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Abstract  
The purpose of the present study is to answer this research question: from the view of Āyatollāh Khāmeneii, 

what is the relationship between national interests and Islamic community expediencies? The common 

viewpoint in finding an answer to this question is based on the likelihood of conflict between these 2 

categories and search for finding out the priority aspect of one over another. However, from the view of 

Āyatollāh Khāmeneii, it can be concluded that based on belief in 3 concepts named as consistency between 

national interests and theoretical foundations of Islam, consistency between national interests and national 

identity, and consistency between national interests and international objectives, there is innately no conflict 

between national interests and Islamic expediencies because in his view, national interests of an Islamic 

country are not separated from the Muslims’ national identity and social culture derived from Islamic 

values. In his opinion, in many cases, the perception of conflict is out of ambiguity; and if theoretical and 

practical confusions in the foreign policy of the Islamic government are resolved and corrected, a major part 

of outer contradictions in practical aspects would also be removed. Sometimes, conflict is out of the illusion 

of interests or experiences. Islamic government by considering theoretical foundations of Islam and a 

realistic outlook based on the existing necessities, can provide suitable strategies and techniques in its 

foreign policy to sustain national interests and Islamic expediencies. 
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 چکیده

 اسالمی امّت مصالح و ملی منافع بین ای رابطه چه ای خامنه اهلل آیت دیدگاه است که از هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال
 وجه و اولویت یافتن برای جستجو و مقوله دو این میان تزاحم وقوع امکان پایه بر، پاسخ به این سوال در رایج دیدگاه است؟ برقرار
 مبانی با ملی هماهنگی منافع مقوله اعتقاد به سه اساس بر توان می ای اهلل خامنه از دیدگاه آیت. است استوار دیگری بر یکی تقدم

 با ملی منافع میان تزاحم ذاتی نفی، فراملی اهداف با ملی هماهنگی منافع و ملی هویت با ملی هماهنگی منافع، اسالم نظری
 مردم اجتماعی فرهنگ و ملی هویت از جدا اسالمی کشور یک ملی منافع ایشان زیرا از دیدگاه، نتیجه گرفت را اسالمی مصالح

 وجود از ناشی تزاحم احساس بسیاری موارد در، ای اهلل خامنه آیت دیدگاه از. نیست، است اسالمی های ارزش از برگرفته که مسلمان
تناقضات  از مهمی بخش، گردد منقح آن مبانی و شود رفع اسالمی دولت خارجی سیاست عملی و نظری ابهامات اگر است؛ ابهام

 نظر در با اسالمی آید. دولت می بوجود مصلحت یا منفعت توهّم از تزاحم نیز گاهی. شد خواهند منتفی نیز عمل بُعد در ظاهری
 در مناسبی های تاکتیک و ها استراتژی، های موجود ضرورت اساس بر و گرایانه واقع دیدی با تواند می اسالم نظری مبانی گرفتن

 .ببیند تدارک اسالمی مصالح و ملی منافع حفظ راستای در خود خارجی سیاست
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 مقدمه. 0

 از یکی جهان، همواره سیاسی ادبیات در اصطالح این تازگی رغم به ملی منافع از پاسداری و حفظ
 معصومان)ع(، سیاسی سیره و دینی متون در. است بوده مداران سیاست و ملی های دولت های دغدغه ترین مهم
 از حفاظت به نسبت فراوانی های سفارش، غرب دنیای متعارف برداشت با ملت مفهوم در تفاوت رغم علی

اسالم و اّمت  مصالح حفظ، ملی منافع حفظ اهمیت کنار در اسالمی نظام در. شود می ملی مشاهده منافع
 های استنباط در اساسی مفاهیم از یکی مصلحت عنصر که آنجا از و باشد می اهمیت حائز نیز اسالمی

، لذا. اند داشته ای ویژه اهتمام مسلمین مصلحت و اسالمی مصالح رعایت بر فقها، آید می بشمار فقهی
 اّمت و یاسالم نظام منافع و مصالح حفظ، نیز را یاسالم نظام خارجی سیاست اهداف ترین مهم از یکی

 . اند دانسته مسلمان

برخی از آنها  .اند نموده طرح مختلفی آراء، اسالمی مصالح و ملی منافع میان تزاحم وقوع فرض در فقها
اند و گروه دیگر معتقدند در این  ملی داده منافع بر اسالمی مصالح تقّدم حکم به، در صورت وقوع تزاحم

  .کند می پیدا اولویت اسالمی مصالح ملی بر اهداف شرایط
 ملی منافع میان امکان وقوع تزاحم بررسی دنبال به ای الله خامنه آیت دیدگاه محوریت با حاضر پژوهش

 بین ای رابطه چه ای خامنه الله دیدگاه آیت سوال اساسی تحقیق این است که از .است اسالمی مصالح با
 ای خامنه الله آیت دیدگاه از، تحقیق این فرضیه اساس بر است؟ برقرار اسالمی اّمت مصالح و ملی منافع
 فرضیه این .نیست ها برقرار آن اسالمی کاماًل هماهنگ بوده و ذاتًا هیچ تزاحمی میان مصالح با ملی منافع

 -توصیفی روش از گیری با بهره و ای خامنه الله آیت های سخنرانی و بیانات به استناد در پژوهش حاضر با
 تحلیلی مورد آزمون قرار گرفته است.

 تحقیق . پیشینه2

آید  ر میاعتقادی دیرین در اندیشه و سیاست بشری بشما، ضرورت توجه به منافع ملی از سوی کشورها
، اند )کلینتون ها دانسته مداران جهان همواره تعقیب منافع ملی را از اهداف اصلی حکومت و سیاست

در دوران حکومت با عبارات مختلف از منافع جامعه و مصالح جمعی  )ع((. حضرت علی22: ص1231
آن را به خطر اندازد  خواهد که اجازه ندهند کسی سخن به میان آورده و از والیان و استانداران خود می

مباحث مربوط به منافع ملی و مصالح نظام ، (. در دوره معاصر13، 03بند ، 62: نامه 1236، البالغه )نهج
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در برخی از آثاری که در زمینه سیاست خارجی انتشار  توان می ها با یکدیگر را آن اسالمی و شیوه ارتباط
 : گیرند می جای خشب سه در آثار مورد بررسی قرار داد. این، یافته

اند )ر.ک:  دسته اول آثاری هستند که به طور جامع و گسترده ورودی به منافع ملی نظام اسالمی نداشته
 ، (1233، محمدی

ها به موضوع منافع ملی از باب اهمیت این موضوع در قالب وظایف  دسته دوم آثاری است که ورود آن
 ، (1231، ؛ ایزدی1203، اردستانیباشد )ر.ک: بخشایشی  دولت اسالمی می

به چگونگی توافق و تزاحم ، های فراملی نظام اسالمی دسته سوم آثاری است که با اشاره به مسئولیت
 (.1233، ؛ نخعی1233، اند )ر.ک: حقیقت منافع ملی و مصالح اسالمی پرداخته

در مجموع، آثار فوق در صورت پرداختن به موضوع منافع ملی بیشتر به دنبال یافتن راهکاری برای رفع 
های فراملی دولت اسالمی در سیاست خارجی و یا تعیین اولویت یکی بر  تزاحم میان منفعت ملی با مسئولیت

ای را مورد  الله خامنه دگاه آیتباشند. تاکنون اثری که ارتباط منافع ملی با مصالح اسالمی از دی دیگری می
ای و نگاه  الله خامنه بررسی قرار داده باشد، یافت نگردید. تحقیق حاضر به دنبال تبیین این ارتباط از دیدگاه آیت

لذا، با توجه به فقدان تحقیقات مشابه در این ایشان به مسأله تزاحم میان منافع ملی و مصالح اسالمی است. 
 رود. نوع خود، بدیع بشمار می زمینه، این تحقیق در

 . مبانی نظری و مفهومی6

 ها پرداخته شود: در این تحقیق اصطالحاتی وجود دارد که الزم است ابتدا به تعریف آن

 . تزاحم و تعارض6-0

باشند. تعارض را به معنای تقابل دو حکم  از واژگان مصطلح در علم اصول دو واژه تعارض و تزاحم می
، نائینی ؛311ص، 3تا: ج بی، مظفر ؛023ق: ص1011، خراسانی: ک.اند )ر یف نمودهدر مقام جعل تعر

 ای که به گونه، (. در حالی که تزاحم به معنای تقابل دو حکم در مقام امتثال است611، ص3: ج1230
، 3 ق: ج1013، صدر: ک.نماید )ر جمع شرعی حکم دو بین تواند نمی تکلیف انجام مقام در مکّلف

 حکم دو میان نسبت که مواردی شود در (. در مقام تزاحم گفته می261ق: ص1010، حکیم ؛33ص
 و نماید می نظر صرف مهم انجام از و است واجب مکّلف بر اهّم  حکم به عمل، است مهم و اهّم ، متزاحم
 مقّدم عقل حکم به، است جلوتر زمانش که تکلیفی، باشند مساوی یکدیگر با اهمیت جهت از چنانچه
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، است )مظفر مخّیر حکم دو از هر یک انجام در عقل حکم به مکّلف، صورت این غیر در بود؛ خواهد
 مصلحت که گویند امری به اهّم ، اصطالح (. در111ق: ص1016، الله ؛ فتح313-310، ص3تا: ج بی

، مهم بر اهّم  تقدیم  قاعده .(30ص ق:1031، صفار)داشته باشد  دیگری به نسبت تری کم مضار و بیشتر
، یزیتبر ی؛ سبحان306: ص1233، آملی شوند )جوادی می ملتزم عقالء بدان که است عقلی ای قاعده
 را امور مفاسد و مصالح، عقل ادراک کمک به . انسان(31: ص1200، دوستی؛ عل032ص، 3: ج1201

عمل  آن طبق و برگزیده را ها ترین آن مطلوب، یکدیگر با مصلحت دو تزاحم هنگام دهد و می صیتشخ
در این تحقیق  ای به عنوان دیدگاه مختار الله خامنه . با توجه به دیدگاه آیت(00ص م:1101، کند )صدر می

ها  ابتدا باید ابهام، پیش از اجرای قاعده اهّم و مهم در تزاحم دو حکم، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت
مانند ابهامی که ، است ابهام وجود از ناشی، یا تعارض دو حکم تزاحم زیرا گاهی احساس، برطرف گردد

تزاحم میان این دو احساس ، گاهی در ماهّیت منافع ملی با هویت ملی وجود دارد و به دلیل این ابهام
 هوّیت ملی با که است چیزی آن مّلی منفعت»اساسًا  ای خامنه الله گردد؛ در حالی که از دیدگاه آیت می

 . (33/2/1213، مقام معظم رهبری)« باشد نداشته ای معارضه گونه هیچ

 . منافع ملی6-2

: 1236؛ پلینو و آلتون، 23: ص1200را یکی از عناصر محوری سیاست خارجی )هالستی،  1منافع ملی
: 1231لین،  دانند )ویک ( و معیار و ضابطه اصلی در تنظیم روابط خارجی کشورها با یکدیگر می31ص
منفعت را انتخاب  0تبیین دو واژه منفعت و ملت نیاز دارد. لیپمن (. تعریف دقیق این اصطالح، به131-161ص

(. ملت نیز مجموعه 13ص :1231کند )کلینتون،  عقالنی فرد همراه با عملکرد غیرسودجویانه تعریف می
(. اسالم Toynbee, 1915: p.13؛ 102: ص1233های مشترکی دارند )مورگنتا،  افرادی دانسته شده که ویژگی

پذیرد  های انسانی و وجه تمایز آنان از یکدیگر باشد، می بندی گروه ا در حدی که مالک دستهمفهوم ملت ر
(. اما برای ملّیت به عنوان عاملی برای برتری نژادی خاص و اولویت منافع گروهی معین، اصالت 12)حجرات، 

ها را  یژگی ذاتی انسانطلب هستند. متفکران اسالمی این و ها به طور غریزی منفعت قائل نیست. همه انسان
                                                           

1. The national intrest 
2. Matthew Lipman 
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 (. قرآن23، ص1ج :1231یزدی،  اند )مصباح نفسه امری مطلوب و گاه مقدمه کمال و خداشناسی دانسته فی
را  آن مواردی در و (312، ص1ج :1233یزدی،  مصباح)پذیرفته  ها انسان در را غریزه این وجود نیز کریم

ساز حّب به وطن و  ها را زمینه طلبی انسان غریزه منفعت(. برخی 2-3؛ طالق، 13تقویت نموده است )اعراف، 
ساکن  افراد منافع جمع از ملی (. منافعKohn, 1944: p.14اند ) احساس وابستگی به آن )ناسیونالیسم( دانسته

بسیاری اصطالح  (.333: ص1233آید )رجایی،  می با اهداف مشخص بوجود قلمرو جمعیتی یک سطح در
برانگیز و مورد  به اختالفات در تعریف این واژه، بویژه در کاربرد سیاسی آن، مبهم، بحث منافع ملی را با توجه

 کارگزاران برای گذاری سیاست در معیاری را آن غالباً  اما (.111: ص1231اند )فرانکل،  استفاده دانسته سوء
استقالل، امنیت، تمامیت آن جهت حفظ موجودیت و بقاء،  اساس بر ها دولت که دانند می خارجی سیاست

بخشی و بیات،  ؛ علی3-1: ص1232؛ قوام، 133: ص1231کنند )عامری،  می اقدام ارضی و رفاه اقتصادی
 (.30-13: ص1203

منافع ملی منافعی است که برحسب منافع انضمامی نهادهای حاکم تعریف » 1از نظر هانتینگتون
 ها دولت برای گیری تصمیم مالک را ملی ای منافع الله خامنه (. آیت111: ص1231، زاده )سیف« شود می

(. ایشان منافع ملی 33/2/1213، داند )مقام معظم رهبری بلندمدت می یا مدت کوتاه منافع تأمین جهت
و هدف اصلی و واقعی  نموده تعریف نظام های این ارزش و اهداف، اصول چارچوب نظام اسالمی را در

 .(36/6/1231؛ 21/0/1213، داند )مقام معظم رهبری منافع ملی میاسالمی را حفظ  دیپلماسی نظام

 . مصلحت6-6

در اندیشه اسالمی به جای منفعت غالبًا از مصلحت استفاده شده است. مصلحت یکی از مفاهیم 
دانند که شارع حکیم آن را برای  آید. برخی مصلحت را منفعتی می های فقهی بشمار می اساسی در استنباط

: 1233، شود )حقیقت نسل و مال آنان می، عقل، جان، ر نظر گرفته و شامل حفظ دینبندگانش د
(. عنصر مصلحت هم در وضع و اجرای قوانین متغیر و هم در اجرای قوانین ثابت و صدور فرامین 361ص

هرچند حالل محمد تا »گیرد:  جزئی دارای نقش اصلی و کلیدی است که از منصب والیت سرچشمه می
ولی یک رشته احتیاجات متغیر وجود دارد که از کرسی والیت سرچشمه گرفته و ، ت حالل استروز قیام

                                                           
1. Samuel P. Huntington 
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، )طباطبایی« اند شود و در بقاء و زوال خود تابع مقتضیات زمانه وضع و اجرا می، به حسب مصلحت وقت
از  یکی، لذا، (. در اسالم رعایت مصالح مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار است00-36تا: ص بی

 یحفظ مصالح و منافع اّمت اسالم، ای الله خامنه از دیدگاه آیت یاهداف سیاست خارجی نظام اسالم
 (. 10/0/1231، ای الله خامنه است )آیت

اما پیش از تحقق این ، رسیدن به اّمت واحد بشری است، آرمان نهایی اسالم دربارۀ مناسبات انسانی
منافع و مصالح ، رو گردند. از این ضوی از اّمت اسالمی تلقی میمسلمانان در هر نقطه از جهان ع، آرمان

بر اساس  )ع(پیشوایان معصومان یاسیره سینظام اسالمی منطبق بر مصالح اّمت اسالمی خواهد بود. س
آن  یاسیس یترین هدفی است که در تمام مراحل زندگ توجه به مصالح اّمت اسالمی شکل گرفته و این مهم

انعقاد قراردادها و ، (. اقدام به جنگ یا صلح103-100: ص1206، زاده شود )ملک یم بزرگواران مشاهده
همه در راه )ع(، یو امام حسن مجتب )ع(یامام عل)ص(، امبر اکرمیپ یها با دشمنان اسالم از سو مانیپ

ضمره و  یف بنیبا طوا )ص(گرفت. عقد قرارداد صلح رسول خدا یحفظ مصلحت اّمت اسالم انجام م
و امام  )ع(یحضرت عل یه از سویرش صلح با معاوین پذیهمچن، ه با کّفار مکهیبیصلح حد، اشجع یبن

 )ع(بود )همان(. امام حسن یحفظ منافع و مصالح جامعه و نظام اسالم یدر راستا یهمگ )ع(حسن
 یحفظ مصلحت اّمت اسالم یدر راستا یه( را اقدامیشام )معاو غاصب با حاکم صلح از شیخو زهیانگ

من هم به ناچار آن ، با من به منازعه پرداخت، که از آِن من بود یتصاحب حق یه برایمعاو»... ن فرمود: ییتب
(. بر این 03ق: ص1206، )اصفهانی« رها ساختم یزیر از خون یریرا به خاطر مصالح اّمت و جلوگ

اسالمی را حرکت در  های جهانی نظام گیری ها و جهت ای معیار حق بودن سیاست الله خامنه اساس آیت
ورزد )مقام معظم  داند و بر رعایت دقیق این معیار تاکید می راستای منافع و مصالح اّمت اسالمی می

 (.13/3/1230، رهبری

 . قلمرو نظام اسالمی6-0

مرز ، مرز حکومت اسالمی»مرز عقیدتی است: ، مرز نظام اسالمی، در اندیشه اسالمی به لحاظ نظری
به همین جهت است که اسالم این قبیل انشعابات و ، نه مرزهای جغرافیایی و سیاسی، تعقیده و ایمان اس

است؛ نه بر چیزهای دیگری از قبیل نژاد  ها را در جامعه بشری الغاء نمود و عقیده و ایمان قرار داده پراکندگی
، ن نظام اسالمیالقری بود (. بر اساس نظریه ام311-311ص، 3: ج1230، )طباطبایی« و جنس و نظایر آن
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رهبر و مسئول همه کشورهای اسالمی است و بر این اساس مصلحت نظام اسالمی ، القری رهبری ام
 (. 1236، گردد )الریجانی مصلحت اّمت اسالمی تلقی می

 . روش پژوهش و الگوی تحلیل0

، دارد بستگی دانش کسب چگونگی و دانش ماهیت به علمی تحقیقات در روش و شیوه نوع انتخاب
 یا روش بکارگیری یک و پژوهش طریق از که است دانش کسب، علمی تحقیق یک در نهایی هدف زیرا

امروزه مباحث مربوط به حوزه سیاست خارجی  .شود می آن فراهم به دستیابی امکان، مناسب های روش
توان منابع  میبه دشواری ، رو رود. از این نظام اسالمی از مباحث جدید در عرصه فقه سیاسی بشمار می

تخصصی و معتبری که فقط بر روی این موضوع متمرکز شده باشند را یافت؛ با این حال طرح و تنظیم 
مباحث این حوزه به لحاظ ماهیت استنباطی آن به روشی مناسب که بر مبانی فقهی و اعتقادی اسالمی 

 نیازمند است. ، استوار باشد
 کریم قرآن آیات و فقهی کتب به استناد در که غالباً  سالمیا عالوه بر منابع حاضر پژوهش اصلی مبنای

، شود )ر.ک.: سیدباقری می استفاده لفظی های داللت و تفسیری های روش و استنباطی رایج شیوه از
 باشد. ای در منابع مربوط به ایشان می الله خامنه های آیت بررسی مواضع و دیدگاه، (31-61: ص1210

اظهارنظر درباره کشف رابطه منافع ملی و مصالح اسالمی در صالحیت فقها و از آنجا که  همچنین
ای به عنوان محور اصلی مباحث استفاده  الله خامنه در این تحقیق از دیدگاه آیت، اندیشمندان دینی است

 از، خارجی رابطه منافع ملی با مصالح اسالمی در سیاست مورد های ایشان در دیدگاه فهم شود. برای می
 برای ها روش ترین مناسب از محققان نگاه از روش این. شده است گرفته تحلیلی بهره -توصیفی روش

 .آید می بشمار مطالعه مورد اندیشمند یا گوینده پیام مند محتوای نظام و کّمی، عینی تفسیر و مطالعه

 . رابطه ملیّت با اسالمیّت در سیاست خارجی 5

های اسالمی است.  سیاسی ناشی از مبانی اسالم و تعهد به آرماندر اندیشه اسالمی مشروعیت نظام 
باشد و این دو رکن در کنار هم به نظام  مّتکی به منابع دینی اسالم می، نظام اسالمی عالوه بر رکن مردم

ای راز ماندگاری نظام جمهوری اسالمی ایران را اّتکای  الله خامنه آیت، رو نیاز ابخشند.  اسالمی ثبات می
و  یجمهور یعنی، دو کلمه است نیهم، نظام نیراز پرشکوه و افتخاربخش ا»داند:  به مردم و اسالم می آن

 نکهیا...  هم اسالم، دار بماند. هم مردم هستیهم پا دیبا، شده جادیدو کلمه ا نیکه از ا یاسالم. موجود
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)مقام « دیآ یمتن اسالم برماز ، حضور داشته باشند دیبا مردم، تیحاکم نیحاکم شود و در ا دیبا نید
با توجه به آنکه اعتقاد اسالمی با پذیرش نوعی ملّیت سازگار ، (. از سوی دیگر10/2/1011، معظم رهبری

توان نظام اسالمی را ترکیبی از دو خصیصه اسالمی و  می، (116، ص1: ج1233، است )مکارم شیرازی
دو مقوله در مورد کشور اسالمی ایران و تاثیرات آن دو  الله مطهری از ترکیب این آیت، رو ملی دانست. از این

که مسائل  مینکته برخورد نیبه ا شتریب، میمطالعه کرد نهیزم نیدر ا شتریما هرچه ب نویسد: بر یکدیگر می
که به  نید کیاسالم به عنوان  ی. برارانیا یهم برا، است زیاسالم افتخارآم یهم برا رانیمشترک اسالم و ا

 رانیا یساخته است و برا شیخو فتهیباهوش و متمدن و صاحب فرهنگ را ش یتخود ملّ  یغن یحکم محتوا
در  گریاز هر ملت د شیدوست خود ب تعصب فرهنگ یخواه و ب قتیحکم روح حقه ملت که ب کیبه عنوان 
 در مطهری الله (. آیت61: ص1261، )مطهری نموده است یخضوع کرده و در راهش فداکار قتیبرابر حق

 ملّیت و -آن غنی با محتوای -اسالم هویت دین مقوله دو از ناشی را ایران در اسالم گسترش، عبارات این
 ما»نیز معتقد است  ای خامنه الله چنانکه آیت .است دانسته -باشند می بافرهنگ و باهوش قومی که -ایرانی

  (.11/3/1211، معظم رهبریمقام )« کنیم حفظ را خود ایرانی هویت ایم توانسته اسالم برکت به

 . رابطه منافع ملی با منافع فردی3

 منفعت با فردی منفعت میان اساسی تزاحم، طبیعی شرایط در، نظران صاحب از بسیاری اعتقاد به
ساخته  هنجارمند فرد را رفتار، پذیری جامعه فرآیند زیرا، (62-61ص: 1202، فرانک)ندارد  وجود عمومی

توان منافع ملی را همان  با این حال لزومًا نمی دهد. قرار می اجتماعی هنجارهای راستای و تا حدودی در
منافع تمام افراد جامعه را هم ، آل منافع ملی تک افراد توصیف کرد؛ گرچه در یک شرایط ایده منافع تک

 قوقح، فردی منافع به دستیابی برای افراد، جامعه و فرد مصالح تزاحم شرایط در اما، دهد پوشش می
یک ملت دارای وجودی ورای افراد » 1زیرا از دیدگاه هالیفاکس، گیرند می نادیده را عمومی منافع و اجتماعی

: 1231، )کلینتون« شوند است که به سادگی درک و فهم نمی، خواهند هایی غیر از آنچه افراد می و خواست
ها در  پذیری انسان جامعه فرایند ها به اهمیت دادن دولت، شناسان (. در این شرایط توصیه جامعه31ص

 های گروه، مدرسه، خانواده ها آن ترین ابزار عمده عمومی است که مصالح و منافع جامعه برای اهتمام فرد به
                                                           

1. Halifax 
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تقویت ایمان و ، . در اندیشه اسالمی(111: ص1236، باشند )کوئن می جمعی های رسانه و همساالن
 و رعایت مصالح و منافع جمعی دانسته شده است )طباطبایی، قوانین اجرای ضامن ترین اخالق اسالمی قوی

 (.130-132ص، 0: ج1230

 . رابطه منافع ملی با مصالح اسالمی7

بر پایه امکان وقوع تزاحم میان این دو مقوله ، رویکرد غالب در رابطه میان منافع ملی با مصالح اسالمی
است. بر این اساس دو دیدگاه مطرح شده است:  و جستجو برای یافتن اولویت و وجه تقّدم یکی بر دیگری

: 1231، دیدگاه اول معتقد به تقدم مصالح اسالمی بر منافع ملی در شرایط تزاحم است )ر.ک: الریجانی
(. در این میان از دیدگاه برخی یک استثناء نیز وجود دارد و آن اینکه 30: ص1236، ؛ مصباح یزدی63ص

القری به طور استثنایی بر مصالح اّمت اسالمی  مصالح ام، خطر افتاد القری اسالمی به اگر موجودیت ام
(. دیدگاه دوم با طرح مقتضیات زمان و مکان معتقد است: 616: ص1233، اولویت خواهد داشت )تقوی

ولی به لحاظ مصلحت و به ، باشد با وجود اینکه اصل در سیاست خارجی اسالمی منافع اسالمی می»
توان گفت که  کند. عالوه بر این می اهداف ملی بر مصالح اسالمی اولویت پیدا می، حکم قاعده رفع تزاحم

تعقیب منافع و ، اصل شرایط فعلی، الملل و حاکمیت دولت ملی اصواًل برحسب شرایط حاکم در نظام بین
الله  (. رویکرد آیت36: ص1201، )رنجبر« آید اهداف ملی است و پیگیری آن ضرورت اساسی بشمار می

 نفی ذاتی تزاحم میان منافع ملی با مصالح اسالمی است. ، ای در این رابطه امنهخ

 . سازگاری منافع ملی جامعه اسالمی با مبانی نظری اسالم7-0

(. در 22ص :1230، اند )روشندل شده تشکیل معنوی و مادی منافع دسته دو از کشور هر مّلی  منافع
(. 331-311خطبه ، البالغه باشند )نهج کنار هم مورد سفارش میاندیشه اسالمی منافع مادی و معنوی در 

لیس منا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیاه؛ از ما نیست کسی »آمده است:  )ع(در روایتی از امام کاظم
ق: 1011، شعبه حرانی )ابن« که دنیایش را برای دینش وانهد و یا دینش را برای دنیا از دست بدهد

اند که او به کار دین و دنیایش در کنار  در وصف انسان مومن فرموده )ص(رسول خدا، رو ین(. از ا022ص
نظام دین منوط به نظام دنیاست و دنیا همچون ، (. در اندیشه اسالمی331ص: 1203، پردازد )پاینده هم می
آنکه وابستگی (؛ جز 13: ص1231، آید )قادری کار می ای است که برای رساندن انسان به آخرت به وسیله

(. از آنجا که ایدئولوژی و قواعد حاکم بر 332خطبه ، البالغه به دنیا مورد مذّمت قرار گرفته است )نهج
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تضادی میان منافع ، باشد سیاست خارجی دولت اسالمی برگرفته از متون دینی و اندیشه سیاسی اسالم می
یاست اسالمی مبتنی بر عقل و علم است و زیرا س، ملی جامعه اسالمی با مبانی نظری اسالم نخواهد بود

الله  (. آیت31ص، 2: ج1233، با اسالم نیز مغایر خواهد بود )نائینی، هرچه با عقل سلیم مخالف باشد
)مقام « نظام اسالمی است خارجی در سیاست مهم ابزار عقالنیت»نکته که  این بر تاکید ضمن ای خامنه

 فهم در وسیعی بسیار کاربرد عقل. است عقالنی اسالم ما اسالم»فرماید:  می، (0/3/1200، معظم رهبری
. بر این اساس (36/6/1202، مقام معظم رهبری)« داراست ما ابزارهای تشخیص و اهداف تشخیص، ما

باشد را  ایشان دیدگاهی که مخالف سیاست خارجی ایدئولوژیک برای نظام جمهوری اسالمی ایران می
که   معانی  ن حرف به همهیا، د نگاه کردیك نبایدئولوژیست خارجی را با نگاه اایکه س نیا» کند: تخطئه می

ران یخواهند ا ی میا ك عدهیجوری هست که حاال  نیا ایکجای دن ...غلط است ، ممکن است داشته باشد
چ یاست خارجی هیکا مبانی نظری در سیمرآجوری است؟! در  نیکا ایمرآدر  جوری کنند؟! نیاسالمی را ا

های معتبر در  پلماسی خودشان را از ارزشیکی وجود ندارد که دیچ حکومت الئی. در ه..ری ندارد؟! یتأث
 منافع ملی منطبق است، نه ست؛یها با منافع ملی سازگار ن ن ارزشیند اینظر خودشان جدا کنند و بگو

 (.02/0/1131، )مقام معظم رهبری
الله  با مبانی نظری و ایدئولوژیک از دیدگاه آیت توان گفت بین منافع ملی بر اساس تلقی فوق می

به همان ، صورت هرچه در راستای مبانی نظری عمل کنیم همانی وجود دارد و در این  رابطه این، ای خامنه
 و است ملی منافع حفظ و تأمین دنبال به ایدئولوژی»زیرا ، ایم مقیاس در راستای منافع ملی نیز حرکت کرده

. به عنوان مثال اصل نفی سبیل از (21/0/1213، مقام معظم رهبری) «شود می محسوب ملت یک هویت
کند و دارای آثار  اصول مهم اسالمی است که نفی والیت و سلطه دشمنان اسالم بر مسلمانان را اثبات می

تجربه کند. از نظر تاریخی  ملی را نیز تأمین می منافع باشد و مثبتی در سیاست خارجی دولت اسالمی می
های اسالمی در دوره معاصر نشان از تضعیف و نابودی گسترده منافع ملی این کشورها  سلطه کّفار بر کشور

دو نمونه اقدام بر ، دارد. تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و قیام علیه کاپیتوالسیون توسط امام خمینی
توان  می ایران انجام شد. همچنین میاساس اصل نفی سبیل بود که در راستای حفظ منافع ملی کشور اسال

موضوع دفاع جمهوری اسالمی ایران از مردم مظلوم فلسطین و لبنان و سایر مناطق اسالمی تحت اشغال و 
 دارای آن افراد، (63، ؛ مومنون13، ستم نظام سلطه جهانی را که بر مبنای اّمت واحده اسالمی )انبیاء

در ، (106 ، ص3: ج1233، طباطبائی)باشند  قبال یکدیگر می یگانه و دارای مسئولیت در هدف و مقصد
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یک  علیه ستمگری هرگونه، راستای منافع ملی جمهوری اسالمی ایران توصیف نمود. بر اساس این دیدگاه
 قلمداد خود از دفاع، آنان از و دفاع، شده کشورهای اسالمی محسوب همه به ستم، اسالمی کشور

شیوه مواجهه دشمنان نظام سلطه با جمهوری اسالمی و مالحظات آنان در تهدید امنیت کشور  .گردد می
 و ملی منافع پای بلکه، گردد برنمی ایدئولوژیک مباحث به تنها در این مناطق ایران دهد که حضور نشان می

 این .رود ار میاست و بخشی از مقاومت در برابر نظام سلطه بشم در میان ارضی ایران نیز تمامیت حفظ
های آن به مراتب از  اما هزینه، هایی داشته است ای گرچه برای ایران هزینه الله خامنه مقاومت از دیدگاه آیت

توان آن را در راستای منافع  می، رو (. از این10/2/1210، باشد )مقام معظم رهبری تر می هزینه سازش کم
  ملی دانست.

 ملی. سازگاری منافع ملی با هویت 7-2

: 1206، ها از یکدیگر است )زمانی محجوب هویت ملی شاخصه شناخت و تمایز افراد و گروه
شامل ، رود (. منافع ملی نیز که هدف بنیادی برای تعیین و تبیین سیاست خارجی بشمار می31ص

در رفاه و سایر مفاهیم مرتبط با هویت ملی ، امنیت، تمامّیت ارضی، استقالل، همچون حاکمیتعناصری 
(. هویت ملی کشور ایران از ابتدای ورود 30-13ص: 1203، بخشی و بیات باشد )علی یک کشور می

اسالم به این سرزمین با دین اسالم درآمیخته است. حتی برخی محققان خارجی بر این باورند که با 
امر از شدت  ناسیونالیسم ایرانی و اسالم شیعه تا حدودی درهم آمیختند و این، گسترش تشیع در ایران

ای از هویت ملی ایرانیان قلمداد گردید  دوگانگی و تنش بین ایران و اسالم کاست و تشیع ایرانی جلوه
ستیزانه رضاشاه نیز که به افزایش خشونت و  (. عدم موفقیت اقدامات مذهب101: ص1201، )هانتر

ختگی مذهب با هویت ملی از نگاه نویسندگان خارجی دلیل دیگری بر آمی، انقالب در ایران انجامید
برخی معتقدند تاکید رژیم محمدرضا ، (. لذا311-311: ص1233، ایرانیان عنوان شده است )آبراهامیان

گرا  های ایرانی قبل از اسالم نیز نتوانست او را از نگاه ملت ایران به عنوان یک حاکم ملی پهلوی به سّنت
های  انقالب اسالمی نیز با وجود تاکید بر ارزش(. پس از پیروزی 00: ص1230، قلمداد نماید )رازی

هیچ تضاد اساسی ، زیرا از نگاه رهبران این نهضت و انقالبیون، رنگ نگردید های ملی کم ارزش، اسالمی
هویت ملی و منافع ملی رابطه ، ای الله خامنه میان این دو مقوله وجود نداشته است. در اندیشه سیاسی آیت

هویت ملی ، داند ند. ایشان هویت ملی را پایه و اساس منافع ملی نظام اسالمی میتنگاتنگی با یکدیگر دار
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باشد.  گیری مسئوالن می شود و منافع ملی نیز به عنوان مبنای تصمیم در تطابق با منافع ملی شناخته می
، ملی منافع صحیح تشخیص ابتدا، همه مسئوالن نظام اسالمی به ویژه کارگزاران سیاست خارجی وظیفه
الله  آیت فرموده به زیرا، باشد داشته انطباق اسالمی نظام در ملی هویت با که است منافعی از دفاع سپس
گیری برای  مالک تصمیم» نیستند: واقعی ملی منافع، باشند ملی هویت با تضاد در که منافعی ای خامنه
منفعت ملی آن چیزی ...  بلندمدتچه منافع ، مدت تأمین منافع ملی است؛ حاال چه منافع کوتاه، ها دولت

از   یعنی برخاسته، ای نداشته باشد و از آن برکنار هم نباشد گونه معارضه است که با هوّیت ملت ایران هیچ
ضدیت با اسالم یا بیگانگی از   هر چیزی که شائبه...  شود منفعت ملت ایران این هوّیت باشد؛ این می

یا هر ، از آن  تاریخی مّلت ایران یا بیگانه  ضدیت با ریشه، ز انقالبضدیت با انقالب یا بیگانگی ا، اسالم
)مقام معظم  تواند قرار بگیرد جزو منافع ملی نیست و مورد تصمیم نمی، باشد [داشته]قبیل   این چیزی از

 (.33/2/1213، رهبری
 صحنه در با توجه به تعریف سیاست خارجی که آن را شامل تدوین و پیگیری اهداف و منافع ملی

ای این اهداف زمانی در راستای  الله خامنه از دیدگاه آیت، (1230، اند )ر.ک: آشوری المللی دانسته بین
این شاخص در ارزیابی میزان ، حفظ منافع ملی خواهد بود که به افزایش قدرت و هویت ملی منتهی گردد

ملی های قدرت  در بیان مولفه ای هالله خامن آیتتواند معیار مناسبی باشد.  موفقیت سیاست خارجی می
ت اسالمی ـ که امروز به برکت پیروزی احساس هویت و عّز » فرماید: می ایران اسالمی نظام جمهوری

 های قدرت ملت ایران است ترین مؤلفه انقالب اسالمی در جهان اسالم نمودار شده است ـ یکی از مهم

ترتیب   . بدین(13/11/1132، )مقام معظم رهبری« شودالمللی حتما به آن توجه  که باید در مناسبات بین
، داند )مقام معظم رهبری هویت ملی یک کشور اسالمی مانند ایران را همان هویت اسالمی میایشان 

ت در ملیّ ، گوییم هم که می ملی هویت» منافی دین نیست:، زیرا از دیدگاه ایشان ملّیت، (11/0/1132
ها و آرزوها و  ها و باورها و خواست مجموعه فرهنگ، هر ملت ملی هویت بلکه، مقابل دین نیست

رفتارهای اوست یکملتمؤمنویکملتمعتقدبهپاکاندرگاه، یکملتموحد، یکملتمذهبی.
شامل همه ، گوییم که می ملی هویت هویتشان است؛ الهیواهلبیتپیغمبراست؛اینجزوفرهنگو

.(13/3/1130، مقام معظم رهبری)« ستااینها 
یت ملی می  که مهمی داند. نکته بر این اساس مقام معظم رهبری منافع ملی واقعی را در راستای هو

 آن ملی منفعت از واقعی مراد. باشد می توّهمی منفعت با واقعی منفعت تفاوت، دارد اشاره آن به ایشان
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 در، ملت یک برای ها آن جهات جمیع به توجه با، فعل دو درازمدت و مدت کوتاه پیامدهای کلیه که است
 منافع نه، آید بوجود توّهمی منفعت در است ممکن تزاحم ای الله خامنه آیت دیدگاه از. شوند گرفته نظر

کنند. ایشان با ذکر  گاه با مصالح اسالمی تزاحم پیدا نمی هیچ، منافع ملی واقعی یک کشور اسالمی .واقعی
هویت ملی و ، انقالب اسالمی که به دلیل وابستگی حاکمان به غرب شواهدی در مورد کشور ایران پیش از

 فرماید: می، در نتیجه منافع ملی ایران را پایمال نمودند
، اساسی که مورد نظر بنده است  آن نکته ... مّلی است منافع تأمین، ها گیری برای دولت مالک تصمیم»

با هوّیت انقالبِی ملت ، با هوّیت ملی ملت ایرانملی هستند که  منافع وقتی  ملی آن منافع این است که
آنجاییکهماچیزیرابه.ایران در تعارض نباشند ی للکن هویت م، گیریم ملی در نظر می منافع عنوانَواّلا

ملی نیست؛ این چیزی است که از دوران مشروطه تا قبل  منافع این، ایم قطعًا اشتباه کرده، کنیم را پایمال می
اینکهیک... متأسفانه سرنوشت همیشگی کشور ما بوده؛ هویت ملی را زیر پا لگدمال کردند، انقالباز 

 ب»نفریبیایدبگویدکه اینکه بایدفرنگیبشویمتا ناخنپا تا فرقَسر از ترقی ، انیم پیشرفت کنیمتوما
 .(33/2/1213، مقام معظم رهبری) مالکردنهویتملیاستیاینهمانپا، «کنیم

توجه به دو عنصر مهم هویت و ، ترین اهداف ملی در سیاست خارجی نظام اسالمی از مهم، بنابراین
منافع ملی در تعامالت نظام با خارج و حفظ آن دو در کنار یکدیگر است. رعایت این اصل در نظام 

در تضاد با ، گیرد میبه دلیل اینکه از فطرت الهی بشری سرچشمه ، ای الله خامنه اسالمی از دیدگاه آیت
مقام معظم )باشد  نیز می« در خدمت منافع عمومی بشریت»بلکه ، ها نیز نخواهد بود منافع سایر ملت

های  گیری ها و جهت ای معیار حق بودن سیاست الله خامنه بر این اساس آیت .(11/11/1211، رهبری
داند و بر رعایت دقیق این معیار  می میجهانی نظام اسالمی را حرکت در راستای منافع و مصالح اّمت اسال

 .(13/3/1230، مقام معظم رهبری)ورزد  تاکید می

 . سازگاری منافع ملی با اهداف فراملی نظام اسالمی7-6

زیرا به گفته ، دارد ها مقّدم می آن را بر منافع سایر ملت، گرایانه به منافع ملی رویکرد صرفًا مادی
دهد و  ها را تشکیل می انگیزه اقدامات آن، کنند منافع ملی خود تلقی می، مهای حاک آنچه دولت» 1مورگنتا:

                                                           
1. Hans Morgenthau 
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منافع ملی یا منافع برخی از طبقات و ، (. در این رویکرد330: ص1233، )مورگنتا« نه اعتقاد به خیر عاّمه
اما در نگرش ، (62: ص1231، کند )پازنیادکف های حاکم بر منافع کل بشریت ارجحیت پیدا می گروه

بلکه این ، هیچ اعتباری ندارد، ملّیت و قومّیت به معنایی که امروز در میان مردم مصطلح است»المی اس
کند و از آغاز نیز دعوت اسالمی به ملت و  ها و اقوام مختلف جهان با یک چشم نگاه می دین به همه ملت

رز حکومت (. این در حالی است که م63: ص1261، )مطهری« قوم مخصوصی اختصاص نداشته است
، 3: ج1230، نه مرزهای جغرافیایی و سیاسی )طباطبایی، اسالمی نیز در اصل مرز عقیده و ایمان است

الله  نظامی ذاتًا فراملی است. آیت، (. بر این اساس نظام اسالمی210: ص1262، ؛ رشید311-311ص
، اتفاق افتاد رانینچه در اآ» فرماید: ای با اشاره به رویکرد فراملی نظام جمهوری اسالمی ایران می خامنه

 یمحدود یمرزها، هم مانیمرزها م؛یملت کیاست. ما البته  یجهان اسیدر مق میحرکت عظ کیمسأله 
. ستیمرزها ن نیامحدود به ، انقالب نیخودمان است. اما ا یما در داخل مرزها تی. تالش و فعال.. است

 (.11/0/1232، )مقام معظم رهبری« بود یجهان امیپ کی امیپ نیا
شود. از  اهداف فراملی نظام اسالمی شامل اصول و اهدافی است که در گستره جهان اسالم تعریف می

ترین این اهداف کمک و حمایت از همه مسلمانان و نجات مستضعفان و مظلومان در جهان  جمله مهم
کمک ، شده است(. حداقل کمکی که در روایات بر آن تاکید 236: ص32ق: ج1010، باشد )مجلسی می

توان گفت میان  (. بر این اساس می113ص: 1216، معنوی و ابراز همدردی با ستمدیدگان است )شبر
اهداف فراملی با منافع ملی نظام اسالمی پیوند ناگسستنی برقرار است و در این صورت تعقیب اهداف 

ملی و دفاع از حیثیت کشور  در راستای تأمین منافع، فراملی نظام اسالمی و تأمین مصالح اّمت اسالمی
الله مطهری وجوب نجات مظلومین مورد تجاوز مستکبرین را از  آیت، رو اسالمی نیز خواهد بود. از این

(. بر این اساس سید محمد صدر در مورد 31: ص1230، داند )مطهری مصادیق دفاع از نظام اسالمی می
مان جدا نیست و  منافع ملی ما از منافع اسالمی» نویسد: سیاست خارجی نظام جمهوری اسالمی ایران می

وجه این دو از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. بنابر برداشتی که اندیشه سیاسی حاکم بر جمهوری  به هیچ
تنها امنیت مردم مسلمان و امنیت کشور واقعیت حکومت جمهوری اسالمی  نه، دهد اسالمی را شکل می

کلمه ، بط با امنیت و منافع دیگر مسلمانان جهان نیز است. بنابراین دیدگاهبلکه مرت، ایران از هم جدا نبوده
: 1230، شود )صدر اّمت به جای واژه ملت نشسته و امنیت ایران به امنیت کل جهان اسالم وابسته می

 (. 06-30ص
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 فرایند آزمون فرضیه تحقیق -0تصویر

یک کشور اسالمی با مصالح اّمت اسالمی  ای بین منافع ملی الله خامنه از دیدگاه آیت، بنابراین
بین این دو مقوله پیوند ناگسستنی وجود دارد و ، گونه تزاحم ذاتی وجود ندارد. بر اساس این دیدگاه هیچ

دیگری  بر یکی اولویت از سوال برقرار است. در این صورت سخن از تزاحم و تضاد و« همانی این»رابطه 
 مبنایی نخواهد داشت.

 
 اسالمی امّت ابطه منافع ملی با مصالحر -2تصویر

 گیری نتیجه. 8

 واقع در، ملی  منافع زیرا، است مسلمان مردم ملی  هویت از برآمده ملی  در یک کشور اسالمی منافع

هماهنگی 
منافع ملی با 
مبانی نظری 

 اسالم

هماهنگی 
منافع ملی با 

 هویت ملی

هماهنگی 
منافع ملی با 
 اهداف فراملی

نفی ذاتی تزاحم 
میان منافع ملی با 

 مصالح امت اسالمی 

مصالح 
امت 

 اسالمی

منافع  
ملی 

کشور 
 اسالمی
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 آن جامعه است. ملی  هویت دهندۀ قوام اسالمی جامعۀ در که باشد می ملت یك های ارزش از برخاسته
 بشمار ملی  منافع های مؤلفه از یکی، آن به دستیابی که است ملی اهداف از جزئی ها ارزش این تحقق

  رود. می
 جدا از ایدئولوژی، دهد می شکل را جامعه یك هویت و فرهنگ که باورهایی و ها ارزش، از سوی دیگر

 خارجی و داخلی سیاست در است معتقد که دیدگاهی برخالف، رو این باشد. از حاکم بر آن جامعه نمی
 ای جامعه استفاده از ایدئولوژی حاکم برای انسجام هر، شود گیری تصمیم ایدئولوژیك اصول اساس بر نباید

 همزمان، بر پایه منافع ملی آن کشور کشور اسالمی یك های گذاری بر این اساس سیاست است. ضروری
 نماید. تأمین را اسالمی  امت مصالح حتی و ملی  منافع های اولویت هم و باشد ایدئولوژیك هم تواند می

 مصالح که است؛ همچنان مراتبی و سطوح دارای، اهمیت حیث هر کشور از ملی  منافع حال عین در
از ، شود می تعریف اسالمی جامعه الهی های ارزش و ملی اهداف از جزئی که آن نیز با اسالمی  نظام

، های پژوهش حاضر بر پایه یافته ،سطوح و مراتب مختص به خود برخوردار است. در این سلسله مراتب
منافع ملی با هویت دینی جامعه اسالمی مساوی بوده و بر این اساس تزاحمی میان منافع ملی با مصالح 

منتفی  نیز اسالمی  امت اسالمی نیز نخواهد بود. همچنین بر همین مبنا تزاحم میان منافع ملی و مصالح
 مورد های الهی امت اسالمی ارزش و مبانی به توجه واقع بازیرا منافع ملی نظام اسالمی در ، گردد می

 .است گرفته قرار تقویت
 و نظام اسالمی ملی منافع میان ای الله خامنه آیت دیدگاه از، پژوهش این های یافته اساس بر، بنابراین

 ناشی زاحمت احساس بسیاری موارد در، از دیدگاه ایشان. ندارد وجود اساسًا تزاحمی اّمت اسالمی مصالح
 منقح آن مبانی و شود رفع اسالمی دولت خارجی سیاست عملی و نظری ابهامات اگر است؛ ابهام وجود از

 توّهم از تزاحم نیز گاهی. شد خواهند منتفی نیز عمل ُبعد در تناقضات ظاهری از مهمی بخش، گردد
 دیدی با تواند می اسالم نظری مبانی گرفتن نظر در با اسالمی آید. دولت می بوجود مصلحت یا منفعت

 خود خارجی سیاست در مناسبی های تاکتیک و ها استراتژی، های موجود ضرورت اساس بر و گرایانه واقع
 .ببیند تدارک اسالمی مصالح و ملی منافع حفظ راستای در
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 منـابـع
 قرآن کریم.

 البالغه. نهج
 ترجمه ابراهیم گل محمدی و محمدحسن فتاحی. تهران: نشر نی.. ایران میان دو انقالب(. 1233یرواند )، آبراهامیان

 .مروارید انتشارات تهران: سیاسی. دانشنامه .(1230)داریوش ، آشوری
 . ترجمه و تحقیق علی اکبر غفاری. تهران: اسالمیه.العقول تحف ق(. 1011محمد ) ابی، شعبه حّرانی ابن

 .الحیدریه المکتبه یروت:ب .نیالطالب مقاتل ق(.1206ابوالفرج )، اصفهانی
 . قم: دفتر تبلیغات اسالمی.سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(. 1231بیژن )، ایزدی

 . تهران: آوای نور. ایران اسالمی جمهوری خارجی اصول سیاست(. 1203احمد )، بخشایشی اردستانی
 مقاالت مجموعه، در: سید علی قادری الملل امروز. بینتفکر جدید سیاسی در روابط (. 1231آلگیس عبدالویچ )، پازنیادکف

 .یالملل نیب و یاسیس مطالعات دفتر تهران: م.یمفاه تحول و یبررس ناریسم نیاول
 دانش. دنیای تهران: الفصاحه.  نهج(. 1203ابوالقاسم )، پاینده
 معاصر. فرهنگ تهران: پستا. حسن ترجمه .الملل بین روابط فرهنگ (.1236) روی، آلتون سی؛  جک، پلینو

 (.2)13، سیاست خارجی(. مصلحت در سیاست خارجی. 1233محمدناصر )، تقوی
 .رجاء تهران: فقیه. والیت .(1233)عبدالله ، آملی جوادی

تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست  های فراملی در سیاست خارجی دولت اسالمی. مسئولیت(. 1233صادق )، حقیقت
 جمهوری.

 .دوم چاپ)ع(، البیت ألهل العالمی المجمع قم: .العامه األصول .(ق1010)ید محمدتقی س، حکیم
 قابل دسترس در: ها. استان عالی شورای اعضای و با رئیس دیدار در بیانات (.11/3/1211سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=12346 
 قابل دسترس در: دانشجویان. و آموزان  دانش از با جمعی دیدار در بیانات(. 11/0/1232سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2731 
 از کننده تیحما و خدماتی های سازمان و نهادها کارکنان و مسئوالن با دارید در بیانات(. 13/3/1230سید علی )، ای خامنه

 دسترس در:قابل  .محرومان و مستضعفان
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=342 

 قابل دسترس در: خمینی. امام ارتحال سالگرد مناسبت  به بیانات (.10/2/1210سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42758 
 قابل دسترس در: خمینی. امام ارتحال مناسبت سالگرد  به بیانات(. 10/2/1011سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=47964 
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 قابل دسترس در: کازرون. با مردم دیدار در اناتیب (.13/3/1203 سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3434 
 ران.یا  یاسالم  یجمهور  کارداران و سفرا و  خارجه امور  وزارت  با مسئوالن دارید در  اناتیب(. 10/0/1231سید علی )، ای خامنه

 قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=518 

 قابل دسترس در: سمنان. دانشگاهیان دیدار با در اناتیب(. 10/0/1206سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3362 
 قابل دسترس در: ارتش. هوایی نیروی فرماندهان دیدار در بیانات(. 11/11/1211سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18989 
 قابل دسترس در: ارتش. هوائی نیروی  کنانکار و با فرماندهان دیدار در بیانات (.11/11/1211سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21996 
 قابل دسترس در: .مسئوالن نظام با بیانات در دیدار (.33/2/1213سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36824 
 کشور. از خارج در رانیا اسالمی جمهوری سفرای و خارجه امور ریبا وز دارید در بیانات (.36/6/1231سید علی )، ای خامنه

 قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18427 

 قابل دسترس در: خارجه. امور وزارت مسئوالن از با جمعی دیدار در بیانات (.36/6/1202سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1173 
 قابل دسترس در: امور خارجه. وزارت سفرای و مسئوالن، کارداران با دارید در اناتیب (.33/6/1201سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18746 
 قابل دسترس در: خارجه. امور وزارت مسئوالن و سفرابا  بیانات در دیدار (.21/0/1213سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40156 
 قابل دسترس در: خارجه. امور وزارت مسئوالن و سفرا دیدار در بیانات (.21/0/1213سید علی )، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40156 
 قابل دسترس در: دولت. هیأت اعضای و جمهور با رئیس دیدار در بیانات (.0/3/1200) سید علی، ای خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3304 
 .)ع(البیت آل مؤسسه قم: .االصول کفایة .(ق1011)کاظم  مالمحمد، خراسانی

 .10شماره ، فرهنگ و توسعهدین و ناسیونالیسم در خاورمیانه. ترجمه سعید حجاریان. ، . مشروعیت(1230)حسین ، رازی
 (.0)3، سیاست خارجی(. چالش بنیادگرایی و پاسخ غرب. 1233فرهنگ )، رجایی

 . ترجمه حسین سیدی. تهران: دانشگاه تهران.الملل عمومی اسالم و حقوق بین(. 1262احمد )، رشید
 (.31)6، علوم سیاسیایران.  اسالمی جمهوری خارجی سیاست در ملی و منافع داف(. اه1201مقصود )، رنجبر



191  0010،  63شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

 .سمت تهران: .المللی بین نظام و ملی امنیت (.1230جلیل )، روشندل
 و نید، نظری  اشرف علی، منصورنژاد محمد: در .ایرانیان به بخشی هویت در دین نقش .(1206)حبیب ، محجوب زمانی

 .رانییا تمدن -ملی مطالعات تهران: موسسه ت.یهو
 .3ج)ع(، صادق امام قم: الخالف. هایف دام مسائل یف االنصاف .(1201)جعفر ، یزیتبر یسبحان

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم(. 1210سید کاظم )، سید باقری
 مجموعه، در: سید علی قادری .بشری متقابل مصالح با آن جایگزینی و ملی منافع مفهوم در تحول (.1231حسین )، زاده سیف

 .122-13ص :یالملل نیب و یاسیس مطالعات دفتر تهران: م.یمفاه تحول و یبررس ناریسم نیاول مقاالت
 . قم: بصیرتی.االخالق (.1216عبدالله )، شّبر

سیاست تهدیدات و استراتژی مقابله در زمینه سیاست خارجی. ، (. امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران1230محمد )، صدر
 (.1)1، خارجی

 .3ج، سوم چاپ، اسالمی فقه المعارف دائرة مؤسسه قم: األصول. علم فی بحوث .(ق1013)محمدباقر ، صدر
 .اللبنانی دارالکتب بیروت: هاشمی. محمود تقریر الشرعیه. االدّله تعارض .(م1101)محمدباقر ، صدر
 .دارالعلوم لبنان: .المفاسد و المصالح فقه. (ق1031)فاضل ، صفار

 .3ج، اسالمی انتشارات قم: .تفسیرالقرآن فی المیزان (.1233محمدحسین )، طباطبایی

 انتشارات دفتر، علمیه حوزه مدرسین جامعه : م ق موسوی. محمدباقر ترجمه المیزان.(. 1230محمدحسین )، طباطبایی
                                       .0، 3ج،                                    اسالمی

 . مشهد: سپیده.زمامداری و رهبری. (تا بی)محمدحسین ، طباطبایی
گاه.الملل اصول روابط بین(. 1231هوشنگ )، عامری     . تهران: آ

 جمهوری ارتش سیاسی عقیدتی سازمان تهران: .یمل منافع نظری یمبان .(1203)محمدحسن ، بیات ابراهیم؛، بخشی علی
 ران.یا اسالمی

 .یاسالم شهیاند و فرهنگ قم: مصلحت. و فقه .(1200)ابوالقاسم ، دوستیعل
 .المدوخل ه مطابعالمطبع. عربستان سعودی: یالجعفر الفقه الفاظ معجم ق(.1016احمد )، الله فتح

 .00 شماره، اجتماعی علوم ماه کتاب محمدبیگی. اعظم علی (. منفعت فردی و عمل جمعی. ترجمه1202رابرت )، فرانک
 . ترجمه وحید بزرگی. تهران: اطالعات.الملل نظریه معاصر روابط بین(. 1231جوزف )، فرانکل
 المللی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین اندیشه سیاسی غزالی.(. 1231حاتم )، قادری

 (.3-1)0، سیاست خارجی(. آناتومی تعامالت نظام سیاسی و منافع ملی. 1232عبدالعلی )، قوام
 . ترجمه اصغر افتخاری. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.ملی منفعت رویه دو(. 1231دبلیو ) دیوید، کلینتون

 .چاپ هفتم، سمت :تهران فاضل. رضا و توسلی عباس غالم ترجمه .شناسی جامعه مبانی، (1236بروس )، کوئن
 . تهران: انتشارات انقالب اسالمی.مقوالتی در استراتژی ملی. (1231)محمدجواد ، الریجانی
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 (.3)1، حکومت اسالمی(. حکومت اسالمی و مرزهای سیاسی. 1236محمدجواد )، الریجانی
 . 32ج، یالعرب التراث اءیاح . بیروت: داربحار االنوارق(. 1010محمدباقر )، مجلسی
 . تهران: نشر دادگستر.سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، اصول و مسائل آن(. 1233منوچهر )، محمدی
 .1ج، اسالمی تبلیغات سازمان تهران: .عقاید آموزش(. 1231محمدتقی )، یزدی مصباح

 .1 شماره، اسالمی حکومت(. اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها. 1236محمدتقی )، مصباح یزدی
 .1ج، خمینی امام آموزشی و پژوهشی مؤسسه قم: .قرآن در اخالق .(1233)محمدتقی ، یزدی باحمص

  چاپ دهم.، . قم: صدراخدمات متقابل اسالم و ایران. (1261)مرتضی ، مطهری
 . تهران: صدرا.جهاد(. 1230مرتضی )، مطهری

 .3ج، پنجم چاپ، اسماعیلیان انتشارات قم: .فقه اصول .(تا بی)محمدرضا ، مظفر
 .1ج، . تهران: سمتحوزه و دانشگاه یدفتر همکار. الملل عمومی اسالم و حقوق بین. (1233) ناصر، یرازیمکارم ش

 .دوم چاپ، جوان اندیشه کانون تهران: .حاکمیت عصر در معصومان سیاسی سیره .(1206)محمد ، زاده ملک
المللی وزارت  حمیرا مشیرزاده. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین. ترجمه ها سیاست میان ملت(. 1233هانس جی )، مورگنتا

 امور خارجه.
  .3ج، دوم چاپ، مصطفوی انتشارات قم: .التقریرات أجود .(1230)محمدحسین ، نائینی

  .2ج،  هیعلم حوزه نیمدرس جامعه قم: .االصول فوائد (.1233محمدحسین )، نائینی
. اسالمی و ملی های دولت خارجی سیاست تطبیقی اسالمی؛ بررسی مصالح و ملی منافع تزاحم و توافق(. 1233هادی )، نخعی

 تهران: وزارت امور خارجه.
 . ترجمه عبدالعلی قوام. تهران: قومس.مبانی دیپلماسی(. 1231جان )، لین ویک

 دفتر تهران: مستقیمی. بهرام سری و طارم مسعود ترجمه .الملل بین سیاست تحلیل مبانی (.1200یاکو ) کالوی، یهالست
 خارجه. امور وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات

 . ترجمه همایون مجد. تهران: نشر و پژوهش فرزان.آینده اسالم و غرب(. 1201شیرین )، هانتر
Kohn, H. (1944). The idea of Nationalism: Its origin and Background. New York. 
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