۀ پردازان نظریه نگرش

مؤثر انگاري سازه نظریۀ بر ی،الملل بین و داخلی سطح دو در
در انگاري سازه گسترش و ظهور در عامل چندین .(3-10
انتقـادي  نظریۀ بین تضاد به توجه با )1 :جمله از بودند، مؤثر
 نظریه دو بین ارتباطی یپل کرد تالش انگاري سازه نظریۀ
مسـالمت  پایـان  )2 کند؛ رد را آنها از هایی جنبه و اتخاذ را نظریه
ها نولیبرال و گراها نوواقع گري تبیین و سازي مفهوم قدرت

پیش را دوقطبی جهانی نظم ساختاريِ تحوالت کدام هیچ
از جهـانی  تحـوالت  )3 نداشـتند؛  نیز را آن درست درك
 ،دولتی غیر بازیگران تعداد مثل جدید هاي ییپویا آبستن
  ).90-100 :1384 نیا، دانش( بود غیرهو تروریسم بشر،

رئالیستی متفکران محورانۀ  قدرت يها دیدگاه برخالف
سازه متفکران بودند، پیشینی منافع و مفروض و مشخص
درك اسـاس  بر و گیرد می شکل تعامل در دشمن و دوست
در چیز هیچ رو، ازاین شوند؛ می قائل یکدیگر براي طرف
توسط ادبیات و رفتار از خاصی نوع تکرار ولی ندارد، معنا

 هویت نگرش این در .است آورده در ساختاري صورت 
سازه .گیرد می شکل نمادین و زبانی بستر یک در و بیناذهنی

موضع از هم و گرا عقالنیت وضعم از هم است تالش در که
پذیرش ضمن و شود مند بهره اجتماعی و سیاسی هاي پدیده

رد نیــز را آنهــا مفروضـات  از اي پــاره فــوق، رهیافـت  دو
نمی ها دولت منافع، بر هنجارها تقدم دلیل به انگاري سازه

هـر  بـه  منـافع  به رسیدن براي و بگیرند نادیده را هنجارها
هنجارهاي تفاوت از ناشی کشورها رفتار تفاوت المللی، بین عرصۀ



(Wendt,.  
 دهنـد  می شکل را منافع بلکه

 رهیافـت  .کننـد  مـی  تغییـر  نیـز 
 گیـري  شـکل  در تواننـد  مـی  
 انهانگار سازه دیدگاه اساس بر
 اسـت  معنایی اساس بر ها دولت

 بـه  هویـت  که است امر این
 ثابـت  نسـبتاً  فهم معناي به هویت
 و منـافع  کنشـگران  ).1383مشـیرزاده، 

 همـان  یعنـی  آورنـد،  می دست
 و هسـتند  اي رابطـه  اموري منافع

 برجسـتۀ  شـمندان یاند از .شـوند 
ـ  ،بارنـت  چلیم ،نگ  کالسین
   .کرد اشاره

 را الملـل  بین نظام هنجار، فاقد
 .یابـد  مـی  قـوام  تکـرار  قابـل 

 الملـل  بـین  روابـط  در مرکـزي 
 وي .شود می دیده نظم نیز تعارض
 انسـانی  کـارگزاران  توسـط  کـه 

 کردارهـا  .کردارهاسـت  اونـف 
 معنا داراي باید بسازند را واقعیت

 زیـرا  ؛سـت معنا داراي کشورها
 در ونـت  الکساندر .گیرد می 
 آنارشـی  گوید، می و کند می 

 خصـلت  دلیـل  بـه  را وضـعیت 

(Wendt, 1994: 2-8 است هنجارها این از ها دولت تأثیرپذیري

بلکه نیستند، منافع تابع هنجارها رهیافت این اساس بر
نیـز  هـا  کـنش  یـا  ها رفتار و منافع هنجارها، در تغییر با و

 هـا  هویـت  چگونـه  که پردازد می امر این به انگاري سازه
بر .باشند مؤثر یالملل بین و اي منطقه واگرایی یا گرایی هم

دولت روابط بنابراین، ؛خیزد برمی اجتماعی روابط از منافع
این به توجه با .قدرت توزیع نه قائلند یکدیگر براي آنها که

هویت .است شده تبدیل الملل بین روابط در مهم موضوع
مشـیرزاده، ( اسـت  دیگـران  از انتظـارات  و خود قشن از

دست به جمعی معانی در مشارکت طریق از را خود هویت
منافع و هویت .کنند می تعریف را ساختارها که اي معانی
شـوند  مـی  تعریـف  ،کنـیم  مـی  تعریـف  موقعیت که زمانی
نگیوار استفان به توان یم الملل نیب روابط در يانگار سازه
اشاره کالرك یانتون و چکل ،وریو ،یراگ ،نیکاتزنسا ،اونف

  آنارشی .2- 1
فاقد آنارشی عنوان  به الملل بین سیاست نفی با کراتوچویل

قابـل  هـاي  رویـه  طریق از که داند می هنجارها از اي مجموعه
مرکـزي  اقتـدار  فقدان وجود با است معتقد نیز اونف نیکالس

تعارض درون در اما است آمیز تعارض روابط این چند هر
کـه  است قواعد از اي شبکه اجتماعی جهان است، معتقد
اونـف  نظر اساس بر انگاري سازه شروع نقطۀ .شود می ایجاد
واقعیت اینکه براي و است فیزیکی و گفتاري اعمال شامل
کشورها خارجی سیاست رفتار اونف دیدگاه اساس بر .باشند
 شکل ها ایده و هنجارها اساس بر خارجی سیاست رفتار

 استفاده هوسرل پدیدارشناسی دیدگاه از آنارشی تعریف
وضـعیت  ایـن  تغییـر  ونت .فهمند می ها دولت که است چیزي

تبیین 
بدکارکردي 
سیاست داخلی 
و خارجی قذافی 
بر اساس منطق 
رویکرد 

انگاري سازه

176



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،هشتمشماره 
  1392پاییز 

177  

 آن بـر  ونـت  آنچـه  .کنـد  نمـی 
 هـابزي،  نوع آنارشی مثالً باشد

 شکل آن هنجارهاي و قواعد
 در ).104 :1384 ،نیـا  دانش

 از .اسـت  الملـل  بـین  نظـام  منطق
 هـا  دولـت  درنتیجـه،  نـدارد؛ 

 امنیـت  بـه  دسـتیابی  بـراي  
 از امـا  .گیـرد  می قرار ها دولت

 .دارد مـا  هویـت  از دیگـران  
 چیـزي  آن آنارشـی  ونـت  نظـر 

 عتوزی و آنارشی .باشد طبیعی
 وجـود  بـه  را نهـادي  منـافع  

ـ   را آنارشـی  اسـت،   تفسـیر  دبای
 اعمـال  از ها دولت تفسیر نتیجۀ

 سـوي  از واحدي کنش مقابل
 آنهـا  کـنش  معنـاي  چـون  .گیـرد 
 کـه  اسـت  چیـزي  آنارشـی  انگـاري 

 دیکتـه  هـا  دولـت  بـه  را زي
 نظـام  در را آنارشـی  شـرایط 

 گـذاري تأثیر و اجتمـاعی  سـاختارهاي 
 حـال   عـین  در و شـده  گرفته

 سـاختارهاي  صرف آفرینندگی
 کـه  طور آن شود، می منوط ها
 سـاختار  گیـري  شـکل  در آن

نمـی  رد را تغییر امکان اما بیند می دشوار آن بودن ذهنی بینا
باشد داشته وجود ساختاري گرا ،که است این دارد تمرکز
قواعد از متأثر ها دولت اجتماعی هاي هویت از خاص اي گونه
دانش( است کانتی یا الکی نوع آنارشی از متفاوت که گیرد می

منطق آنارشی )ساختاري گرایی واقع( اصلی جریان نظریۀ
نـدارد؛  وجود فرادولتی اقتدار المللی بین سیستم در آنها دیدگاه
 رتقد افزایش صدددر محیطی چنین در خود بقاي براي

دولت خارجی سیاست اولویت در امنیت به دستیابی .هستند
 فهـم  و هویـت  بـه  بستگی آنارشی انگاري سازه دیدگاه
نظـر  به اما .دارد امنیت عدم و خودیاري در ریشه آنارشی
طبیعی و ذاتی امري آنکه نه سازند می را آن ها دولت که است

 و ها هویت که انتظاراتی و ادراك برحسب صرفاً قدرت
اسـت،  معتقد ونت .دارد معنا ها دولت کنش براي آورند، می

نتیجۀ بلکه نیست، اجتماعی ساخت یک آنارشی زیرا کرد،
مقابل در الملل بین روابط در بنابراین، ؛است یکدیگر رفتار و

گیـرد  مـی  صورت متفاوت ملی برخورد دشمن و دوست
انگـاري  سـازه  متفکـران  نظر از درمجموع .است متفاوت
زيچیـ  الملـل  بـین  نظـام  ساختار و فهمند می را آن ها دولت
شـرایط  کـه  اسـت  آنهـا  بینـاذهنی  فهـم  و تعامل بلکه ،کند نمی
  ).Wendt, 1992: 5-10( دهد می شکل الملل بین

  کارگزاران و ها ساختار تعامل .2
سـاختارهاي  نقش ،شود می تالش انگاري سازه رویکرد در

گرفته نظر در زمان هم طور به کارگزاران و انسانی موجودات
آفرینندگی به نه مسئله رو، ازاین ؛شود ارائه ساختاري تحلیل یک

ها دولت عملکرد به چیز همه نه و یابد می تقلیل اجتماعی
آن نقـش  و هـا  دولـت  بین توانمندي توزیع بحث در والتز



 بـا  متناسـب  اجتماعی، ساختار
 و فهمیخـود  بـه  وابسـته  سـاختار 
 تعریف معنا، ساختار وسیلۀ به

 طـور  بـه  نـه  و انسـانی  افـراد 
 زمـان  هـم  انگـاران  سازه نظر 

 کـه  اسـت  معتقـد  نـت و .شـود 
 کسـب  .بخشـند  مـی  سازمان
 و نسـبی  يامـر  ذاتـاً  هویـت 

 .نیسـت  ثابت يامر آن به تعهد
 ،بنـابراین  ندارد؛ وجود اجتماعی

 افـت رهی اصـول  جمله از .دهند

 دولـت  )2 هسـتند؛  اجتمـاعی 
 ثابـت  و مسـلم  يرامـ  دولـت، 

 ؛یابنـد  مـی  قـوام  متـداخل  و 
Wendt, 1987: 7.(  

 گیـري  تصمیم .است ناپایدار 
 نظرشـان  بـه  چگونـه  جهـان 

 در تـوان  مـی  را الذکر فوق مطالب

ساختار دعملکر وجود .)140 :1384 ،نیا دانش( کند می مطرح
سـاختار  هسـتی  کـه  ورطـ  همـان  .هاست دولت فهمیخود

به نیز بازیگران منافع و قدرت است، بازیگران کردارهاي
افـراد  کنش و انسان ارادة از مستقل کامالً نه جامعه .شود می

 از اجتماعی هاي کنش .است اجتماعی اشکال تابع مطلق
شـود  می تعیین کارگزاران و اجتماعی ساختارهاي وسیلۀ به

سازمان ها کنش به که دهستن ساختارها بخش قوام جمعی معانی
هویـت  .اسـت  جمعـی  معانی این در مشارکت از ناشی هویت
تعهد و خاص هویت یک اهمیت درنتیجه، است؛ اي رابطه
اجتماعی زمینۀ از مستقل منافع و هستند افعمن بنیان ها هویت
دهند می شکل هم به متقابل صورت  به کارگزار و ساختار
   :از عبارتند انگاري سازه

اجتمـاعی  تعامالت برآیند الملل بین سیاست ساختارهاي )1
دولـت،  هویت )3 است؛ پویا کارگزار بلکه نیست ستاای سوژة

 پیچیـده  هـاي  رویـه  طریق از ها دولت هویت )4 نیست؛
11-7( تغییرند قابل ولی کنند نمی تغییر آسان اگر درنتیجه،

 و موقت امري خارجی و داخلی سیاست بین تمایز
جهـان  کـه  اسـت  این بر مبتنی الملل بین سیاست در گرانکنش
مطالب .کنند می تلقی چگونه آن در را خود نقش و آید می

  :داد نشان زیر شکل
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 بـر  انگـاري  سازه نظریۀ اساس
 تحلیـل  به است مؤثر آنها خارجی
 یتیشخصـ  داراي یقذاف یلک
ـ ا .بـود  متعـادل  ریغ و نی  نی

 مالقـات  يو با هک نگاران روزنامه
 قـذافی  وجود  این با ).5-3 :1390

 تمـامی  و نبـود  1پریشـی  روان
 نادرسـت  توانـد  مـی  قـذافی  
 دریافـت  تـوان  مـی  قذافی بزرگسالی

 بنیـادي  شـیفت  مـثالً ( زیرکانـه 
 هـر  سـلب  یـا  و افغانستان و

 مردمـی  هاي کمیته به آن واگذاري
                                                                
1. Psychosis 

رفتار کنشگران

تعامل میان 
کنشگران

  قذافی رفتارشناختی و شناختی روان تحلیل .3
اساس بر کارگزارن شخصیتی هاي ویژگی و نگرش ازآنجاکه

خارجی سیاست رفتار و منافع بیناذهنی، معانی گیري شکل
ک طور به .شود می پرداخته قذافی شخصیت شناختی روان

یب خودبزرگ ،ینیب شیپ قابل ریغ اعتماد،  قابل ریغ ده،یچیپ
روزنامه و خبرنگاران یتمام  باًیتقر را یتیشخص يها یژگیو
1390 ،زاده قاسم( نندک یم دییتأ بودند، ردهک وگو گفت و

روان تشخیص بر دال عالئم گونه هر و هذیانی افکار دچار
 بـودن  هذیانی یا دیوانه بر مبنی کارشناسانه غیر ادعاهاي

بزرگسالی زندگی شئونات از بسیاري کردن دنبال با .باشد
زیرکانـه  و منطقـی  کامالً طور هب واقعاً که دارد وجود مواقعی
و عراق به امریکا حملۀ از پس اي خاورمیانه هاي سیاست

واگذاري و داري مملکت در خویش ظاهري  مسئولیت گونه
                         

معانی بیناذهنی

هویت

رفتار کنشگرانمنافع



 و اسـت  کـرده  رفتـار  )افریقا
 توانـد  مـی  شناسی روان تفسیر
 همـان  وي شخصـیت  تـأثیر 

 و دهنـد  مـی  تحویـل  او بـه  
 درك ،بنـابراین  ؛دهنـد  می جلوه

 سیاسـی  معـادالت  در اسـت 
 آمیـز  استرس شرایط تحت او
 شـکل   بـه  مطبوعـاتی  هـاي  

 ادراکـش  خاصـی  هـاي  استرس
 ایـن  .کـرد  مـی  سـقوط  نرمـال 

borderline personality disorder( در 
 در گسـترده  و فراگیر ثباتی بی

 )تفکـر  بـدون  عمـل ( ورزي

 عبـارت  در رفتـار  و خلـق  در
ـ ا بـروز  نمونـۀ  .باشـد  نهفتـه   نی

 شـورش  يابتدا در او يروها
 در کـامالً  او .بودنـد  »يبنغاز
ـ ا در .کرد ی  وعـده  زمـان  نی

 از امـا  .پرداخت خواهد خانه
 دیگـر  وقتـی  خصـوص  به و

 کـردن  پشـت  مـثالً ( کرد نمی
 کـاهی  ارزش و شـدن  تـرك  
 که را عرب اصیل جنگاور تصویر

   .ساخت می نمایان

                                                                
1. Reality Testing 

افریقا اتحادیۀ تشکیل یا و ـ لیبی در دولتی هاي اداره نام به ـ
تفسیر این اما .بود نشده مختل وي در 1آزمایی واقعیت قدرت
تـأثیر  تحـت  قـذافی  کـارگزاران  وقتی که باشد داشته مصداق

 و نموده فیلتر بشنود، دارد دوست قذافی که را چیزهایی
جلوه هست، آنچه از کمتر را وي حکومت فروپاشی خطر
اسـت  ممکن حال  عین در اما شود می حفظ واقعیت از قذافی
او که مواقعی حال بااین .شود غلط هاي گیري تصمیم دچار
 مصـاحبه  و هـا  سخنرانی در را خود قضاوت داشت قرار

استرس تحت و نمود می ایراد تردید و تزلزل با توأم سخنانی
نرمـال  حد زیر به و شد می مختل کارکردش و تحریف دچار

disorder( مرزي شخصیت اختالل یادآور تواند می ها ویژگی

بی شامل مرزي شخصیت اختالل هاي مشخصه .باشد وي
ورزي تکانش نیز و فردي بین روابط خود، از تصویر ،عواطف

  ).Saddock, Saddock, Ruiz, 2009: 2222( است
در نااسـتواري  ایـن  رسـد  می نظر به قذافی مورد در
نهفتـه  »قدرت دادن دست از و قدرت به دستیابی« کلیدي
روهاین که بود یهنگام ت،یموفق زمان در يمرز اتیخصوص
بنغاز« شهر يسو به شرفتیپ حال در یچندان مقاومت بدون
یم يریناپذ بیآس احساس و داشت قرار سرخوش یحالت
خانه به خانه يجوو جست به دشمنانش ردنک دایپ يبرا داد

و بود فشار تحت و کشید می رنج که هنگامی دیگر سوي
نمی نگاه مرتبه عالی  و قدرتمند رهبري چشم به او به کسی
 جهت امانی بی  تالش )خاورمیانه و غربی سران از برخی
تصویر و داد می ترتیب شده، تحمیل هاي شکست از ناشی

نمایان خود از ،کرد خواهد ایستادگی تر قوي نیروهاي برابر در
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 مـنش  و زبان در کامالً 1خودشیفته
 سـخنانش  ایـراد  بـراي  مفـرد 
 ،یعبـارت  بـه  ».هستند من عاشق
 هک یسانک و دارند دوست مرا
 یخـارج  یـک تحر جـۀ ینت ن

Saddock, Saddock, Ruiz, 2009:

 دارنـد  انتظار مردم از افرادي
 مشـهور  خواهان شدت به .کنند

 شایسـتگی  و برترند دیگران
 اي کاره من« کرد اظهار افریقا

 بـه  نسـبت  اعتنـایی  بـی  و غرور
 از ناشــی آلــود خشــم هــاي واکــنش

 وجـود  بـر  يتأییـد  مهـر  وي،
 هـاي  اخـتالل  درمجمـوع  .شود
 ایـن  تأییـد  براي یابند می ادامه

 او .نمـود  اشاره 1974 نوامبر 
 کـه  کـرد  ارائـه  گرایـی  سـوم 
 جهـان  در دموکراسـی  و کمونیسـم 
 خودشیفتگی شناختی، روان تبیینی
 دهـد  رخ پـایین  نفس عزت 
 الملـل  بـین  روابـط  صحنۀ در

 سـران  میـان  شـدن  تحسـین 

 دچـار  وي احتمـاالً  دهـد  مـی 
 و رفتـار  ثبـاتی  بـی  افکـار،  در

 اخـتالل  بـه  مبـتال  افراد بارز
                                                                
1. Narcissistic Personality Disorder

خودشیفته شخصیت اختالل هاي ویژگی دیگر سوي از
مفـرد  شـخص  اول از خاصـی  تـرجیح  با و بود هویدا قذافی
عاشق همه من، مردم« :دیگو یم هکنیا مثل .نمود می استفاده

مرا همه من مردم« :گفت همچنین او .بود محور من یلیخ
نیا و ستندین من مردم واقعاً  نند،ک یم تظاهرات من ضد بر

 :BBC News – Full interview with Col Gaddafi(، )2009( »است

افرادي چنین ،اختالل این تشخیصی معیارهاي با همسو .)2221
کنند تحسینشان مدام و بدانند را آنها ویژة هاي توانایی قدر
دیگران از هستند، خاص و استثنایی معتقدند چون هستند شدن

افریقا اتحادیۀ تأسیس پی در قذافی عالوه به .دارند را ستایش
غرور ،همدلی فقدان .»هستم افریقا شاهان شاه فقط نیستم،

واکــنش دادن نشــان یــا و مردمــی جنــبش و اعتراضــات
وي، حکومـت  علیـه  انتقاد گونه هر به نسبت خودشیفتگی

شود می شمرده وي شخصیت در خودشیفتگی هاي ویژگی
ادامه مکان و زمان طول در و دارند مزمن سیري شخصیتی

 نهم در او سخنرانی به توان می سرهنگ مورد در مطلب
سـوم  جهـان  نظریۀ عنوان تحت را حکومتی جدید مدل یک

کمونیسـم  جـایگزین  دور چنـدان  نه اي آینده در بود معتقد
تبیینی در حال هر به ).The Green Book, 43-69( شد خواهد

 و ناامنی عمیق احساسات دواندن ریشه دلیل به تواند می
در ویژه هب چشمگیر اقداماتی با کرد می کوشش سرهنگ و

تحسـین  و خودنمایی توجه، کسب براي را خود اساسی نیازهاي
  .نماید سیراب منطقه

مـی  نشـان  قـذافی  روانی هاي حالت بررسی درنهایت
در روانـی  مشـکل  این .است بدبینی یا سوءظن )پارانویا(

بارز ویژگی .بود مشهود کامالً رفتارش و عواطف در نوسان
                         

Narcissistic Personality Disorder 



 ،دیگـران  بـه  نسـبت  دیـرین 
 و یـافتن  براي اطراف محیط 

 اسـت  ،کننـد  می تأیید را زیانمند
 قـذافی،  در پارانوئیـدي  نگـرش 

 اعتمـاد  مردي هیچ به محافظت،
 حفاظـت  تا گیرد می خدمت
 هنگـامی  را خارجی نیروهاي

 شـورش  علـت  او مثـال  بـراي 
 مـدعی  گاهی و داد می نسبت

 داروهـاي  بـا  شـده  مخلـوط  
 کـه  هنگـامی  حتـی  کـه  بـود 

 بـه  رسیدن اوایل همان از و پرداخت
 بـه  اي خدشه مبادا تا کند ترور

ـ   تـورق  و هـا  مصـاحبه  الي هالب
 قابـل  زیـر  شـکل  بـه  سرهنگ

                                                                
1. Paranoid Personality Disorder 

دیـرین  و فراگیـر  بـدگمانی  و اعتمـادي  بی 1پارانوئید شخصیت
 وارسی به گرایش و اعتنایی بی به تنسب زیاد حساسیت

زیانمند هاي نگرش و افکار که هایی نشانه گزینشی برداشتنِ
نگـرش  از برجسته مثالی .)1384:351 ،سلیگمن و روزنهان(

محافظت، براي که جایی تا است اطرافیانش به وي اعتمادي بی
خدمت به را دختران از لشکري دلیل، همین به شاید و کند نمی
نیروهاي همواره سرهنگ این بر افزون .بگیرند عهده به را او از
بـراي  .دانسـت  می مقصر نشست نمی ثمر به تصمیماتش که

نسبت القاعده نیروهاي و غرب سران تحریک به را لیبی مردم
مخلـوط  هـاي  نوشـیدنی  مصـرف  نتیجۀ در ها ناآرامی این شد می

بـود  جـایی  آن تـا  سرهنگ بدبینی آن بر افزون .زاست توهم
پرداخت می آنها تعقیب به گریختند، می لیبی از مخالفان،
ترور امریکا در را لیبیایی فراریان کرد تالش حتی حکومت
ـ  از درمجمـوع  .شـود  وارد آنها سوي از وي حکومت الب
سرهنگ روانی شناسی آسیب دیاگرام قذافی زندگی در اجمالی
   :است نمایش
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  قذافی

  
 اخـتالالت  متمـایز  گـذاري  تشـخیص 

 اقـدام  مطبوعـاتی  هـاي   مصـاحبه 
 طـور  بـه  کالسـتر  یـک  در نشـانگان 

 تفسیر در مهم گر میانجی یک
 مفسران برخی کارشناسانۀ غیر
 »اسـتعمار  تحـت  ییافریقـا  عربـی 
 و بـدوي  آمیـز،  جنون قذافی 

 سـوم  دهـۀ  هنـوز  کـه  زمانی
 غربـی  هاي دولت تحریم سایۀ

 هـاي  تحلیـل  بـا  ایـن  و نمایـد 
 دو در قـذافی  هـاي  ناکـامی  

 که بود کرده ایجاد را وضعیتی
 ذهنـی،  يهـا  انینـاتو  بتواننـد 

اختالل
شخصیت 
خودشیفته

قذافی روانی شناسی آسیب .1 شماره دیاگرام

تشـخیص  شـناختی،  روان تحلیـل  نظـر  از وجـود   ایـن  با
مصـاحبه  مطالعـۀ  و بیـوگرافی  بر تکیه با الذکر فوق شخصیت

نشـانگان  ایـن  همـۀ  است بهتر ولی ،نیست دقیقی چندان
یک داشت توجه باید صورت هر در .شود نگریسته تجمعی
غیر اظهارات پس در اوقات اغلب در قذافی سیاسی رفتار
عربـی  فرهنـگ « با ناآشنایی آن و مانده باقی مغفول غربی
 هاي واکنش از بسیاري است شده باعث عامل این .است

زمانی از سرهنگ آنکه حال .شود شمرده عقل عیار از دور  به
سایۀ زیر حتی آن از پس سال 42 تا بود نشده آغاز عمرش
نمایـد  حفـظ  را خود حکومت و تسلط بود توانسته همچنان
 رغم به که گفت باید درمجموع .ندارد همخوانی مفسران

وضعیتی سرد جنگ دوران فضاي ،خود سیاسی اقتدار اول دهۀ
بتواننـد  خطابـه  سـطح  در حـداقل  قـذافی  هماننـد  هایی چهره

آسیب شناسی 
روانی 
قذافی

اختالل
شخصیت 
مرزي

اختالل
شخصیت 
پارانوئید



 دیگـر  بیـان  بـه  .نماینـد  پنهـان 
 يا منطقـه  سیاسی هاي بلوك

 داد مـی  اجازه خود سطح در
 قـرار  خود بقاي دستمایۀ را خود

 اسـتوار  فرض پیش این بر و 
 کنشـگر  مثابـۀ  به را دولت رهیافت،
ـ  مـی  گیـري  موضع ،کند  و دنمای
 نقـش  بـه  ریـه نظ این دادن اهمیت

 خـارجی  سیاسـت  بـر  داخلـی 
 :قبیـل  از قـدرت  مادي منابع 

 قـدرت  افـزاري  نـرم  و معنـوي 
 واکـنش  و کـنش  در فرهنگـی 

 هـا  دولـت  خـارجی  سیاست 
 انگـاري  سـازه  رویکـرد  منظـر 
 سیاسـت  اصـلی،  جریـان  در
 در اسـت،  پیشـینی  و عینـی  
 جامعـۀ  و ملـی  جامعـۀ  ــ  دیگـران 

 و داخلـی  جامعـۀ  توجـه  مـورد 
 برهـۀ  هـر  در خاص هاي ارزش
 اهداف در تغییر انگاري سازه

 سیاسـت  در هـا  دولت رفتار 
 میـزان  نیـز  و یالمللـ  بـین  و
 هـا  دولـت  هاي رفتار تشابه دیگر

 بینـی  پـیش  درنتیجـه،  اسـت؛ 

پنهـان  را خود شخصیت روانی، هاي کژتابی و ایدئولوژیکی
بلوك ایجاد در او ناتوانی و قذافی پارانوئیدي کامالً شخصیت

در که شد می پنهان سرد جنگ غبارآلود فضاي در چنان آن
خود سیاسی يها رجزخوانی و خطابه سطح بتواند قذافی
  .دهد

  انگاري سازه چهارچوب در قذافی خارجی سیاست .3- 1
 است داشته يزیاد تأثیر خارجی سیاست بر انگاري سازه
رهیافت، این .سازند می را خود جهان کنشگران، که است
کند می منعقد دادقرار که کنشگري یعنی گیرد؛ می نظر در

اهمیت .گیرد می  تصمیم مختلف مسائل مورد در همچنین
داخلـی  عوامل تأثیر بیانگر ملی، جامعۀ پویاي و فعال کارگزار

 و عوامل کنار در انگاري سازه دیدگاه از رو، ازاین ؛است
معنـوي  عوامـل  وغیره انرژي معدنی، مواد جمعیت، سرزمین،

فرهنگـی  عوامـل  سایر و مذهب ایدئولوژي، و تفکر طرز مانند
سیاست رفتار در ها مؤلفه و عوامل این همۀ .است مؤثر ها دولت
منظـر  از معنـوي  عوامـل  گرفتن ادیدهن بنابراین، ؛هستند مؤثر

در اگـر  .شـود  می خارجی سیاست ناقص شناخت موجب
 منـافع  و قالنـی ع محاسـبات  از ناشـی  ها دولت خارجی

دیگـران  انتظـارات  از ناشـی  هـا  دولـت  رفتار انگاري سازه
مـورد  هاي ارزش به بسته ها دولت .بود خواهد ـ یالملل بین
ارزش به آنها دادن محوریت و مختلف مقاطع در یالملل بین

سازه دیدگاه اساس بر .کند می تغییر اهدافشان و منافع ،زمانی
 تفاوت .نیست ممکنغیر اما است دشوار چند هر منافع و

و ملـی  جامعـۀ  هنجارهـاي  از آنها فهم در ریشه خارجی،
دیگر طرف از .دارد یادشده هنجارهاي از آنها پذیريتأثیر
اسـت؛  یالمللـ  بـین  هنجارهـاي  از آنها پذیريتأثیر از ناشی نیز
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 و داخلـی  و یالملل بین هنجارهاي
Wendt, 1992: 1-6.(  

 .پرداخـت  قـذافی  خـارجی  سیاسـت 
 آزاد افسران از يا مجموعه با
 سـپتامبر  مـاه  در ینظـام  يودتـا 
 را خـود  اقـدام  بایـد  کودتا طریق
 سیاسی نظام تأسیس و سبز کتاب
 داخلی، فضاي با متناسب که 
 يودتاهـا ک و هـا  امیق دهۀ ،ی

 تـا  قـا یافر شمال از هک بودند
ـ ا در انیـ نظام  سـمبل  دوره نی

 آزاد یغرب استعمارگران اسارت
 سـم یونالیناس شـعار  حـول  ز
 قـدرت  گـرفتن  دست به و قذافی
 را ادریـس  ملـک  سلطنتی رژیم

 معنـی  بـه  سوسیالیسـم  گرایـی، 
 مقـوالتی  جملـه  از عربـی  وحـدت 

 توجـه  .بودند هنجاري و ارزشی
 و يا منطقـه  داخلـی،  عوامـل 

ـ  کشورهاي نفوذ و ایتالیا  از یغرب
 جریـان  در اسـرائیل  از غرب

 شـده  غرب به نسبت منفی نگرش
 بـه  لیبـی  توجـه  دیگر عامل 

 نگرانـی  موجـب  دوقطبی نظام
 کردنـد  مـی  احسـاس  چراکـه 

 هـاي  ارزش گفـت  توان می .
 هـاي  ارزش و هـا  ارج بازتـاب 

هنجارهاي که است ممکن زمانی کشور یک خارجی سیاست
6( شوند شناسایی همدیگر بر هنجارها آن متقابل اتتأثیر

سیاسـت  بررسی به توان می نظري موارد به توجه با
با یسالگ 27 سن در هک بود یبیل ارتش دوم ستون یقذاف

ودتـا ک یـک  قیطر از عبدالناصر جمال مصرِ يالگو مطابق
طریق از رسیدن قدرت به از بعد .دیرس قدرت به ،1969
کتاب نوشتن با رو، ازاین نمود؛ می توجیه لیبی مردم براي
 کند ایجاد اي ارزشی نظام کرد سعی آن اساس بر جدید
یقذاف يزمامدار نخست دهۀ .باشد المللی بین و اي منطقه

بودند انینظام نیا ،تحوالت نیا در .بود عرب جهان در یاپیپ
نظام درواقـع  .گرفتنـد  دست در را قدرت انهیخاورم شرق
اسارت يبندها از یتازگ به هک بودند ییها ملت یخواه آرمان
زیـ ن هـا  میرژ نیا عمدة یومتکح مدل و الگو .بودند شده
قذافی کودتاي ).1-4 :1390 احمدي،( بود زکمتمر عرب
رژیم جمعی و نقشی نوعی، هویت ،شد سبب وي توسط

گرایـی،  اسـالم  .سـازد  دگرگون خود خاص نگرش اساس بر
وحـدت  و امپریالیسـم  با مبارزه آزادي، اجتماعی، عدالت
ارزشی بار داراي قذافی حکومتی نظام ساختار در که بودند

عوامـل  از ناشـی  قـذافی  رژیم توسط ها ارزش و ها ارج این به
ایتالیا استعمار تلخ تجربۀ داخلی سطح در .بود المللی بین

غرب حمایت و ادریس ملک دورة در لیبی بر انگلیس جمله
نگرش نوعی گیري شکل موجب اسرائیل و اعراب جنگ
 عربی ناسیونالیسم و ناصریسم تأثیر منطقه سطح در .بود

نظام حاکمیت یالملل بین سطح در و بود گرایی سوم جهان
چراکـه  بـود،  شـده  لیبی جمله از سوم جهان يکشورها برخی
.کنند می تهدید را آنها استقالل و امنیت قدرت هاي قطب
بازتـاب  حدودي تا او حکومت اول دهۀ در قذافی توجه مورد



 با منطبق مقطع این در قذافی
 جملـه  از یالملل بین جامعۀ انتظارات
 ایـن  در قـذافی  بنـابراین،  ؛بود
 فاعـل  عنـوان   بـه  خـود،  از ی

 نظریـۀ  اسـاس  بـر  .کنـد  ایجـاد 
 شـده،  نهادینه ساختارهاي عنوان
 اساس بر لیبی، حاکم عنوان  به

 اول، دهـۀ  در .کنـد  مـی  دنبـال 
 یالمللـ  بـین  و يا منطقه فضاي

 یـاور  و یـار  را خـود  شناسـد، 
 به هرچند نویسد، می را سبز

 اسـت  صـدد در گرایی سوم 
 گرایی سوم جهان تئوري ،زسب

 اصـلی  منبـع  کـه  هسـتند  هایی
 بـر  تکیـه  بـا  قذافی درواقع 
 منافع نموده، تعریف را خود 
 سـطح  در را آنهـا  آیـد  مـی  بـر 

 هماهنـگ  دیگر هاي دولت با
 شـکل  متفـاوت  خـارجی  سیاسـت 
 رفتـار  و منـافع  ،هـا  دولـت  مشابه
 رو، ازایـن  ؛آورد مـی  وجـود  

 ساختارهاي بلکه نیست، مشهود
 و ملـی  نـافع م بـر  ها دولت براي

 شـوروي  فروپاشی تا 1969 
 ،امریکـا  جمله از کشورها از 

قذافی خارجی سیاست رفتار اساس این بر .بود نیز لیبی مردم
انتظارات با محض تغایر در اام بود، ملی جامعۀ انتظارات

بود شرق بلوك با همراه هرچند داشت، قرار غرب جهان
یالمللـ  بـین  و ملـی  جامعـۀ  انتظارات بین نتوانست دوره

ایجـاد  منطقـی  انسـجام  و تعـادل  سـازه،  سازندة و کارگزار
عنوان  به یالملل بین و يا منطقه ،داخلی شرایط انگاري سازه

به قذافی درنهایت .دهند می شکل را قذافی رژیم هویت
دنبـال  را خـود  خارجی سیاست اهداف و منافع هویت، این

فضاي مردم، مطالبات و ها ارزش شامل قذافی ارزشی فضاي
شناسـد،  مـی  خوب را یالملل بین نظام قذافی دهه این در .است
سبز کتاب خود بودن شرقی توجیه براي داند، می شرق تفکر
 جهان تئوري طرح با اما است متمایل شرق بلوك سمت
سب کتاب درواقع .کند جدا غرب و شرق از را خود مسیر

هایی سازه قذافی هاي اندیشه و افکار و سیاسی نظام نوع و
 .دهند می شکل را قذافی داخلی و خارجی سیاست رفتار
 میرژ هویت کند، می ایجاد که اي ارزشی و معرفتی نظام
بـر  صدددر سپس و کند می مشخص آن اساس بر را ملی

   .درآورد اجرا به یالملل بین و يا منطقه
با است ممکن ها، دولت نگاه نوع خارجی، سطح در

سیاسـت  رفتـار  و منـافع  آن، نتیجـۀ  در کـه  باشد متضاد یا
مشابه نگرش یعنی است، صادق نیز آن برعکس .گیرد می

 بـه  انگـاري  سازه نظریۀ اساس بر مشابه خارجی سیاست
مشهود منافع از ناشی صرفاً ها دولت خارجی سیاست رفتار

براي خاص هویت ایجاد با نیز محیط و ها ارزش پیچیده،
  .هستند مؤثر ها،آن خارجی سیاست رفتار

 سال از یعنی خود، سالۀ42 حکومت آغاز از قذافی
 تعدادي به نسبت خصمانه رفتار نگرش، این تأثیر تحت
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 بـه  منجـر  داشـت  عربـی  کشورهاي
 هـاي  ارزش بـر  افـزون  .شد 
 امـر  واقعیت .بود گذارتأثیر وي

 آن زایـش  بسـتر  کـه  مـدرن 
 خصـلت  خـود  پـویش  مرحلـۀ 

 از اسـتفاده  فرهنگـی،  تعـامالت 
 نوسـازي  منظـور  به مقطع این
 گـذاري تأثیر میزان گویاي رسیده،

 تعریف بر آن اتتأثیر و نظام
 نوسـازي  درنتیجـه،  اسـت؛  قبلی

 بیمـه  مسکن، ،آموزش جمله
 نخسـت  دهـۀ  درواقـع  ).25-

 جنـگ  در عـرب  يهـا  ارتـش 
 عـرب  منظومـه  شـدة  یزخمـ 

 نقـش  یقـذاف  هک بود عرب 
 و حـل  در عـرب  جهان منظومۀ
 اهشک موجب عرب يها ي
 يالگـو  دیشـد  ضـعف  و عـرب 

ـ ا در یقـذاف  معمـر  .شـد   نی
 سـازمان  ریـ نظ طلـب  ییجـدا 
 ا،یـ تالیا در سرخ يگاردهایبر

 انـه یخاورم و قـا یافر ،یجنـوب 
 دو برابـر  در سـبز  تـاب ک عنوان
 بـه  را یبـ یل یونیـ لیم سـه  شور
ـ  منظومـۀ  با یقذاف   در یغرب

 فهرسـت  صـدر  در یبـ یل نـام 

کشورهاي از که درکی مقابل در .دکر اتخاذ غیرهو اسرائیل
 همکاري حداقل، یا و اتحاد براي تالش و دوستانه رفتار

وي رژیم هویت در نیز غربی هنجارهاي قذافی، شخصی
مـدرن  تمـدن  و مدرنیتـه  گفتمان خصائل از یکی که است این

مرحلـۀ  در ،اسـت  غـرب  بنام یخاص جغرافیایی چهارچوب
تعـامالت  .است کلیت یک مدرنیته .دارد فراگیر و شمول جهان
این در غرب تکنولوژي و آموزشی علمی، مصرفی، وسایل
رسیده، استقالل به تازه کشورهاي سایر مشابه لیبی جامعۀ

نظام حیات از دوره این در هنجارها و ها ارزش این متفاوت
قبلی مقاطع به نسبت کشور این خارجی سیاست و منافع
جمله از خدمات و صنعت ،کشاورزي مختلف هاي عرصه در
-30 :1364 زنـد، ( شـد  واقـع  قـذافی  توجه مورد غیرهو

ارتـش  نیسنگ اریبس ستکش جبران دهۀ به یقذاف يزمامدار
زخمـ  البدک به تازه دیام شدن دهیدم و لیاسرائ و اعراب ژوئن

  .داشت اختصاص
 سمیونالیناس الیسوس مدل يریفراگ شاهد دوم دهۀ 
منظومۀ وستۀیپ يها یامکنا .داشت آن دامنۀ توسعۀ در یمهم

يجمهور اتحاد يالگو ستکش زین و نیفلسط مسئلۀ فصل
عـرب  رهبـران  منفردانـۀ  يها شیگرا شیافزا اعراب، نفوذ
شـد  زمانه اتیمقتض و ازهاین با تعامل در عرب، سمیونالیناس

جـدا  عمـدتاً  يهـا  گـروه  همۀ با باًیتقر را خود روابط دوره،
بر رلند،یا خواه يجمهور ارتش ا،یاسپان در تایا طلب ییجدا

جنـوب  يایکـ امر در یانقالب يها گروه و ژاپن در سرخ ارتش
عنوان با را دخو گرایی سوم جهان ۀینظر و دیبخش مکیتح

شورک نام یقذاف .ردک مطرح سمیمونک و سمیتالیاپک يالگو
 روابط .داد رییتغ »یستیالیسوس یعرب يعظما يریجماه«
نـام  و شـد  رهیـ ت شـدت  بـه  اش يزمامـدار  دوم دهـۀ  انیپا



 و اول دهـۀ  در قذافی ).4-2
 در مختلـف  يهـا  زیرسـاخت 

 سیاسی نظام هاي ارزش ملی 
 شرق با تضاد در حدودي تا 

 وجود با خود حکومت نخست
 عمـدة  اهـداف  از یـک  هیچ به

 اهـداف  و نـابود  عربـی  کشـورهاي 
 اتحاد تحقق عدم دیگر، ناکامی
 .بگیـرد  عهـده  بـر  را آن هبري

 اصـلی  علـت  .شـد  مواجـه  خـارجی 
 همسـویی  دلیـل  بـه  اسـالمی 

 همسـویی  یـا  و غـرب  بـا  غیـره 
 برآمده قذافی خارجی سیاست
 .نبـود  همسـو  عربـی  کشورهاي

 .نشـد  واقع منطقه کشورهاي
 جهان که شد می آن از مانع دوقطبی

 بـین  سـوم  جهـان  سرکشورهاي
 دیگـر  طـرف  از .سـازند  خـود 

 بـراي  آنهـا  عالقـۀ  و امنیتـی 
 اسـالمی  یا عربی ائتالف و اتحاد
 داخلـی  سـطح  در قـذافی  دولت
 اتحـاد  بـراي  عرب جهان رهبر
 موجـب  یالمللـ  بـین  نظـام  ساختار
 ذهنـی  فضـاي  کـه  اسـت  ایـن 

 المللـی  بین و يا منطقه ذهنی
 .کنـد  تـأمین  نتوانست را خود

4 :1390 دهشیار،( گرفت قرار سمیترور یحام يشورهاک
زیرسـاخت  و سوسیالیسـتی  الگـوي  ایجـا  بـا  خـود  حکومت دوم

 سطح در وغیره خدماتی ،صنعتی کشاورزي، هاي عرصه
 هرچند ـ اي فعاالنه خارجی سیاست و برد  پیش را خود

  .دکر اتخاذ ـ غرب و
نخست دهۀ دو در قذافی انگارانه، سازه تحلیل اساس بر

به گرایی سوم جهان نظریۀ بر مبتنی یخاص الگوي اتخاذ
کشـورهاي  کمـک  بـه  را اسـرائیل  نتوانسـت  و نرسـید  خود

ناکامی .کند سد عرب جهان در را امریکا و غرب امپریالیسم
هبرير عربی، اتحاد تشکیل با داشت آرزو قذافی .بود عربی

خـارجی  سیاسـت  در ناکـامی  بـا  قذافی ها زمینه همۀ در
اسـالمی  و عربـی  اتحـاد  تحقـق  در وي ناتوانی قذافی شکست

غیـره و مراکش عربستان، مصر، جمله از یعرب کشورهاي
سیاست رفتار درنتیجه، بود؛ شرق با عربی کشورهاي از رخیب
کشورهاي ویژه به منطقه، ذهنی بینا معانی با وي خاص افکار از

کشورهاي توجه مورد غرب علیه وي واسازانۀ و تهاجمی سیاست
دوقطبی نظام یعنی الملل بین نظام ساختار هاي محدودیت

سرکشورهاي بر رقابت چراکه کند، آفرینی نقش مؤثر طور به سوم
خـود  اردوگاه وارد را آنها تا داشت وجود قدرت قطب دو

امنیتـی  نگرانـی  و یکدیگر اب سوم جهان کشورهاي بین رقابت
اتحاد تحقق از مانع 1960 دهۀ از بعد مخصوصاً نوسازي

دولت قدرت منابع دیگر سوي از .شد می قذافی نظر مورد
رهبر عنوان  به را او عرب جهان این بر افزون .بود محدود
ساختار و اي منطقه داخلی، هاي محدودیت .نداشتند قبول

ایـن  سر بر بحث همۀ .شد قذافی خارجی سیاست ناکامی
ذهنی بینا فضاي و ها واقعیت از دور به و آرمانی فضاي قذافی

خود از دیگران انتظارات درنتیجه، بود؛ زمانی مقطع این در
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 از .شـد  وي خارجی سیاست
 دهـۀ  دو در شـد  موجب قذافی
 همـواره  چراکـه  برسـد،  توافق

 موجـب  منطقه کشورهاي با 
 مـردم  تمـایالت  و داخلی عمومی

 قـذافی  بینـی  خـودبزرگ  درواقع
  
ـ  یتیشخص صورت  به  یانقالب

 عمل در اما شود، دهید اسالم
ـ  و دانـش   را یمبـارزات  يتئـور  ای
 ایـن  بـه  باید قذافی خارجی 
 قبال در او شکنانۀ شالوده و انقالبی

 انگلـیس  امریکـا،  قبیـل  از بـزرگ، 
 .افـزود  کشـور  ایـن  بـر  را الملـل 

 محـرك  کـه  نیـز  نفتی درآمد
 تمــایالت و تروریســتی هــاي

 و انگلـیس  و امریکـا  هـاي  فشـار 
 فروپاشی .داد سوق غرب با 

 ناسیونالیسم کارایی عدم قذافی،
 یالمللـ  بـین  نظام در مختلف

 را المللـی  بـین  جامعـۀ  نیبیناذه
 وجـود  بـه  قذافی که اي داخلی

 شـوروي  فروپاشـی  از بعـد  
 انسـداد  امـا  .داشـت  نیـاز  خـارجی 

 اش، اقتدارگرایانـه  رژیـم  دلیل
 ).Joffe, 2011: 2-8( شـد  او حکومـت 
 فروپاشـی  موجـب  بلکـه  نبود،

سیاست بدکارکردي موجب نیز، دیگران انتظارات به توجه عدم
قذافی بینی خودبزرگ .بود بینی خودبزرگ قذافی منفی نقاط
توافق به مسلمان و عربی کشورهاي با نتواند حکومتش اول
 وا سازش عدم .داشت را عرب جهان رهبري ادعاي وي

عمومی افکار قذافی این بر افزون .شد وي سیاسی انزواي
درواقع .بود بین خودبزرگ چون شناخت نمی رسمیت به را
  .شد داخلی و خارجی محیط با وي ناسازگاري جبمو

به تا بود لیما همواره خود حکومت طول در یقذاف
اسالم جهان در گوارا چه ای و استروک ناصر، حد در جهان در
دانـش  نـه  و شـناخت  یمـ  را جهـان  در قـدرت  تـوازن  نه
 سیاست با ارتباط در ).1-5 :1390 موسوي،( دانست یم

انقالبی خارجی سیاست ديبدکارکر که شود، تأکید نکته
بـزرگ،  هاي قدرت با رویارویی رؤیاي و الملل بین جامعۀ

الملـل  بین فشارهاي و ها تحریم موج 1990 دهۀ تا غیرهو
درآمد و شد مختل کشور آن توسعۀ و رشد روند که اي گونه به

هــاي فعالیــت صــرف بــود، اش ماجراجویانــه هــاي سیاســت
فشـار  ی،المللـ  بـین  هاي تحریم پس آن از .شد اش انقالبی
 مذاکره سمت به را لیبی عربی، کشورهاي برخی تشویق
قذافی، هاي انآرم به عربی کشورهاي توجه عدم و شوروي

مختلف هاي عرصه در وسیع تحوالت بروز آنها کنار در و عربی
بیناذه معانی با همسویی یعنی جدید تحوالت زمینۀ غیرهو

داخلی انسداد و شوروي فروپاشی .ساخت فراهم لیبی براي
 چراکـه  کـرد،  ایجـاد  او رژیم براي مشکالتی بود، آورده

خـارجی  سیاسـت  پیشبرد براي داخلی حمایت به داقلح
دلیل به یاسیس باز فضاي ایجاد براي وي ناتوانی و سیاسی
حکومـت  مشـروعیت  و داخلـی  حمایـت  کاهش به منجر

نبود، شرق بلوك فروپاشی معناي به تنها شوروي فروپاشی



 نیـز  بودنـد  کرده طراحی دوقطبی
 بـی طقدو نظـام  در را خـود  ارزشـی 

 ذهنـی  نظـام  فروپاشـی  موجب
 فروپاشـی  از بعـد  ،غـرب  قبـال 
 نظـام  بـر  مبتنی و بود معلق نوعی
 ایجـاد  نیازمنـد  قذافی .نبود جدید

 رفتـار  و منـافع  و جدیـد  هویـت 
 .شـد  مواجـه  گیـري  تصـمیم 
 نظـام  دادن شـکل  و پـذیري 

 يبرسـاز  .نداشـت  را سرد جنگ
   .بود آن اساس

 صدام و افغانستان علیه امریکا
 و تروریسـم  از حمایـت  خـاطر 
 و نفـت  صـنایع  نیاز ،یالملل بین
 شکنانه شالوده هاي سیاست دلیل

 را کشـورها  داخلـی  حوادث
 خـارجی  سیاسـت  کارآمـدي 

 خارجی، سیاست اهداف و منافع
 از جدیـد  هاي تکنوکرات نفوذ

 حکومـت  سـوي  از واسـازي 
 تولیـد باز توانـد،  مـی  هـا  نگـرش 

 جامعـۀ  بـازیگران  سـایر  با برخورد
 دهـد،  تغییـر  نیـز  را دشمنی 

ــد ــت بازتولی ــارجی سیاس  را خ
 همکـاري  نظـام  در ریشـه  خـارجی 

 مواجـه  بـدکارکردي  بـا  خـارجی 
 نـوعی  خـود  خودبـه  باشـد، 

دوقطبی فضاي در را خود گفتمان بنیان که کشورهایی نوع
ارزشـی  و عرفتـی م نظام که نیز قذافی .دآم می حساب به

موجب وضعیت این .نبود مستثنا امر این از بود کرده تعریف
قبـال  در را سـازش  و تسـلیم  دیپلماسی قذافی .شد قذافی

نوعی  به اسیدیپلم این اما .داد قرار توجه مورد شوروي
جدید شرایط با متناسب جدید ارزشی و فلسفی معرفت،

هویـت  جدیـد،  سازة تا بود، جدید ارزشی و معرفتی نظام
تصـمیم  تعطیلی با او اما .کند برسازي يجدید خارجی سیاست
پـذیري  انعطـاف  ظرفیـت  وي سیاسـی  نظام و نیذه نظام چراکه
جنگ فضاي از مانده باقی بلوك با متناسب جدید سیاسی

اساس بر سیاسی نظام تأسیس نیازمند جدید معرفتی نظام
امریکا جنگ سپتامبر، 11 حادثۀ یادشده عوامل بر افزون

خـاطر  بـه  لیبـی  بـه  امریکـا  حملۀ خطر و عراق در حسین
بین اعتبار گرداندنباز همچنین ،جمعی کشتار هاي سالح
دلیل به یالملل بین انزواي از خروج ،بازسازي به لیبی گاز
حوادث که ملل سازمان جدید رویکرد گیري شکل و واسازانه و
کارآمـدي نا همچنـین  و داد مـی  پیوند یالملل بین امنیت و صلح با

منافع تحقق در حکومتش دهۀ دو از بیش طول در قذافی
نفوذ با قذافی قبلی هاي سازه واسازي موجب خود به خود
واسـازي  ایـن  پـذیرش  .شـد  قـذافی  پسـر  االسـالم  سیف جمله
نگـرش  و هـا  ارزش واسـازي  معنـا  بـدین  ،است کننده تعیین
برخورد و تعامل در ،ملی منافع مجدد تعریف و ها هویت

 و دوستی الگوي طور همین آورد، وجود به را یالملل بین
ــرا ــت زی ــارجی سیاس ــاجمی خ ــی ،ته ــد و بازاندیش بازتولی

خـارجی  سیاسـت  پویـایی  ازآنجاکـه  .کـرد  ناپذیر اجتناب
خـارجی  سیاست چنانچه دارد، یالملل بین سطح در کشورها

باشـد،  نداشـته  را ملـی  منـافع  نرساند ظهور به توانایی و شود
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 بـدکارکردي  بنـابراین،  ؛شـد  
 تـأثیر  سـرانجام  .کـرد  تحمیـل 

 حـالی  در ایـن  کنـد،  اتخاذ غرب
 زیـرا  .بـود  سرد جنگ دوران
 ؛نکـرد  پیـدا  تغییر غرب سوي

 بـه  بایـد  قـذافی  شـرایطی  چنین
 بگیـرد  شـکل  يجدیـد  ارزشی

 .نداشـت  را جدیـد  ارزشی نظام
 وي ارزشـی  نظـام  و سیاسـی 

 قیــعم چـرخش  شــاهد ،یقـذاف 
ـ  یقـذاف  فرزنـدان  شـدن  ـ و هب  ژهی
 روابـط  رده،ک وداع یانقالب ي
 را خـود  یاتم ساتیتأس و د
 اقـدام  یقذاف ه،یریخ سازمان 

 بـر  نیکامر پان يمایهواپ انفجار
 ).10-13 :1383 هـا،  چـی  شیشـه 
 .سـاخت  دگرگـون  یلـ ک هب 
ـ ا از یبیل شورک و بوده هوده  نی
 اتحادیـۀ  کسـب  به( قایافر اتحادیۀ
 سیاسـت  در چـرخش  بـا  خود
 منجـر  وضعیت این .گردید پذیر
 سیاسـت  نزولـی  سـیر  اول دهـۀ 
 ب نقطـۀ  بـه  الف نقطۀ از نتوانست

 بـه  وي خارجی سیاست تجاعی
 داده نشـان  خـارجی  سیاسـت 

 خواهـد  سیاسـی  نخبگـان  دامنگیر صداسرو بی واسازي
تحمیـل  وي بـه  را یادشـده  ضعیتو قذافی، خارجی سیاست
غرب با همسو دیپلماسی قذافی شد، موجب فوق عوامل
دوران هاي ارزش حامل همچنان قذافی ذهنیت که افتاد اتفاق
سوي به چرخش با متناسب وي سیاسی نظام و ارزشی نظام

چنین در .شد آنارشی موجب شوروي فروپاشی بنابراین،
ارزشی نظام تا کرد می سازي بستر و گشت میبر جامعه درون

نظام ایجاد توان وي اما باشد، جدید فضاي با متناسب که
سیاسـی  نظـام  بـا  مقطـع  ایـن  در وي گیـري  جهت و دیپلماسی
قـذاف  يزمامـدار  ســوم دهـۀ  درنتیجــه، ؛داشـت  مغـایرت 

شـدن  بـزرگ  بـا  .بود یبیل یخارج و یداخل يها استیس
يشعارها با یبیل شورک س،یخم و معتصم و االسالم فیس

دیبخش بهبود ایکامر متحدة االتیا ژهیو هب غرب با را خود
 چهارچوب در و داد غرب لیتحو جانبه همه صورت  به
انفجار انیقربان خانوادة به نیسنگ اریبس غرامت پرداخت به

شیشـه ( ردکـ  یسـت یترور هاي اتیعمل گرید و یربکال فراز
 را یبیل يا منطقه يها استیس سوم، دهۀ نیهم در یقذاف
هودهیب عرب ۀیاتحاد در تیعضو هک ردک اعالم رسماً يو

اتحادیۀ سیتأس در یقذاف .سپرد خواهد قایافر به يرو پس
خود حکومت سوم دهۀ در او .ردک فایا یمهم نقش )اروپا

پذیرتأثیر ،الملل بین نظام در گذاريتأثیر جاي به خارجی
دهـۀ  دو بـرخالف  کـه  شـد  منفعالنه خارجی سیاست به

نتوانست قذافی :شد شروع شچرخ این با قذافی خارجی
تجاعیار و نزولی سیر بلکه کند صعود خارجی سیاست در
سیاسـت  در تحـول  این زیر شکل در .شد شروع الف نقطۀ زیر
  .است شده



  
 هاي نشانه تدریج به شد می تر

 در قذافی اقدامات این .گشت
 بـا  امـا  د،کـر  تـأمین  را غـرب 

 اي منفعالنـه  سیاسـت  چنـین 
 یالمللـ  بـین  و يا منطقـه  تحوالت

 شخصـی  منـافع  و شخصی 
 تحمیـل  ملـی  جامعـۀ  بـه  سـنگینی 

 بـا  غرب، به اي هسته دستاوردهاي
 گـرفتن  نادیده و سیاسی انسداد

 چهـارم  دهـۀ  امـا  .شـد  ملـی 
 رییـ تغ یلـ ک طـور  به دهه ن

 ژانـدارم  بـه  عمـالً  و دیبخشـ 
 اروپـا  بـه  قایافر از ارک يرو
ـ ا ی  ۀیـ لک يو هکـ  اسـت  نی
 اروپـا،  در طلـب  ییجـدا  و ی

 بـه  سـتان کپا از يا هسـته  دانـش 
ـ ا برابـر  در .داد قـرار  غـرب   نی

 از بعـد  قـذافی  .شـد  حذف 
 را خـود  نخست :کرد ایجاد
 وحـدت  ریمسـ  در و نـدارد 
 خـود  بـا  يارکـ هم به دعوت

Active Foreign Policy

تر نزدیک خود حکومت سوم دهۀ به قذافی چه هر درواقع
گشت می آشکارتر وي شخصیتی بدکارکردي و ذهنی ناتوانی
غـرب  جهـان  انتظـارات  کامالً چند هر خارجی سیاست رفتار

چنـین  اتخـاذ  علـت  .داشت محض تغایر ملی جامعۀ تظاراتان
تحوالت از بعد حکومتش گونیسرن از ترس قذافی، توسط

 حکومت حفظ قذافی براي ارزش باالترین ازآنجاکه .بود
سـنگینی  هاي هزینه و دکر آن فداي را ملی منافع بود، وي
دستاوردهاي دادن تحویل و زیاد خسارت پرداخت زیرا ،نمود
انسداد همراه به اقدامات این .داشت محض تغایر ملی منافع

ملـی  سـطح  در ناراضـایتی  موجب لیبی، جامعۀ هاي خواسته
نیا در یقذاف .بود بیغر و بیعج اریبس یقذاف يزمامدار
بخشـ  مکیتح انگلستان و ایکامر با را خود روابط .داد جهت
روین یقانون ریغ مهاجرت از يریجلوگ يبرا ترانهیمد حوزة
یقـذاف  یاسیس اتیح از دهه نیا در مهم تۀکن .شد لیتبد

یانقالب يها سازمان با خود نیشیپ روابط به مربوط اسناد
دانـش  انتقـال  نۀیشیپ و اسناد زین و ایآس و یجنوب يایکامر
غـرب  یاطالعـات  يهـا  سـازمان  اریاخت در را شورهاک گرید

 سمیترور یحام يشورهاک فهرست از یبیل نام ت،یوضع
ایجاد چرخش دو خود خارجی سیاست در سپتامبر 11 حادثۀ
نـدارد  انـه یخاورم حـوزة  به يارک گرید هک دینام ییقایفرا یک

دعوت را غرب دوم .ندک یم تکحر قاره نیا يرهبر و قایفرا

Active Foreign Policy 

Passive Foreign Policy 
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 و نـد ک یم متوقف را یبیل يا
 پـروژة  يبـرا  خـارج  از او ه
 او تکـ حر نیا از ایتالیا و س
-10 :1383 حسـینی،  شـاه ( دادند

ـ   و بـوش  رجوجـ  خارجـۀ  ری
 یقـذاف  بـا  آنها  دارید و شتافتند
 هکـ  االسالم فیس او پسر .گرفت

 و شـد  خوانـده  یقـذاف  نـدة 
 خـود  و گفـت  یم ها مصاحبه

 نداشـت  او بـه  یاعتراض تنها
 يها استیس هاضمۀ به شور

 یبـ یل بر يو سالۀ 42 ومتک
 او ،یاسـ یس بسـتۀ  يفضا نی
 .ردک یم خرج خود دلخواه به

 اثر در و یقذاف سالۀ 42 ومت
 ردنک ادهیپ درصدد یقذاف آنچه

 چـرخش  ایـن  .اوردین ارمغان
 و فضـا  که بود داخلی انسداد
 .بود متفاوت او گذشتۀ ذهنیت
 ؛)Joffe, 2011:10-115( شد شروع
 را خـود  نظر مورد داخلی هاي
 سیاسـت  ناکـامی  موجب المللی

 تسـلیم  و خـارجی  سیاست 
 دادن چراکـه  ،شـد  وي هـاي 

 مـردم  بـراي  آنهـا  بـه  لیبی اي
 فروپاشـی  و نارضایتی زمینۀ 

ا هسته برنامۀ کل هک ردک اعالم رسماً ارک نیا يبرا و ردک
هکـ  ییابزارهـا  و هـا  دسـتگاه  یتمام توانند یم ها ییایکمرا

سیانگل فرانسه، .نندک خارج یبیل از است دهیخر يا هسته
دادند نشان سبز چراغ او به ها ییایکمرا و ردندک استقبال

5.(   
ـ را س،یانگلـ  وقـت  ریوز نخست بلر یتون ـ وز سی ی

شتافتند طرابلس به ایتالیا ریوز نخست و فرانسه جمهور سیرئ
گرفت قرار یغرب يها رسانه يها گزارش و اخبار صدر در

نـدة یآ نیجانش عنوان  به بود، دهیگذران سیانگل در را یدوران
مصاحبه در غرب به یبیل اتصال و یبیل در تحول به ازین از دائماً

تنها نه یقذاف .ردک یم یمعرف ها یغرب به ،مدرن جوان یک را
شورک نیا رفتن و یبیل به غرب ورود یعنی دیجد ریمس هکبل

کح اثر در .شمرد یم یبیل ملت و خود نجات راه را یغرب
یا نارک در و شد مکحا شورک نیا در املک یاسیس انسداد
به هکبل بود، ستهیشا هک طور آن نه را شورک رانیکب ثروت
ومتکح یط مردم ۀیروح و نید فرهنگ، چون ییها عرصه

آنچه هک چرا د،ید بیآس شدت به او نادرست يها استیس
ارمغان به برشمرده يها حوزه در یرانیو جز ییا جهینت بود، آن
انسداد و شوروي فروپاشی دلیل به قذافی خارجی سیاست در

ذهنیت با که آورد وجود به یقذاف براي متفاوتی ذهنی معانی
شروع قذافی سیاسی قدرت افول روند که بود مقطع این از

هاي ارزش خود، زمامداري اول دهۀ دو در قذافی بنابراین،
المللی بین و اي منطقه هاي ارزش با آنها تضاد که کرد اتخاذ

 رخشچ حکومتش، آخر دهۀ دو در .شد قذافی خارجی
هـاي  سیاسـت  شکسـت  و ناکـامی  موجـب  غـرب  بـه  کامل

اي هسته دستاوردهاي تسلیم و غرب به زیاد هاي خسارت
 سیسیا کامل انسداد کنار در که بود توجیه قابلغیر لیبی



 کـارگزاران  توسط ها سازه واسازي
 را یالمللـ  بـین  و ملـی  جامعـۀ 

  
 بـه  .شـد  تحـول  دچـار  الملل
 بـراي  قـذافی  شخصـیتی  سازمان
 هـم  خطابـه  سـطح  دیگـر  کـه 

 او ناکارآمـد  خـارجی  سیاست
 او حکومـت  انحطـاط  ۀزمینـ 

 سیاسـی  نظـام  ماننـد  اسـتبدادي 
 امـا  ندارنـد،  ورودي یادشده 

 را حاکمه هیئت شخصی تمایالت
 تعمیق و دهند ارائه ممرد به را
 نقـش  استبدادي، اقتدارگراي 
 وجـود  یـا  خصوصی حوزة اما

 د،نـدار  وجـود  جامعـه  سوي

 توسط سازه ها خلق
  ملی سطح در کارگزارن
 محیط به آن ورود
 قوس یک در بین المللی
صعودي

واسازي و برسازي چرخۀ .ساخت فراهم را وي حکومت
جامعـۀ  سـاحت  درون به نزولی و صعودي سیر یک در فعال
 :دکر مشاهده زیر شکل در توان می

الملل بین نظام ساختار عمالً قذافی، حکومت چهارم دهۀ در
سازمان و ذهنی ناتوانی ،الملل بین نظام ساختار تحول دنبال
کـه  بـود  اینجـا  .شـد  شـدیدتر  و تـر  سخت قدرت، تداوم
سیاست هاي نشانه ،بنابراین ؛باشد او بخش نجات توانست نمی
زمینـ  داخلـی،  سیاسـی  انسداد همراه به که شد آشکار بیشتر
  .شد فراهم

اسـتبدادي  و اقتدارگرا سیاسی هاي نظام در گفت، توان می
 هاي نظام .ندارد وجود جامعه سوي از اي ورودي قذافی

تمایالت از برآمده هاي سیاست ها، نظام این .دارند خروجی
را ها سیاست این دارند، وظیفه ها رسانه و کنند می مطرح

 هاي نظام در .شوند اجرا آمادة طریق، این از تا ببخشند،
اما گسترده، عمومی حوزة .کنند می ایفا ها دولت را اصلی
سوي از ورودي چون رو، ازاین ؛است محدود بسیار یا ندارد

خلق
کارگزارن

ورود و
بین المللی
صعودي

بازخورد سازه هاي 
طراحی شدة جامعۀ ملی 
با نتیجۀ مثبت یا منفی 

به درون ساحت ملی در 
یک قوس نزولی؛ 

درنتیجه، یا سازه مجدداً 
برسازي یا واسازي 

می شود 
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 از مـردم  نارضـایتی  .شود می 
 بـه  مـردم  کـردن  مجبور و آنها
 و گرااقتـدار  دولـت  ايبـر  شـود 
 وجـود  بـه  اعتراضـاتی  هـا،  سیاسـت 

 ملـت  ناحیـۀ  از حکومـت  درنتیجـه، 
 شـدت  بـه  مردمـی  اعتراضـات 

 بـه  نیسـت  حاضـر  و دانـد  ی
 سیاسـی  نظام مورد در ایده این
 مصـر،  و تونس در اسالمی بیداري

 عنـوان   بـه  یعلـ  بـن  نیالعابد
 مسـلمان  مـردم  امیـ ق یقـذاف 

 شروع با یقذاف باالخره .ردک 
ـ ا جوانان ،يبنغاز  را شـهر  نی

ـ جر در یقـذاف  معمـر   انقـالب  انی
 در متخصـص  یلیاسـرائ  ت
 ایـن  .ردکـ  منعقـد  نیسـنگ  ار
 هـاي  ارزش بـا  قـذافی  هاي ارزش
 سیاسـت  و منـافع  متفـاوت،  
 داشـت،  مغایرت ملی اصیل 
 نیـز  وضـعیت  ایـن  .شد می محسوب

 يزمامدار چهارگانۀ يها دوره
 میتسل رغم به ناتو ياعضا و 
ـ  يشـورها ک بـه  او   در یغرب
 رغـم  بـه  زین و انگلستان و ایاسپان
ــور ــارزات دورة در فرانســه جمه  مب
 يشـورها ک مشخص طور به 

 روزید طلب میتسل نیا و روز

 گرفته نایده ها، گذاري سیاست در مردم تمایالت همواره
آنها هاي آزادي و حقوق به توجه عدم دلیل به حاکم نظام

شـود  مـی  موجـب  مستبد، حکومت هاي خروجی پذیرش
سیاسـت  این زیرا باشد، امنیت ارزش ترین مهم استبدادي

درنتیجـه،  سـازد؛  مـی  جدا حکومت از را مردم و آورد می
اعتراضـات  بـا  حکومت شرایطی چنین در .کند می ترس احساس
یمـ  سیاسی نظام حفظ را ارزش باالترین کند، می برخورد

این .ندک واگذار آمیز مسالمت شیوة به را قدرت وجه هیچ
بیداري شرارة نیاول شدن روشن با .بود صادق نیز قذافی
العابد نیز از و خواند هودهیب را تونس مردم امیق یقذاف معمر
قـذاف  نیهمچنـ  .ردک ادی شورک نیا العمر مادام و ستهیشا رهبر
 فیتوص تجربه یب جوان مشت یک ییماجراجو را مصر

بنغاز مردم امیق به خود نشکوا نینخست در و یبیل ملت امیق
معمـر  ارک .خواند زیرآمیتحق الفاظ گرید و موش و معتاد
تکشـر  یـک  بـا  هکـ  شـد  دهیشـ ک آنجا به شورک نیا مردم
اریبسـ  قـرارداد  يا رسـانه  جنـگ  و یغاتیتبل یشناس روان

ارزش و ها ارج ،ها نگرش حد چه تا داد نشان اعتراضات
 هـاي  ارزش و ها نگرش .است بوده وتمتفا ملی، اصیل
 منافع با و بود آورده وجود به متفاوتی خارجی و داخلی
محسوب همکارانش و قذافی شخصی منافع فقط درواقع

دوره در آموز عبرت تۀکن .بود تأثیرگذار وي رژیم سقوط در
 غرب رهبران .است نهفته او اتیح آخر فصل در یقذاف

 یاطالعات کمک زین و غرب يها استیس به یقذاف مطلق
یاسپان در ژهیو هب طلب ییجدا يها سازمان وبکسر و مهار

ــک ــا کم ــال يه ــه يو یم ــار ب ــ يوزکس ــور سیرئ جمه
 و ردندکن رحم شده میتسل شخص نیا به اش، یانتخابات
روزیپر دشمن نیا یسرنگون يبرا ایتالیا و انگلستان فرانسه،



 اسـت،  داده نشـان  تـاریخ  که
 قدرت رغم به باشد، داشته ملی
 گـردد،  مـی  مشـخص  کـه  اینجاسـت 
 همتـراز  یالملل بین ذهنی بینا فضاي
 لیبـی  جامعۀ مشترك ذهنی فضاي

 مـردم  هـاي  خواسـته  گـرفتن 
 اول دهـۀ  دو در غـرب  جامعـۀ 

 سـرنگونی  بـه  منجـر  سـرانجام 

 لیبـی  قـذافی  حکومـت  سال
ــا مقطــع  و خرافــی شــعارهاي ب
 دورة در لیبی آموزشی نظام گوید،

 دربـارة  هـایی  درس وي آموزشـی 
 ،جغرافیـایی  نقشۀ چند جز نیز

 را قـذافی  سـبز  کتـاب  محتـواي 
 این با قذافی درواقع .بود شده
 را دانـش  اینجا در قدرت پس

 هـاي  کتـاب  انتشـار  از قـذافی 
 اجـازه  وي یآموزشـ  سیسـتم 

 ).1-2 :2011 حیـدر،  علی( شود
 مخالفـت  وي بـا  کـه  ي کـس 
 اتفـاق  1996 سـال  در آن هـاي 
 آنهـا  گنـاه  .رسـاند   قتـل  به 

 نامناسب طور به مردم با وي
 حـول  جدیـده  اسـرار ( آورد

 2011: 4-2.(   
 در لیبی بودجۀ کل برابر شش

که چنانهم .ندگذاشت مسابقه گریدیک با امروز متحد نیا و
ملی هاي ارزش و ها ارج مخالف گیري جهت که حکومتی
اینجاسـت  .یابد تداوم تواند نمی خارجی حمایت و سخت
فضاي با همسویی براي قذافی خارجی سیاست در تغییر

فضاي با انطباق براي ،داخلی سیاست در تغییر با راههم و
گـرفتن  نادیـده  دلیـل  به جامعه ذهنی فضاي با وي تضاد .نبود
جامعـۀ  هـاي  خواسته گرفتن نادیده از تر تهدیدکننده مراتب به

سـرانجام  مردمـی  اعتراضـات  تـداوم  زیرا بود، قذافی حکومت
   .شد وي حکومت
سال 42 طول در :نویسد می کویتی نویسندة حیدر علی
مقطــع ایــن در لیبــی کشــور و نداشــته اساســی پیشــرفت
گوید، می وي .بود شده گرفتار قذافی بدوي هاي سیاست
آموزشـی  سیسـتم  در .بـود  غریـب  و عجیـب  بسـیار  قذافی
نیز جغرافیا هاي کتاب .شدند می حذف تاریخ و ها انقالب

محتـواي  صـرفاً  تاریخی، هاي کتاب .بودند خالی چیز همه از
شده اجباري مدارس، در سبز کتاب حفظ .دادند می توضیح

پس .کند تحمیل جامعه به را خود افکار داشت، تالش کار
قـذافی  .شـود  می قذافی ایدئولوژي حقیقت، و کند می هدایت
سیسـتم  در حتـی  .داشت واهمه جامعه سطح در بشري حقوق
شود بحث جهانی هاي جنگ دالیل دربارة بود، نشده داده

کـس   هـر  و بود بقلدرمآ دیکتاتوري و خشن فردي ذافیق
هـاي  مصـداق  جمله از .دش می تبعید یا و زندانی یا کرد می
 را زندانی 1200 طرابلس در ابومسلم زندان در وي .افتاد
وي .بود وي نادرست اقدامات با مخالفت و قذافی از انتقاد

آورد دست به را آنها اذهان و قلوب نتوانست و کرد برخورد
 المعارضه، ارتکبتها جماعیه قتل عملیات و القذافی مقتل

شش وي ثروت .داشت ثروت دالر میلیارد 131 قذافی
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 سال یک قذافی .بود دالر میلیارد
 در و کنـد  می سفر ایتالیا به 2010

 بـه  زیبـا  دختـران  از متشـکل 
 عربـی،  سـی  بـی  بـی ( بپذیرنـد 

 در سـفید  دسـتکش  شـیدن پو
 کـه  سـؤال  ایـن  به پاسخ در 

 بـدون  خـواهم  نمی من :گوید
 امـا  .بـدهم  دسـت  ،اسـت  آلـوده 

 ملت علیه که بود عربی رهبر
 اهـل  وي )1 :نویسـد  مـی  خـود 

 لباسـی  همان با و ندهند غسلش
 دفـن  خویشـاوندانش  و قبیلـه 

 خواهـد  مـی  لیبـی  مردم از )4
 محتـرم  را برجدشـان  و جـد 

 جهـان  آزادگـان  کـل  بـه  )6
 ها سختی خود عقیدة راه در 

 زنـدگی  ادامـۀ  و شـود  پناهنده
 یعنی ؛»است نموده فدا را جانش
 خـانواده،  بـه  را سالمش گوید،

 شـین، ( برسـانند  جهان در نش
 جملـه  از اقـداماتش  همـۀ  کـه، 
 بـوده،  وي خود خاص هاي ارزش

 هـاي  ایده بر وي اصرار همین
 اصـلی  عامـل  ی،المللـ  بـین  جامعۀ
  .است بوده 

 در را قـذافی  اقـدامات  ملـل 
 کنفـرانس  سـازمان  دبیرکـل 

میلیارد 22 ،2011 سال در لیبی کل بودجۀ .بود 2011 سال
2010 سال در وي .شود می اسالمی غمبلّ سقوطش از قبل
متشـکل  کـه  کنفـرانس  دو ایـن  در .کند می شرکت کنفرانس دو

بپذیرنـد  را اسـالم  باید اروپا کل :گوید می بود، وي درخواست
پو وي انگیـز  شگفت اقدامات از دیگر یکی ).3-1 :2011

 وي .بود1988 سال در الجزایر در عرب اتحادیۀ اجالس
گوید می است، پوشیده راست، دست در سفید دستکش چرا

آلـوده  ملتشـان  خـون  به دستشان که رهبرانی با دستکش
رهبر اولین دیکتاتور، این وي، سیاسی کامالً ادعاي برخالف

خـود  نامـۀ  وصیت در قذافی .نمود جنگ اعالم رسماً خود
غسلش ،کند می توصیه .میرد می مذهب این با و است تسنن

قبیلـه  کنار سرت قبرستان در )2 شود؛ دفن داشت تن در که
4 شود؛ برخورد خوب فامیلش و وادهخان کل با )3 شود؛

جـد  و کننـد  حفـظ  را خودشـان  تـاریخ  و ها ارزش هویت،
6 کنـد؛  پیدا تداوم لیبی دشمنان هعلی مقاومت )5 رند؛شما

 و کنند دفاع خود داتاعتقا و ها ارزش از کند، می توصیه
پناهنده توانست، می وي« :دهد می ادامه وي .بخرند جان به را

جانش و کرده مقاومت ها ارزش خاطر به ولی باشد، داشته
گوید، می پایان در .است داده عقیده راه در را جان گوید می
نشدار طرف همۀ و لیبی سوسیالیستی جماهیر به رانافادو

کـه،  اسـت  پیـام  این حاوي نامه وصیت این ).4-1 :2011
ارزش و ارج و ها ایده اساس بر ساله42 خارجی سیاست

همین .المللی بین و داخلی مشترك ذهنی فضاي اساس بر نه
جامعۀ و لیبی جامعۀ هاي ارزش گرفتن نادیده و شخصی

 وي سقوط و خارجی و داخلی هاي سیاست بدکارکردي
ملـل  سـازمان  در امریکا بشر حقوق نمایندة بالي، نافی

دبیرکـل  .بـود  خوانـده  بشریت علیه جنایت لیبی، انقالب جریان



 و بـود  کـرده  محکـوم  را قـذافی 
 آیـین  بـا  ناسـازگار  و بشـریت 

 کردند يدار طرف مردم از ملل
 معرفـی  لیبـی  مـردم  نماینـدة 

 علیـه  قـذافی  ظلـم  وي اسـتعفاي 
 کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  خوانـده، 
 کـه  بـود  قـذافی  خـود  ایـن  

  ).2-3 :2011 القذافی، السقوط
 حکـومتش  سـال  42 طول در

 ابـا  داخلـی  کودتـاي  از چـون 
 نیروهـاي  .نداشـت  را انقالبیـان 
 خـود  هویـت  بیشتر رو، ازاین
 سـال  42 طـول  در .لیبی ملی

 شـد  تشـکیل  خمیس یعنی قذافی
 نظامی آموزش روسیه در خمیس
 ،انقـالب  جریـان  در .بود شده

 بـه  دیگـر  لیبـی  ارتش فرماندهان
 از نفـر  هـزار  پـنج  وي، تـا  

 نظـامی  فرماندهان زیرا ،شوند
 را کشـورش  مردم که ستا 

 در قـذافی  ضـعف  نقاط اینها
 رفتارهـاي  و قـذافی  وجـود  

 و رژیـم  سـقوط  و مردم شدن

ـ د و فرهنگ يها حوزه در  نی
 را خـود  و دهیبخشـ  تیـ نیع

 و کننـد  ایجـاد  خـود  جامعـۀ 

قـذافی  هاي جنایت نیز، اوغلو احسان الدین اکمل اسالمی،
بشـریت  علیـه  جنایـت  را وي دستور به لیبی مردم شدن کشته

ملل سازمان در نیز قذافی هاي دیپلمات .کرد تلقی اسالمی
نماینـدة  را خود ،یالملل بین مناسبات در و شده جدا قذافی از و

اسـتعفاي  دلیل :بود گفته نیز هند در لیبی سابق سفیر .کردند
خوانـده،  مزدور را لیبی مردم قذافی .است بوده لیبی مردم
 و هستند و بوده خارجیان دخالت مخالف انقالبی، مردم

السقوط عن( بجنگند ملتش علیه تا بود آورده کنیا از مزدور
در قذافی اینکه دلیل به ـ هپیشرفت تسلیحات وجود با
چـون  کنـد،  دهـی  سازمان پیشرفته ارتش یک نداشت تمایل
انقالبیـان  بـا  شـدن  واجهم استراتژي حتی لیبی ارتش ـ داشت
ازاین ؛داشتند تعلق لیبی مختلف قبایل به قذافی ارتش نظامی

ملی ارتش نه کردند می تعریف خود قبیلۀ چهارچوب در را
قذافی پسر رهبري به ویژه گارد یک تنها قذافی حکومت

خمیس گارد .شد می گفته خمیس گارد آن به اصطالحاً که
شده تشکیل قذافی خانوادة حفظ براي گارد این .بود هدید

فرماندهان اینکه به علم با کرد جدي خطر احساس که قذافی
 کننـد  می اطاعت خود قبیلۀ از بیشتر و نیستند وفادار يو

شوند لیبی نظامی هانفرماند جایگزین تا آورد کنیا وريجمه
 عربی جمهور رئیس اولین قذافی .کردند حمایت ممرد از

اینها .بود دهکر جنگ اعالم آنها علیه رسماً و نموده سرکوب
 .بـود  ملـت  دولت ایجاد در و متمرکز ارتش سازماندهی

شدن کشته خلی،دا جنگ اصلی دالیل از یکی وي نامتعادل
  ).3-5 :2011 ولدأباه،( بود او شدن کشته

در يبازساز به یمبرم ازین دیجد عصر در یبیل مردم
ع را خود يها یژگیو يبازساز نیا پناه در بتوانند تا دارند

جامعـۀ  اصیل هاي ارزش با متناسب يجدید هویت و بشناسند
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 در کارگزار فاعالن .دهند شکل
 پویا صورت  به توانند می قذافی
 .کننـد  ایجـاد  خـود  جامعۀ اهداف

 ندهیآ انتخابات و یعموم رفراندم
 تحقـق  زمینـۀ  تـا  نـد ک یطـ  

 اسـاس  بر ها نگرش و ها ارزش
 و منـافع  در را عظیمـی  تحوالت
 نادیـده  بنـابراین،  ؛کننـد  ایجـاد 

 خـارجی  سیاسـت  صـحیح  
  

 ایـن  در .شـد  انجـام  انگاري 
 لیبـی  کـارگزاران  توسـط  خارجی
 در قـذافی  شـد،  مشخص تحقیق

 تـالش  و غرب علیه تهاجمی
 و آمیز خشونت شکل به داشت

 هـاي  سیاسـت  موافـق  را آن 
 نـه  چراکـه  بـود،  هـاون  در آب
 عـرب  جهان حتی نه و لیبی 
 بررسی از بعد مقاله این در .داشتند

 انگـاري  سـازه  قـذافی  خـارجی 
 توسـط  خـارجی  و داخلـی  سـطح 
 و دوم دسـت  منابع از آمده دست
 و کننـد  مـی  تأییـد  را تحقیق 

 نبـود،  انگـاري  سـازه  وي خـارجی 
 قـدرت  کـه  اهمیتی به توجه

شکل آن با منطبق را خود خارجی سیاست اهداف و منافع
قذافی رژیم از بعد جدید هاي سازه واسازي و برسازي این
اهداف راستاي در جدید ساختارهاي و کنند عمل فعال و

رفراندم د،یجد یاساس قانون میتنظ ریمس دیبا ینونک دولت
ـ جد دولت و جمهور سیرئ انتخاب و مجلس يبرا  را دی

ارزش گفت توان می .شود فراهم لیبی جامعۀ اساسی اهداف
تحوالت توانند می و گذارندتأثیر بسیار انگاري، سازه رهیافت

ایجـاد  کشـورها  خـارجی  استیس رفتار در ،آن از پیروي به
 درك امکـان  سـاختارها،  بـر  صـرف  تأکید و آنها گرفتن

   .کند نمی فراهم انگاري سازه نظریۀ اساس بر را کشورها

  گیري نتیجه
 سازه اصلی مفروضات چهارچوب در مقاله این رویکرد

خارجی یاستس شدن برساخته هاي فرایند شد تالش مقاله
تحقیق فرایند در .شود مشخص قذافی شخص خصوص به

تهاجمی سیاست دلیل به دهه، دو مدت به خود حکومت اوایل
داشت سعی غرب، و اسرائیل علیه بر يا منطقه حادیۀات براي

 گـاه  آن کـرده،  واسـازي  را خـارجی  محـیط  طلبانه جنگ
آب کوبیـدن  که موضوعی دهد، تغییر خود طلبانۀ قدرت
 نه البته و ،بود همسو او تمایالت و افکار با عرب جهان

داشتند را المللی بین و اي منطقه ساختار تغییرات توانایی
خـارجی  سیاست گردید، مشخص قذافی حکومت دهه چهار
سـطح  در ذهنـی،  بینـا  یا ركتمش ذهنی فضاي زیرا نبود،

دست به شواهد بنابراین، ؛شد گرفته نادیده قذافی شخص
 این فرضیۀ انگاري سازه اصلی مفروضات با آنها سنجش
خـارجی  سیاسـت  اینکه دلیل به که شد مشخص همچنین
توجه با .بود گرفته نایده را نرم قدرت یعنی قدرت، از بخشی



 خـارجی  سیاسـت  بـدکارکردي 
 انتظـارات  گـرفتن  نادیـده  .اسـت 

 درسـت،  و متعـادل  صـورت 
 مختلـف  هـاي  بخش در که چنان
 هویـت  نیـز  معـانی  و کرده ایجاد

 هویـت  اسـاس  بـر  هـا  دولت
 دولـت  در امـا  .آینـد  مـی بر آن

 سیاسـت  رفتـار  و ملـی  منافع
 فضـاي  گـرفتن  نادیـده  وي
 فـرض  کاربست با .بود المللی

 را خـود  جهـان  کـه  یکنشـگران 
 اینکه و ها دولت خارجی سیاست

 ذهنـی  فضـاي  شـد،  مشـخص 
 معـانی  از برآمـده  ــ  اش نامـه 
 که بود وي خود خاص شخصی

 در و لیبـی  در او يرفتارهـا  
 محـیط  شخصـیتی،  هـاي  ویژگـی 
 وي هـاي  انگـاره  و افکـار  در

 خارجی سیاست رویکرد بر خاص
 تـالش  ي،ا منطقـه  هـاي  واقعیـت 

 وي نگـرش  ایـن  امـا  .کنـد  
 و نوسـازي  دنبـال  به آنها رهبران
 بودند تالش در ،سرد جنگ 
 هـم  و آورند فراهم را خود نوسازي

 خـود  افکـار  از برآمـده  خارجی
 را عـرب  جهان نتوانست و داشت

 در کـه  چنـان  هـم  قـذافی  سـوي 

بـدکارکردي  بـه  منجر حتماً آن گرفتن هنادید است، کرده پیدا نرم
اسـت  اذهـان  و قلـوب  جـذب  ،نرم قدرت زیرا شود، می

صـورت   بـه  مللیلا  بین سطح در چه و ملی سطح در چه ندیگرا
چنانهم .شد قذافی خارجی سیاست بدکارکردي به منجر
ایجاد ذهنی بینا معانی کنشگران بین تعامل آمد، مقاله این
دولت درنهایت .دهد می شکل را ها دولت داخلی و المللی بین
آن اجـراي  درصـدد  و کنند می طراحی را ملی منافع خود

منافع هویت، دهندة شکل وي خود ذهنی معانی بیشتر قذافی
وي خارجی سیاست بدکارکردي اصلی علت و بود خارجی
المللی بین سطح در چه و داخلی سطح در چه مشترك ذهنی
کنشـگران  عنـوان   به ها دولت از تلقی یعنی انگاري، سازه نظریۀ
سیاست رفتار و ملی منافع منشأ درنظرگرفتن با و سازند می

مشـخص  است، ذهنی بینا معانی از متأثر خارجی سیاست رفتار
نامـه  وصـیت  در حتی  ـ حکومتش سالۀ42 دوران در قذافی

شخصی افکار بر مبتنی بلکه نبود، ملی و یالملل بین ذهنی بینا
 و اعمال ها، سخنرانی سبز، کتاب وي افکار بارز مصداق

ویژگـی  .بـود  وي نامـۀ  وصـیت  و المللـی  بین هاي کنفرانس
در قـذافی،  بلندپروازانـۀ  تمایالت و المللی بین و اجتماعی

خاص افکار این نیز اي منطقه سطح در .شدند واقع مؤثر
واقعیـت  درنظرگـرفتن  بـدون  که طوري هب گذاشت، تأثیر وي

 ایجاد غرب علیه بر خود رهبري به عربی ياتحاد داشت
رهبران چراکه نشد، واقع عربی کشورهاي اکثر توجه مورد

 فضاي از متأثر دیگر سوي از و بودند اقتصادي بازسازي
نوسازي زمینۀ هم قدرت هاي بلوك از یکی به پیوستن با
خارجی سیاست .کنند حفظ را خود ملی امنیت طریق این از

داشت محض تغایر نیز يا منطقه ذهنی بینا معانی با قذافی
سـوي  از ها واقعیت این گرفتن نادیده .سازد همراه خود با
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 تـوان  مـی  .شـد  جهـانی  اهداف
 یـک  در .بـود  تفـریط  و افـراط 
 منـافع  و هویـت  تعریـف  در
 هـا  ارج و افکار اساس بر و گرفت
 و شکسـت  موجب که دکر عمل

 معـانی  از کامل پیروي و تسلیم
 ملـی،  هـاي  ارزش و هـا  ارج 

 را وي بـا  ملـی  هـاي  مخالفـت 
 2011 سـال  در عـرب  جهـان 
 یـک  خارجی سیاست کامیابی
 سـطح  و المللـی  بـین  سـطح 

 و ها ارزش و ارج یا خود، خارجی
 فضاي و ملی هاي ارزش و ها

 پارنوئیـد،  شخصـیت  از ناشـی 
 دلیـل  به خود حکومت اواخر
 در دیگر سوي از و سو یک

 مردمـی  هـاي  حرکت گیري شکل
 و قـذافی  و شـد  منفجـر  نیز 

 اجتمـاعی  سیاسی هاي هویت
 فعال، هاي هویت همین که کرد
 و يا منطقـه  عرصـۀ  در آن بـه 

 جـدایی  بـر  بطـالن  خـط  انگـاري 
 در را داخلـی  سیاسـت  کننـدة 

 افیقـذ  .نمایـد  می برجسته سخت
 خـارجی  و داخلـی  سیاسـت 

 اگـر  حتـی  ـ توانند نمی کشورها
 کننـدة  تعیـین  نقـش  ــ  باشـند 

اهداف براي اي منطقه اتحاد در وي ناکامی موجب دآم مقاله
افـراط  شکل به همواره قذافی خارجی سیاست رفتار گفت،
در را اي منطقه و یالملل بین ذهنی بینا معانی کامالً او ،مقطع
گرفت نادیده خود خارجی سیاست رفتار درنتیجه و ملی
عمل ـ ملی هاي ارزش نه و ـ خود شخصی هاي ارزش و

تسلیم دیگر دورة در .شد وي خارجی سیاست بدکارکردي
 درنظرگرفتن بدون غرب هاي ارزش و ها ارج و ذهنی بینا

مخالفـت  ایـن  عینـی  نمود که شد وي با ملی مخالفت به منجر
جهـان  هـاي  انقـالب  یعنـی  مناسـب؛  فرصـت  از بعد توان می
کامیابی انگاري سازه رویکرد اساس بر .کرد مشاهده وضوح به

سـطح  در مشـترك  ذهنی فضاي درنظرگرفتن به بستگی کشور
خارجی سیاست هاي سازه برسازي در قذافی .دارد داخلی
ها ارج یا و گرفت می نادیده را یالملل بین ذهنی بینا فضاي
ناشـی  کـامالً  رفتارهـا  ایـن  .نداشت نظر در را داخلی ذهنی
اواخر در که اي گونه به .بود وي نامتعادل و مستبد شیفته،خود

یک از غرب برابر در کامل متسلی و ملی منافع گرفتن نادیده
شکل دنبال به سیاسی، کامل انسداد دلیل به داخلی سطح
 لیبی مردم سکوت مارپیچ لیبی، و مصر تونس، در منطقه

هویت که شود پذیرفته چنانچه .برد فرو خود در را حکومتش
کرد اذعان باید دارند، مشترك ذهنی بینا هاي فضا در ریشه

بـه  و سـازند  مـی  را ملی منافع که هستند خالق و سازنده
انگـاري  سـازه  کـه  اینجاسـت  .بخشند می پویایی یالملل بین

کننـدة  تعیـین  نقـش  و کشـد  مـی  داخلـی  و خارجی سیاست
سخت جهانی و اي منطقه خارجی، سیاست نندگیک تعیین
سیاسـت  اهـداف  به تواند می صرف قدرت طریق از کرد می فکر
کشورها انگاري، سازه منطق اساس بر که درحالی برسد، خود

باشـند  داشـته  را تکنولـوژیکی  یـا  مادي ذخایر ترین قدرتمند



ــه صــرفاً و براننــد حاشــیه  ب
 قدرتمنـدترین  بـرعکس  بلکـه 

 از درك گرفتـه،  قـرار  هنجاري
 سـامان  و قلمـرو  هویـت،  حرمـت 
 سیاسـی  سـامان  و قلمـرو  هویـت، 
 باشـد،  داشـته  نـه ماجراجویا 
 مواجـه  بحران با درنهایت و

 سیاسـت  و نـرم  قـدرت  گـرفتن 
 خـارجی  سـطح  در چـه  و داخلـی 
 هـا  خطابـه  این طبیعی نتیجۀ 

 کنـار  در و نیسـت  مـادي  صـرفاً 
 نظـر  در مشـترك  افکـار  و هـا 
 هاي سیاست دلیل همین به .

 معـانی  اساس بر که است درست
 و معانی نه و وي شخص افکار

 گـرفتن  نایـده  و هـا  روي تـک 
 افـزاري  سخت قدرت بر صرف
 انگـاري،  سازه نظریۀ طبق .نمود
 باشـد،  ملـی  هویـت  کننـدة  تولیـد 

  .باشد موفق خارجی سیاست

ــه را خــود قــومی و اخالقــی هنجــاري، هــاي ســازه حاشــیه ب
بلکـه  باشـند،  گـرم  پشت خود محورانۀ قدرت هاي توانمندي

هنجاري و اخالقی هاي سازه خدمت در توانند می مادي ذخایر
حرمـت  وجود بر انگاري سازه .نمایند تسهیل را ملی منافع

هویـت،  پذیرش انگاري سازه منظر از .دارد اصرار سیاسی
 و تهـاجمی  خـارجی  سیاسـت  بـا  نسـبتی  هیچ تواند نمی

و داشت وجود قذافی حکومت اول نیمۀ در که موضوعی
گـرفتن  دیدهنا و مادي صرف قدرت بر تأکید بنابراین، ؛شد
داخلـی  سطح در چه قذافی توسط هوشمند و افزارانه نرم

 .شد وي داخلی و خارجی سیاست بدکارکردي هب منجر
صـرفاً  قـدرت  انگاري، سازه دیدگاه اساس بر که است این

هـا  ایـده  قدرت یعنی مادي، غیر قدرت باید مادي قدرت
.شد گرفته نادیده قذافی توسط که موضوعی شود، گرفته
درست .نبود انگاري سازه گاه هیچ قذافی خارجی و داخلی
افکار از برآمده سازي تصمیم این اما کرد، می سازي تصمیم
تـک  همـین  و بـود  المللی بین و داخلی مشترك هاي ارزش
صرف تکیۀ کنار در خارجی و داخلی مشترك ذهنی فضاي

نمود فراهم را وي حکومت سقوط زمینۀ درنهایت، که بود
تولیـد  ذهنـی،  بینا فضاي بر مبتنی سیاسی نظام یک چه هر

سیاست یک انعکاس یالملل بین عرصۀ در تواند می رت راحت
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