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   چکیده

یــا » محورعقــل«شناســی الملــل، بــر انسانهاي روابــط بینکلیــه نظریــه
تـوان تقسـیم بنـدي می تأمـلخاصـی اسـتوارند، بـا انـدکی » محورمیل«

ــدي از پارادایم ــط بینجدی ــی رواب ــاي امنیت ــابراین ه ــه داد. بن ــل ارائ المل
از » میـل محـور«و پـارادایم » عقـل محـور«توان در کنار دو پارادایم می

نام بـرد. لـذا بـا » محورروح«پارادایم سوم و جدیدي بنام پیش پارادایم 
رو بر ایـن پژوهش پیشتوجه به پیش پارادایم روح محور، سؤال اصلی 

» امنیـت«و » قـدرت«اساس شکل گرفته که آیا مفاهیم دیگري بجز کسب 
قابلیــت تبیــین سیاســت خــارجی » طلبیجــویی و منزلــتعزت«همچــون 

ــا  ــه حاضــر ب ــابراین مقال ــاع مقــدس دارد؟ بن ــران را در دوران دف ج.ا.ای
جـوئی و عزت«و مفهوم تحلیلی » نظریه انسان شناسی فلسفی«کاربست 

در پی نشان دادن این فرضیه است که مفاهیم دیگري بجـز » طلبیمنزلت
قابلیـت تبیـین » طلبیجوئی و منزلـتعزت«کسب قدرت و امنیت همچون 

هاي سیاســت خــارجی ج.ا.ایــران را در دوران دفــاع مقــدس دارد؟ یافتــه
ــق نشــان خواهــد داد ــدامات تحقی ــار و اق ــه کــه رفت ــران ب ــوان ج.ا.ای  عن

نفـس  عـزت تـأمین هـدف با ی در دوران دفاع مقدسموجودیتی اجتماع
تــوان مفهــوم ملــی و کســب عــزت و منزلــت بــوده اســت. همچنــین می

محدودیت خودخواسـته در «را به سه مؤلفه » طلبیجوئی و منزلتعزت«
تبدیل و منازعات ج.ا.ایـران » جوئیمنزلت«و » اولویت هویت«، »منازعات

  . در دفاع مقدس را تشریح و تبیین کرد
جوئی، محـدودیت خودخواسـته انسان شناسی فلسفی، عزت واژه:کلید

  . طلبییابی و منزلتبر منازعات، هویت
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  مقدمه

عمق هسـتی شناسـی شـان بـه تقلیـل  هاي سیاسی کهرسد آن دسته از پارادایمبه نظر می

الملـل نگـاهی ماتریالیسـتی انجامد به ماهیت امنیت در روابط بینمی» میل« و» عقل«انسان به 

ها از همین محـدوده فراتـر هاي معرفتی آنگرایانه دارند و فرجام گزاره(میل باورانه) و عقل

و تبیین جایگـاه متفـاوت  رود. در مقابل، توجه به رویکرد روح یا عزت نفس (تیموس)نمی

الملل مـادي و غیـر مـادي، در جهـان تـک بعـدي و هاي امنیتی روابط بینآدمی در پارادایم

  .شودتک ساحتی معاصر نیاز و موضوعی ضروري محسوب می

الملل همگی بر مبنـاي انسـان تـک هاي متعارض روابط بینرسد، نظریهاز این به نظر می

و عاري از هر گونـه بعـد روحـانی وغیـر » عقل« و» میل« رساحتی مادي، متشکل از دو عنص

مادي (عنصر تیموس یا عزت نفس) استوارند. بنابراین انسان مدرن موجـودي تـک سـاحتی 

، »شـهوت«است که از میان سه سائقه و محرکه انسان یونـان عصـر افلـاطون و ارسـطو (میـل

عقـل یـا میـل برانگیختـه  هـايو عقل) تنها با یکی از انگیزه» عزت نفس و شجاعت«تیموس

شـهرها و  ها و جوامع انسانی همانند دولت ـشود. این سه محرکه و سائقه فردي به گروهمی

هـاي متفـاوتی را در باشد و هر سه محـرك منطقها نیز قابل تعمیم و تسري میدولت ـ ملت

راموشـی و کنند. اما آنچه واقعیـت دارد، فپذیري ایجاد میزمینه همکاري، منازعه و ریسک

به حاشیه رانده شـدن عنصـر تیمـوس (عـزت نفـس) در انسـان شناسـی مـدرن و بـه تبـع آن 

باشد. نظریات لیبرالیسم، رئالیسم، نوواقع گرایی، مارکسیسم و الملل میهاي روابط بیننظریه

حتی سازه انگاري ریشه در انگیزه و سائقه میل (اشتها و شهوت) و یا سائقه عقـل دارنـد. در 

الملـل بـر عنصـر تیمـوس ها و نظریـات اصـلی امنیتـی روابـط بینهیچ یک از پارادایم نتیجه

هاي امنیتی مذکور، اهمیت عـزت، منزلـت و مقـام را بـه (عزت نفس) استوار نیستند و نظریه

اي وجود نـدارد کـه مبتنـی بـر عنوان محرك و رانه مستقل انسانی کاهش داده و هیچ نظریه

ه عزت نفس باشد. همچنین قابل توجه اسـت کـه روح، شـاید از محرك روح و نیاز انسان ب

رانه « قاموس واژگان سیاسی و فلسفی غرب جدا شده است ولی نقش آفرینی به عنوان یک

 را رها نکرده است. »بشري بنیادین

از سویی دیگر، ج.ا.ایران از بـدو تأسـیس تـا امـروز درگیـر منازعـاتی بـزرگ و گـاهی 

عمـل » طلبیجـوئی و منزلـتعزت«تمـامی ایـن دوران بـر مبنـاي  بلندمدت بوده است. و در

جو را، در دوران دفاع مقدس و منازعه کرده است که اوج و کمال این رفتار خارجی عزت

  .اي ایران شاهدیمهسته
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گیران اصـلی حکومـت در شـکل تصـمیم»جوئی عزت«آنچه اهمیت دارد این است که 

جو و ایران با جهان مؤثر بوده است که این رفتار عزتگیري و یا تداوم منازعات دوران ج.ا.

اي اساسی در مبانی انسان شناسی ایرانی ـ اسـلامی روح محـور یـا عـزت منزلت طلب ریشه

  ایرانیان دارد.» تیموس محور«محور 

  سؤال و فرضیه پژوهش

 بنابراین با توجه به پیش پارادایم روح محور، سؤال اصلی پژوهش پیش رو بر این اساس

جـوئی و عزت«همچون » امنیت«و » قدرت«جز کسب شکل گرفته که آیا مفاهیم دیگري به

قابلیت تبیین سیاست خارجی ج.ا.ایـران را در دوران دفـاع مقـدس دارد؟ و بـه » طلبیمنزلت

گیران اصلی حکومت در شکل گیري و یـا تـداوم منازعـات جوئی تصمیمعبارتی آیا عزت

نظریـه انسـان «ر بوده است؟ بنابراین مقاله حاضـر بـا کاربسـت ج.ا.ایران در دفاع مقدس مؤث

در پی نشـان دادن ایـن فرضـیه » طلبیجوئی و منزلتعزت«و مفهوم تحلیلی » شناسی فلسفی

» طلبیجـوئی و منزلـتعزت«است که مفاهیم دیگري بجز کسب قدرت و امنیـت همچـون 

ــاع  ــران را در دوران دف ــت خــارجی ج.ا.ای ــین سیاس ــت تبی ــارتی قابلی ــه عب مقــدس دارد و ب

گیران اصــلی حکومــت در شــکل گیــري و یــا تــداوم تصــمیم» طلبیجــوئی و منزلــتعزت«

  .منازعات ج.ا.ایران در دفاع مقدس مؤثر بوده است

  متغیرهاي تحقیق

خارجی ج.ا.ایـران در  سیاست هاي انسان شناسی فلسفی،نظریه کاربست با مقاله، این در

 طلبیجـوئی و منزلـتعزت تـأمین بـراي مثابه تلـاش به را وابسته) دوران دفاع مقدس (متغیر

  .کنیممی مستقل) تعریف (متغیر

 تحقیق روش

 مثـل اول هاي دسـتداده اولویت اي باکتابخانه کاملاًپژوهش  این ها درداده گردآوري

 و رفتـار شـاهدان خـاطرات سـخنرانی هـا، دیپلماتیـک، خـاطرات، و تاریخی حقوقی، اسناد

   .است اصلی گیرانتصمیم و کنشگران افکار و گفتار

 اثبات فرضیه روش

خارجی ج.ا.ایـران در دوران دفـاع  وابسته (سیاست متغیر دو میان ارتباط احراز منظور به

 و جهـان بـا ج.ا.ایـران منازعـات یعنـی طلبی)،جوئی و منزلـتمستقل (عزتمتغیر  و مقدس)

 دیدگاه در جوئیهاي عزتمؤلفه وجود منازعه، مصادیق از یک بررسی هر در جوئی،عزت

 در مراحــل ج.ا.ایـران را در دوران دفــاع مقــدس اصــلی گیرانتصــمیم و کنشــگران رفتـار و
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تـاریخی ـ توصـیفی و  روشـی با و مثبت شیوه به پایان، و تداوم آغاز، یعنی منازعه، گانهسه

 اتخـاذ در کنشـگران تصـمیمات که داد بتوان نشان اگر گیرند.می قرار بررسی مورد تحلیلی

 تـوان نقـشمـی اسـت، جـوئیهاي عزتمؤلفـه از ناشـی منازعـه گانهسـه مراحل از یک هر

آیــا  کــرد بررسـی بایــد منظـور بــدین کـرد. احــراز منازعـه از مرحلــه آن در را جـوئیعزت

ــدودیت« ــته مح ــر خودخواس ــه ب ــافتن«، »منازع ــت ی ــت اهمی ــوئی« و »هوی ــت ج ــزد »منزل  ن

منازعـه دوران دفـاع  مصادیق گانه سه مراحل از یک هر گیريشکل در اصلی گیرانتصمیم

 مورد اصلی گیرندگانتصمیم رفتار و اظهارات ها درمؤلفه این خیر؟ یا مؤثر بوده اند مقدس

  .گیرندمی قرار جستجو

  چارچوب مفهومی

ــن چــارچوب نظــري  ــژوهش از مبحــث تئوریــک ای ــه«پ ــاتی شاخص هاي تعریــف عملی

جـوئی هاي عزتحیات گرفته است. سعی نگارنـده بـر تشـریح تبیـین شاخصـه» جوئیعزت

(محدودیت خودخواسته بر منازعه، اهمیت یافتن هویت و منزلت جوئی ) و حیات دادن بـه 

  ها با بررسی تحولات خارجی دوران ج.ا.ایران (دفاع مقدس) است.این شاخصه

  ) تعریف مفهومی متغیرها1

  جوئیچیستی عزت

ترین مفهوم مورد بررسی در این مقاله، عبارت به عنوان متغیر مستقل و مهمجوئی، عزت

است از رفتاري با هدف کسب عزت است. عزت خود را به دو شکل در رفتار کنشگر نشان 

شـود و شـود و دوم؛ راهنمـاي رفتـار میدهد. اول؛ خود بدل به هدف غـایی کنشـگر میمی

شود. بـا ایـن نگـاه بـه دو نقـش عـزت، محدود میبدین نحو رفتار کنشگر به نوعی با عزت 

جوئی نیز عبارت از محدودیت خودخواسته بر منازعه، اهمیت یـافتن هاي مفهوم عزتمؤلفه

  جویی هستند.هویت و منزلت

ها بر اساس مطالب شـرح داده شـده در بالـا، در ادامه قصد این است تا ماهیت این مؤلفه

مصـادیق هـر یـک معلـوم شـده و در قسـمت بعـد  مشخص، تحلیل و باز شود تـا مقصـود و

  ها در تاریخ منازعات ایران دوران صفوي یافت شود.مصادیق عینی آن

  ) محدودیت خودخواسته بر منازعه 1-  1

شـود؟ محـدودیت خودخواسـته بـر منازعـه اما چنین محدودیتی شامل چه چیزهـایی می

بـر منازعـه و محـدودیت در  شامل محدودیت در ابزار منازعه، محـدودیت ناشـی از قواعـد

  .)Lebow,2008a: 149اهداف منازعه است (
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رغـم توانـایی بـهتوان اینگونه توضـیح داد کـه کنشـگر محدودیت در ابزار منازعه را می

دانستن این موضـوع کـه اسـتفاده از ایـن ابـزار  رغمبهاستفاده از یک ابزار جنگی خاص، و 

  کند. بخشد، از استفاده از آن خودداري میموقعیت او را در منازعه بهبود می

تـوان ایـن با توجه به ادبیات مورد مطالعه، محـدودیت ناشـی از قواعـد بـر منازعـه را می

ن و مکان منازعه چهار محدودیت دانست: اول؛ ایجاد محدودیت بر خود با توافق بر سر زما

)Lebow,2008a:20)دوم؛ محــدودیت ناشــی از مهمــان نــوازي ،(Lebow,2008b ســوم؛ ،(

محدودیت ناشی از قراردادهاي پیشین یا به عبارتی وفاي به عهد و چهارم؛ محدودیت ناشی 

  از جوانمردي. 

 محدودیت در اهداف منازعه در واقع عبارت از تعیین اهدافی به غیر از اهداف متعـارف

در منازعات است. اگر اهداف متعارف در منازعات را تسخیر یا افـزایش عمـق اسـتراتژیک 

به منظور کسب ثروت یا امنیت و بقاء بدانیم، اهداف منازعات با هدف کسب عزت عبارت 

از خودابزاري در قالب نمایش رقابتی شجاعت،سلحشـوري و جنگـاوري و یـا احیـاء اعتبـار 

  .  )Lebow,2008a:162-164است (

  ) اهمیت یافتن هویت2 -1

کنیم کـه کنشـگر بـا الصـاق خـود بـه آن و به صورت اولیه هویت را چیزي تعریف می

کنـد. در اینجـا عنصــر ادعـاي مـالکیتش، خـود را تعریـف و از دیگـر کنشـگران متمـایز می

بسیار کلیدي است. هر گونه مانع در برابر تکوین هویت، یا حمله به آن بـه عنـوان » تفاوت«

شود و واکنش منازعه آمیز آن کنشگر را بـه همـراه خواهـد اجم به خود کنشگر تلقی میته

داشت. که بر دو قسم است: اول، اولویت یافتن امنیت هستی شـناختی بـه امنیـت فیزیکـی و 

  گیر از دیگر نخبگان و توده.دوم دنباله روي نخبگان تصمیم

خورد. در ایـن ن بقاء پیوند میدر جوامع عزت محور، اهمیت یافتن هویت به هدف نبود

تـوان در اسـت. ایـن گـزاره را می» اولویت هویت«تر از پایین» اولویت بقاء و امنیت«جوامع 

» امنیـت فیزیکـی«نسبت به » امنیت هستی شناختی«اي این قالب بیان کرد که در چنین جامعه

امنیــت  تــوان گفــت اگــر یــک واحــد سیاســیاولویـت بیشــتري دارد. بــه عبــارت دیگــر می

شناختی خود را بر امنیت فیزیکی ترجیح دهد، این جامعه در پی حفظ حیثیت خود از هستی

  طریق هویتش است. 

گیر از دیگر نخبگان و دومین اثر هویت در منازعه عبارت از دنباله روي نخبگان تصمیم

ر گیتوده است. در برخی موارد، اثر تهدید یـا تـوهین بـه هویـت در سـطح نخبگـان تصـمیم




