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چکیده  :رهاييبخشي و آزادسازی بشر از یوریدی ره ر آورد سراتاار اصری ،و
ارزشهای نظام مسلط بون المللي است عاملي ب ای ط ح نظ يرا بازانديشرانهای در
روابط بونالملل گ ديد ه وجه مشرا

همرآ آن،را یروور نظرظ و نظرام میجرید و

یالش ب ای پيريزی نظمي نیين و مطلیب در نظام بونالملل است.
نظ يه اناقادی روابط بونالملل با یأ ود ب مؤلفههرايي وریآ آزادی عقالنورت و نورز
نقد یج بهگ ايي سناي و علظگ ايي محض یالش بسواری ب ای نقرد وعرم میجرید
ف اهظ آوردآ زمونهای ب ای امکانپذي نمیدآ رهايي در سواست ج،راني و نورز یحقر
زيستِ اتالیي در نظام بونالملليِ دولتها به عمرل آورد اسرت .همچنرون بره دن را،
پو وزی انقالب اسالمي به ره ی امام تموني نورز شراهد طر ح گسرا دا م انرق اناقرادی
نس ت به نظظ و نظام بونالملل هساوظ.
اين مقاله با ب ،گو ی از روش ییصوفي ر یحلولي و نوز مطالعره اسرنادی بره ب رسري
یط وقي مف،یم رهاييبخشي از نظر امرام تمونري و نظ يره اناقرادی روابرط برونالملرل
پ داتاه و عالو ب بواآ راهکارهای یحق رهاييبخشري در نظرام برونالملرل وجری
اشا ا

و افا اق اين دو رويک د را نوز ب رسي

د است.
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مقدمه
از اواسط دهآ  4511و با ب وز دگ گیني در ساتاار نظام بون الملل شاهد ظ،یر الگیهای جديردی
از ییسعهطل ي هژمینوکگ ايي و ادغامسازی شیرهای ج،اآ بره وسرولآ یردر هرای هژمریآ و
بوشونهتیا سلطه طلب هسراوظ ره بر ای یحقر ايرن منظریر از جلری هرايي از ج،راآگ ايري بر ای
يکدستسازی نظام ج،اني ب ،ميگو ند ره ايرن ج،راآگ ايري در محردود نمریدآ آزادی عمرل
ديگ جیامم و به زي سلطه درآوردآ آن،ا ب وز و ظ،یر مييابد.
از سیيي ديگ عیاملي ویآ یابلوت و ییانايي انساآها و ملتها بر ای سراتان آينردا ترید از
ط ي اراد و آگاهي تیدمخااری(آزادی عمل) امنوت آزادی انساآها و ملتها از سراتاارهای
سلطه و س یب الرای بسا ها و بافتهرای اجامراعي محردوديتسراز و زمونرهسراز بريعردالاي و
بازیع يف و صیر بندی مجدد عدالت و ب اب ی در نظام بونالملل نوز منج به ط ح رهوافاي نظ ی
مي شید ه رهايي را مسالزم و ماضمن اصالنا سواسي اجاماعي و اتالیي در جامعره داتلري و
بونالمللي ميداند (دهقاني فو وزآبادی  4931ب.)944 :

رهايي بخشي از یود یحديدا ساتاار نظرام سرلطه و یرالش بر ای بوشرونهسراتان آزادی بشر
همرریار يکرري از دغدغررههررای محررلحاآ و آزاديخیاهرراآ و نوررز يکرري از میعرریعا مرریرد ییجرره
پژوهشگ اآ و نظ يهپ دازاآ رهوافت اناقادی روابط بونالملل بید است .یسلط اصی ،و مف وعرا
رويک د ماديگ ا و نوز محدودسازی آزادیهای مش وع انساني بهواسطآ یحديدا ناشي از سراتاار
نظام بونالملل همچیآ یحمول و یخحرو

آم انرآ ارزش هرا ییاعرد اصری ،و هنجارهرای آآ بر

جیامم بش ی همیار میرد اناقاد نظ يهپ دازاآ اناقادی بید است.
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

ه وند عیاملي ویآ ساتاار نظام بونالملل ییزيم ناب اب منابم و ارزشهرا وابسراگي ناماقرارآ
ف هنگي ر ایاحادی و نوز وجید روابط ناعادالنه مواآ شیرها میجب پودايش شرکا

عموقري در

روابط انساني ج،اآ معاص شد است با اين نا ،يکي از میعیعا مط ح در بون انديشرمنداآ و
صانب نظ اآ یالش ب ای ب ی ار سراتان روابرط مسرالمتآمورز و بره دور از سرلطهگر ی در نظرام
بونالملل است.
نظ يآ اناقادی بهعنیاآ يکي از رهوافتهای پسااث ا گ ا م،ظیر ين دسرایر رار ترید را نقرد
ايدئیلیژيک و ف ا نظ ی گفاماآ غالب ت دگ ايي در روابط برونالملرل و همچنرون طر ح م ران ي
م ی ط با مع فتشناسي و روششناسي ی ار داد است .دروایرم ايرن نظ يره هماننرد سراي نظ يرا
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اندرو لونکلوا

مقاله

ف ااث ا گ ا بنوادهای ف ا نظ ی پ وژا ت دگ

ايي را به والش ميطل رد (دهقراني فو وزآبرادی 4931الرف:

عمن اناقاد از ناديد انگاشان امکاآ ارائه يک نظ يه اناقرادی در رهوافرتهرای

اصلي روابط بون الملل ه از ییاآ یحلول وشظاندازهايي ب ای «رهاييِ ج،اني » ب تیردار باشد بر
ع ور ارائه يک نظ يه اناقادی روابط بون المللي یأ ود دارد یا از ط ي ی وب ابعاد ديدگا های
مخالف زمونه را ب ای ايجاد يک وارویب جامم ه یادر به ارائه روشي یج بري برهمنظریر هرد
رهاييبخشي انساآها باشد ف

اهظ آورد (.)Leysons 2008: 89-90

ه وند اي اآ در دوراآ ی ل از انقالب اسالمي و در ج،اآ یط يشد ویرت در اردوگرا غر ب
ی ار داشت و ش يکي یابل اطموناآ ب ای نظام سلطه یلقي ميگشت اما با پو وزی انقالب اسالمي و
ط ح شعار «نه ش یي نه غ بي» از سیی امام تموني ن،ضت اسالمي شوی و راه د مسراقلي را در
م ارز با نظام زورمدارانه ج،اني در پوش گ فت و اين رويک د آشايناپذي ی با نظامهای ظالمانه را
در دوراآ پس از ف وپاشي نظام دویط ي نوز یداوم بخشود است.
اينا ناي به ب رسي وجی اشا ا

و افا اق مف،یم آزادسازی از نظ امرام تمونري و نظ يرآ اناقرادی

روابط بونالملل ميپ دازد .از آنجايي ه ج،اآبوني مافاو به ارائه یجیيزهای مافاویي در نریزا
عمل منج مي شید در ابادا به ی وون م اني ف ا نظ ی اين دو ديدگا و در ادامه نوز به ب رسي وجی
اشا ا

و افا اق اين دو رويک د در دو نیزا یع يف از مف،یم آزادسازی و نوز راهکارهای یحق

آآ ميپ دازيظ یا ووساي و ماهوت عناص اصلي یشرکولدهنردا هر يرک از دو رويکر د مشرخ
شید.

)1بررسی تطبیقی مبانی نظری رهیافت انتقادی امام خمینی و نظریة انتقادی
 )1-1روششناسی
روششناسي نظ يآ اناقادی با ب ،گو ی از شویا ديالکاوکي – یاريخي سرعي در ییسرعه بخشرودآ
اف های فک ی تید از ط ير یط ور

نقرد و بازانديشري در ديگر نظ يرا

دارد (ريارزر .) 49 :4931

رهوافررت ديررالکاوکي در لرريی ر ين سررط ،آآ برره معنررای یأ وررد ب ر جامعوررت اجامرراعي اسررت.
1. Andrew Linklater
2 .Universal Emancipation

بررسي مفهوم رهاييبخشي از نظر امام خميني(س) و نظرية انتقادي روابط بينالملل

اين یحقو

با ب ،گو ی از روش یحلولي ر ییصروفي و نورز برا اسرافاد از منرابم اابخانرهای و
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بهع اریيديگ هوچ يک از جن ههای زندگي اجاماعي را نميییاآ بردوآ اری راب برا رل یراريخ و
ساتاار اجامراعي برهعنریاآ يرک هسرايِ ج،راني ادرا

ر د .دروایرم ديالکاورک نریعي یجریيز

روش شناتاي را نوز به هم ا تید دارد؛ بدين معنا ه هوچ يک از اجزای سازندا زندگي اجاماعي
را ن ايد جدا از اجزای ديگ ب رسي

د (ع اسپیر .)14 - 11 :4951

لذا با ییجه به یالش نظ يآ اناقادی در به نقد شودآ یالشهای رهوافتهای بنوادی در یدوين
انکام و گزار های صادق عوني و یابل وارسيِ یج بي راجم به ج،راآ ط وعري و ج،راآ اجامراعي
نظ يهپ دازاآ اين رهوافت تیاساار روش های یفسو ی ف،ظ هساند؛ زي ا سازگاری بوشا ی با ماهوت
و ط وعت موتناپذي غالب پديد هرای اجامراعي و نورز یهنري بریدآ یایري مشراهد

دارد (دهقراني

فو وزآبادی  4931الف.)4 5-491 :

از سیی ديگ با عنايت به اينکه بنواآهای فلسفي هسايشناتاي و مع فتشناسي یأثو ا تید
را در نیزا روش و روششناسي بهجای ميگذارد پوامد منطقي ونون بنواآهايي در نیز ف هنگ
و انديشه اسالمي شوعي مالزم با روششناسي تاص اين ع صه است .درناوجه امام تموني بهعنیاآ
فقو،ي فولسی

و نکومي عار

از م اني مافاویي در یجزيه و یحلول پديد های سواسي و همچنون

از روشي مامايز در نیزا م انق یجیيزی تید ب ،گ فاهاند .لذا انديشه سواسي ايشاآ در نریزا
شناتت و یجیيز ماأث از ییاعد فق،ي

المي و اصیلي ايشاآ است (نسوني .)51 :4951

جمشودی ب همون اساس و با اشار به اين نکاره ره روش یرابم نریع و نحریا نگر ش ج،راآ و
ج،اآنگ ی است ب اساس منابم و،ارگانآ شناتت رر عقل شف و ش،ید نس يا یج به و وني
يا ییانون منز ،آسماني ر از و،ار روش پژوهشي لي در زمونه روش شناتت انديشره امرام تمونري
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

ياد

د است:
 .4روش پژوهش اساداللي يا ب هاني ه من م اصلي آآ عقل و یعقل است.
.روش یج بي يا نسي ه ابزار و من م اصلي آآ نس و یج به هم ا با ب ،گور ی از ادرا

عقلي است.
 .9روش ش،یدی يا یج به دروني ه ناصل ی،ذيب نفس و سرلی
نالت اش اق و ش،یدی دارد.

نفسراني اسرت ره نریعي
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لي از ی ول روش جدلي م اني بر

رالم دينري

مقاله

 .1روش ش عي يا ونواني ه بهصیر عمرد در یالرب روشهرای فق،ري المري و اتالیري
يعت و روش اتالیي انجام ميشید (جمشودی .)491-499 :4931

از منظ امام تموني(ر ) ایخای ه روشي ه اسالم را یکبعدی ب وند و آآ را از هیيت جرامعش
جدا نمايد مط ود است و درناوجه ايشاآ بهیمامي روشهای رايج پژوهشي نظ داشاهاند ونانچره
به نحیی در آآ از يکي از روش های رايج ديني نوز ب،ر گ فاره شرد

باشرد (جمشرودی -495 :4931

 .)493لذا با عنايت به نجوت عقل در نظ گا اصریلي امرام تمونري روش ايشراآ در نریزا رفارار
سواست تارجي روش اسان اطي ر اجا،ادی پیياست ه بهطریر ییممراآ هرظ بره اسرادال ،و ب هراآ
عقلي ییجه دارد و هظ معطی

به ارزشهای ديني است بهطیری ه بهصیر پیيرا و برا ییجره بره

عناص زماآ مکاآ و محلحت ییلود و بازییلود ميشید.
)1-2معرفتشناسی
یشکول مريدهرد یفراو مع فرت شرناتاي اسرت؛ ايرن یفراو منجر بره نملرآ اساسري از جانرب
ف انکفیریيها به پیزياویيسظ شد .در یج به گ ايي اصل ب یج به است اما ديالکاوک معاقرد اسرت
ه بدوآ داشان يک نگ ش لي انساآ یادر به در

پديد های اجاماعي نخیاهد بید و دروایرم

جامعه يک لوت اجاماعي است ه همیار در دروآ آآ شمکش وجید دارد .به ع ار ديگر
ب ای ه پديد ای الزم است ه دو عنح هظزماآ و ناهظزماآ مریرد شناسرايي یر ار گور د .عنحر
هظزماآ ساتاارهای میجید است؛ اما عنح ناهظزماآ ريشآ یاريخي يک پديد را بواآ مي نرد .برا
اين ییعو ،بايد گفت ه ديالکاوک هظ پديد را ب رسي مي ند و هرظ ريشرههرای یراريخي آآ را
(اب اهومي مون .)11 - 13 :4934

لذا مع فتشناسي نظ يآ اناقادی «یفسو گ ايي اناقادی» است ه ب اساس آآ ماهوت یحادفي
و ایاضايي دانش پذي فاه ميشید .اما در عون نا ،اسادال ،ميشید بدوآ وجید ندایلي از اصی،
و میازين اتالیي م اني ب اجماع نشِ سواسي رهايي بخش غو ممکن تیاهد بید؛ به همون علرت

بررسي مفهوم رهاييبخشي از نظر امام خميني(س) و نظرية انتقادي روابط بينالملل

يکي از یفاو های اصلي پیزياویيستها با معاقداآ بره ديالکاورک ره شرالید نظ يره اناقرادی را
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مار

هافمن 4اين میعیع مع فتشناسي نظ يآ اناقادی را «شرالید انگراری نردایلي» مريتیانرد

(دهقاني فو وزآبادی  4931الف.)4 5-491 :

نقطه آغاز بنوادهای انديشآ سواسي امام تموني مع فتشناسي و شرناتتشناسري ايشراآ اسرت.
ط ز یلقّي وی به مسرلله شرناتت مع فرت شرف نقوقرت ابرزار و مرال
روشهای وصی ،به نقوقت و رفم نجابها و میانم در

ن

در

نر و باطرل

ازجمله م،ظی ين م انق اين باب

است .بهگینه ای ره اعاقراد بره وجرید نقوقرت تراره از یهرن انسراآ و یابرل شرناتت بریدآ آآ
بون االیهاني و یابل اناقا ،بیدآ شناتت وجید را های ماعردد و ی و ري از ونري عقرل نرس و
یج به ب ای وصی ،به مع فت و شناتت ییجه به جايگا و ارزش منابم شناتت م نلهای و مدره
بیدآ منابم شناتت و اری اب با مع فت با ی،ذيب نفس از م،ظی ين ويژگيهای مع فتشناسي امرام
تموني است (ر : .مقومي .)31-411 :4933

با پذي ش اين مطلب ه امام تموني فارغ از شأآ سواسي دارای وج،رآ یریی فق،ري فلسرفي و
ع فاني بید اند ب رسي و یحلول ابعاد مع فاي و بخحیص م نای مع فرتشناسرانآ انديشرآ ايشراآ را
بايد در یيل مکاب مع فاي نکمت ماعالوه مالصدرا مطالعه نمید .ايشاآ به پو وی از مالصدرا علظ
را مساوی وجید و فیق وفوا و مج د از ماد ميدانند و از ط في به ی عوت از شوخ اش اق علظ را
هماآ نیر مي شناسد .از نظ ايشاآ گ وه نس و عقل زمونه های شرناتت میعریعا مخرا

بره

تید را ف اهظ مي نند اما در یواس با ش،ید و وني یابلوت ونداني ندارند .از اين نورق مع فرت
ب ی مع فاي است ه مححی ،ش،ید ماکي ب وني باشد.
ب رسي آرای امام نشاآ مي دهد ه م نای مع فت شناتاي ايشاآ ع فاني – اش ایي اسرت و ايرن
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

معنا را ميییاآ از نیع نگا ايشاآ به مقیله هايي ویآ ووساي علظ نقوقت م ایب شناتت و منرابم
ادرا

آدمي دريافت .ونون نگ شي به سانت مع فت در یالئرظ و یعامرل برا سراي وجری انديشره

فلسفي امام در نیز

های مابعدالط وعه و انساآشناسي و هسايشناسي است (بوا .)94 :4951

 )1-3هستیشناسی
از نظ هسايشناسي نوز نظ يرهپر دازاآ اناقرادی ب داشرتهرای ت دگ ايراآ را از س شرت و رنش
انساني به والش مي شند و ب ب ساتاگي هیيت های نشگ اآ یأ ود دارند و اهموت هیيت را در
1 . Mark Hoffman
2. Minimal Foundationalism
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اجاماعي ییام مييابند و هیيتها و منافم آن،ا مححی ،ساتاارهای اجاماعي بوناالیهاني است .اين

مقاله

آف يدآ و شکل دادآ به منافم و نشها میرد ییجه ی ار ميدهند .نشگ اآ از اين منظ بره شرکل
به معنای آآ است ه نه هیيت های نشگ اآ ثابت است و نه س شت یعامال و روابط مواآ آن،ا.
عالو ب اين نظ يآ اناقادی ب تال

نظ يرههرای ج يراآ اصرلي ترید را محردود بره مطالعرآ

دولتها و نظام م ب از دولتها نمي ند بلکه انیآ ییجه آآ ع ار از روابط یدر و سرلطه
در ل است .راب

ا س در بحق تید راجم به نو وهای اجاماعي در نظامهای ج،اني اولیيت

هساي شناتاي را نه به نکیمت ه به نشگ اآ اجاماعي ميدهد .اين به معنای آآ است ه نهین،ا
نشگ اآ دولاي هیياي ثابرت ندارنرد بلکره سراي
نقشهايي ايفا

نشرگ اآ نورز مريییاننرد در ع صره برونالملرل

نند (مشو زاد  4931ب.)91-94 :

رهوافت امام تموني به روابط بونالملل در هسايشناسي تدامحیرانه م ناگ ايانه انساآمدارانه
و عد،گسا انه است .در بعد هسايشناسي از نظ گا امرام تمونري پديرد هرا و مؤلفرههرای روابرط
بون الملل دارای اعا ار نقوقي و دائمي هسراند و ايرن اعا رار اعرظ از مرادی و ظراه ی بریدآ اسرت.
پوگو ی آآ پ داتت .دروایم ايشاآ نگاهي ايدئیلیژيک و دينمحیر به روابط برونالملرل دارنرد و
آمیز هايي ویآ اصل یینود و معار

من عرق از یا برارییعرالي در یمرامي م راني نظر ی و فر ا

نظ ی انديشه ايشاآ نقش محیری ايفا مينمايد.
بنا ب هسراي شناسري عرام امرام تمونري در براب یینورد در نریزا روابرط برونالملرل مريیریاآ
گزار هايي ویآ :ج،اآ از وند و يکپاروگي ب تیردار است؛ ج،اآ منظظ و هدفمند است؛ همآ
ج،اآ مطوم تداست؛ همآ انساآ ها در ب اب تداوند يکساآ هساند؛ همآ انسراآهرا در انسرانوت و در
امکاآ یکامل و رشد با هظ ب اب ند؛ آزادی همآ انساآهرا در ب ابر ع یديرت غور تردا و طاغییوراآ؛
یقابل دائمي نو وهرای نر و باطرل و تور و شر در انسراآ جامعره و همچنرون در ع صرآ روابرط
بونالملل با يکديگ و اينکه انساآ ها بسي ارزشمندی از آآ هساند ه در ب اب غو تدا یلول و اسو
شیند را اساخ

اه نمید (جانسوز و ب،منش .) 9 - 3 :4959

لذا با عنايت به رويک د دينمدارانه در هسايشناسي انديشآ امرام تمونري ديرن را بره سرادگي
نميییاآ از سواست بون الملل جدا

د و ناديد انگاشت؛ ویآ دين اساس و م اني روابط و جامعه

بون المللي را یشکول داد و به آآ هیيت ميبخشد .دين ف ای از یأثو گذاری ب منرافم و هیيرت در

بررسي مفهوم رهاييبخشي از نظر امام خميني(س) و نظرية انتقادي روابط بينالملل

به عالو در اين نیز ییانون ثابت یحت عنیاآ سنن ال،ري وجرید دارد ره مريیریاآ بره شرف و
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یالب ف هنگ به عنیاآ يک سنت و روايت زي بنايي به عقالنوت معنا بخشود و هد

آآ را یعورون

مي نرد .ايرن یلقري و یع يرف از ديرن مسرالزم و ماضرمن صریر بنردی مجردد هسرايشناسري و
مع فتشناسي روابط بونالملل است .ویآ بدوآ بازیع يف و بازسازی اصی ،و مف وعا ف انظ ی
نظ يه های روابط بونالملل ی ورون نقرش جریه ی و زي بنرايي ديرن در لورآ میعریعا و مسرائل
بونالمللي غو

ممکن است (دهقاني فو وزآبادی .)91-94 :4935

رويک د امام تموني نس ت به ج،اآ يک رويک د یینودی است .مؤلفههای م،ظ انديشآ سواست
تارجي امام همچیآ نه ش یي نره غ بري برونالملرلگ ايري اسرالمي دعری و صردور انقرالب و
ج،اآسیمگ ايي شکل گ فاه در بسا ج،اآبوني یینودی ايشاآ است .اين رويک د یینودی دارای
دو مؤلفآ مشخ

است .4 :یکلوفگ ايي؛  .ظلظسراوزی ( ره نمراد بو ونري آآ اسرا داد سراوزی و

اساعمارساوزی است) .ونانچه در رويک د نخست آرماآ اصل و اساس انجام وظوفه یکلوف م اني
ب مکاب است و سب یدر اهموت ثانیيه دارد و در رويک د دوم نورز مريیریاآ ايرنگینره بوراآ
داشت ه عدالت در انديشآ سواسي امام تموني میعیعي محریری اسرت ونانچره ايشراآ ه گینره
ظلظ و ساظ را فارغ از اهدا

آآ ب تال

یانیآ ال،ي ميداند؛ لذا یقسوظبندی شیرها به دو دسراه

ظالظ و مظلیم ص فاً يک یقسوظبندی ايدئیلیژيک نوست بلکه ريشه در نگا هسايشناسانآ م اني ب
یقابل ج،اآبوني یینودی -ج،اآبوني مادّی دارد (میسیی و ايماني .)491-414 :4931

 )1-4انسانشناسی

با عنايت به اينکه م،ظی ين ارزش ب ای انساآ در نگا نظ يآ اناقادی روابط برونالملرل تر د نراب
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

آزادی صدایت و عقل محیری است ب اساس م اني انسراآشرناتاي مکارب ف انکفریر

انسراآ

بهواسطآ ت د تیدبسند تیيش ميییاند مسو تید را بوابد و به سرعاد ب سرد .از سریی ديگر و
بهرغظ تید بنوادی یایي انساآ در انديشآ اصحاب ف انکفیر

در انسراآشناسري اسرالمي ف ديرت

ت د اساقال ،ارادا انساآ و تیدمخااری او دارای «منشأ ماوراء ط وعي» است .دين اسرالم انسراآ را
در اری اب با ماورای ط وعت یع يف و شأآ و منزلت انساآ را با بعد «ماعالي» او و در نسر ت برا نظرام
هساي و تدا ی وون مي

ند (ر : .يارانمدياآ .)3 -413 :495

در ی ائت امام تموني انساآ میجیدی است بالقی ی بوتپذي یأثو پرذي یأثو گرذار عایرل و
ت دمند و آزاد و مخاار ه ب اساس اصل آزادی و اتاوار س نیشرت تریيش را یعورون مري نرد و
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نميداند .ايشاآ ب اساس الگیی یینود به یفسو و یأويل انساآ پ داتاه است؛ بناب اين يک رابطه

مقاله

هوچ عاملي را در پومیدآ و اناخاب را سعاد يا شقاو مرؤث ی و یعورون ننرد یر از ارادا انسراآ
عمیم تحیص مطل مواآ هسايشناسي و انساآشناسي ب ی ار و به ع اریي انساآشناسي را در طی،
هساي شناسي مطالعه
را نفي

د است و در اين زمونه آزادی و اتاوار را ب ای انساآ اث ا و ه نیع ج

د و انساآ را مساعد و ی بوت پذي مع في

د ه تال هساي و پ وردگار آآ را از را

ان وا و اب ال،ي به وی نماياند اسرت از ديردگا ايشراآ انسراآ میجریدی اسرت وندسراناي ره
بالفط رو به ما ،مطل در ن ت است و در اين سو هظ ف د ب جامعره یرأثو مريگرذارد و هرظ
جامعه ب ف

د (ییندی .)95-44 :4934

از نظ گا امام تموني ونانچه ی

شد انساآ میجیدی پیيا ما،طلب و ب تریردار از فطر

ال،ي است ونانچه ايشاآ در اين رابطه ميف مايند« :در فط

همآ بش اين است ه ما ،مطل را

ميتیاهد و ب ای تیدش هظ ميتیاهد .بش انححارطلب اسرت .مرا ،مطلر را مريتیاهرد ره
تیدش داشاه باشد  ...یانم نميشید به آنچه دارد .دن ا ،آآ ووزی است ه ندارد ب ای اينکه عش

 )2ماهیت و نقش قدرت و هنجارها در نظام بینالملل از منظر امام خمینی و
نظریه انتقادی
 )2-1ماهیت قدرت در نظام بینالملل
یدر و نحیا ییزيم آآ بهعنیاآ لودواژ رهوافت سناي روابط بونالملل همیار يکري از مسرائل
میرد اناقاد بید است؛ ونانچه راب

ا س به مدلیال ییزيم ناعادالنآ یدر بونالمللي میجید

اشار مي ند و نشاآ ميدهد ه وگینه ییزيرم ناعادالنرآ ثر و بره نفرم شریرهای سر مايهداری
پوش فاه عمل مي ند و به آن،ا مک مي ند یا شیرهای ديگ را میرد اسا مار ی ار دهند و سلطآ
تید را دورادور ج،اآ پوش ب

ند (.)Ashley 1981: 227

امام تموني نوز نحیا ییزيم یدر در ساتاار نیني نظام بون الملرل را نراب اب و نرایض نقریق
ملتها و شیرهای ععوف ميدانند .از منظ ايشاآ ییزيم منابم مرادی و ط وعري یردر در سرط،
ج،اآ يکساآ ن ید و آنچه در ساتاار سواسيِ عونيِ نظام بون الملل رخ داد اسرت ناشري از روابرط
سواسي ناب اب و ناعادالنه در ناوجه اعما ،سرلطه نفریی یردر هرای برزرو و وابسراگي سواسري و

بررسي مفهوم رهاييبخشي از نظر امام خميني(س) و نظرية انتقادي روابط بينالملل

به ما ،مطل دارد» (امام تموني  4939ه .) 19- 14 :41
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ایاحادی شیرهای یحت سلطه است .امام تموني اساقال ،را الزمآ نفي ه گینره سرلطه در روابرط
شیرها ميدانند و در اين رابطه هوچ یفاویي مواآ اب یدر ها و ديگ

اآ یائل نميشیند (امرام تمونري

 4939ه  .)144 :1ايشاآ منط اسالمي را در نفي سلطآ غو تدا دانساه و همآ ملتهرا را ايرنگینره بره
ت وه از سلطه ج اراآ ف اميتیانند ه« :ام وز همآ محو ت و عرزای آم يکرا و شریروی شر ق و
غ ب در اين است ه نهین،ا ملت اي اآ از یحتالحمايگي آناآ تاره شد است ه ديگ اآ را هظ
به ت وه از سلطآ ج اراآ دعی مي
ايشاآ ب تال
اصلي یدر

ند» (امام تموني  4939ه .)54 : 4

رهوافت سناي روابط بونالملل ه یدر را در امیر مادی دن ا ،مي ند منشرأ

اساقال ،و آزادی را تدا دانساه و ميف مايند« :اين یدر از منشرأ یردر اسرت .آآ

یدریي هظ ه ان وا داشاند از ان وا ن رید .بشر از او ،یرا آتر ش هروچ اسرت آنچره هسرت یردر
تداست .ه ن اي ه شما مي نود با یدر تدا ن ت مي

نود» (امرام تمونري  4939ه.) 94 :45

«آآ یدریي ه شما را به اساقال ،و آزادی رساند یردر تردای یعرالي برید و یرا ویاري ره ايرن
عنايا ال،ي محفیظ باشد هوچ یدریي نميییاند

اری بکند» (امام تموني  4939ه .)51 :45

)2-2رویکرد هنجاری به نظام بینالملل
درنالي ه وایمگ ايي جديد به مش وعوت بخشي نظمي ه بازيگ یدریمند آآ را مطلیب ميدانرد
مک مي ند نظ يآ اناقادی به دن ا ،امکاني یایي است ه در صیر یروور شرکل بایانرد منرافم
بازيگ اآ ناشوه ای و ناديد گ فاه شد را یرأمون نرد .هرد

پر وژا اناقرادی نظ يرآ اناقرادی آآ

نوست ه سؤا ،ند و ا ج،اآ به اينسی گام ب داشاه است بلکه ب آآ است یا به اين پ سش پاسخ
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

دهد ه وگینه ج،اآ ميییاند ووزی غو از آنچه هست باشد؟ ( لي و پايفیرد  )414 :4931دروایرم
نظ يآ اناقادی هظ نظام میجید و هظ نیع روابط اجاماعي غالب در آآ را میرد نقد ی ار ميدهرد و
مي یشد اين نظام را یروو دهد و همون دغدغه به «عالئ هنجاری نظ يآ اناقادی بونالمللي» شرکل
ميدهد .اين نظ يه به دن ا ،شکل دادآ به نظ يایي اسرت ره صر انا ًا ماع،رد بره آشرکار سراتان و
ب انداتان ساتاارهای سلطه باشند .نظ يرهپر دازاآ اناقرادی مري یشرند بشر يت را از سراتاارهای
سامگ انه سواست ج،اني و ایاحاد ج،اني ه یحت نا  ،یردر هرای هژمرینوکي اسرت رهرايي
بخشند (مشو زاد الف.)91 :4931
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مقاله

نظ يآ اناقادی اجاز ميدهد گزينهای هنجاری به نفم نظظ اجاماعي و سواسري مافراو برا نظرظ
امکانپذي در ج،اآ میجید هساند .بدين ی یوب نظ يآ اناقادی واجد يک عنح آرمانگ ايانه است؛
بدين معنا ه ميییاند یحیي ی منسجظ از آيند ای برديل ارائره نرد امرا در

آآ از ف آينردهای

یاريخي آرماآگ ايي آآ را محدود مي ند (مشو زاد الرف  .)91 :4931لرذا برا ییجره بره ج،رتگور ی
نظ يه اناقادی به رهايي انساآ اين نظ يه به دن ا ،زمونره بافامنردی 4ادعاهرای فلسرفي در تحریص
ج،اآشمیلي نقوقت و اتالق بدوآ یقلول آن،ا به ش ايط اجاماعي و

یراريخي اسرت ( Horkheimer

.)1993: 141

در ناوجه ی وون نقادانآ روابط بون الملل یأ ود ب پوامدهای ناشي از ناعادالنه بیدآ نظرظ و نظرام
بون الملل داشان دغدغه هنجاری در روابط بون الملل همچیآ یع،رد بره از موراآ بر دآ سراتاارهای
سلطه یالش ب ای اهش ناب اب یهای ج،اني و نوز ب ی اری عدالت بونالمللري ازجملره م،رظیر ين
مفاهومي است ه در نظ يآ اناقادی روابط بونالملل یأ ود بسوار ب آآ ميشید .عرالو بر ايرن در
نظ يآ اناقادی روابط بونالملل از واژگاآ م،ظ و لودی هسايشناتاي مع فتشناتاي و ف ا نظر ی
داد شید ه اصحاب اين نظ يه درصدد یروو وعم میجیدند و نه نلوفحل مشکل نظرظ میجرید
(تلولي و آزمید .)414-41 :4935

با پو وزی انقالب اسالمي به ره ی امام تموني(س) شاهد ط ح گسا دا م انق اناقادی نسر ت
به نظظ و نظام میجید بونالمللي هساوظ بهنحیی ه ايشاآ با یکوهبر آمریز هرای ال،ري بسرواری از
مف وعا

اصی ،و ار دهای نظام بون المللي میجید را ناصیاب ناعادالنه و نوز نایض نقیق و

جايگا انساآ در نظام خلیفةاللهی بش مع في و ب لزوم نا موت ارزشهرا و هنجارهرای ماعرالي در
سواست و روابط بونالملل یأ ود ميورزيدند.
در نظ گا امام تموني آزادی از جايگا م،ظ و یأثو گذاری ب تریردار اسرت ونانچره ايشراآ
آزادی را «امانت» (امام تمونري  4939ه « )91 :3بزروی

ين میه ت ال،ري» (امرام تمونري  4939ه - 9 :1

 ) 94و عاملي ب ای «رشد» (امام تمونري  4939ه  )914 :5جیامم یلقي مري ننرد و «ارزش نورا

» (امرام

تموني  4939ه  ) 45 :4را نوز در گ و وجید آآ دانساه اند؛ ونانچه ايشاآ عمن زي سؤا ،ب دآ اصی،

1 . Contextualization

بررسي مفهوم رهاييبخشي از نظر امام خميني(س) و نظرية انتقادي روابط بينالملل

گیناگیني همچیآ وجید عالئ و شناتتهای رهاييبخش ب ،گو ی ميشید یا در ن،ايرت نشراآ
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و مف وعا مکاب وایم گ ايي وجید روابط سلطه را ی،ديدی اصلي ب ای مف،یم آزادی در نظرام
بون الملل یلقي

د و نوا در زي سلطه را فاید ارزش عنیاآ مي نند و اينونون ميف مايند ه:

«ما ب ای نوا زي سلطآ غو ارزش یائل نوساوظ .ما ارزش نوا را به آزادی و اساقال ،ميدانوظ...
ما  ...با یمام یدر هايي ه بخیاهند یجاوز نند به مملکت ما م رارز تریاهوظ ر

د» (امرام تمونري

 4939ه .) 45 :4

امام تموني نوز با ظالمانره دانسران روابرط اسراعماری برازيگ اآ یدریمنرد نظرام سرلطه برا ديگر
بازيگ اآ ناشوه ای نظام ب ع ور یروو در نظظ و نظام برونالمللري یأ ورد ورزيرد و بر ترال
رويک د ماديگ ا ه یدر را «آمیز ای ساتااری» و ريشهدار در مییعورتهرا و روابرط سراتااری
ميداند ايشاآ یدر را با رويک د ع فاني فلسفي و هسايشناسانآ تید از «ام،ا صرفا ال،ري و
يکي از ائمّآ س عه» (امام تموني  ) 1 :4914دانسراه و یردر سواسري را مححریر در ی عورت از اصری،
اتالیي ميداند.
ايشاآ عمن یأ ود ب ع ور رويک د اتالیي در اعما ،یدر

معاقد اسرت ونانچره یردر

در اتاوار اف اد غو م،ذّب ی ار گو د ب ای جامعره تط آفر ين تیاهرد برید .ايشراآ در ايرن رابطره
ميف مايند:
یدر اگ ونانچه به دست اشخاص غور م،رذّب ب سرد تطر دارد .یردر
تیدش يک ما ،است  ...ونانچه یدر بره دسرت اشرخاص فاسرد ب سرد
همون ما ،را به فساد مي شانند .دنوا ام وز گ فاار اين است ه یردر در
دست اشخاصي است ه از انسرانوت ب،ر ندارنرد ...یردر اگر در دسرت
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

انساآ امل باشد ما ،ب ای ملتها ايجاد مي نرد .اگر یردر در دسرت
ان وا باشد اولوا باشد باعق ميشید ه سالمت در ج،راآ یحقر پوردا نرد
ما ،در ج،اآ یحق پودا بکند .و ونانچره در دسرت زورمنرداني باشرد ره
عایل نوساند م،رذّب نوسراند محرو تبرار مريآورد (امرام تمونري  4939ه :43
.) 14

نظ يآ اناقادی نوز با یأ ود ترید م نري بر پوشر د آزادی انسراآ برهعنریاآ هرد

اصرلي ترید

نظ يهای هنجارگ ا یلقي مي شید ه یحد دارد در م ان ا سواسي ايفای نقش نرد .ايرن ديردگا
یق ي اً مخالف عقود ای است ه بهوسولآ نظ يه سناي يا پیزياویيسظ ارائه شد است؛ زي ا ب اسراس
رويک د سناي نظ يآ تن ي و بيط

بید ( )Cox 1996: 87و نميییاند درب گو ندا سمتگو یهای
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رهوافت عنیاآ شد است؛ ونانچه ب اساس یع يف هیر ،ايم نظ يآ اناقادی زماني بسند تیاهد

مقاله

هنجاری و اتالیي باشد .لذا هنجارگ ا بیدآ نظ يآ اناقادی همیار بهعنیاآ يکي از معوارهای ايرن
بید ه از سه معوار :ی وون نندگي در یمامي زماآها و نوز عملي و هنجاری بیدآ ب تریردار باشرد؛
بداآ معنا ه نظ يه بايد یادر به ی وون اين میعیع باشد ه با ییجه به وایعوت اجاماعي نا ،ناعر
وه ووزی نادرست است؛ و اين ه وه عیاملي بر ای یروور آآ مریرد نوراز اسرت؟ همچنرون نظ يرآ
هنجاری زماني بسند تیاهرد برید ره هنجارهرای روشرني را بر ای نقرد آآ و نورز اهردا
دستيافاني را ب ای یحی ،اجاماعي ف اهظ
راب

ا س نوز هد

عملري

آورد (. (Horkeimer 1993: 21

اصلي مطالعا برونالمللري را زمونرهسرازی بر ای يرک ج،راآ مانریع

گ ا در سازماآدهي اجاماعي و هنجارهای اتالیي ميداند و ب اين اساس ب مطالعآ یمدآهرا
و جامعه مدني یأ ود دارد .یأ ود ب مطالعه یمدآها بهعنیاآ واندهای بونا یهني در ج،ت ف،ظ و در
عون نا ،نفظ ینیعا انساني است .یمدآها در یهن انسراآ هرا هسراند و بره ف،رظ ماعرار

شرکل

ميدهند ) . Cox 2002: 209-216بهاين ی یورب بازگشرت بره اترالق هنجراری در روابرط برونالملرل از
بون المللي انا ام به ینیع یک و یفاو ها از ديگ نکا میرد ییجره نظ يرهپر دازاآ اناقرادی در
امکاآ یحی ،نظام بونالملل است .درعوننا ،نفري شرالید انگراری عرامگ ايري و اينکره منرافم و
اهدا

آن،ا به شکل اجاماعي یع يف مي شید و نوز ییجه به روابط مواآ اتالق و یدر ب ای آناآ

نائز اهموت است .مفاهومي ویآ دولت مدرآ ديپلماسي ن،ادهای بونالمللي و  ...دروایم معناهای
بونا یهنياند ه به عادا و اناظارا

رفااری یداوم ميبخشند (تض ی .)31 :4933

)3رهاییبخشی از نظرگاه امام خمینی و نظریة انتقادی روابط بینالملل؛ مفهوم
و راهکارهای تحقق
 )3-1مفهوم و راهکارهای تحقق رهاییبخشی از منظر نظریة انتقادی
ه وند نظ يآ اناقادی از يک گسرا د معنرای میسرم و مضرو در فلسرفه و یراريخ علریم اجامراعي
ب تیردار است امرا ايرن نظ يره در معنرای محردود ترید بره ونردين نسرل از فولسریفاآ آلمراني و
نظ يه پ دازاآ اجاماعي در سنت مار سوساي اروپای غ بي به نام «مکاب ف انکفیر » یعل دارد .ب
اين اساس نظ يه اناقادی را مي ییاآ با ییجه به يک هد

عملي معون ه همانرا یرالش برهمنظریر

بررسي مفهوم رهاييبخشي از نظر امام خميني(س) و نظرية انتقادي روابط بينالملل

تحیصوا اصلي نظ يآ اناقادی محسیب ميشید .اهش ناب اب یهای ج،راني ب یر اری عردالت
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یحق آرماآ «رهاييبخشي بش از ب دگي و اسار » ب اساس «آزادسازی» و نوز «ايجاد ج،اني ره
ایناع نند نوازهای» زندگي بش ی باشد از نظ يا

سناي یمووز داد (.)Horkheimer 1982: 246

از منظ گفاماني هساآ م زی نظ يآ اناقادی ه انديشه نظ يهپ دازاآ اناقادی نی ،آآ شرکل
يافاه مف،یم رهايي است .رهايي بهم ابآ دا ،ماعالي است ه یمامي دا،های ديگ ب اساس آآ معنا
يافاه و مفحلبندی ميشیند .ب اين اساس رهايي در انیآ انديشه اناقادی یر ار دارد؛ برهگینرهای
ه بنواد یفک و دغدغه اصلي فک ی هاب ماس در یمامي آثار و آرای وی به وگینگي ايجاد پویند
و اری اب مواآ علیم اجاماعي و آرماآهای رهرايي بشر و جامعره انسراني محردود مريشرید .وی در
انديشه و نظ يههای تید یالش مي ند از ط ي ی وون رابطه ینگاینگ موراآ عالئر انسراني و علریم
اجاماعي ماهوت و ار د علظ اناقادی را آشکار سازد؛ علمي ه هدفش ییعو ،و یأمون رهرايي
و یعالي انساآ است (دهقاني فو وزآبادی  4931الف.)414 :

نظ يآ اناقادی در پي رها ساتان بش از ساتاارهای ساظ در سواسرت ج،راني و ایاحراد ج،راني
است ه یحت نا  ،یدر های هژمینوک ی ار دارند  ...نظ يه اناقادی در یالش است یا نقراب از
و ،پیشود سلطآ شما ،ث ویمند ب جنیب فقو ب دارد  ...نظ يهپ دازاآ اناقرادی صر انااً سواسري
هساند؛ يعني ايردئیلیژی ما یوانرآ ترید در زمونره رهرايي را مریرد دفراع یر ار داد و آآ را اشراعه
ميدهند (.)Jackson and Sorensen 1999: 233-234

اندرو لونکلوا در مقاله ای با عنیاآ «رئالوسرظ مار سوسرظ و نظ يره اناقرادی روابرط برونالملرل»
اينگینه اسادال ،مي ند ه نه مار سوسظ و نه رئالوسظ هوچيرک یرادر بره ارائره شر ح مناسر ي از
روابط بون الملرل نوسراند؛ مار سوسرظ بره علرت عردم ییجره بره یرأثو روابرط بونرادولاي بر ف آينرد
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

دولتسازی ییسعه س مايهداری و نوز ف آيند صنعايسازی میرد اناقاد ی ار گ فاه اسرت؛ رئالوسرظ
به دلول جداسازی نظام بونالدولي و عملک د آآ از ديگ نیز ها (جامعره و ایاحراد) و ادعرای آآ
م ني ب ماندگاری یاريخي ويژگيهای نظام بونالملل میرد اناقراد یر ار مريگور د .وی رار ويرژ
اصلي نظ يه اناقادی روابط بونالملل را یالش ب ای پيريزی نظمي ج،اني ب اساس مفاهومي وریآ
«آزادی» و «ج،اآشمیلي» و نوز شناسايي و ی وون محدوديت هايي ه مانم دساوابي بره ونرون نظمري
است

ميداند ). (Linklater 1986: 31

وی ییسعه یاريخي نظ يه در روابط بونالملل را به سه دور رئالوسظ ت دگ ايي و انقالبيگ ی
یقسوظ مي ند و سپس به بواآ سه میعیع اصلي در اری اب با هر يرک از ايرن ادوار یراريخي و نورز
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الگیی یحقو م ی ط با آآ ميپ دازد .از نظ گا وی رئالوسظ در اری اب با مف،یم یردر

اث ا گ ايي ب ،مي جیيد؛ ت دگ ايي با یأ ود ب نظظ از روش ه منییوکي و انقالبيگ ی نوز برا

مقاله

از روش

یم ز ب مف،یم رهايي و آزادسازی از نظ يه اناقادی اجاماعي بهعنیاآ الگیی یحقور ترید ب،ر
ميگو

د (.)Linklater 1998: 8-10

یعاريف مخالفي از سیی نظ يهپ دازاآ نظ يآ اناقادی در تحیص مف،یم رهاييبخشي به وشظ
ميتیرد .ريچارد اشلي در یع يف تید از مف،یم «رهايي» آآ را بهعنیاآ یضمون آزادی در مقابرل
محدوديت های به رسموت شناتاهنشرد روابرط سرلطه شر ايط اری راطي و ف،رظ یح يرفشرد ای
یع يف مي ند ه «ظ فوت انساآها را ب ای ساتان آيند شاآ از ط ي اراد و آگاهي امل انکرار
مي ند» .ديیياا

رهايي را ماضمن اساقال ،و تیدمخااری ميداند؛ يعني نر یعورون س نیشرت

تید .همچنون رهايي به يک اعا ار مسالزم امنوت نوز هست امنواي ه منحح به دولتهرا نوسرت؛
مف،یمي ه بسط مييابد یا همآ روابط اجاماعي انساني و همرآ اجاماعرا را در ب گور د؛ از سریی
ديگ

ا س به پوامدهای ییزيعي ناعادالنآ یدر بونالمللي میجید اشار مي ند و نشاآ ميدهد

مک مي ند یا شیرهای ديگ را میرد اسا مار ی ار دهند و سلطآ تید را دورادور ج،راآ پروش
ب ند ()Ashley 1981: 227؛ بهاينی یوب

رهايي ماضمن عدالت و امنوت انساني است (مشو زاد  4931الرف:

.) 19- 11

رهايي در انديشه هاب ماس به معنای دساوابي به اساقال ،عقالني

نش اسرت ) (Brown 1992: 202رن

بیث نوز رهايي را ماضمن آزادسازی انساآها و ملتها از محدوديتها و یودوبندهايي ميداند ره
آزادی اناخاب و ایدام آن،ا را محدود و ماییف ميسازد ) . (Booth 1991: 539ريچارد اشلي نوز رهايي
را به عنیاآ یأمون آزادی از محردوديت هرای یأيورد نشرد مناسر ا سرلطه و سر یب و وعرعوت
اری اطي و ف،ظ یح يفشد ای یع يف مي ند ه یابلوت و ییانايي انساآها را در ساتان آيند شاآ
از ط ي اراد و آگاهي آزاد ناديد ميانگارد ) .(Ashly 1981: 227ب اين اسراس مريیریاآ در انديشره و
سنت اناقادی رهايي را بهصیر تیدمخااری امنوت آزادی انساآهرا و ملرتهرا از سراتاارهای
سلطه و س یب ب اندازی بسا ها و بافتهای اجاماعي محدوديتساز و زمونهساز بيعدالاي و نوز
بازیع يف و صیر بندی دوبارا عدالت و ب اب ی در روابط و نظام بونالملل یع يف

د.

بررسي مفهوم رهاييبخشي از نظر امام خميني(س) و نظرية انتقادي روابط بينالملل

ه وگینه ییزيم ناعادالنه ث و به نفم شیرهای س مايهداری پوش فاه عمرل مري نرد و بره آن،را
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لونکلوا در ی وون ديدگا مع فتشناسي تید با یم ز بر عالئر سرهگانره شرناتاي هاب مراس
اينگینه اسادال ،مي ند ه الگیی سهگانره مریرد نظر وی (اث را گ ايري ه منرییوکي و نظ يرآ
اناقادی) در يک شوی ديالکاوکي پوشروند ی ار دارد .لذا ه ونرد از ايرن منظر از عقرلگ ايري
بهعنیاآ شکل یکامليافاه رئالوسظ ياد ميشید انقالبيگ ی ( ه از ديدگا لونکلوا نمايندگي نظ يه
اناقادی روابط بونالملل را داراست) ف،ظ ما را از روابط بونالملل به ف ای از اسايهای میجید در
رهوافت عقلگ ايي اریقا ميدهد .دروایم ین،ا نظ يآ اناقادی است ره مريییانرد «ظ فورت انسراني
ب ای ن یعوون س نیشت» را گسا ش دهد و نوز یأمون نندا فاعل انساني با تیدمخااری بوشا ی از
روابط اجاماعيای باشد ه با غل ه و وو گي ییصوف ميگ
مف،یم نظ يه اناقادی ی ل از ه ووز با شات

دد (.)Leysons 2008: 91

اناقادی بیدآ بازشناتاه ميشید ویاري اعضرای

مکاب ف انکفیر از واژ های نقد و اناقادی اسافاد مي ننرد در درجره نخسرت منظیرشراآ نقرد
سواسي و ایاحرادی وعرم میجرید اسرت .در نرار آآ نو وهرای سرلطهگر سواسري و اجامراعي و
شوی های رهايي از سلطه نوز میرد ییجه ی ار ميگو د .نظ يه اناقادی از ابادا دغدغرآ آشکارسرازی
عم ناب اب یها در مواآ انساآ ها را داشت و در م انل بعدی درصدد ارائه را و روشي ب ای رهايي
از س مايهداری بازاری ب

آمد (معوني علمداری .)49 :4933

نظ يآ اناقادی با یأ ود ب ويژگي رهاييساز و آزادی بخش ترید و نورز م انري بر نقرد وعرم
میجید و ی سوظ آيند ای مطلیب از ج،اآ نظ يا ت دگر ا را بره دلورل عردم ییجره بره تشرینت
ساتااری میرد نقد ی ار ميدهد و از اين ديدگا وجرید بريعردالاي ی عروض نژادپ سراي جامعره
ط قایي فق گ سنگي بح اآ های محوطي و ب،داشاي را ناصل عدم ییجه به تشرینت سراتااری
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

دانساه و از اينجا به یقسوظ یدر ناصل از ساتاار نظام بونالملل ميیازد و آآ را عامل بيیریج،ي
و ی عوض عد جامعه جنیب ج،اآ سیم و ساي گ و های ناشوه یدر ميداند .نظ يه اناقرادی در
پي آزادسازی و رهايي بخشي بش از یویدی است ه ساتاار روابرط برونالملرل آن،را را بره ارمرراآ
آورد و همچنون در پي یروو نگ ش و عملک د دولتها از تحرلاي بازانديشرانه ب تریردار اسرت
(يزداني و همکاراآ :4951

).

نظ يآ اناقادی درصدد آزادسرازی انسرانوت از سراتاارهای سر یب ننردا سواسرت و ایاحراد
ج،اني است ه یحت نا  ،یدر های هژمیآ ی ار دارد .اين نظ يه را را ب ای یحلول شیرهای
فقو ی و ناي م دمي ه ويژگي زندگيشاآ فق است ی سوظ مي ند و در پي ظ،یر اشکا ،جديد
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مقاله

از روابط سواسي بونالمللي است ه طي آآ لوآ انساآها ب اساس اصل مسراوا در همزيسراي برا
در تحیص نقرش دانرش و فنّراوری در شرکلگور ی مف،ریم سرلطه در روابرط برونالملرل نورز
ديدگا های مافاویي در مواآ نظ يهپ دازاآ اناقادی به وشظ ميتریرد .از همرون روی برا ییجره بره
اينکه از ديدگا نظ يآ اناقادی دانش از لحراظ سواسري اتالیري و ايردئیلیژيک ممکرن نوسرت
تن ي و بي ط

باشد ب اين اساس همیار با دانش بهصیر یعحبآموز ب تیرد ميشید؛ زير ا

م اني ب ديدگا یحلولگ است .نظ يآ اناقادی با ب ،گو ی از دانش سعي مي نرد یرا و،ر ا سرلطآ
ج،رراني شررما ،غنرري را ب ر جنرریب فقو ر آشررکار نررد (یرریام  .)451 :4931ف ای ر از ايررن برره علررت
جداييناپذي ی پديد های انساني – اجاماعي از یفاسو و ب داشتهای انساآ امکاآ یفکوک عون و
یهن ارزش و وایعوت يا نظ يه و عمل وجید ندارد .در پي آآ بيط فيِ ارزشري و یضراو عونري
در وارویب علظ محض امکانپذي نوست؛ در ناوجه نظ يآ اناقادی انديشه و مف،یم نظ يهپر دازیِ
رها از ارزش و بي ط

را محکیم نمرید و منکر امکانپرذي ی آآ اسرت .نظ يرهپر دازاآ اناقرادی

درصدد ب مال ساتان و الرای ساتاارهای سرلطه و سر یب باشرد .بر ايرن اسراس هرد
اناقادی ب تال

نظ يرآ

نظ يههای مشکل گشا نقد وعرم میجرید ج،رت ب یر اری نظرظ مطلریب و نظرام

میعیدِ عاری از سلطه س

یب و بيعدالاي است (دهقاني فو وزآبادی  4931الف.)494-49 :

به عقود ما س وب عقالني شدآ برهم ایرب بروش از ترید نظرام سر مايهداری من رم سر یب
انساآها است .از همون روی نظ يه پ دازاني ویآ هیر ،ايم و آدورنی در اين رابطه برا یأ ورد بر
رشد فنّاوری و ابزار س یب ناشي از به تدمت گ فاه شدآ عقل به اين ناوجه رسودند ه «عقل در
روند گسا ش و یکامل تید ه روز بوشازپوش ماهوت آزادیتیاهانه و رار ويرژ رهراييبخرش
تید را ازدستداد و به صیر ابزار سر یب در تردمت منرافم ط قرا اسرا مارگ یر ار گ فاره
است» (اب اهومي مون .)11 :4934

ونانچه از مطالب مذ یر ب ميآيد از ديد نظ يآ اناقرادی روابرط برونالملرل رهرايي از ط ير
ابزارهای تشینتآموز و سازو ارهای انقالبي به دست نمريآيرد بلکره از را یفراهظ بونرا یهنري

1 . Intersubjective Understanding

بررسي مفهوم رهاييبخشي از نظر امام خميني(س) و نظرية انتقادي روابط بينالملل

اسادال ،مي نند ه دانش و نظ يهای از منافم تاصري ط فرداری مري نرد؛ بنراب اين بايرد آشرکارا
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اتالق گفاماني 4و یأمل اناقادی یأمون ميشید .یأمل ماضمن نقرد و ب رسري مف وعرههرای یهنري
انساآ و ساتاارهای اجاماعي محدوديتساز اجاماعي بهمنظیر شف و یروو انح ا ها اب،امها و
مرالطههايي است ه در طی ،یاريخ بش ی شکلگ فاهاند؛ ساتاارها و مناس ایي ه در اثر رواه غل ره و
هژمیني نقوقي و ط وعي پنداشاه شد و یود و بندهای اجاماعي و انساني را بره برار مريآورنرد .بنراب اين
رهايي نوازمند اصالنا سواسي اجاماعي و اتالیي در جامعره داتلري و برونالمللري اسرت؛ هردفي ره
دساوابي به آآ در وارویب عقالنوت ابزاری امکانپذي نوسرت؛ زير ا ايرن وعرعوت ترید معلری ،رارب د
یح يفشدا عقل و زباآ در ع صآ ج،اآزيست

است (دهقاني فو وزآبادی  4931الف.)414-41 :

)3-2مفهوم و راهکارهای تحقق رهاییبخشی از منظر امام خمینی
ه ونررد از منظ ر نظ ي رآ اناقررادی رهرراييبخشرري بررونالمللرري صر فاً در وررارویب روشهررای غو ر
تشینت آموز امکانپذي است و ه گینه یالش انقالبي ب ای رفم ظلظ و ساظ و نورز رفرم سراتاارهای
ظالمانآ نظام میجید بونالمللي میرد پذي ش اين رويک د نوست؛ اما در آرا و نظ ا امام تموني در
تحیص وگینگي آزادسازی جیامم یحت ظلظ و ساظ یدر های مسراک

عرالو بر روشهرای

ن م و نوز لزوم ب ،گو ی از رويک دهای اصالني ب ای دساوابي به رهايي به ع ور ب،ر گور ی
از روش ها و سازو ارهای انقالبي نوز بدين منظیر اشار شد است؛ ه اين میعیع در ورارویب
ط ح یلیریهايي ویآ صدور انقرالب یحرانب یردر

راه ر د نره شر یي رر نره غ بري یشرکول

هسرراه هررای مقاومررت یشررکول نررزب ج،رراني مساضررعفون و نمايررت از ن،ضررتهررای اسررالمي و
آزادیبخش از سیی ايشاآ ط ح شد است.
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

از همون روی امام تموني در ی سوظ آيندا آرماني میرد نظ تیيش از نظام بونالملرل عرمن
غو مش وع یلقي نمیدآ نظظ میجید و نوز یأ ود ب لزوم ب ،گو ی ملتهای یحت ظلظ و سراظ از
ابزارها و سازو ارهای انقالبي ب ای رهايي تید از سلطه مساک اآ ج،اني اينونون ميف مايند:
هاآ ای مسلماناآ ج،اآ و مساضعفاآ یحرت سرلطآ سرامگ اآ بپرا توزيرد و
دست ایحاد به هظ دهود و از اسالم و مقدرا تید دفاع نورد و از هوراهیی
یدریمنررداآ ن ،اسررود رره ايررن ی ر آ برره تیاسررت تداونررد یررادر ی ر آ غل ررآ

1 . Discourse Ethics
2 . Critical Deliberation
3. Life-world
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مساضعفاآ ب مساک اآ و ن ب باطل است  ...مرا م رارزا سرخت و بريامراآ
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يیغ سامکاراآ پ وظ یینود را در ج،راآ بوف ازنرد (امرام تمونري  4939ه :49
.)414-41

لذا ميییاآ اينگینه اسانااه نمید ه در انديشآ امام تموني  -ب تال

نظ گا رهوافت سناي

روابط بونالملل (رئالوسظ) ه یحیي ی ماحلب از نظام بونالملل ارائره مريدهرد نظرام برونالملرل
ماهواي سوا ،دارد و ب همون اساس است ه ايشاآ یرالش دارنرد یرا برا ارائره نگ شري بازانديشرانه
یحیي ی مافاو با رويک د غالب در نظام ج،اني ط ح نمايند ه ب ای نحی ،به ايرن م،رظ ايشراآ
ملتها را به ب ،گو ی از راهکارهای انقالبي دعی مي نمايند ه در ادامه به ب تي از ايرن مریارد
اشار ميشید.
 )3-2-1صدور انقالب

امام تموني ماهوت ماقدم در ام صدور انقالب اي اآ را ماهوت اتالیري آآ مريداننرد و معاقدنرد
دربارا دلول اسام ار نظظ میجید ج،اني است .اينکه و ا ساظ و بيعدالاي بايد وجید داشراه باشرد
پ

سشي از نقانوت و اتالیي بیدآ نظظ میجید امیر است (طاهايي .)59 :4933

از نظ گا امام تموني يکي از راهکارهای م ارز با ساتاارهای ظلظ و بيعدالاي و نورز رهرايي
ج،اآ از نو وهای فزوآتیا ايد «صدور انقالب» است .صدور انقالب را ميییاآ به معنای ی ويج
گفاماآ انقالب اسالمي دانست ه «بره دلورل ماهورت ج،راآشرمی ،ديرن اسرالم برهنریعي ماضرمن
آگاهيبخشي و رهاييبخشي ديگ

اآ» است (دهقاني فو وزآبادی و رادف .)4 3 :4933

صدور انقالب همیار بهعنیاآ يک اصل در سواست تارجي جم،یری اسرالمي اير اآ مطر ح
بید ه با ال،امگو ی از آمیز های اصول اسالمي در پري رهرايي مظلیمراآ از بنرد اسراک ار و نفري
سلطه طاغی است .ب همون اساس امام تمونري رظ ر دآ نفریی سرلطهطل راآ را يکري از اصری،
سواست تارجي جم،یری اسالمي اي اآ عنیاآ و بر همرون م نرا هرد

از صردور انقرالب را نورز

نجا و رهايي همآ ملل یحت ظلظ و از بون ب دآ سراتاارهای ظالمانره در نظرام برونالملرل مع فري
مي نند .ايشاآ در اين رابطه ميف مايند:

بررسي مفهوم رهاييبخشي از نظر امام خميني(س) و نظرية انتقادي روابط بينالملل

آنچه از انقالب اي اآ صادر ميشید ط ح هايي ب ای یروو ا سواسي نوست بلکره پ سرش اتالیري
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ما اين وایعوت و نقوقت را در سواست تارجي و بونالملل اسالميماآ بارهرا
اعالم نمید ايظ ه درصدد گسا ش نفیی اسالم در ج،اآ و ظ دآ سرلطآ
ج،ررانخیاراآ بررید و هسرراوظ ...مررا درصرردد تشررکانودآ ريشررههررای فاسررد
ص،وینوسظ س مايهداری و مینوسظ در ج،اآ هساوظ .ما یحموظ گ فاهايظ ...
نظامهايي را ه ب اين سه پايه اسایار گ ديد اند نابید نروظ؛ و نظرام اسرالم
رسی،اهلل رر صلياهللعلوهوآلهوسلظ رر را در ج،راآ اسراک ار یر ويج نمرايوظ .و
دي يا زود ملت های دربند شراهد آآ تیاهنرد برید (امرام تمونري  4939ه : 4
.)34

 )3-2-2تصاحب قدرت از طریق قیام

امام تموني سلطآ تارجي را اصلي ی ين ی،ديد جیامم انساني یلقري ر د و از همرون روی طر د
نظام سلطه و همچنون رهايي ملل از يیغ وابساگي و ظلظ را ین،ا از ط ي انقالب و محرادرا یردر
سواسي امکانپذي ميدانند (امام تموني  4939ه  .)441 :4ايشاآ م ارز با سلطآ تارجي انجام م ارزا
اساقال،تیاهانه بوگانهساوز و آزادیتیاهانه را ب ای ی وت م اني انکام اسالمي نفظ ف هنرگ و
هنجارهای اسالمي ع وری دانسراه و هرد

از انجرام م رارزا سواسري را نفرظ و یحقر انکرام

اسالمي عنیاآ مي نند؛ ايشاآ در ع ور م ارز ب ای محادرا یدر و یوام علوه مساک ين عرالظ
ميف مايند« :ما از یمام شیرهای زي سلطه ب ای به دست آوردآ آزادی و اساقال ،امالً پشراو اني
مينمايوظ و به آناآ ص يحاً ميگیيوظ ه ن گ فاني است .یورام نورد و اب یردر هرا را از صرحنآ
یاريخ روزگار ب

اندازيد» (امام تموني  4939ه .)411 :4

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

ايشاآ همچنون به ی عوت آمیز های ونواني (بق  ) 15 :بهم ابآ دسایرالعملي الزماالج اء در همآ
جیانب زندگي بش مسلمون را به نفي ظلظ و پ هوز از ظلظپذي ی دعی مي نند؛ از همرون منظر
امام تموني ب عدم پذي ش رفارار ظالمانره در هر شرکلي و نورز پ هورز از سرامگ ی و سراظپرذي ی
بهعنیاآ يک اصل اسالمي یأ ود ميورزند .ايشاآ در اين رابطه ميف مايند« :دسایر اسالم اين است
ه نه ظلظ بکنود نه زي بار ظلظ ب ويد .انظالم يعني زي بار ظلظ رفان از ظلظ ما نوست .انظالم به
تید ظلظ

دآ است .به يک ملت ظلظ

دآ اسرت .ظلرظ از همرون یمراش اسرت .هر دويرش در

اسالم ممنیع است .نه شما ن داريد به سي ظلظ نود نه ن داريد ه از
تموني  4939ه .) 99- 94 :44

سي ظلظ بکشود (امام

اصالح سیم 4951/1/ 9

212
ابزارهای ت وه ملتهای مساضعف از سلطآ یدر های بزرو مع في مي ننرد يکري از وظرايف

مقاله

ايشاآ عالو ب آنکه «یورام» (امرام تمونري  4939ه  )991 :44بر ای رفرم ظلرظ را برهعنریاآ يکري از
دولت اسالمي را نوز یالش ب ای ایامآ عرد ،و نجرا مظلیمراآ ج،راآ از دسرت ظالمراآ مريداننرد.
ونانچه در اين رابطه ميف مايند:
ما بايد دولت اسالمي را همآ م دم همه انساآها دولت اسرالمي را یقیيرت
نند یا بایاند ایامآ عد ،بکند و دولرت بايرد ج،را معنریی را هرظ در نظر
بگو د يعني ویآ یابم اسالم است بايد روی رويرآ اسرالم باشرد .روی رويرآ
اسالم به هماآ دو معنا به هماآ دوراهي ره اسرالم دارد نفرظ معنیيرا و
یقیيت معنیيا م دم و ایامآ عد ،بونشاآ و نجرا دادآ مظلیمراآ از دسرت
ظالماآ» (امام تموني  4939ه .)9 3-9 5 :41

ايشاآ یحق صل ،ج،اني در گ و از بون رفان سلطهگ اآ و مساک اآ ج،اني دانسراه و در بوراآ
راهکارهای یحق آزادی و نوز رهايي ملتها از يیغ سلطهگ اآ راه د «یوام» علوره نظرام سرلطه را
مط ح

د و ميف مايند:
نند .سالمت و صرل ،ج،راآ بسراه بره انقر اک مسراک ين اسرت؛ و یرا ايرن
سلطهطل اآِ بيف هنگ در زمون هساند مساضعفون به ارث ترید ره تردای
یعالي به آن،ا عنايت ف مید است نميرسرند .هراآ ای مظلیمراآ ج،راآ!  ...از
هواهی و ع بدا آم يکا و ساي زورمنداآ ی،يمرز ن ،اسود و ج،اآ را ب آناآ
ینگ نود و ن تید را با مشت گ

د از آناآ بگو يد (امام تموني 4939

ه  .)411 :4ما از جموم مساضعفون عالظ دعی مي نوظ ه با هظ در «نزب
مساضررعفون» وارد بشرریند و مشررکال تیدشرراآ را بررا دسررت جمررم و ارادا
محمظ عمیمي رفم نند (امام تموني  4939ه.) 34 :5 .

 )3-2-3سیاست نه شرقی ـ نه غربی

ایخای سواست «نه ش یي نه غ بي» در گفاماآ سواسي امام تموني بورانگ راه ر د عملري ايشراآ در
نفي پذي ش سواد نظام سلطه و نوز یالش ب ای پيريزی نظمي نیين در ع صآ روابط بونالملرل و
سواست ج،اني است .ايشاآ عمن یأ ود ب زمونههای مع فاي و آمریز هرای ال،ري در شرکلگور ی

بررسي مفهوم رهاييبخشي از نظر امام خميني(س) و نظرية انتقادي روابط بينالملل

عمیم مساضعفون بايد به هظ بپویندند و ريشآ فساد را از شیرهای تید یطرم
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انقالب اسالمي از اين راه د ر نه ش یي نه غ بي ر با عنیاآ «ص

اب مسراقومي» (امرام تمونري 4939ه

 ) 91 :44ياد مي نند ه ر آورد آآ ساتت جامعه ای آزاد مساقل و ب تیردار از شر افت انسراني
است .ايشاآ در اين رابطه ميف مايند« :نه ما برا هروچ ردام از اب یردر هرا و یردر هرا س سرازش
نداريظ نه یحت سلطه آم يکا ميرويظ و نره زير برار شریروی ...مرا مريتریاهوظ ...آزاد و مسراقل
باشوظ ...ما یمدني را مي تیاهوظ ه ب پايه ش افت و انسانوت اسایار باشرد و بر ايرن پايره صرل ،را
نفظ نمايد .اب یدر ها ميتیاهند انسانوتِ انساآها را یحت سلطه ی

ار دهنرد» (امرام تمونري  4939ه

.)995-911 :49

امام تموني سواستِ «نه ش یي نه غ

بي» را «شعار اصیلي انقالب اسرالمي» ((امرام تمونري  4939ه

 )945 : 1و نوز ی سوظ نندا «سواست وایعي عردم یع،رد

شریرهای اسرالمي» (امرام تمونري  4939ه : 1

 )945دانساه و عدو ،از اين سواست را توانرت بره اسرالم و میجرب زوا ،عرز

اعا رار و اسراقال،

شیر (امام تموني  4939ه  )499 : 4مع في مي نند و اينونون ميف مايند ه «یا من هسراظ از اصری،
نه ش یي و نه غ بي عدو ،نخیاهظ

د یا من هساظ دسرت ايرادی آم يکرا و شریروی را در یمرام

زمونهها ییا مي نظ» (امام تموني  4939ه  ) 34 : 4و در همون وارویب نوز نمايت از مح ومون و
مساضعفاآ و م ارز با ظلظ و ساظ را از اهدا

جم،یری اسالمي عنیاآ مي نند.

 )3-2-4حمایت از نهضتهای آزادیبخش

از ديدگا امام تموني يکي ديگ از راهکارهای یحق جامعآ آزاد انساني نمايت از ن،ضتهرای
آزادیبخش است .اين اصل الزم و مکمل اساک ارساوزی و ظلظساوزی است بهطریری ره اری راب
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

منطقي و ار دی بون م ارز با مساک اآ و نمايت از مساضعفاآ وجید دارد .ايشاآ عمن یأ ود
ب نمايت از مساضعفاآ و آزادیتیاهاآ ج،اآ در اين رابطه ميف ماينرد« :مرا از یمرام شریرهای
زي سلطه ب ای به دست آوردآ آزادی و اساقال ،رامالً پشراو اني مرينمرايوظ و بره آنراآ صر انااً
ميگیيوظ ه ن گ فاني است .یوام نود و اب یدر ها را از صحنآ یاريخ روزگار ب

اندازيد» (امرام

تموني  4939ه « .)411 :4ما اعالم مي نوظ ه جم،یری اسالمي اي اآ ب ای هموشه نرامي و پناهگرا
مسلماناآ آزادا ج،اآ است و شیر اي اآ بهعنیاآ يک دژ نظامي و آسوبناپذي نواز س بازاآ اسالم
را یأمون و آناآ را به م اني اعاقادی و ی بواي اسالم و همچنون بره اصری ،و روشهرای م رارز علوره
نظامهای ف و ش

آشنا ميسازد»

(امام تموني  4939ه.)54-5 : 4 .
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مقاله

رويک د هنجارگ ا و اتالیي امام تموني در دفاع از آزادی و نوز انقراق نقریق از دسرترفارآ
مخمیر » (امام تمونري  )14-11 :4911و ال،ي بشر اسرت -برا

رويک دی ج،اآگسا به دفاع از نقیق یایي انساآها پ داتاه و ميف مايند:
ما ب ای انقاق نقریق فقر ا در جیامرم بشر ی یرا آتر ين یطر ا تریآ دفراع
تیاهوظ

د  ...ما بايد تید را آماد نوظ یرا در ب ابر ج ،رآ ماحرد شر ق و

غ ب ج ،آ یدریمند اسالمي ر انساني با هماآ نام و نشاآ اسالم و انقالب مرا
یشکول شید؛ و آیايي و س وری مح ومون و پاب هنگاآ ج،راآ جشرن گ فاره
شید ...ب توزيد  ...س يعاً یوام نود ه ج،اآ ايمن از صواد نوسرت! آم يکرا و
شیروی در مون نشساهاند و یا نرابیدی املاراآ از شرما دسرت ب نخیاهنرد
داشت (امام تموني  4939ه .)31 35 54 : 4

با عنايت به اين نکاه ه از ديدگا امام تموني اسالم دين یمام ابنای بشر اسرت وفراداری بره
ارزش های واالی اسالم و عمل به آن،ا در اولیيت ی ار دارد .بنراب اين مريیریاآ ناوجره گ فرت از
ج،اني است .در همون رابطه نفي ف هنگها و ارزش های مادی ره الگریی نکیمرت در شر ق و
غ ب است و نوز م ارز با ظلظ و ساظ نیعي انساس مسلیلوت دائمي در ی ا ،جامعه ج،راني اسرت.
لذا ماهوت اصلي اين یفک ب نفي ظلظ و ظلظپذي ی نفي سلطه و سلطهگ ی و نوز نفري سرکی و
ب

تیرد انفعالي ابانا يافاه است (يزداني و همکاراآ .) 91 :4954

نتیجهگیری
از ب رسيهای صیر گ فاه ميییاآ اينگینه ناوجه گ فت ره ه ونرد رهراييبخشري ملرتهرا از
محدوديتهای نظام سلطه محیریی ين عنح مشا

در ه دو رويک د رر نظ يه اناقادی روابرط

بونالملل و انديشه سواسي امام تموني ررر اسرت امرا بره علرت وجرید ج،راآنگر شهرای مافراو
یجیيزهای مخالفي نوز ب ای نول به اين مف،یم ر رهاييبخشي ر از سیی نظ يهپر دازاآ و و،ر هرای
شات

اين دو رهوافت ارائه ميشید.

لذا ه وند ه دو رويک د ب نقد یالشهای نظ يهپ دازاآ رهوافت بنوادی در یردوين انکرام و
گزار های عوني و یابل وارسيِ یج بي راجم به ج،اآ ط وعي نوز ب لزوم ب ،گور ی از «روشهرای
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یفسو ی ف،ظ» ب ای در

ه وه عمو ی ج،اآ اجاماعي یأ ورد دارنرد امرا امرام تمونري بره دلورل

ب تیرداری از ج،اآنگ شي مافاو با نظ يآ اناقادی بر اسرافاد از منرابم مع فرت دينري همچریآ
منابم روايي ی آني عقلري و نورز ب،ر گور ی از گر ايشهرای ع فراني فلسرفي و اتالیري در ايرن
تحیص یأ ود دارند و در نقوقت ايشاآ ی و ي از عقل وني و یج به را ب ای وصی ،به مع فت
یجیيز مينمايند.
از سیی ديگ ه وند نظ يآ اناقادی هیيت را بهعنیاآ عاملي پیيا در شکلگو ی منافم و نش
انساني مع في مي ند امام تموني با ب تیرداری از رويک دی تدامحیرانه در نگا هسرايشناسرانه
تید ب نقش جیه ی و زي بنايي دين در شکلگو ی منافم و نشهای انساني یأ ورد دارنرد و بر
اين اعاقادند ه دين بهعنیاآ يک سنت و روايت زي بنايي به عقالنوت معنا بخشود و هرد

آآ را

یعوون مي ند.
در تحیص نحیا دساوابي به «سعاد » نوز اتاالفایي مواآ اين دو رويک د به وشظ مريتریرد؛
و ا ه ه وند نظ يآ اناقادی انساآ را ب تیردار از «ت د تیدبسند » دانساه ه ميییاند برا اسرافاد
از آآ به سعاد ب سد از منظ دينمحیر امام تموني اين آمیز های ديني است ه شأآ و منزلرت
انساآ را با بُعد ماعالي او در نس ت با نظام هساي و تدا ی وون مي ند و دروایم از منظ ايشاآ انساآ
ین،ا با ب تیرداری از اصل آزادی اتاوار و نوز هدايت یش يعي و یکیيني است ه ميییانرد مسرو
سعاد را بپومايد.
در تحیص نقش و یأثو یدر در نظام بون الملرل ه ونرد هر دو رويکر د یردر و نحریا
ییزيم آآ را در شکلگو ی روابط سلطه یأثو گذار ميداننرد و از همرون منظر الزمرآ دسراوابي بره
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

آزادی را نفي ه گینه رابطآ سلطه مع في مي نند امام تموني با یکوهب ج،اآبوني دينري تریيش
یدر را از ام،ا صفا تداوند و آزادی را نوز وديعهای ال،ي مع في مي نند ه منشأ آآ را نره
در امیر مادی بلکه در ارادا تداوند بايد جساجی

د.

همچنون ه وند نظ يه اناقرادی عریاملي وریآ سراتاار نظرام و نورز انححرار یردر دانرش و
فنّاوری در بخش س مايه داری ج،اآ را عامل بازدارند در یحق رهايي در نظام بونالملل ميدانند
اما در مقام یجیيز از اعما ،ه گینه راهکارهای تشرینتآمورز و انقالبري بردين منظریر تریدداری
د و ب لزوم ب ،گو ی از مفاهومي وریآ یفراهظ بونرا یهنري اترالق گفامراآ و اجمراع در ايرن
تحیص یأ ود و وجید روابط سلطه را نوز در معلیم ارب د یح يفشد عقرل و زبراآ در ع صره
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مقاله

ج،اآزيست عنیاآ مي نند؛ اين در نالي است ه از منظ امام تموني عرالو بر بره رارگو ی از
صدور انقالب یشکول نزب ج،اني مساضعفاآ و  ...بر ای یحقر

آزادی و رهاييسازی بش از یود یحديدا نظام سلطه نوز یأ ود شد است.
در مجمیع ه وند ه دو رويک د از وجی مافاویي در م اني ف ا نظ ی و نوز در بواآ راهکارها
و شوی های یحق رهاييبخشي در نظام بونالملل ب تیردار ميباشند در عون نا ،وجی مشا ي
نوز در رهوافتهای یجیيزگ ايانآ ايشاآ وجید دارد .یأ ود ب میاردی ویآ امکاآ ساتان آيند از
ط ي اراد و آگاهي آزادی ملت ها از ساتاارهای سلطه لزوم بازیع يف و صریر بنردی مجردد
عدالت و ب اب ی در نظام بون الملل جلیگو ی از ییزيرم نراب اب منرابم بره علرت وابسراگي ناماقرارآ
ف هنگرري – ایاحررادی اناقرراد از یسررلط مف وعررا و رهوافررتهررای مررادیگ ر ا و مع فررتشناسرري
یج بهگ ا يانه و نوز لزوم انجام اصالنا سواسي اجاماعي و اتالیي در جامعه داتلي و بونالمللي
ب ای یحق رهايي و آزادسازی از م،ظی ين م انق مشا

اين رويک د یجیيزگ ايانه است.



اب اهومي مون

و نظ يه اناقادی (آراء و

جعف امو ی و محمد و م،دی عام ی« )4934( .مکاب ف انکفیر

نظ يهها» پژوهشنامه علوم اجتماعی سا ،او ،شمار و،ارم.


(ر )

امام تموني سودروحاهلل )4911( .شرح حدیث جنود عقل و جهل ی ،اآ :مؤسسآ ینظوظ و نش آثار امام تموني .



ررررررررررررررررر  )4939( .صحیفه امام ی ،اآ :مؤسسآ ینظوظ و نش آثار امام تموني



ررررررررررررررررر  )4914( .شرح دعای سحر ی جمه سود انمد ف ،ی ی ،اآ :مؤسسآ ینظوظ و نش آثار امام تموني واپ سیم.

(ر )

واپ و،ارم.
(ر )



بوا



ییندی علياصر  )4934( .قرائت امام خمینی از سیاست ی ،اآ :پژوهشکد امام تموني



داود( .یابسااآ و پايوز « )4951سو ی در آراء مع فتشناسانه امام تموني(ر )» حکمت آیین دور  9مسلسل .5-3
(ره)

(ر )

(ر )

جانسوز انمد و نسون ب،منش( .پايوز « )4959مؤلفههای هسايشناسي یفک امام تموني

و انقالب اسالمي.

در مقايسه با نظ يههای

روابط بونالملل» فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی ،سا ،سیم شمار .4



جمشودی محمدنسون )4931( .اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) ی ،اآ :پژوهشکد امام تموني و انقالب اسالمي.
(ر )

نسوني م يظالسادا « )4951( .م اني ناايج و یمايزا اصیلي انديشه سواسي امام تموني » فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی سا ،و،ارم
شمار  41ص



.35-413

تض ی رؤيا ( .پايوز « )4933جايگا ف هنگ در روابط بونالملل» فصلنامه رهیافت انقالب اسالمی ،سا ،سیم شمار .41

بررسي مفهوم رهاييبخشي از نظر امام خميني(س) و نظرية انتقادي روابط بينالملل

منابع

211



پژوهشنامة متين

تلولي محسن و ف،ومه آزمید « )4935( .پسزمونههای یاريخي  /انديشهای سواست تارجي یعاليگ ا» فصلنامه

پژوهش سیاست سا ،دوازدهظ شمار . 5


دهقاني فو وزآبادی سود جال( .،ب،ار« )4935یأثو انقالب اسالمي ب نظ يههای روابط بونالملل» فصلنامه مطالعات

انقالب اسالمی سا ،هفاظ شمار  1ب،ار.


رررررررررررررررررر ( .ب،ار  4931الف) «نظ يه اناقادی و،ارویبي یحلولي ب ای سواست تارجي» پژوهشنامه علوم

سیاسی ،سا ،سیم شمار .


رررررررررررررررررر 4931( .ب) «سواست تارجي رهاييبخش نظ يه اناقادی و سواست تارجي جم،یری اسالمي
اي اآ» .سیاست خارجی ،سا،



شمار .

دهقاني فو وزآبادی سود جال ،و فو وز رادف ( .ب،ار و یابسااآ « )4933الگیی صدور انقالب در سواست تارجي
دولت ن،ظ» .دانش سیاسی سا ،پنجظ شمار  9و . 1




ريازر جیره )4931( .نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر ی جمه محسن ثالثي ی ،اآ :اناشارا علمي.
طاهايي سود جیاد( .ب،ار « )4933امام تموني

(ر )

و م اني سواست تارجي جم،یری اسالمي اي اآ» فصلنامه

بینالمللی روابط خارجی سا ،او.،


ع اسپیر اب اهوظ« )4951( .ب رسي روششناسي « نش اری اطي» هاب ماس با رويک د اناقادی» معرفت فرهنگی و

اجتماعی ،سا ،دوم شمار دوم.



ییام سود ع دالعلي )4931( .روابط بینالملل ،نظریهها و رویکردها ی ،اآ :سمت.
لي ملوسا و لوید پايفیرد( .ب،ار « )4931نظ يه اناقادی و ف ا نیگ ايي :والشها» ی جمه ابییر گیه ی مقدم
فصلنامه مطالعات راهبردی سا ،هشاظ شمار او.،



مشو زاد نمو ا( .ب،ار  4931الف) «بازبوني نظ يه اناقادی در روابط بونالملل» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

شمار .41


رررررررررررررررررر ( .پايوز و زمسااآ 4931ب) «نظ يه اناقادی روابط بونالملل و گفتوگیی یمدآها» پژوهش سیاست
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نظری شمار .4


معوني علمداری ج،انگو « )4933( .نظ يه اناقادی جديد :ف اسیی پستمدرنوسظ و انديشه پسا اناقادی» دو

فصلنامه پژوهش سیاست نظری شمار ششظ.


مقومي غالمحسن« )4933( .م ادی و م اني انديشه سواسي امام تموني(ر )» معرفت سا ،هجدهظ شمار .493



میسیی سود صدرالدين و علي ايماني« )4931( .رويک د فلسفي در انديشه سواست تارجي امام تموني »

(ر )

پژوهشنامه متین ،شمار . 4


يارانمدياآ م،دی )495 ( .ب رسي اناقادی م اني انساآشناتاي نظ يه ف هنگ مکاب ف انکفیر ب اساس انساآشناسي
اسالمي پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگا بای العلیم(ع).



يزداني عنايتاهلل داريیش یاسمي و صفي اهلل شا یلعه« )4951( .انقالب اسالمي اي اآ نظام بونالملل و نظ يه
اناقادی» دانش سیاسی سا ،هفاظ شمار دوم.
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