
 

 

 الملل ن ی ب در روابط    ی انقالب   ن ی نظم نو   ه ی نظر 
 12/12/1400 تاریخ پذیرش: 10/05/1400 تاریخ دریافت:

  یکنگاور یاهلل قادروحر

 چکیده

  ی مطلوب و موردنظر انقالب اسالم  یو جهان  یااست که نظم منطقه   ن ی پژوهش حاضر ا  یپرسش اصل

 ه یفرض نی نمود؟  در پاسخ ا نییو تب زهی تئور توانی م یاه ی را در قالب چه نظر ینی د یهابر اساس آموزه 

  ی عمل   - ییو اجرا  یمعرفت  -ی فکر  یهابر اساس شاخصه   «یانقالب  نی نظم نو  هی که »نظر  شودی مطرح م

موجود در رشته    یهاه ی مسئله را دارد چراکه براساس نظر  نی ا  میو تفه  نیتبب  تیو قابل  تیشده، ظرفارائه 

 است یس  تواندیمبه صورت کامل نه    کدام چ یه  ،یانتقاد  انی و جر  ی اصل  انی اعم از جر  المللنیبروابط  

و    دانیحوزه در عرصه م  نی مسائل مرتبط با ا   یکند و نه پاسخگو  زهی را تئور  یانقالب اسالم  یخارج

منطق مناسبات  زم  یالمللنیبو    یاهعملِ  باشد.  نو  هی نظر  یکاربست عمل  یبرا  یسازنه یکشور   ن ی نظم 

رو  یانقالب وس  یتمدن  کردی با  نگاه  با  فرامنطقه   یفرامرز  عیجز  جغراف  یاو  مبتن  یایبه  بر   یمقاومت 

  ی پلماس ی »د  ،یانقالب  تیعقالن  یراهبرد  قی از مصاد  یکی شد و    د به سامان نخواه  ی انقالب  ی راهبرد  تیعقالن

و دُول مستقل را بر محور و مدار    دهی دملل ستم   کردن کپارچه ی متحدنمودن و    ت یاست که ظرف  «ینهضت

 است.  دهیمقاومت بارها به اثبات رسان

 استیس الملل،نیبروابط  ،یعمق بخش ،ینهضت یپلماسی د ،یانقالب نی مقاومت، نظم نو واژگان کلیدی:

 . یخارج
 

 )ع( نیدانشگاه جامع امام حس المللنیروابط ب  اریدانش *

 96شماره مسلسل  ⚫  1401 تابستان  ⚫ دوم شماره  ⚫ پنجموسال بیست  ⚫فصلنامه مطالعات راهبردی 



 1401 تابستان 96 شماره  راهبردی، مطالعات  فصلنامه   332

 

 مقدمه 

گرایانه و تالشییی که در جهت  حاکم بر ایران قبل از انقالب با گرایش غرب نظام سیییاسییی  

  بود اش آن  گیری دهد، رویکرد و جهت شیدن به جوامع غربی صیورت می شیدن و شیبیه نزدیک 

نظر از اینکیه    برگیرد و صیییر    ، ییابید هیای میدرن غربی بیه عنوان ارزش می کیه آنهیه در نظیام 

هیا را بیه درون جیامعیه ایران ه ایران مطیابقیت دارد، آن غربی تیا چیه میزان بیا جیامعی هیای  ش ارز 

کیه برای    بود برداری از هر آن چیزی  رو رویکرد این نظیام تقلیید و کپی این منتقیل نمیایید. از 

چراکردن و آید؛ لذا چندان تالشییی برای چون جوامع غرب ارزش و حُسیین به حسییاب می 

 .  گرفت نمی ی صورت  درباره مفید یا غیرمفیدبودن استفاده از الگوهای غرب 

اند. وقتی نظام کالن حاکم  الملل نیز از این امر مسیتننا نبوده بین رشیته علوم سییاسیی و روابط 

داند، آموزش و پژوهش بر جامعه، مدینه فاضییله و جامعه مطلوب را جامعه مدرن غربی می 

سیتی همهون الملل نیز بر این اصیل اسیتوار بود که جامعه و سییا بین علوم سییاسیی و روابط 

جوامع میدرن غربی شیییکیل بگیرد. در چنین نظیام آموزشیییی تالش برای تولیید علم ییا نگیاه  

بلکه آنهه در جوامع مدرن تولید شده، مطلوب فرض    ، نقادانه به علم تولیدشده وجود ندارد 

شیده در غرب به خوبی شیناخته و  شیود. با این فرض سیعی بر آن اسیت که علوم تولید می 

کردن بر  با ترجمه و برگردان آن به فارسیی و انتقالش به درون جامعه، عمل دریافت شیود و  

آموخته علوم سییاسیی و روابط  در این دوره، از دانشیجو و دانش   پذیر گردد. اسیاس آن امکان 

پردازی و تولیید علم وجود نیدارد. بیا فرض اینکیه آنهیه  زم و  الملیل انتظیار و توقع نظرییه بین 

ترین شیکل تولید پردازان غربی به بهترین نحو و دقیق وسییله نظریه   مفید و مناسیب اسیت به 

در چنین وضییعیتی، نظام آموزشییی نیز هویت و ماهیتش بر اسییاس آنهه نظام .  شییده اسییت 

کالن حاکم بر جامعه سیاری و جاری بود، شیکل گرفت. بنابراین نظام آموزشیی و پژوهشیی 

یدا کرد. غربی از این نظر که آنهه علوم سییییاسیییی نیز هویت و ماهیتی غیربومی و غربی پ 

های ها و الگوهای غربی بود و اسیییتانداردها و ارزش مبتنی بر نظریه  ، شییید آموزش داده می 

های مطلوب به دانشیجویان آموزش سییاسیی راید در غرب به عنوان اسیتانداردها و ارزش 

تی بود و چندان واردا  ، شد شد. غیربومی هم از این نظر که هر آنهه آموزش داده می داده می 
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که موضیوعات و مسیائلی به عنوان  انطباقی با محیط و فضیای جامعه ایران نداشیت. نتیجه آن 

گرفت که چندان سیینخیتی با جامعه ایران موضییوو و مسییئله مورد توجه و بحا قرار می 

ها و  نداشیت و مسیئله این جامعه نبود؛ بلکه موضیوعات و مسیائلی بود که برحسیب ضیرورت 

پردازان و متفکران غربی مطرح و به صیییورت نظریه مع غربی از سیییوی نظریه نیازهای جوا 

 شده بود.  علمی مطرح  

صیدسیالی که علوم انسیانی در ایران تسسییه شیده، کمتر مشیاهده در طول یک   برخی معتقدند 

شیده که اسیاتید ایرانی یک فکر، یک نظریه، یک پژوهش اصییل، یک مطالعه جدید و بکر و  

المللی از خود ارائیه دهنید. بین کیار ارزنیده و متحول و در اسیییتیانیداردهیای  در مجموو ییک  

علوم سیاسی ما نیز از این بابت همین وضع را دارد و تولید علمی ما در این حوزه نیز صفر  

ایم از خود  ای از علوم انسانی نتوانسته بوده است. واقعیت تلخ آن است که ما در هیچ حوزه 

 چیزی ارائه دهیم.  

بوده که   یغرب میو مفاه  اتیبه شدت متاثر از ادب یقرن گذشیته، علوم انسان کیدر طول بنابراین  

  ن یشییده اسییت. چن  یتیو ترب  یوارد کشییور و تبعان نظام آموزشیی   یترجمه متون خارج قیاز طر

 نیچراکه اسیاسیان ا دیتواند مسیائل کشیور ما را طرح و حل نمانمیهرگز   ییهاهیو نظر میمفاه

تواند »علم نافع« تلقی نمیرو ایناز  ؛سیاخته و پرداخته شیده اسیت  یگرید  جوامع یها براهینظر

  ی بوم  یپردازهیلذا ضییرورت نظرگردند چون قابلیت و ظرفیت حل مسییائل کشییور را ندارند.  

 یالزام راهبرد کیو   یضییرورت علم کی  یاسییالم رانیها و فرهنگ اارزش خ،یبراسییاس تار

 است.  یحکمران

در این میان البته برخی دانشیییگاهیان و پژوهشیییگران حوزه سییییاسیییت خارجی و  روابط  

الملل  بین الملل از یکی دو دهه پیش بر روی مبانی  فرانظری و  نظریه اسیییالمی روابط  بین 

. چنین  1اند متمرکز شیده و آثار علمی و پژوهشیی خوبی در قالب کتاب و مقاله منتشیر نموده 

 
  ی هافصلنامه پژوهش  الملل«،نیبروابط  یاسالم هیدر نظر ی نظم جهان ی(، الگو 1391) دجالل ی س ،یروزآبادیف  یدهقان. 1

در روابط    یاسالم  هی(، فرانظر1394)  دجالل یس  ،یروزآبادیف   یدهقانو    دوره نخست، شماره سوم، بهار  الملل،نیبروابط  

 . یی. تهران: دانشگاه عالمه طباطباالمللنیب
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و چارچوب مسیییتحکمی را برای تولیدات علمی دیگران فراهم آورده اسیییت.  آثاری مبانی  

نظریه نظم نوین انقالبی نیز درست در همین  چارچوب و با توجه به همین مبانی مستحکم 

شیود اما وجه تفاوت این نظریه در این اسیت که سیعی نموده در  بومی و اسیالمی ارائه می 

نهضیتی به ویژه در حوزه غرب آسییا که در  چارچوب گفتمان مسیلط مقاومت و دیپلماسیی 

ای  طول چهار دهه گذشیته بیشیترین درگیری و مسیئله را در حوزه سییاسیت خارجی و منطقه 

ایران ایجیاد نموده، ارائه گردد. در این مقیاله مباحنی چون لزوم تفکیک میان مقاومت داخلی  

توجه به دیپلماسیییی از مقاومت خارجی، مقاومت آمریکایی از مقاومت اسیییالمی، به ویژه  

ها و مختصیات نظریه نظم نوین انقالبی  پایه و همهنین ویژگی نهضیتی و پیشیرفت مقاومت 

عملی مطرح گردییده تیا تنهیا بیه ییک مقیالیه علمی    - معرفتی و اجرایی   - در دو حوزه فکری 

محض و آکادمیک محدود و محصییور نشییود، بلکه با مسییائل راهبردی و کالن سیییاسییت  

های انقالب به عنوان یک  امر واقع نیز مرتبط باشیید. واقعیاتی که  ن خارجی کشییور و آرما 

بیش از چهار دهه اسیت، در متن و بطن سییاسیت خارجی جمهوری اسیالمی قرار گرفته و بر  

اسیییاس بییانییه مهم گیام دوم انقالب قرار اسیییت در چلیه دوم انقالب هم البتیه بیا پختگی و  

 . استحکام بیشتری استمرار و تداوم پیدا کند 

 

 

 الملل بینپردازی روابط مفهوم نظریه و نظریهالف( 

الملل بین بسیییاری از دانشییجویان تحصیییالت تکمیلی و حتی پژوهشییگران جاافتاده روابط  

د و گیاهی هم بیا تیسکیید بر آنکیه مبیاحیا نظری نی تمیایلی بیه کلنجیاررفتن بیا مبیاحیا نظری نیدار 

مخالف اهمیت آن   (Guzzini, 2001)  واقعی اسیت، بسییار دور از فضیای عملی حاکم بر دنیای 

انید. برخی اسیییتیادان هم ممکن اسیییت ارائیه واحیدهیای نظری بیه  الملیل بین در مطیالعیه روابط  

کننده بدانند. واقعیت آن اسییت که تمام آنهه را که اسییتادان به عنوان  دانشییجویان را خسییته 

تسثیر مسیتقیم نظریه بوده  کنند، تحتمی   دانند و تدریه الملل می بین های خود از روابط  دانسیته 

الملل و  بین های ما از روابط  و مبتنی بر یک چارچوب نظری اسیییت. از نظر براون، تمام یافته 

دیگر علوم اجتماعی ضیرورتان نظری هسیتند، تنها مسیئله این اسیت که برخی آن را صیریحان بیان  
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در واقع این نظریه اسیت که  .  (Brown, 1997: vii) نمایند کنند و برخی دیگر آن را پنهان می می 

هیا را  چیه نخواهیم نظرییه کنید و اگر چنیان الملیل را هیداییت می بین شییینیاخیت و تیدریه روابط  

 .  ( Nau and Tai, 2007)   ماند تدریه کنیم، دیگر چیزی برای تدریه باقی نمی 

هیای وورنیالیسیییتی و اظهیار نظرهیای  الملیل را از تحلییلبینچیه بیش از هر چیز دیگری روابط  آن

سیازد، مبانی نظری  روزمره و غیرحرفه ای عامۀ مردم در مسیائل سییاسیی و اسیتراتژیک متمایز می

. در این اسیت شیناسیی( این حوزه مطالعاتی شیناسیی و روششیناسیی، معرفت )هسیتی 1و فرانظری

الملل در کشیور ما بیشیتر تحت بینزمینه، تا چند سیال پیش مطالعه و پژوهش در رشیته روابط 

الملل در جامعه علمی  بینتسثیر تاریخ، حقوق و اقتصیاد بوده اسیت، اما خوشیبختانه امروزه روابط  

های دانشیگاهی بازیافته  و آکادمیک ما نه تنها جایگاه نظری و تخصیصیی خود را در میان رشیته

ای،  انند مطالعات منطقههای تخصییصییی دیگری ماسییت، بلکه خود به سییوی آفرینش رشییته

های  الملل و الخ در دانشیگاهبینالمللی، حقوق بشیر، مدیریت امور  بینهای  دیپلماسیی و سیازمان

 .(13:  1394)قادری کنگاوری،   رودخوب کشور به پیش می

پی  توان به یک بیان تا یونان باسیتان و هند باسیتان  الملل را میبیندر حوزۀ روابط   2پردازینظریه

گرفت و در قرون وسییطی و سییپه دوران مدرن از رنسییانه تا روشیینگری و په از آن دنبال 

  3ملیت  –الملیل را بر اسیییاس  روابط مییان واحید ملی یعنی دولیت بیننمود. برخی نیز کیه روابط  

، هم این پیدییده و هم مطیالعیه آن را بیه عصیییر وسیییتفیالییایی یعنی په از پیاییان  کننیدمیتعریف  

میالدی به بعد، که شییاهد   1648ها در سییال  ها و پروتسییتاناله میان کاتولیکسیی  30های  جنگ

دانند. اما په  ایم، قابل انتسیاب میملت بوده –گیری مرزهای جغرافیایی بر اسیاس دولت  شیکل

ویلز بریتانیا توسیط دیوید دیویه در    4الملل در دانشیگاه ابرسیت ویت بیناز ایجاد کرسیی روابط  

های نظری  تری په از پایان جنگ جهانی دوم اسییت که تالشو به طور مشییخ   1919سییال 

الملل انجام گرفت و دانشیمندان و متخصیصیان این رشیته بینای در سیطوح مختلف روابط  عمده

 
1. meta-theory 

2  . Theorizing 

3. Nation – State 

4  . Aberystwyth 
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معرفت   ،1های مفهومی متفاوت خود را بر اسییاس مبانی فرانظری )هسییتی شییناسیییچارچوب

 ( مختلف ارائه نمودند. 3شناسیو روش  2شناسی

ترکیب می کند و جهان را به ایجاد ارتباط  4شییناخت را در یک هم نهاد  نظریه به بیان واسییکز،

 :Vasquez, 1997)کنند. معنا هسییتند، برای ما معنادار میهایی که ظاهران نامرتبط و بیمیان پدیده

زمان، مرکب از تعاریف، قواعد کلی، اسیتد ل منطقی و تبیین زبان بیزبان نظریه یک    (217-240

  شیود. ارتباطات علّی قوانین کلی اسیت و مطالعات تاریخی در آن با مطالعات تئوریک همراه می

کنند ها را انتزاعی میاند: آنها واقعیت ها قائلهالیه و اسیییمیت نیز سیییه کارکرد را برای نظریه

در یک گروه کنیار یکیدیگر قرار  ،ط و چیزهایی را که یکسیییان نیسیییتنیدیعنی رویدادها، شیییرای

یعنی وجه اشییتراا این چیزهایی را که یکسییان نیسییتند از طریق  ،دهنددهند. آنها تعمیم میمی

یعنی رابطه علت و معلولی را  ،دهندکنند. آنها ارتباط میمیها، شییناسییایی  تجزیه و تحلیل داده

ها نِت والتز  نیز بر این باور اسیت که نظریه(. ِکHolliss & Smith, 1991: 62-63) دکننشیناسیایی می

 ,Waltz)  دهندهاسییت، توضییی  میکننده ارتباطات احتمالی میان پدیدهقوانینی را که مشییخ 

1979: 1-17.)    

و   5گراییالملل در فضیای غلبه الگوهای اثباتبینگذاری رشیته روابط مل اینکه بنیانسنکته قابل ت

هیای  در آمریکیا بود کیه در این فضیییا فرضیییییه  6هیای برآمیده از انقالب رفتیارگراییگرایش

هیای روابط  گراییانیه و سیییودمنیدگراییانیه آن را پیذیرفیت. لیذا در بررسیییی نظرییهگراییانیه، واقعمیادی

ش نیسییتند، باید گرا، که قائل به علم رها از ارزفرااثبات 7های انتقادیالملل با توجه به نظریهبین

الملل  بینهافمن، روابط    ای مبذول داشییت. از آن جا که به بیان اسییتنلیبه این نکته توجه ویژه

های ها و نظریهبایستی به تسثیر عمیق این واقعیت بر اندیشه»متولد و رشدیافته آمریکا است«، می

برای کسیییی و   -رابرت کیاکهبیه تعبیر    -  ایالملیل پرداختیه شیییود، چراکیه هر نظرییهبینروابط  

 
1  . Onthology 

2  . Epistemology 

3  . Methodology 

4  . Synthesis 

5  . Positivism 

6. Behavioralism    

7. Critical Theories   
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را  2الملل نیز »نظریه تغییرناپذیری«بین. بر این اسیاس نظریه انتقادی روابط  1هد  خاصیی اسیت 

الملل لزومان جوامع سیییاسییی را به بین)آنارشیییک( در روابط    گوید شییرایط اقتدارگریزیکه می

حاکم مبتنی بر سییاسیت قدرت، پذیرد. نظم  سیازد، نمیهای سییاسیت قدرت محکوم میمصییبت 

های معینی از سیلطه سییاسیی  محور اسیت که شیکلطبق برداشیت کاکه نوعی نظم جهانی چیرگی

حل نارسییایی برای مسییئله وحدت و آورد. در یک کالم، نظم حاکم راهو اقتصییادی را پدید می

)دیویتاا،  میهن و جهانشیمول را تروید کند تواند نوعی موجودیت جهانکنرت اسیت، زیرا نمی

کند که حفظ نظم  ( . ریهارد اَشیلی نیز در توافق با اسیتد ل کاکه تصیدیق می12-411: 1995

. موضیوو مورد عالقه اشیلی امکانات  (Ashley, 1983: 477)حاکم متضیمن مناسیبات سیلطه اسیت 

موجود برای توسییعه نیروهای مخالف چیرگی در درون و علیه نظم مسییلط اسییت که قادر به 

 استقالل عمل بیشتر باشد.  راهبری به

 

 

 الملل بینهای روابط شناسی نظریهگونهب( 
توان در یک نگاه کلی و اجمالی به اَشیییکال متعددی تقسییییم  الملیل را میبینهای روابط  نظریه

الملل را به دو گروه  بینهای روابط  کار، نظریهادوارد هالت گرایی چون  پردازان واقعنمود؛ نظریه

های نمایند. کار معتقد اسیت که نظریه)یا آرمانگرا( تقسییم می  4شیهرگراو آرمان  3گرااصیلی واقع

پذیرند و نه آنکه به دنبال تحمیل اصیییول اخالقی خا  گرا جهان را چنان که هسیییت میواقع

شیهرگرایان بدون تشیخی  بنیان مادی کل سییاسیت، امکان خود بر آن باشیند. در مقابل، آرمان

سییازند و بر تعمیم فرآیندهای حقوقی و اخالقیات حاکم بر هماهنگی طبیعی منافع را مطرح می

   5المللی تسکید دارند.بینجوامع داخلی به سط   

 
1.Theory is always for someone and some purpose 

2. immutability thesis 

3. Realist 

4  . Utopianist 

5  . For more information see: Carr,1964 
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یا   1دهد: واقعگراییالملل مورد شیناسیایی قرار میبینمارتین وایت سیه سینت نظری را در روابط  

یا سینت گروسییوسیی که راهی میانه    3یا سینت کانتی و خردگرایی 2گریسینت ماکیاولی، انقالبی

الملل  بینتوان از مفهوم جامعه گرا نمیشود. در سنت واقعدر بین دو سنت نخست محسوب می

باخت است و صل    -جمع صفر« یعنی بردالملل در حالت »حاصلبینسخن گفت، لذا سیاست  

باشید. دولت شیکل اعالی اقتدار سییاسیی اسیت و به دلیل منافع  ند شیکننده ناامنی متقابل مییابر

گری قرار دارد که ها توجهی ندارد. در نقطه مقابل این سینت، انقالبیدولت خود به منافع سیایر  

هان  لذا خوا  ،شیودکند که نظام دولتی مانع از تحقق آن میالملل نوو بشیر را مطرح میبینجامعه 

بیازبینی رادیکیال نظیام دولتی اسیییت. سییینیت خردگرا، بیه عنوان »راه مییانیه« بین این دو حید قرار 

شیییود. این سییینت تحت تسثیر متافیزیک جان  ا و دیوید گیرد و در مقابل آنها تعریف میمی

های حاکم،  دولت هیوم اسیییت. از این منظر فقدان دولت جهانی و همزیسیییتی تعداد زیادی از 

معنا المللی را نیز بیبینکند و مفهوم جامعه  الملل را محکوم به وضیعیت جنگی نمیبینسییاسیت  

مانع تعامل اقتصیادی و اجتماعی میان اعضیا نیسیت. به این ترتیب  4سیازد. به عالوه، آنارشیینمی

 (Hall and Dunne, 2019: 29).   شهرگرااند و نه آرمانخردگرایان نه ناامید و مسیوس

های هنجاری های هنجاری اسییت. وی بر این باور اسییت که نظریهتسکید کریه براون بر نظریه

الملل توجه دارند و به سییرشییت اخالقی روابط میان بیناند که به بُعد اخالقی روابط  هایینظریه

دو هیای تجویزی، آنهیا را بیه  پردازنید. براون بیا تیسکیید بر اهمییت نظرییههیا میدولیت   اجتمیاعیات/ 

)با نگاهی به آینده برای اجتماعی سییاسیی شیامل کل بشیریت و نفی تلقی    5انگاروطنگروه جهان

)با تسکید بر   6گرااز سییاختارهای سیییاسییی موجود به عنوان سییرچشییمه ارزش غایی( و اجتماو

 
1  . Realism 

2  . Revolutionism 

3. Rationalism 

رهبر( و بر این    )سر،  archos)فاقد، بدون( و    anمتشکل از    :ای یونانی و دوبخشی استواژه     Anarchyآنارشی.  4

به معنای بیاساس آنارشی به معنای   نظمی و هرج و مرج به کار می رود که معادل  فقدان حکومت است ولی اغلب 

رسد. مراد از آنارشی در اصل فقدان اقتدار مرکزی است. به این معنا آنارشی یکی از مناسبی برای این واژه به نظر نمی

 شود.  اقتدارگریزی از آن مستفاد می المللی و فقدان حکومتی دارای سلطه جهانی است و معنای های نظام بینویژگی

5. Cosmopolitan 

6. Communitarian 



 339  ... یانقالب نینظم نو   هینظر

 
گرا که صیراحتان ارزش اصیلی را به واحدهای خا  اجتماعی منفرد و اجتماعات سییاسیی خا 

 (Brown, 1992).    کندند( تقسیم میدهمجزا می

دهد که عبارتند سیه رهیافت یا جریان اصیلی نظری را تشیخی  می 1980جیمز روزنا در دهۀ 

ها به عنوان کنشیگران اصیلی، سیرشیت آنارشییک نظام،  دولت )با تسکید بر   1محوراز: رهیافت دولت 

الملل(،  بینمشییاهده در نظام  های موردو برداشییت از منافع ملی به عنوان علت اصییلی معلول

الملل بر اسییاس وابسییتگی بین)با تسکید بر تعدد کنشییگران، پیهیدگی نظام    2محوررهیافت چند

هیا و منیافع تیا تحو ت  هیای بنییادین در نظیام از تعیارض نقشمتقیابیل و تیسکیید بر تنوو و تکنر علیت 

الملل، الگوهای تجارت و بین) با تسکید بر بنیان اقتصیادی نظام    3محورفناورانه( و رهیافت جهان

هایی مانند تعارضییات طبقاتی و تقسیییم کار  سییاخت توزیع کا ها و خدمات و تسثیر علّی ور 

های متفاوتی در شییود، این سییه رهیافت مبتنی بر مفروضییهگونه که دیده میالمللی(. همانبین

 بینندند و در نتیجه اسیییاسیییان جهان را به سیییه شیییکل متفاوت میامورد سیییاختار نظام جهانی
.(Rosenau, 1982)  
گرا(، جهان اجتماعی را خارج از )شیییالوده  خردگرا / 4تشیییریحی  -های تبیینیدر مجموو نظریه

  - های تکوینیولی نظریه ،داند و بر آن اسیییت که  قوانین حاکم بر آن را کشیییف کندنظریه می

الملل بینگرا بر آن اسیت که این معانی و تفاسییراند که به جامعه  )ضیدشیالوده / انعکاسیی 5سیازنده

  های تبیینی/ند. لذا نظریهنبخشییدن به جهان کمک می ک های ما به شیکلبخشیند و نظریهقوام می

خردگرا هسیتند که معتقدند وظیفه نظریه بیان چگونگی جهان اسیت که نسیبت به نظریه، حالت  

ها و به این ترتیب تشیری  و تبیین ها کشیف قواعد رفتاری انسیانخارجی دارد. هد  این نظریه

کنند. گونه که دانشیمندان علوم طبیعی جهان فیزیکی را تشیری  میجهان اجتماعی اسیت، همان

های تکوینی/ انعکاسیی، نظریه نسیبت به اموری که قصید تشیری  و تبیین آنها را نظریهاز دیدگاه  

کند. دارد، وضییعیت خارجی ندارد و در مقابل، چگونه اندیشیییدن ما درباره جهان را تعیین می

 
1. State-Centric 

2. Multi-Centric 

3  . Globalist 

4. Explanatory 

5. Constitutive 
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کنید تیا بنیابراین مفهومی کیه میا برای انیدیشیییییدن دربیاره جهیان بیه کیار می گیریم، بیه میا کمیک می

 را تعیین کنیم.چگونگی جهان  

هیای میا دربیاره آن، معرفی بیه این ترتییب نظرییه تبیینی )اثبیات گرا( جهیان را چیزی بیرون از نظرییه

های ما جهان را حالی اسییت که نظریه تکوینی )هنجاری( برآن اسییت که نظریه  کند. این درمی

را تنها یکی از گ به نظر برچیل نظریه اثبات  (Smith and Owens, 2008: 176-177).ند سییازمی

پردازان هنجاری به دنبال اهدا  سییاسیی و المللی اسیت. او معتقد اسیت که نظریهبینانواو نظریه 

گران اصییلی گر و روشییی که کنشها و منافع شییناختی مشییاهدهاجتماعی شییناخت، مفروضییه

   .(Burchill, 2001: 1) سازند، هستندتصاویرشان از جهان سیاسی را می

گرا  ضییدشییالودههای انعکاسییی/تکوینی/ گرا و نظریهشییالوده  / های تبیینی/خِردگراتفاوت نظریه

شیناسیی شیناخته شیده، بسییار اسیاسیی ای از فلسیفه علوم اجتماعی که به نام معرفت درباره شیاخه

توانیم ادعا کنیم که چیزی را »مطالعه اینکه چگونه می اسییت. این رشییته چنین تعریف شییده:

گرا معتقید اسیییت کیه تمیامی ادعیاهیا دربیاره حقیقیت )یعنی ویژگی و نظرییه شیییالودهدانیم«.  می

گرا معتقد اسیت که های ضیدشیالودهتواند درسیت یا نادرسیت باشید. نظریهمشیخصیات جهان( می

طرفی برای این توان مورد قضیییاوت قرار داد زیرا مراجع بیادعاها درباره حقیقت را چنین نمی

هیا را گفتیه اسیییت و بنیابراین هیچ مرکز  ییه معتقید اسیییت کیه واقعییت امر وجود نیدارد. هر نظر

)بایلیه و  ه رقیب یکدیگر هسیتند، وجود نداردگیری درباره ادعاهایی ک طرفی برای تصیمیمبی

های در مجموو و به عنوان یک راهنمای کلی باید اذعان نمود که نظریه  .(509: 1383  اسییمیت،

خواهنید های تکوینی میگرا باشییینید، در حالی که نظریهدهتبیینی بیشیییتر تمیایل دارند تا شیییالو 

 باشند.  1گراضدشالوده

الملل،  بینبیشیتر دانشیمندان علوم اجتماعی در روابط  1980اواخر دهۀ تا    زم به ذکر اسیت که

و درسییت در این   -که قائل به وحدت علوم اجتماعی و علوم طبیعی بود- پوزیتیوسییت بودند

گرایی دیدگاهی اسییت درباره  پوزیتیویسییم مورد حمله قرار گرفت. پوزیتیویسییم یا اثباتزمان 

اعتقاد   .چهار فرضییه باشیداین ای ایجاد کرد که مبتنی بر توان دانش را به گونهکه چگونه میاین

 
1  . Anti-foundationalism   
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های تحقیقی واحدی در هر دو عرصیه جهانی علوم تجربی )علوم  به وحدت دانش، یعنی روش

تفیاوت وجود دارد   2هیاو ارزش 1مییان حقیایق؛ )علوم اجتمیاعی( وجود دارد  تجربیطبیعی( و غیر

جهیان اجتمیاعی ماننید جهیان طبیعی ؛ طر  هسیییتنیدها، عقیاید خننی و بیزیرا در عرصیییه نظریه

توان همانند دانشیمندی که در پی کشیف قواعد طبیعت اسیت، قواعد  دارای قواعد اسیت و می

ها باید به این حقایق  که برای تعیین صیحّت گفتهسیرانجام این؛ کشیف کردجهان اجتماعی را نیز 

،  معرو  شیده اسیت )اسیمیت  3گراشیناسیی تجربهطر  اسیتناد کرد. این رویکرد به معرفت بی

1383 :511.) 

شییده در عرصییه روابط  ها، مضییمون و محتوای اصییلی مباحا انجامتالش برای ردّ این فرضیییه

دهد. یوسیف لپید این دهه را دوران فراپوزیتویسیم  نام  الملل در دهه گذشیته را تشیکیل میبین

های سینتی بر اسیاس چهار فرضییه پوزیتویسیتی ذکرشیده در نظریه  .(Lapid, 1989)  نهاده اسیت 

ها  رویکردهای جدیدی که مطرح شید، این فرضییه 1980با ، بنیان نهاده شیده بود. از اواخر دهه 

شیناسیی  گرایانه و معرفت شیناسیی مادیمورد سیاال قرار داد. بدیهی اسیت بر اسیاس هسیتیرا 

الملل، عمالن جایی برای طرح مسائل غیرمادی، معناگرایانه،  بینپوزیتویسیتی جریان اصلی روابط  

شییینیاسیییی  میانید و نظرییه انتقیادی بیا اتکیا بیه معرفیت هنجیاری، ارزشیییی و هویتی بیاقی نمی

های جدی را جهت فهم درسیت و دقیق مناسیبات اجتماعی و سییاسیی و این خأل  فراپوزیتویسیتی

 کند.متناسب با این واقعیت پر می وارائه تئوری و راهکار مناسب  

شیییدن میان نظریه »حالل مشیییکل« و »انتقادی« از رابرت کاکه برای تفاوت قائلدر این میان 

 ,Cox, 1981: 126-155 & 1987 & Linklater)  دگیرهابرماس کمک می  های یورگناندیشییه

 ,Cox) :کنیدالملیل را بیه دو دسیییتیه ذییل تقسییییم میبینپردازی در روابط  کیاکه نظرییه (.1990

1981)  

 
1  . Facts 

2  . Values 

3  . Empiricist 
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گرایانه نسییبت به حفظ های اثبات: از نظر کاکه نظریه1های حالل مشییکلنظریه •

سیازی اسیت، بسییار  المللی که مبتنی بر نابرابری قدرت و محرومبینوضیع موجود  

 .  کنندمیآمیز برخورد تعصّب 

ها و نیز نظام  دولت الملل به بررسیییی  بین: نظریه انتقادی در روابط  2نظریه انتقادی •

طورکلی در سیطحی گسیترده به مطالعه و تجزیه و ها بسینده نکرده، بلکه بهدولت 

 پردازد. تحلیل قدرت و سلطه در جهان می

تمایز قائل   4بخش()رهایی سیازندهو شیناخت آزاد  3کننده مسیائلبین شیناخت حلبنابراین کاکه  

که بر پایه –المللی  بینکننده مسیائل، در برابر شیرایط موجود  گرایی یا شیناخت حلاسیت. اثبات

فرض اسیت. شیناخت  مبتنی بر پیش  -گیردنابرابری قدرت اسیت و بسییاری از افراد را نادیده می

یعنی در پی آن اسیت تا آنهه را که در حال حاضیر    ؛اسیت   5کارمسیائل اسیاسیان محافظهکننده  حل

تواند به سیوی شیناخت ترقی بشیری و آزادسیازی که همان شیناختی  بشیناسید و نمی  ،موجود اسیت 

از نظر   (Cox, 1981: 126-55).  رهنمون گردد  ،پردازان انتقیادی بیه دنبیال آننیداسیییت کیه نظرییه

ن را نه به صییورت مسییتقل، بلکه از دیدگاه خا  سیییاسییی و اجتماعی  ها، جهاکاکه نظریه

چیز بیه انیدازه خود نظرییه فیار  از زمیان و مکیان نیسیییت. اگر نگرنید. او معتقید اسیییت هیچمی

توان آن را ایدئولووی نامید و به موشیکافی  ای بتواند خود را با این ویژگی عرضیه کند، مینظریه

 ,Cox)المللی باید نظریه انتقادی باشیید  بینآن پرداخت. از نظر کاکه نظریه    هایدرباره دیدگاه

1996: 87). 

پردازان انتقادی بر این اعتقادند که هد  شییناخت آزادسییازی بشییریت از سییاختارهای  نظریه

داری های هژمونیک به ویژه سیرمایهقدرتجهان سییاسیت و دنیای اقتصیاد که توسیط   6ظالمانه

 
1  . Problem Solving Theory 

2. Critical Theory 

3. problem-solving knowledge    
4. emancipatory  knowledge 

5. conservative 

6. oppressive 
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خواهند تا از چهره سیلطه دنیای شیمال ثروتمند بر جنوب  شیود، اسیت. آنها میل میآمریکا کنتر

. اگر هسییتندفقیر پرده برداشییته، لذا به دنبال سییرنگونی سیییسییتم اقتصییادی و اجتماعی موجود  

های اجتماعی اشیاره دارد که المللی به جنبشبینکاکه در مورد تناقضیات درونی نظم موجود  

مد علیه آن استفاده کنند و به نظم جهانی  اهایی کارتوانند از این تناقضات برای پیشبرد چالشمی

های اسیالمی در قالب بسیید جهانی اسیالم توجه تر دسیت یابند، دولت اسیالمی به جنبشعاد نه

کنند )صییدقی، المللی را تحمل نمیبینو نظام ظالمانه   1کند، زیرا آنها نیروی ضییدهژمونیکیمی

1384 :91.) 

رغم اینکه در ضیدیت با نظام  به  2نظریه نظم نوین انقالبی ،ایشیهدر چنین فضیای فکری و اندی

  3در برابر جریان اصیلی الملل  بینپردازی در رشیته روابط  سیلطه جهانی جزو جریان انتقادی نظریه

های شیناسیی تفاوتشیناسیی و معرفت شیود، اما در سیطوح فرانظری یعنی هسیتیمحسیوب می

کنید کیه دارای رویکرد جیدیید و نوینی را مطرح می ازی دارد  و لیذاپردبیارزی بیا این جرییان نظرییه

 باشد.  الملل نیز میبینشکنانه به ساختار و عملکرد نظام های شالودهرگه

 

 

 نظریه نظم نوین انقالبیج( 

 مبانی فرانظری نظم نوین انقالبی. 1
شیناسیانه  شیناسیانه و هم شیناخت پردازی علوم انسیانی هسیتیعالوه بر مسیئله روشیی، موضیوو نظریه

گرا و جرییان انتقیادی الملیل اعم از جرییان اصیییلی اثبیاتبینهیای روابط  اسیییت. تمیامی نظرییه

شیناسیی( اسیتوار  شیناسیی و روششیناسیی، معرفت )هسیتی گرا بر مبانی فرانظری خا فرااثبات

ش و روییه هسیییتنید. فرانظرییه، نظرییه دربیاره نظرییه و تیسملی فلسیییفی در مورد میاهییت، نق

هیای رقییب دربیاره ییک تمیام نظرییه  ،پردازان از جیایگیاهی بیا ترپردازی اسیییت. فرانظرییهنظرییه

های رقیب در کنند متوجه شییوند که این نظریهکنند و تالش میموضییوو خا  را بررسییی می

 
1. counter-hegemonic force 

2. The New Revolutionary Order 
3. mainstream 
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کننید. لیذا  فهمنید و چگونیه معرفی میکنیار یکیدیگر موضیییوو مطیالعیاتی انسیییان را چگونیه می

شناسی و موضوعات مربوطه است که به شناسی و روششناسی، شناخت درباره هستی هاپرسش

های نظری متفاوت بر سییر تبیین رفتار  نظر نویسییندگان سیینت کند تا علت اختال ما کمک می

 الملل را درا کنیم.بیندولت و سایر رفتارها در نظام 

)نظریه نظم نوین انقالبی( نیز مستلزم تعیین   المللیبینرو پردازش یک نظریه بومی روابط ایناز 

بینی اسییالمی اسییت که در ذیل در سییه بخش و تبیین رهیافت فرانظری آن در چارچوب جهان

 :1گیرندمجزا مورد تحلیل و بررسی قرار می

شیناسیی، بررسیی  موضیوو اصیلی هسیتی   شتناتتی: شتناستانه و انستان مبانی هستتی  •

دهنده آن اسیت.  الملل و اجزا و عناصیر تشیکیل بین سیرشیت واقعیت اجتماعی روابط  

گرایی میادی و متعیار ، هسیییتی و وجود  بینی اسیییالمی، برخال  واقع در جهیان 

)واقعییت( مسیییاوی میاده و جهیان فیزیکی نیسیییت، بلکیه متیافیزییک نیز واقعییت و 

حقیقت دارد. اگرچه دو بخش و ُبعد فیزیکی و متافیزیکی جهان هسیتی مورد توجه 

گیرد ولی قلمرو و گسییتره متافیزیک، بسیییار فراتر از جهان فیزیکی  ید قرار می و تسک 

یکی از ابعاد مهم   (. 14: 1388الهدی،  اسیت که صیورتی از آن به شیمار می رود )علم 

شیناختی اسیالمی، اصیل توحید و وحدت در جهان هسیتی اسیت.  رویکرد هسیتی 

سیییاری از آیات و به طوری که ب   ، توحید، نخسییتین اصییل اعتقادی اسییالم اسییت 

روایات، ناظر بر اصیل توحید اسیت. توحید متضیمن باور به این مهم اسیت که هسیتی 

ها و موجودات،  تعالی اسیت که همه هسیتی حقیقی و وجود مطلق ذات اقدس باری 

الوجود قادر شیود. همه عالم آفریده و وابسیته به وجود و اراده واجب از او ناشیی می 

رو جهان هسیتی کل واحد (. از این 8: 1350)طباطبایی،  متعال و علیم و حکیم اسیت  

اسییت که مبدو و مقصیید آن خداوند متعال اسییت که به سییوی مقصیید واحدی در  

 
قابلیت.  1 فرانظری،  پردازی  های نظریهها و فرصتجهت کسب اطالعالت بیشتر در خصوص مبانی و اصول نظری و 

  9-47:  1391؛ دهقانی فیروزآبادی،  49- 96:  الف1389) دهقانی فیروزآبادی،  :الملل ر. ک بهایرانی روابط بین-اسالمی

 (  11-38:  1390؛ علیخانی،49-75:  1391علیخانی، ؛
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شیناسیی از جایگاه و (. در این میان انسیان 125- 134:  1370حرکت اسیت )مطهری، 

شیناسیی اسیالمی برخوردار اسیت. اگرچه انسیان نیز جزئی اهمیت ویژه ای در هسیتی 

باشد که او را ن هسیتی است ولی دارای منزلت و مرتبت منحصر به فردی می از جها 

شیناسیی،  سیازد. در چارچوب این انسیان از سیایر موجودات و مخلوقات، متمایز می 

انسیان از جسیم مادی و نفه مجردی قوام یافته اسیت که حقیقت واحدی را تشیکیل  

اسیالمی، همهنین فطرت   شیناسیی ناپذیر اسیت. در انسیان دهند که تجزیه و تفکیک می 

ها تعریف و تعیین بخش انسیان و حقیقت مشیترا همه انسیان به عنوان عنصیر قوام 

های جنسییی، قومی، نژادی، زبانی و ها به رغم تفاوت به طوری که انسییان   ؛ شییود می 

ملی از طبیعیت، از ذات و فطرت مشیییترکی برخوردارنید کیه حیاکی از وحیدت نوو 

نکته قابل اعتنایی که در اینجا وجود  .   ( 204- 206: 1378)جوادی آملی،    1بشر است 

المللی، اعم از افراد و جوامع بشیییری، بر اسیییاس  بین دارد این اسیییت که بازیگران  

شیناختی  عقالنیت، عمل کرده و رفتاری عقالنی دارند. در چارچوب رویکرد هسیتی 

گران  ناپذیری اسیت، کنشی گرای اسیالمی، که انسیان حقیقت تجزیه توحیدی و وحدت 

فیاییده میادی عمیل   – اجتمیاعی صیییرفیان بر پیاییه عقالنییت ابزاری مبتنی بر تحلییل هزینیه 

هیا، بر پیاییه تعیامیل عقیل نظری، عملی/ اخالقی و بییانی اتخیاذ کننید، بلکیه تصیییمیم نمی 

شیییود. بنابراین، بازیگری ممکن اسیییت بر اسیییاس عقل جزئی معاش بخواهد می 

شییخصییی بگیرد، ولی عقل عملی/   تصییمیمی مبنی بر تسمین سییود مادی و منفعت 

دوستی و منافع و مصال  بشری  اخالقی وی را از اتخاذ آن بازداشته و در جهت نوو 

 
ی که به  ایعنی موجود زنده   الزم به ذکر است که عالمه جوادی آملی در پرتو آیات قرآن، انسان را به »حیّ متأله«.  1

رحمانی اشاره دارد؛    کند که به آمادگی انسان برای طی طریق مسیرسوی خداوند در حال حرکت است، تعریف می

  رویکردهای بسیار مهم ایشان در تحلیل معارف دینی، مسئله شناخت انسان است. اولین بحث در شناخت انسان، یکی از

ر فرشتگان فقط یک وجود  گرای وجوه مختلف است؛ یعنی اموضوع آفرینش انسان است که انسان موجودی است که دا

غیرمادی دارند و بهائم و حیوانات فقط موجود عنصری و مادی دارند، انسان موجودی است که عالوه بر وجود مادی  

روح مجرد نیز هست؛ به همین دلیل بحث شناخت انسان از دریچه آفرینش انسان یکی از مباحث    دارای یک وجود و 

 شناسی است. م در بحث انسانبسیار مه
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به طوری  ، هدایت کند. البته این نوو عقالنیت، اقتضیای فطرت انسیانی و الهی اسیت 

که هر چه فرد و جامعه از فطرت خود دورشییده و از آن غافل باشیید، تسثیرگذاری  

توان گفیت ییابید. بنیابراین، می اهش ییافتیه و عقیل ابزاری غلبیه می عقیل اخالقی کی 

ای کیه بیازیگران  المللی حیاکم اسیییت. بیه گونیه بین ای بر بیازیگران  عقالنییت دوگیانیه 

کنند، بلکه عالوه بر فطری صیرفان بر اسیاس عقالنیت ابزاری و منطق نتیجه اقدام نمی 

ایه منطق مسییئولیت و تکلیف الهی آن از عقل معاد و اخالقی نیز برخوردارند و برپ 

کنند. از سییوی دیگر، بازیگران غریزی، صییرفان از عقالنیت ابزاری و منطق عمل می 

  ،یروزآبادی ف  ی )دهقان   نمایند جویی صییر  اسییت رفتار می نتیجه که مبتنی بر فایده 

  (. 65الف:  1389

»اپیسیتمه«، به  شیناسیی، از واوه یونانی اصیطالح معرفت   شتناستانه: مبانی معرفت  •

شیناسیی، فلسیفه معرفت و  معنای دانش و معرفت مشیتق شیده اسیت. معرفت 

پردازد. در  دانش اسییت که به توضییی  امکان و چگونگی شییناخت انسییان می 

شیناسیی تقدم  شیناسیی بر معرفت شیناسیی اسیالمی مباحا و مسیائل هسیتی معرفت 

شیناسیی  اسیالمی بر هسیتی شیناسیی انتقادی و اولویت دارد. به طوری که معرفت 

گرا، جوهرگرا و توحییدی اسیییالم مبتنی و اسیییتوار اسیییت کیه آن را از  واقع 

گرایی  انگار و واقع گرا، تفسیییرگرا، سییازه شییناسییی اثبات رویکردهای معرفت 

نظرییه شییینیاخیت و    (. 37:  1387سییییازد )محمیدزاده،  متعیار  متمیایز می 

: 1384)مشییرزاده،   شیناسیی اسیالمی نیز قائل به امکان شیناخت اسیت معرفت 

گرایانه  شیناسیی تقلیل شیناسیی اسیالمی، برخال  معرفت در معرفت  . ( 11-10

گرایی، شیناخت به یکی از دو معرفت  غربی یعنی تسکید بر خردگرایی و تجربه 

شیود، بلکه هر دو نوو شیناخت عقلی و  عقلی یا تجربی محدود و منحصیر نمی 

فت شیییهودی و وحیانی نیز از  تجربی معتبر اسیییت. اما عالوه بر این دو، معر 

شیناسیی خردگرایی اعتبار و اهمیت بسییاری برخوردار اسیت. به تعبیری معرفت 

دانید؛ زیرا در  گرایی را برای کشیییف حقیقیت  زم، امیا کیافی نمی و تجربیه 

شیناسی اسالمی مبتنی بر اصل توحید و وحدت ساختاری انسان، جهان  معرفت 
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ناپذیرند که درا اصیل حقیقت آن از  یک ناپذیر و تفک و انسیان، حقایقی تجزیه 

پذیر نیسیییت. فراتر از  طریق هر یک از عقیل یا حه )تجربه( به تنهیایی امکیان 

پرداز یا فاعل شیناسیا، از عالئق، سیالئق، پردازی و شیناخت نظریه این، نظریه 

پیذیرد.  هیای او تیسثیر می هیا، مفروضیییات و تجربیه دانسیییتیه نییازهیا، بیاورهیا، پیش 

پرداز، شییناخت و  طبیعی و اجتماعی فاعل شییناسییا و نظریه همهنین، محیط  

قرار می  تیسثیر  تحیت  را  (. برخال  31- 4:  1368دهید )مطهری،  نظرییه وی 

گرا که با جدایی عین و ذهن یا جسیم و روح و  گرا و تجربه رویکردهای مادی 

هیای میادی عینی  هیا را بیه واقعییت داشیییتن میاده بر روح، واقعییت مقیدم و مرجّ  

های غیرمادی  شییناسییی اسییالمی واقعیت کنند، در نظریه شییناخت محدود می 

نامحسیوس و ناملموسیی نیز وجود دارند که موضیوو یا متعلق شیناخت قرار  

شییناسییی اسییالمی، شییناخت حضییرت حق، هد  غایی  گیرند. در معرفت می 

خلقت و انسیان اسیت. انسیان از طریق شیناخت سیایر موجودات و موضیوعات  

شیناسیی اسیالمی عین  رو انسیان آید. از این به معرفت حق نائل می نیز در نهایت  

خداشییناسییی اسییت. حدیا »من عرفه نفسییه فقد عر  ربه«، حاکی از این  

شییناختی اسییت. لذا در نظام معرفتی اسییالم، معرفت و علم،  واقعیت معرفت 

  - حسیی و عقلی   - دارای مراتب مختلف اسیت و تنها به دو نوو معرفت تجربی 

بلکیه عالوه بر آن، دانش و معرفیت   ، شیییود د و  منحصیییر نمی برهیانی محیدو 

رو، نظریه اسیییالمی روابط  این پذیر اسیییت. از شیییهودی و وحییانی نیز امکیان 

نیاز گرایی صیر  تجربی و خودبنیادی عقل محض بی الملل، مبتنی بر عینی بین 

از معرفت شیهودی و وحیانی نیسیت. به طوری که معرفت دینی و وحیانی نیز  

به این ترتیب با توجه به ارزش و مرجعیت    پردازی ماثر است. یند نظریه ا فر در  

شیناسیی اسیالمی و عدم انحصیار معرفت  معرفتی عقل، شیهود و وحی در معرفت 

های هنجاری، ارزشییی، متافیزیکی و دینی نیز  به علم تجربی و حسییی، گزاره 

ن تولیید بیه طوری کیه هم امکیا   ، معرفتی دارنید   - معنیادار بوده و ارزش علمی 

هیای اخالقی و ارزشیییی در چیارچوب معرفیت علمی وجود دارد و هم  گزاره 
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ها داوری نماید زیرا او ن در مقام اکتشییا  و  تواند در مورد این گزاره علم می 

گردآوری، عالوه بر حه، عقل، شییهود و وحی نیز منبع شییناخت و معرفت  

مالا صییدق و  سییازی نیز عقل و وحی  اسییت. ثانیان در مقام داوری و موجه 

رو، علم  این کننید. از هیای معرفتی ارزشیییی را تعریف و تعیین می اعتبیار گزاره 

ای کیه علم و نظرییه  بیه گونیه   ، عیاری از ارزش نیه ممکن اسیییت و نیه مطلوب 

الملل باید از قدرت و  بین های روابط  علمی عالوه بر توصییف و تبیین واقعیت 

برخوردار باشیند. بنابراین نظریه اسیالمی روابط  امکان داوری در مورد آنها نیز  

شود نظریه موجب می مسیئله  و این    باشید الملل، هنجاری و تجویزی نیز می بین 

روابط   انتقیادی بین اسیییالمی  میاهیتی  ب   الملیل رویکرد و  )دهقیانی نیز  ییابید 

الملل یک  بین بنابراین نظریه اسیالمی روابط . ( 83- 84:  الف 1389فیروزآبادی،  

اسیت که درصیدد کشیف، توصییف، تبیین و تفسییر قواعد و قوانین  1فراروایت 

الملل از یک سیو و سیپه تدوین، توجیه و تجویز بین حاکم بر روابط و نظام 

  ی المللی آرمیانی و مطلوب از سیییوی دیگر اسیییت )دهقیان بین قواعید و نظم  

 . ( 86الف:  1389  ، ی روزآباد ی ف 

شیناسیی به چگونگی شیناخت  شیناسیی نیز مانند معرفت روش شتناستانه:مبانی روش •

شیناسیی، بر پردازد، اما ماهیت عملی و کاربردی دارد. روشو معرفت انسیانی می

تواند برای شیناخت جهان، اعم از ها و سیازوکارهایی که انسیان میها، شییوهروش

کند.  می الملل، اسییتفاده کند، تسکید و تمرکزبینطبیعی و اجتماعی از جمله روابط  

شیوند زیرا شیناسیی در نهایت، به هم مرتبط میشیناسیی و روشرو، معرفت ایناز

شیناسیی،  شیناسیی به حینیت و بُعد فلسیفی چگونگی شیناخت هسیتی و روشمعرفت 

پردازد که ابعاد و وجوه یک  به جنبه کاربردی و عملی چگونگی شیییناخت آن می

شییناسییی اگر  از روش  شییناسیییامر واحد هسییتند؛ لذا تفکیک مباحا معرفت 

 
1. meta-narrative 
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غیرممکن نباشیید، بسیییار سییخت و دشییوار اسییت. به همین دلیل، معمو ن این دو 

 شوند. مبحا با هم طرح و بررسی می

هیای  هیا و شیییاخیهبیا توجیه بیه اعتبیار هر ییک از سیییه منبع معرفتی حه، عقیل و وحی در حوزه

 یر ممکن اسیت از هر یک ازمختلف علوم انسیانی مانند فقه، فلسیفه، کالم، اخالق، عرفان و تفسی 

گرایی یا ظاهرگرایی، اخبارگری،  دینی نقلهای درونرو، روشاینها اسیتفاده شیود. ازروش این

گرایی، روش تفکیکی و روش ترکیبی شیییکیل  فلسیییفی، عقیل  -روش شیییهودی، روش کالمی

الملل اسییالمی بینروابط  اند. اگر بر مبنای رویکرد اجتهادی و اسییتنباطی به علم و نظریه گرفته

گیرد زیرا فقه سییاسیی متولی الملل در چارچوب فقه سییاسیی قرار میبینبنگریم، حوزه روابط 

تنظیم و تدوین معامالت و تعامالت جامعه اسالمی با جوامع غیرمسلمان و به طور کلی سیاست  

شیناسیی فقه سییاسیی علم روش توانرو، اصیول فقه را می؛ از این1الملل اسیت بینجهانی و روابط  

الملل  بینای برای اسییتنباط احکام فقهی در حوزه روابط  شییدههای تعریفتلقی کرد که از روش

شیناختی  های روشترین ویژگیمهمگیرد.  از منابع چهارگانه کتاب، سینت، اجماو و عقل بهره می

: 1386گرایی )علیخانی،  گرایی و عقلگرایی، سیینت فقه سیییاسییی موجود عبارتند از ن  و نقل

گرای تشیکیکی، که در شیناسیی وحدتشیناسیی و معرفت چارچوب هسیتیبنابراین، در   (.53-47

حکمت متعالیه صدرایی تکامل یافته است و با توجه به اعتبار و مرجعیت منابع چهارگانه حه، 

ییاسیییی(،  )ق  هیای تجربی )اسیییتقرایی(، عقلیکیارگیری کلییه روشعقیل، دل و وحی، امکیان بیه

کالمی و فلسییفی برای پردازش یک نظریه اسییالمی روابط  -تفسیییری، نقلی، شییهودی، فلسییفی

گرای تشییکیکی، برخال  سییایر  شییناسییی وحدتالملل وجود دارد؛ به طوری که در روشبین

گرایی، بر اسییتفاده انحصییاری از یک روش تسکید و گرا مانند اثباتهای وحدتشییناسیییروش

ها و های راید در حوزهشیییناسیییی با تلفیق منطقی روشبلکه در این روش ،شیییودتمرکز نمی

های آنها به طور منظم و سییسیتماتیک برای های مختلف علوم اسیالمی از معار  و یافتهشیاخه

شیییود. فراتر از این، امکیان بیه کیارگیری  الملیل اسیییتفیاده میبینپردازش نظرییه اسیییالمی روابط  

 
؛  1387؛ علوی، 1385) شریعتمداری جزائری،    الملل ر. ک به: جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص فقه روابط بین.  1

 ( 1388جوادی آملی، 
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وش تفسییییری ییا هرمنوتییک نیز وجود دارد )دهقیانی فیروزآبیادی، دینی میاننید رهیای برونروش

ترکیبی حاکم بر  -توان روش تحقیق اسیالمی و روش تلفیقیرو، می(. از این88-89: الف1389

مطالعات اسییالمی را روش جامع، متکنر و مشییکک، متشییکل از تجربه، عرفان، برهان و قرآن 

 شود.لملل نیز از طریق آن ساخته و پرداخته میابینقلمداد کرد که نظریه اسالمی روابط  

 

 

 ماهیت نظریه نظم نوین انقالبی. 2
الملل وقوفی نسیبت به نقش سییاسیی، هنجاری و  بین پردازان روابط در حالی که هیچ یک از نظریه 

طبیعی به  المللی نداشتند، در چنین شرایطی، بین ای و  ارزشی انقالب ایران در فضای سیاسی منطقه 

الملیل ظهور ییابید. بین هیای روابط  هیایی از بحران در فضیییای تحلیلی نظرییه رسییید کیه جلوه نظر می 

به نام خدا« نامید.   ی میشیل فوکو در تعبیری تحو ت سییاسیی و اجتماعی ایران را در قالب »انقالب 

سثیر گذاشییته الملل ت بین انقالب ایران بیش از هر تحول سیییاسییی و اجتماعی دیگری بر سیییاسییت 

های  الملل، ظهور رهیافت بین های روابط  توان در تسثیرگذاری بر اندیشیه های آن را می اسیت. نشیانه 

هیای  سیییازی گروه ای و فعیال الملیل، تیسثیرگیذاری بر توازن قیدرت منطقیه بین گرا در روابط  هوییت 

های یادشده به  لفه ا یک از م الملل دانست. هر  بین اجتماعی به عنوان نیروهای تسثیرگذار بر سیاست  

تواند بر معادله قدرت و کنش بازیگران در سییاسیت  شیود که می عنوان مالفه جدیدی محسیوب می 

مقاومت اسیالمی تشیکیل   ی الملل تسثیرگذار باشید. محور اصیلی گفتمان جدید را زبان سییاسی بین 

گاه مورد المللی هیچ بین  ای و های سیییاسییت منطقه ، در رهیافت 1980ای که تا دهه  دهد. مالفه می 

 . ( 106- 107: 1390چی و متقی، توجه قرار نگرفته است )پوستین 

شییناختی اسییالم شیییعه که تسکید بر های روانکند که »ویژگیگراهام فولر در این مورد تسکید می

ظن  دانید، این سیییو عیدالتی را بهیای نیاگزیر تعهید بیه ایمیان حقیقی میفضیییایی از رند و بی

ظن و نخوت به دنیای خارجی با کند؛ بنابراین نوعی سیییو ترسیییی تاریخی را تقویت میبیگانه

های خارجی شیکل گرفته اسیت. در قدرتتصیمیم جدی برای کسیب اسیتقالل و عدم آمیزش با 

اند سیایر نیروها را به گری بوده که سیعی داشیتهدنیایی که غالبان زیر سیلطه نیروهای خارجی ویران

گیری از فرهنگ سییاسیی سینتی ایرانی یکی از ابزارهای مهم  زم برای ورند، بهرهانقیاد خود درآ
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(. لذا فرهنگ ایرانی و مذهب شیییعی با یکدیگر 1372شییود« )فولر،  اسییتمرار بقا محسییوب می

های  تواند زمینهپیوند ارگانیک دارند. به همین دلیل اسییت که هر یک از دو مالفه یادشییده می

: 1390بازتولید زبان سییاسیی مقاومت اسیالمی را به وجود آورد )پوسیتین چی و متقی،  زم برای  

تواند در کشیورهایی ظهور کند که از قابلیت فرهنگی خاصیی  (. زبان سییاسیی مقاومت می103

برخوردار باشیند و اندیشیه مقاومت و واکنش نسیبت به فضیای اجتماعی نابرابر را در برخورد با 

رد اسیتفاده قرار دهند. مقاومت لبنان توانسیت نشیان دهد که قدرت مقاومت  یندهای تهدید مو افر

ارزشیی مشیابهی با ایران هسیتند، به   -ایهای اندیشیهدر سیایر کشیورهایی که دارای زیرسیاخت 

چنین مقاومتی در سایر کشورهای خاورمیانه نیز وجود دارد. تحقق این امر،  زمینهآید. وجود می

های کنش گفتمانی در برابر نیروها و بازیگران تهدیدکننده سیت که زمینهپذیر ادر شیرایطی امکان

 (Farzaneh, 2007: 94).  دوجود داشته باش

هیای انقالب اسیییالمی هیا و آرمیانهآموز  طبقرا    مقیاومیت خیارجیبراین اسیییاس اگر محورییت  

در  «کبار جهانیو مبارزه با اسیت  »آمریکاسیتیزیو   «المللبینیا صیهیونیسیم    »ضیدیت با اسیرائیل

کانون محوری مقاومت داخلی، آزادی و عدالت اجتماعی  بدانیم،   المللیبینای و سییطوح منطقه

اند که باید به لذا مبارزه با اسیتبداد داخلی و اسیتعمار خارجی دو روی یک سیکه مقاومت   اسیت.

ارزه بیا موازات همیدیگر حرکیت نمیاینید وگرنیه بیدون آزادی و عیدالیت اجتمیاعی در داخیل مبی 

اسیتکبار و صیهیونیسیم به تدرید مبدّل به  یه و پوسیته ظاهری سییاسیت خارجی خواهد شید، 

 بدون هرگونه امتداد اجتماعی و حمایت فراگیر مردمی در سط  ملی.

اسییاس    بر لزومان  سیییاسییت خارجی انقالب اسییالمی نه    المللی، بین پرواضیی  اسییت که در عرصییه  

سیییاسییت  طبق سییه اصییل طالیی عزت، حکمت و مصییلحت ) مذهب، قومیت و ملیت بلکه 

و تعّین پییدا   در چارچوب منیافع و امنییت ملی تعریف   منیدانه، حکیمیانه و مصیییلحیت جویانه( عزت 

مبتنی بر     . البته بنیان این سییاسیت مبتنی و متکی بر اعتقادات متقن دینی و احسیاسیات پاا کند می 

زدایی( و عضیو نرمال و  )انقالب   ل نرمالیزاسییون انسیانی اسیت. در این میان طرح مسیائلی من  فطرت 
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   1المللیبین پذیری سییاسی  یند جامعه ا های انقالبی را در فر شیدن، نظام الملل بین جامعه  منفعل   / عادی 

 قرار داده و آنها را از درون دچار چالش نظری و بحران سیاسی اجتماعی خواهد نمود. 

های  ملت بودن آسییتانه و سییط  مقاومت«  ر تسیید »متفاوت شییواهد زیادی د   ( Labuc, 1991) لباا  

وجود دارد که چگونگی   2مختلف به دسییت داده اسییت. وی نشییان داده اسییت که یک منش ملی 

هیا،  ملیت سیییازد. بیه بیاور او، منش برخی  مقیاومیت در برابر تهیدییدهیای بیرونی را مشیییخ  می 

پذیری« اسیت. او همهنین از مفهوم »سیتیز و گریز« ورزی« و منش برخی دیگر، »تسیلیم »مقاومت 

گیرد و تیسکیید هیا در برابر تهیدییدهیا، بهره می ملیت شییینیاختی  هیای منش داروین، برای تبیین تفیاوت 

جویند و برخی ها راز تداوم بقای خویش را در تسیلیم و سیازش و گریز می ملت کند که برخی  می 

مورد تسیید   3شناسان فرهنگی . ادعای لباا از سوی انسان دیگر در مبارزه، مقاومت و ستیز با دشمن 

اند اقوامی که در مناطق جغرافیایی  ( نشان داده 1375)   5و پالگ  4قرار گرفته است. برای منال، بیته 

ها  ملت ای دارند، از منشیی متفاوت با سیایر اقوام و  و پیشیینه تاریخی ویژه   کنند مختلفی زندگی می 

ای در برابر فشیارها و تهدیدها از خود واکنش نشیان تیجه، هریک به گونه ویژه برخوردارند و در ن 

شیوند اما در برابر او شیوند و تن به تن کشیته می برخی با دشیمنان خویش وارد نبرد می . دهند می 

تابند و در برابر آورند. برخی دیگر از آنان، هیچ فشییار و تهدیدی را برنمی سییر تسییلیم فرود نمی 

 (. 29: 1387سازند )الیاسی،  زنند و اراده خود را مغلوب او می بر زمین می  دشمن، زانو 

هیای نظم کهن غربی کیه بیه دلییل میاهییت ظیالمیانیه و  نظم نوین انقالبی بر ویرانیه بیه هر حیال  

شیده بنا ها شیده اسیت، بنا خواهد شید و بلکه  ملت و منجر به بیداری   بوده اش رو به افول اسیتکباری 

جنگ جهانی اول،  دوران پیکو در    – اسیت. در نظم نوین انقالبی برخال  نظم اسیتعماری سیایکه 

ملیت کنونی تغییر پییدا نخواهید کرد؛   - پیاییه نظیام دولیت   بر و هیا  ملیت بیه اراده  جز مرزهیای جغرافییایی  

قتدر دارای اسیتقالل سییاسیی و اقتدار بومی که با تشیکیل »دولت مقاومت و  هایی مسیتقل و م نظام 

 
1. International Political Socialization 

2. National Character 
3. Cultural Anthropologists 

4  . Bates 

5  . Plog 
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کنند. چنین نظمی می ها  در برابر مطامع خارجی ایسیتادگی  ملت به نمایندگی از سیوی   1پیشیرفت« 

و به   2دسییتانه الملل از طرفی نیز مبتنی بر مقاومت پیش بین در عرصییه سیییاسییت خارجی و روابط  

اسیییت؛ مقیاومتی فعیال و نیه منفعیل. لیذا نظم نوین انقالبی گفتمیان قیدرت   3رو بیه جلو تعبیری دفیاو  

دهد. این مهم البته غربی قرار می   6را در تقابل با سیاست قدرت  5و بلکه سیاست مقاومت   4مقاومت 

های مسیتقل و آزاده حاصیل نخواهد شید. درواقع هیچ نظمی بدون قدرت نه  ملت شیدن  قوی  جز با 

کند خواهد گرفت و نه تداوم خواهد یافت چراکه قدرت همان نقشیی را در سییاسیت ایفا می شیکل 

هیچ راهی برای رو  این از   الملل اسیت. بین که پول در اقتصیاد. قدرت، پول سییاسیی در عرصیه روابط  

 . روزافزون   شدن قوی  جز کاربست نظریه نظم نوین انقالبی وجود ندارد  

وییژگیی کیلیی  طیور  نیظیمبییه  میی  هییای  را  انیقیالبیی  حیوزه  نیویین  دو  در  و   «میعیرفیتیی  -»فیکیریتیوان 

 .به شرح ذیل برشمرد  «عملی  -»اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پ.  1 افق    ست یشانس تحقق سند چشم انداز ب  نیآخر  شرفتیدولت مقاومت و  با    1404ساله در  )امن، مستقل و مقتدر 

  یگام دوم انقالب )برا  ه یانیگام مهم ب  نیمردم و حکومت( و اول   یوستگیجانبه و پهمه یبر بازدارندگ  یمبتن  یسامان دفاع

   ( است.یاسالم نیبه تمدن نو  یابیدست

2. Pre-emptive Resistance   

3. Forward defense 

4. resistance power 

5. resistance politics 

6. power politics   
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 معرفتی -فکریحوزه  .1
برگرفته از  1: دعوت به توحید و خدای یگانهمحوری و دعوت همگان به ستتوی تداتوحید -

است که با ابزار دیپلماسی عمومی محقق خواهد شد. جالب    2اصیل مهم اسالمی و قرآنی دعوت

   3اینکه در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به این موضوو اشاره شده است.

اولین های شیطانی آرمان بشریت است که قدرت: آزادی و رهایی از یو  تمامی تواهیآزادی-

اسیییت نه    4خواهی مبتنی بر عقالنییت باشییید. چنین آزادیشیییرط آن رهایی از نفسیییانییات می

خواهی یت و آزادیحتی در ادبیات اسییالمی و شیییعی نیز از مکتب عاشییورا به حرّ 5نفسییانیت.

می با طاغوت سییاسیی،  ئخواهی مسیتلزم مبارزه دارسییم. لذا آزادیانسیان در برابر باطل و ظلم می

 اقتصادی و طاغوت فرهنگی است.  طاغوت

: برقراری قسط و عدل هد  اصلی و غایی تمام انبیا بوده است تا به دست خود  طلبیعدالت -

ترین مفهوم بیه عیدالیت نزدییک ،چراکیه از منظر قرآن  ؛ 6مردم عیدالیت را در جیامعیه برقرار سیییازنید

، تقوای سیازمانی،  تقوای اقتصیادییعنی تقوای دینی، تقوای سییاسیی،  .  7تقوا برشیمرده شیده اسیت 

 
1  . Monotheism 

  با حکمت «؛ »إِلى سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ  وَجادِلهُم بِالَّتی هِیَ أَحسَنُ  ادعُ: »125  هیسوره مبارکه النحل آ.  2

است، استدالل و    کوتریکه ن  یبه راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روش  ،(کو ی اندرز نموعظه )و    )برهان منطقی(

میمناظره کن درواقع  دیپلماسی  «؛  تمام  نه  توان  )و  نمود: دعوت  و »حمایت« خالصه  »دعوت«  کلمه  دو  به  را  نهضتی 

 تحمیل( به توحید ؛ حمایت )و نه مداخله( از مظلوم. 

قانون اساس.  3 ای است  : در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهیاصل هشتم 

لت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت  همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دو

 بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَْونَ عَنِ الْمُنْکَرِ«.   ْؤمِناتُکند. »وَ الْمُْؤمِنُونَ وَ الْمُآن را قانون معین می

4  . Rationality 

5  . Sensuality 

ما رسوالن خود    ..«لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ  :»سوره الحدید  25آیه  .  6

تا    میعادالنه( نازل کرد  نی حقّ از باطل و قوان  یی)شناسا  زانی( و میو با آنها کتاب )آسمان  م،یروشن فرستاد  ل یرا با دال

 . کنندبه عدالت  امیمردم ق 

 . است کترینزد  یزگاریکه به پره د، یعدالت کن ...« اعْدِلُوا هَُو أَْقرَبُ لِلتَّقْوی سوره مائده:» 8آیه . 7
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طلبی و برپایی آن در سییط  جامعه اسییت. به عبارت دیگر .. مشییروط به عدالت .و  تقوای علمی

   تقوای منهای عدالت نه ممکن است و نه مطلوب.

ترین شیاخصیه نظم نوین انقالبی در عرصیه سییاسیت خارجی  مهمطلبی: کسیب اسیتقالل  اسیتقالل -

های فاسید و وابسیته به آنها دولت گر و های بزرگ سیلطهقدرتز زیر سیلطه  ها را املت اسیت که  

نجات خواهد داد تا براسیاس منافع ملی و حق تعیین سیرنوشیت راه پیشیرفت را خود انتخاب 

  نمایند.

کیه کیار   حق و بیاطیل  جبهیه: اعتیدال یعنی حرکیت در مییانیه افراط و تفریط و نیه  گراییاعتتدا -

گرایانه منجر به نفی  . امروزه حفظ اعتدال و سیلوا اعتدالتاریخ بوده اسیت  جریان نفاق در طول

گرایی دینی )انیدیشیییه تکفیری( خواهید شییید کیه هر دو بر تنور گرایی و افراطهرگونیه فرقیه

سییوره بقره از اعتدال به »امت وسییط« یاد می کند. »  143دمند. قرآن در آیه هراسییی میاسییالم

هِیدنا«  ولُ عَلَیْکُمْ شیییَ هَدَا َ عَلََّ النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسیییُ طنا لِتَکُونُوا شیییُ و )وََکذَلِکَ جَعَلْنَاُکمْ وُمَّۀن وَسیییَ

ه باشیید و پیامبر )نیز( بر شیما سیان ما شیما را امّتَّ میانه )معتدل( قرار دادیم تا بر مردم گوابدین

  ) ( هللیه خداوند متعال نمونه رفتار اعتدالی را در سیییمای محمد رسییولآ. در این  (گواه باشیید

 کند.معرفی می

 

 عملی -اجراییحوزه  .2

تشییکیل رویم غاصییب    و بنیان  : اسییاسمحو رژیم صتهیونیستتی از نق ته ستیاستی منطقه-

کشیاندن تمام تفرقه در میان مسیلمانان و به چالشایجاد شیکا  و   ،صیهیونیسیتی در جهان اسیالم

گری . رویمی که بر پایه اشغالاست خواهان جهان  های انسانی و حقوقی مورد قبول آزادیارزش

دولتی جعلی، ملتی جعلی، سرزمینی   ؛و به پشتوانه نظام سلطه با زور و تجاوز شکل گرفته است 

و فرزند نامشییروو جریان صییهیونیسییم   1جعلی و حاکمیتی نامشییروو. اسییرائیل غده سییرطانی

ها در منطقه و جهان ملت المللی است. لذا هید نظم نوین انقالبی مبتنی و متکی بر اراده آزاد  بین

 
1  . cancerous tumor 
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دی قطعی طیاغوت رویم  زدایی و نیابو شیییکیل نخواهید گرفیت مگر بیا رسیییوایی، مشیییروعییت 

 ی.صهیونیست

: امروزه آمریکیا نمیاد میداخلیه و هتای مستتتقتلملتتمبتارزه بتا متداتلته آمریکتا در امور داتلی   -

ها اسیت که جز منافع نامشیروو خود حقی برای دیگران قائل نیسیت مگر ملت تجاوز به حقوق  

بی بیایید بیه سیییییاسیییت  آفرینی کننید. لیذا نظم نوین انقالدر چیارچوب قواعید بیازی آنهیا نقش

بیش از این از قدرت سیییاسییی، اقتصییادی،  تاگری آمریکا در منطقه و جهان پایان داده  مداخله

ها با ابزار فشار و تحریم و اقدام  ملت اطالعاتی و نظامی خود برای دخالت در امور داخلی سایر  

برای سییربازان آمریکایی . نظم نوین انقالبی دنیا را کند)عملیات ویژه( و جنگ اسییتفاده ن  پنهان

 ناامن خواهد ساخت.

: اسیاسیان در نظم نوین انقالبی  مقابله با نفوذ و ستلطه بیگانگان در امورات ک تورهای مستتقل -

تواند معنا و موضیوعیت داشیته باشید چراکه نفوذ و نمیای به نام نفوذ و سیلطه بیگانگان  مسیئله

هاسیت. با ملت طلبی  خواهی و اسیتقاللدیسیلطه معارض حق تعیین سیرنوشیت و مانع جدی آزا

لیذا هیچ نفوذ   ،این منطق نفوذ و سیییلطیه میانع کلییدی پیشیییرفیت بومی و اقتیدار ملی خواهید بود

چه در مناطقی که به عنوان   ،خواهند برسیییاندها را به آنهه خود میملت تواند نمینامشیییروعی  

ود یک سییسیتم امنیتی مسیتقل به حسیاب  شیوند و چه در مناطقی که خزیرسییسیتم امنیتی تلقی می

شیدن زانوی اسیتکبار از روی گردن تمام ملل مظلوم و ای تا برداشیتهطبعان چنین مبارزه آیند.می

 مستضعف جهان ادامه خواهد داشت.

گر جز از طبیعی اسیت کشیورهای سیلطه های فاستد و وابستته:دولتها از یوغ  ملتآزادستازی -

توانند به اهدا  نامشیروو خود دسیت یابند. درواقع حلقه و وابسیته نمیهای فاسید دولت طریق 

های فاسید و وابسیته اسیت که بیش از دولت ها همین ملت وصیل کشیورهای سیلطه گر و چپاول  

 کنند با حمایت خارجی درمیاند و تصییور های خارجی وابسییته و دلبسییتهقدرتملت خود به 

خواهند داشییت. لذا در نظم نوین ابدی مصییونیت  امنیت و برابر قیام مردمی و خیزش عمومی  

دادن کاری که انقالب اسیالمی در ایران با پایان .انقالبی ابتدا این حلقه باطل از بین خواهد رفت 

 به نظام سلطنتی آغاز نمود.
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کیل حکومت جهانی  : نظم نوین انقالبی در یک کلمه مقدمه تشییی ت تتکیل حکومت عد  جهانی - 

های شیطانی پایان خواهد داد. و این حرکتی  قدرت های  ها و شرارت آخرالزمان است که به تمام بدی 

های غربی  قدرت سییال اسییت با درافتادن با آمریکا و سییایر   40بیش از   اسییت که انقالب اسییالمی 

انقالب اسیالمی در سیخنان خود  بنیانگذار کبیر   )ره( امام خمینی . در این زمینه اسیت گر آغاز کرده  سیلطه 

  اند: »مسیییئو ن ما باید بدانند که انقالب ما محدود به ایران نیسیییت. بارها به این مهم اشیییاره نموده 

اسیت    )عد( داری حضیرت حجت انقالب مردم ایران نقطه شیروو انقالب بزرگ جهان اسیالم به پرچم 

که خداوند بر همه مسییلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصییر حاضییر قرار دهد«  

کنیم؛ چرا که انقالب ما اسیالمی  (. »ما انقالبمان را به تمام جهان صیادر می 327:  21)صیحیفه امام، ج  

زه هسیت. و تا مبارزه در  اهلل بر تمام جهان طنین نیفکند مبار اهلل و محمد رسیول ا  اسیت و تا بانگ  اله 

  یادآوری  زم به  ( 148: 12)صییحیفه امام، ج    . هر کجای جهان علیه مسییتکبرین هسییت، ما هسییتیم« 

ایران، گسیترش عدالت، نفی ظلم و   های انقالب اسیالمی ترین اهدا  و آرمان مهم اسیت که از جمله  

از الزامات راهبردی کاربسیت  لذا یکی    ، سیتم، حمایت از سیتمدیدگان و مظلومان و نفی اسیتکبار اسیت 

نظریه نظم نوین انقالبی در عرصیه عمل تشیکیل »حزب جهانی مسیتضیعفین« در چارچوب دکترین  

اسیت. در این در خارج  و »اسیتحکام سیاخت درونی قدرت« در داخل  گرایی ضیدنظام سیلطه« »تعامل 

اسییت و  مورد توجه  مسییئله حمایت از مسییتضییعفان در قبال مسییتکبران جهان بسیییار بنیادین  زمینه 

بوده، به طوری که ایشیان چندماه بعد از به ثمررسییدن انقالب،   اسیالمی   کبیر   گذار انقالب اسیاسیی بنیان 

  را مطرح کردند.   1لزوم تسسیه حزب جهانی به نام »حزب جهانی مستضعفین« 

 
 

 و دیپلماسی نهضتی   د( مقاومت

در چارچوب اسیتقرار نظم نوین انقالبی،   ترین پیامدهای پیروزی انقالب اسیالمی مهم یکی از 

مقابله با ترتیبات امنیتی و نظم سییاسیی مطلوب آمریکا در منطقه و تقابل با رویم صیهیونیسیتی  

ای که  گیری محور مقاومت بوده اسییت. محور مقاومت نه یک محور منطقه و درنتیجه شییکل 

 
1. The Oppressed Global Party (O.G.P) 
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که انقالب  کما این   مدار جهانی با حفظ وحدت و انسیجام مسیتضیعفان عالم است. یک محور و  

انقالب مسیتضیعفان عالم بود و مسیتضیعفان را با منطق قرآن  )ره( به تعبیر امام خمینی  اسیالمی 

هدایت از ظلمات   2اش نجات انسیان اسیت و به؛ انقالبی که هد   1دانسیت. وارثان زمین می 

 های انقالب اسیالمیلذا آرمان و تاریکی به سیمت روشینایی و نور: »من الظلمات الی النور«.   

عد هایی که در هر دو بُ ای را به خود جذب نموده اسییت؛ آرمان قلب و ذهن هر انسییان آزاده 

)عییدالییت اسیییتیقیالل آزادی   طیلیبیی، اییجییابیی  و  )آمیرییکییاسیییتیییزی،  خیواهیی  سیییلیبیی  و  طیلیبیی( 

سیتیزی در چارچوب اسیتکبارسیتیزی و ضیدیت با نظام سیلطه(،  سیتیزی، وهابیتیسیم صیهیون 

این اسیاس انقالب    سیازی اسیت. بر سیازی و دولتموتور پیشیران نظم نوین انقالبی جهت ملت

، هر فرد، « گرایی ضید نظام سیلطه تعامل » با هد  نجات انسیان در چارچوب دکترین  اسیالمی 

های  لف اسییتکبار جهانی و نظام سییلطه در چارچوب آرمان جریان، جنبش و دولتی را که مخا 

خود در جبهیه مقیاومت  3ایجیابی و سیییلبی انقالب بیاشییید، در هر نقطیه از جهیان متحید طبیعی 

 . ( 170:  1399)قادری کنگاوری،    داند می 

طلبانه یابی و پیدایش مقاومت در جهان اسییالم به اقدامات سییلطهپرواضیی  اسییت که ریشییه

  اسیییتها  ها و رفتارهای ظالمانه آنگردد که مقاومت معلول سییییاسیییت برمیهای ظالم قدرت

»هرجا که سیلطه اسیت    گوید:مانوئل کاسیتلز در این خصیو  می  .(269-270: 1390  )اکبری،

هایی از معنای پرووه ،مقاومت در برابر سییلطه هم هسییت. هر جا با تحمیل معنا روبرو هسییتیم

: 1390)شیییور،   گیرد«مقیاومت خودسیییا ری همیه جا را در بر میبدیل هم داریم و قلمرو این 

لذا ابتنای نظم نوین انقالبی بر مقاومت و دیپلماسیی نهضیتی اسیت. مقاومت به عنوان یک  .(225

انقالب اسیالمی  بخش در قالب پارادایم  برخورد با سیلطه و مبتنی بر قدرت روایت نظریه رهایی

 پردازی شده است.  الملل تئوریبینسبات قدرت و سیاست  از منا 4زداییزدگیو با هد  غرب

 
 الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهمُ الْوارِثِینَ« : »وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا ِفی 5. سوره قصص آیه  1

  جتمعنا من أجل االنستان«. یعنی ما . معروف استت که امام موستی صتدر در لبنان گفته بود: »نحن هنا من أجل االنستان« یا »هنا ا 2

 جاییم. برای خاطر »انسان بماهو انسان« این 

3 .  Natural ally 

4. Dewesternoxication 
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بخشیی و بازدارندگی(، ضیامن و منافع ملی )عمق عنوان نقطه تالقی مصیال  اسیالمیمقاومت، به

اسیتقالل و اسیاسیان مرز میان حق و باطل و بلکه شیاخ  مرزبندی با دشیمن اسیت که از طریق 

طر  و »الحاد« و »تکفیر« از طر  دیگر به یک   دیپلماسیی نهضیتی با »سیلطه« و »اشیغال« از یک

الملل و همهنین بینکند؛ یعنی مبارزه با اسیتکبار جهانی و صیهیونیسیم میزان مبارزه و مقابله می

 یطلبو عدالت  یخواهیآزاد ،یطلبپرچم اسیتقالل  نکهیگرایی. کمااهراسیی و افراطمقابله با اسیالم

البته این بدان معنا نیست که .  به اهتزاز درآورده است  ینهضت  یپلماسید نیها همملت  انیرا در م

سیازی« یکی از اهدا  اصیلی آن  دیپلماسیی نهضیتی فقط به دنبال مبارزه سیلبی اسیت، بلکه »نظام

که های مقاوم در محور مقاومت، کما اینهای وابسییته و ایجاد نظاماسییت؛ یعنی رد و نفی نظام

 شود.  اله«، »ا  اهلل« مطرح میپه از »

و انسییانی آن،    از منظر اسییالمی گفتمان مقاومت در قالب »پارادایم برخورد با سییلطه و سییتم«

گر و مسیتکبر( و »نظام  و سییاسیی »نظام سیلطه« )کشیورهای سیلطهتوانسیته تمام معاد ت مفهومی  

کلی دگرگون  بههانی مقاومت«  در چارچوب »محور جرو( را تسیلیم« )کشیورهای وابسیته و دنباله

های های مقاومت و نهضییت گیری هسییتهاسییاس باور به مقاومت، باعا شییکل این  برسییازد. 

اند. مقاومت  3دالِ 2بخش مدلولِ  های آزادیتر نهضت گردیده است. به عبارت دقیق 1بخشآزادی

تر موضیوعیت یافته اسیت چراکه دیرزمانی ویژه در منطقه جنوب غرب آسییا بیشمسیئله بهاین 

ها )پیوند شیوم میان صیهیونیسیم مسییحی و ها و آمریکاییاسیت به دلیل حضیور صیهیونیسیت 

 صهیونیسم یهودی(، وئوپولیتیک منطقه، تبدیل به وئوپولیتیک مقاومت گردیده است.  

اسیت »ِِنَّ  یو ته یمقاومت اسیت در برابر هر آنهه از رنگ خدا عار ،یآدم  فلسیفه خلقت اسیاسیان 

را به آن    امبرشیاسیت که خدا پ  یامسیئلهدرسیت همان  نیالَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسیتَقاموا« و ا

ما و   اسییت یسیی  لذا  را »فَاسییتَقِم َکما وُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَکَ«. روانشیکنند؛ خودش را و پمیامر 

 اتیو مصون از نفسان  هیپاما مقاومت   ت ینباشد، هرگز اقتصاد، فرهنگ و امن  یرفتار ما اگر مقاومت

 ییمرز مقیاومیت حرکیت در چیارچوب اصیییل رهیا.  نخواهید شییید  یرونیب  نیاطیی و شییی   یدرون

 
1 . Resistance/Liberation Movement 

2 . Signified 

3 . Signifier 
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 نیا ری. در غیو طاغوت اقتصاد یطاغوت فرهنگ  ،یاسیاز طاغوت س ییمحور است؛ رهاعدالت 

 لیی انجیامید کیه بیه دل  یم  عیدالیت و    ت یی از عقالن  یمقیاومیت عیار  یعنیبیه جنون مقیاومیت    صیییورت

زود سیر از انشیقاق و اختال  و احتما ن   ای  رید ،خصیمانه و جنگ طلبانهذاتی   ت یماه داکردنیپ

که از حد خود خارج  یزیر چ، هاسیت   یاصیل منطق  کی نیدرخواهد آورد. ا  میسیازش و تسیل

 شود.  یم  لیتبد خودش به ضد گردد،

و معیارهای   1الملل مبتنی بر تزویر بین مقاومت بیانگر روایت دیگری از متن سییاسیت و روابط  لذا  

شیناسیانه  شیناسیانه و روش شیناسیانه، معرفت مقاومت با مبانی فرانظری هسیتی اسیت. نظریه   2دوگانه 

شکنانه نسبت به ساختار  های شالوده کند که دارای رگه متعالی، رویکرد جدید و نوینی را مطرح می 

سیری مبانی محکم  لذا نظریه مقاومت مبتنی و متکی بر یک  ، باشید الملل نیز می بین و عملکرد نظام 

گری، قاعده نفی سیبیل، حق تعیین  شیمول از جمله  نظام سیلطه و سیلطه اعتقادی و عقالنی جهان 

 (. 42- 72: 1398،  حق دفاو مشروو است )قادری کنگاوری   و   جهاد   سرنوشت، 

آبشیخور فکری این نوو از  در این میان دیپلماسیی نهضیتی بر محور و مدار مقاومت به عنوان  

اسیاس حق تعیین سیرنوشیت   هاسیت تا بر ملتسیازی و بیدارسیازی دیپلماسیی، به دنبال آگاه 

. غایت و هد  نهایی  3رقم بزنند   د برای خود تصمیم بگیرند و سرنوشت خود را به دست خو

دیپلماسیی دیپلماسیی نهضیتی ایجاد یک رنسیانه جهانی و آمادگی برای عصیر ظهور اسیت.  

توان چنین تعریف نمود: »تالش و مجاهدت اعتقادی و ایمانی نیروهای مردمی هضیتی را می ن 

در جهت تروید و تنبیت گفتمان مقاومت«.   با هد  بسیید مسیتضیعفان عالم علیه نظام سُیلطه 

طبق این تعریف مقاومت و دیپلماسیی نهضیتی هرگز محدود و محصیور در میان مسیلمانان و  

ایران  گذار انقالب کبیر اسییالمی رسییت به همین دلیل اسییت که بنیان د   4جهان اسییالم نیسییت. 

 
1. Hypocrisy 

2. Double Standards 
متعال قرار گرفته است: » إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَْومٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا    وندخدا  دیسوره رعد هم مورد تاک  11  هیمهم در آ  نیا  .3

خودشان وضع و حال خودشان  دست  خدا وضع و حال هیچ قومی را عوض نخواهد کرد مگر آنکه انسانها به    بِأَنْفُسِهِمْ«

 .را تغییر دهند 

حضتور مقاومت نیاز باشتد،  ستنکون« یعنی هرجا به   ... نان »حیث یجب أن نکون د لب ا . به تعبیر ستیدحستن نصتراد، دبیر کل حزب 4

 جا خواهیم بود.  فی الفور آن 
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تواند محصیور تواند محصیور باشید در یک کشیور، و نمی معتقدند: »نهضیت برای اسیالم نمی 

، . )صیحیفه امام« باشید در حتی کشیورهای اسیالمی، نهضیت برای اسیالم، همان نهضیت انبیاسیت

 (.  446:  10. ج  1378

بخش« و »رند متعالی« اسییت و گفتمان دیپلماسییی نهضییتی محصییول باور به »الهیات رهایی 

پایه و  پذیری » تَظلِمون و  تُظلَمون« دارد؛ گری و سیلطه مقاومت ریشیه در آرمان نفی سیلطه 

بسیتر دیپلماسیی نهضیتی، در تعامل با جوامع مظلوم و مسیتضیعف جهان با هد  بیدارسیازی و  

گرایی  لیذا رویکرد مقیاومیت مبتنی بر »آرمیان پیذیرد.  ک خودشیییان انجیام می تحقق عیدالیت بیا کمی 

بینانه« اسیت. با منطق قرآن هر طاغوتی و هر ظالم فاسیدی ولو در اوج قدرت و عظمت  واقع 

مشروط به این که مجاهدان خدا، مقاومت را  1مادی هم که باشد، در نهایت فروخواهد پاشید. 

اطمینان خاطر و قوّت قلب    با   شیییان دهند و آنجاسیییت که رها نکنند و از خود اسیییتقامت ن 

این وعده قطعی و حتمی خداسیت که متسسیفانه هیچ جایگاهی    2خواهند گفت: »ِِنَّ مَعِیَ رَبّی«. 

این اسیییاس    الملیل راید ندارد. بر بین های روابط  در مبیانی علم سیییییاسیییت متعیار  و نظریه 

هایی قرار داده دولتها و  ملتها،  نهضیت  دیپلماسیی نهضیتی، هد  نهایی خود را حمایت از 

گری، اسیتبداد، سیرکوب، اسیتعمار، اسیت که هر یک به نحوی درگیر معضیالتی همهون اشیغال 

 مداخله خارجی و... هستند. 

اولی اسییت،   4تر و نسییبت به مبارزه با معلولمهم  3هاکه اسییاسییان مبارزه با علت با توجه به این

افزاری و هم در کند؛ هم در بعد سیخت ی نیز به مانند یک سیکه دو رو عمل میتدیپلماسیی نهضی 

نرم دقیقبعید  عبیارت  بیه  طرفی  افزاری.  از  منیاظره    مبیاحنیهتر  تفکر    -فکریو  بیا  فرهنگی 

بیا نظیامی    -امنیتیو مبیارزه    مقیابلیهگرایی، رادیکیالیسیییم و تروریسیییم و از طر  دیگر  افراط

خوش به ها در دسیتور کار آن اسیت. لذا نباید فقط دلها و تروریسیت گراها، رادیکالیسیت طافرا

زمان سییه مسموریت سییخت )حمایت و رو دیپلماسییی نهضییتی همازاین  .بودها نابودی معلول

 
 «  ﴾ 12﴿ فََأکَْثُروا فِیها اْلَفَساَد   ﴾ 11﴿ الَِّذیَن َطَغْوا ِفی الْبَِلاِد    ﴾ 10﴿ سوره مبارکه فجر: »َوِفْرَعْوَن ِذی الَْأْوَتاِد  11و   10. آیات  1

 «   ﴾ 62﴿ سوره مبارکه شعراء:» قاَل کَّلا ِإنَّ َمِعَی َرّبی سَیَهدیِن 62. آیه  2

3.  cause 

4.  effect 
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محور   بخش و بازیگران دولتی و غیردولتی حامیهای آزادیو امنیتی از نهضییت حضییور نظامی 

آوری های جمعها، تظاهرات و راهپیمایی و کمپینت )حضور در کف خیابانسخمقاومت(، نیمه

  ، ضید صیهیونیسیتی   ،فرهنگی در ابعاد ضید اسیتکباری -و فکریامضیا و...( و نرم )مبارزه علمی 

و معرفی دسیتاوردهای   های جمهوری اسیالمیها، مواضیع و سییاسیت تبیین آرمان ،ضیدتکفیری

ترین بخش مبارزاتی، کنندهترین و تعیینمهمکند. پرواضی  اسیت که انقالب اسیالمی( را دنبال می

نظر ت که در اینجا اصیحاب قلم و اصیحابحوزه نرم یعنی مبارزه فکری در حوزه نهضیتی اسی 

 د.انداران صحنهمیدان

جهت   1تردر قالب طرح خاورمیانه بزرگهای اصیییلی آمریکیا  ناگفتیه نمیاند یکی از سیییییاسیییت 

(  سیازی غیرمسیل )خلع سیالح   یعنی 2آردیدیزدایی و مقابله با محور مقاومت، پرووه مقاومت 

در   (زداییبسیییید)نیروهای مقاومت غیرهمسیییو با غرب و خروج آنها از عضیییویت بسییییجی

اسییت    (بازگرداندن مجدد به جامعه)  و بازگشییت به زندگی عادی  میهای مقاومت اسییالگروه

آمریکیا نیز در بنید هفتم    وقیت   میاییک پمپئو وزیر امور خیارجیه  کیه چنیدی پیش  (1387چگینی،  )

مسییئله اشییاره  دقیقان به این  2018ایران مورخ  می  گانه برای جمهوری اسییالمیدوازدهشییروط  

توان به »دی« خرابکارانه مهم دیگری هم اشیاره نمود به میدر این خصیو  البته  3نموده اسیت.

در آمریکا مورد توجه   5که به عنوان یک سیاست فراحزبی  4سازی«نام »سییاست دیسمنتل یا پیاده

 رمحو )موشییکی، فضییایی و هسییته ای(  های اقتدار باشیید. یعنی بازکردن تمام پیچ و مهرهمی

القری مقاومت در داخل و خارج با هد   راهبردی امسیازی ظرفیت  مقاومت که این مهم با تهی

   شود. براندازی انقالب و فروپاشی نظام دنبال می

 
1.   The Greater Middle East 

2. Disarmament, Demobilization, Reintegration(DDR) 

3. Iran must respect the sovereignty of the Iraqi Government and permit the disarming, 

demobilization, and reintegration of Shia militias. For more information see: 

https://www. state.gov/secretary/remarks/2018/05/282301.htm 

4.  Dismantle policy 

5.   Bipartisan 

https://www/
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محور مقاومت از طریق مهندسییی   در چارچوب نظم نوین انقالبی، شییودبنابراین پیشیینهاد می

 بیه جید و بیا نگیاه وسییییع فرامرزی بیهرا    1پرووه ایمیا  « آمریکیایی،آردیدیدی»معکوس پرووه  

سیازی،  ؛ یعنی همگرایی و یکپارچهجغرافیای مقاومت در دسیتور کار دیپلماسیی نهضیتی قرار دهد

؛ چراکه اسیاسیان  های مقاومت در سیراسیر جهانکردن )تسیلی  و تجهیز( هسیتهسیازی و مسیل بسیید

های ایران و آمریکا به ویژه در منطقه غرب آسییا براساس محورهای ذیل کامالن در تقابل سییاسیت 

 اند:م قرار گرفتهبا ه

اند و جمهوری اسییالمی، به قید و شییرط از اسییرائیلها به دنبال حمایت بیآمریکایی •

 قید و شرط از فلسطین.دنبال حمایت بی

ملیت مشیییروو در   -هیا بیه دنبیال تبیدییل رویم صیییهیونیسیییتی بیه ییک دولیت آمریکیایی •

زدایی از دنبیال مشیییروعییت انید ) توافقنیامیه آبراهیام( و جمهوری اسیییالمی، بیه  منطقیه

 پذیری منفی اسرائیل در منطقه.توافقنامه و تعمیق جامعه

انید و هیای تکفیریگرایی و گروههیا بیه دنبیال ایجیاد و پشیییتیبیانی از افراطآمریکیایی •

 جمهوری اسالمی، به دنبال تروید اسالم ناب در سایه عقالنیت و تقریب. 

اند و های مسییتبد و وابسییته منطقهدولت از  ها به دنبال حمایت و پشییتیبانیآمریکایی •

های منطقه بر ضید حاکمان  ملت سیازی  جمهوری اسیالمی، به دنبال بیدارسیازی و آگاه

 فاسد و وابسته.

اند گرایانه خارجیگرایانه و اشیغالسیازی سییاسیت مداخلهها به دنبال نهادینهآمریکایی •

گانگان براسیاس اصیل حق تعیین و جمهوری اسیالمی، مخالف با تجاوز و مداخله بی

 ها.ملت سرنوشت  

گرایی  ها به دنبال اعمال سییاسیت »تفرقه بینداز و حکومت کن« مبتنی بر فرقهآمریکایی •

اند و جمهوری اسیییالمی، به دنبال سییییاسیییت حفظ حاکمیت ملی و قومی و مذهبی

ام و اسیتقالل سییاسیی ملل منطقه بر اسیاس وحدت ملی و انسیجام اجتماعی تمام اقو 

 مذاهب.

 
1.  Integration, Mobilization, Armament(IMA) 
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های منطقه به خود و گرفتن اسییتقالل عمل  دولت نمودن  ها به دنبال وابسییتهآمریکایی •

آنهاسیت، اما جمهوری اسیالمی، تقویت اقتدار بومی و حفظ اسیتقالل ملی ملل منطقه  

 داند.های اصولی و راهبردی خود میرا جزو سیاست 

ی با مقاومت آمریکایی ز مقاومت اسیالمسیات یریمنطق افراز و مرز غمسیئله درسیت همان  این 

 مسیتقل یهانظام  هیبرانداز عل  یهاانیاز جر  یبانیو پشیت جادیبه دنبال ا  ییمقاومت آمریکا  اسیت.

از   ت یو حما  لیدرسییت برعکه آن، به دنبال تشییک یاسییت، اما مقاومت اسییالم  ییضییدآمریکا

 نییو حق تع  یاسی یبه اسیتقالل سی   یابیدسیت یبرا  و وابسیته فاسید یهامیرو  هیعل یمردم  یهاجنبش

رو اختالفات میان ایناز  نظام سییلطه اسییت. یهاو توطئه  یمداخله خارج  بلسییرنوشییت در مقا

ایران و آمریکا یک اختال  سیییاسییی عادی و معمولی متعار  در مناسییبات دوجانبه میان دو 

آمریکا اسییاسییان  کشییور نیسییت، بلکه اختالفاتی بنیادین و راهبردی اسییت. لذا مسییائل ایران و 

 .ها و ادعاهای خود دست برداردبردار« نیست، مگر اینکه یکی از دو طر  از سیاست »میانجی

 
 

 گیرینتیجه
های  امروزه نیازمند نوعی واسیازی در عرصیه علم سییاسیت کنونی و رهایی از چنبره فراروایت 

نگریسیتن به این علم غربی هسیتیم. بیش از هر زمانی نیازمند شیسیتن چشیمان خود و متفاوت 

ها و هسیتیم. بیش از هر زمانی نیازمند نوعی نهضیت تکنیر و توسیعه مفهومی و شیکسیتن بت 

افزاری و نهضیت تولید علم« هسیتیم. در این تابوهای نظری و روشیی و در یک کالم »جنبش نرم

ورزی از سیییطره قدرت و چنبره علم پردازی و سیییاسییت راسییتا نخسییتین گام رهانیدن نظریه

پذیری بومی باعا تولید و بازتولید مسیتمر پردازی علمی و جامعهپوزیتویسیتی اسیت. اگر نظریه

انقالبی نگردد و بدتر از   ها و هنجارهای نظام معنایی و ارزشی یک نظام سیاسی/ و دائمی ارزش

پیذیری منفی بپردازد، رشییید و توسیییعیه علمی خیلی جیای  هیای رقییب و جیامعیهآن بیه تولیید اییده

 نخواهد داشت.اری امیدو
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و روابط    یاسی یبه صیورت اعم و علوم سی   یو اجتماع  یدر علوم انسیان یپردازهیحوزه نظر البته

اما   رهنگامیاسیت که ولو د  یاسیت و حرکت  دینوپا و نوپد ،رانیا  یالملل در جامعه دانشیگاهبین

 با خره شروو شده و فعالن در آغاز راه است.

الملل، اعم از تبیینی، تکوینی، انتقادی و هنجاری، بر بینهای روابط  نظریه پرواضییی  اسیییت که

کیه بر اسیییاس این اصیییول، مبیانی و طوریبیه  ،مبیانی فرانظری مشیییخ  و معینی اسیییتوارنید

هیا مورد مطیالعیه قرار ه هر ییک از این نظرییهالمللی کی بینهیای فرانظری، روابط و نظیام  فرضپیش

رو، نظریه نظم نوین انقالبی نیز از این قاعده مسییتننی  ایندهند، از دیگری متفاوت اسییت. ازمی

های روابط  یابد که آن را از سیایر نظریهنیسیت. یعنی این نظریه بر مبانی فرانظری خاصیی ابتنا می

پردازد. همین مبانی متفاوت فرانظری اسیت که ها میت با آنسیازد و به رقابالملل متمایز میبین

المللی و به طریق اولی سییعادت بینای بومی برای حفظ صییل  و امنیت  ضییرورت تولید نظریه

سازد. لذا نظریه نظم نوین بشری یعنی حفظ کرامت و رفاه مادی و عزت ابدی را خاطرنشان می

ای ه سییط  تحلیل معین و مشییخصییی دارند، نظریههای غربی ک سییایر نظریه  خال انقالبی بر

اسییت؛ یعنی در تمام سییطوح خُرد و کالن،   -و در عین حال فرازمانی و فرامکانی- فراسییطحی

منطقیه ملی و فروملی،  هیای مختلف فرهنگی، المللی و در حوزهبینای و  فردی و اجتمیاعی، 

و این وجه یعنی نظم در تمام امور  موضیوعیت دارد، ... اجتماعی، اقتصیادی، سییاسیی، امنیتی و

 هاست.تفاوت و تفاضل این نظریه با سایر نظریه

زدایی از سیییاحیت  زدگیدر سیییاحیت نظر مسیییتلزم غرب  نظم نوین انقالبی او ندر این مییان  

ماندن اسیت و این شیدن و  انقالبیمنوط به اسیالمی  ،در عرصیه عمل  پردازی اسیت و ثانیاننظریه

ی که مسیائل انقالب و ملل مسیتضیعف جهان را با تشکیل »دولت مقاومت و یعنی همان علم نافع

با گسییترش جغرافیای مقاومت  المللی  بینای و پیشییرفت« در عرصییه داخلی و معاد ت منطقه

 حل خواهد نمود. طرح و 
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