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Abstract: 

 In the history of Iran’s foreign relations, the Qajar era is often characterized 

as the period of dependence on and concessions to foreign powers. Yet even 

in this era, there have been short periods of struggles for gaining more 

independence and enforcing national sovereignty among which the short 

chancellorship of Mirza Taqi Khan Amirkabir is the most salient one as he 

attempted to pave the way for more independence of the country in various 

aspects. This article seeks to explian this foregn policy shift. It suggests that 

his belief system could have played a role. The main question addressed is 

about the way in which Amirkabir’s beliefs led to an independence-seeking 

foreign policy. The hypothesis examined, based on operational code analysis, 

is that this foreign policy is ropted in his philosophical and instrumental 

beliefs. Applying qualititaive content analysis to Amirkabir’s shows how a 

specific combination of a set of beliefs can explain Iran’s foreign policy in 

this period. 
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 دهیچک
س خیدر طول تار  نوانع در عهد قاجار که معموالً به رانیا یخارج ستایروابط و 

به  یندکا ییهادوره شود،یم یتلق گانهیب یهاو مماشات در برابر قدرت وابستگی عصر

 خانیتق رزایاند. برهه صدارت مداشته یاژهیو تیاهم  وضعیت عام نیعلت تفاوت با ا

ستدوره نیسرآمد ا یفراهان ستقال یجد یهادوره تالش نیدر ا ؛ها ا  یل ملدر راه ا

ساس، در ا نی. بر همصورت گرفتدر ابعاد مختلف  ست ا مقاله نیا شده ا  نیتالش 

ر ش  ود. به ن  نییتب ،ییجواس  تقالل یو تالش برا رانیا یخارج اس  تیدر س   رییتغ

 یهارو به طور خاص، ن ام باو یتیشخص یرهایتفاوت را به متغ نیا شودیم رسدیم

 یاس  ت که باورها نیا زیحاض  ر ن قیتحق ینس  بت داد. سرس  ل اص  ل ریرکبیام یفرد

س ریرکبیام ستقالل یخارج استیچگونه به  ش انهجویا د؟ با در دوره صدارت او منجر 

 استیسارائه شد که  هیفرض نی(، اoperational code) یاتیرمزگان عمل هیبر ن ر هیتک

س  تفاده از ااو دارد. با  یبزارو ا یفلس  ف یاورهادر ب ش  هیر ر،یرکبیام انهیجواس  تقالل

مه یفیک یمحتوا لیروش تحل نا عه  ها ر،یرکبیموجود ام یهااز مجمو او  یباور

م، نشان در ارتباط باه ریرکبیام یباورها انیارتباط م حیسپس با توض ،استخراج شده

دوره  نای توان درمی را او طلبانهِاس  تقالل یخارج اس  تیکه چگونه س   ش  ودیداده م

 .داد حیوضت
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 مقدمه -1

 انیکه متفاوت از جر میخوریمبر ییهادوران قاجار به دوره یخارج اس  تیدر س  

ست که در آن منافع و حاکم نیحاکم بر ا یعموم صر ا شاکل منافع  یمل تیع در ک

تمام ش  نون و امور  یش  ده و وابس  تگ( فراموشهیو روس   ایتانیبزرگ )بر یهاقدرت

روزگار  نیا یخیبرش تار نیارزترمس  لط بود. ب هیوقت رو یمملکت به دو قدرت جهان

دانست.  یخان فراهانیتق رزایتوان عصر صدارت میبود، م یرا که متفاوت از روند اصل

قبل  یهامتفاوت نسبت به دوره یخارج استیاتخاذ سباعث  ریرکبیکار آمدن ام یرو

صدارت ادر ع شد. و بعد شته  وصر  سلیم کم و بیل مطلق و چشمگیری که در گذ ت

شارهای دولت شت دیده در برابر ف شورهای اروسایی وجود دا های خارجی و به ویژه ک

 لیمانند اتر ییبا کشورها یگسترش روابط خارج یبراشود. همچنین در دوره او نمی

 ایتانیو بر هیروس   یاهدولت یص  ورت گرفت که البته با کارش  کن ییهاتالش کایو آمر

شنگ مهدو شد )هو سنله را سیل رو (. 286 ، ص.1392 ،یهمراه  ضوع این م این مو

 دهد که اصوالً ریشه تفاوت سیاست خارجی امیرکبیر در چیست؟ قرار می

صر درباره موجود آثار بر یمرور شان ریرکبیام ع  نیا در یکل نگاه دو که دهدیم ن

صی در این رابطه  نانهیبدب یگریو د نانهیبخوش یکیکه  دارد وجود باره ضع خا یا مو

ست. دسته اول سژوهل ندارند،  ینور خی(، ش1371) یجبل ه(، کاو1340اقبال ) یهاا

نهی ی(، جواد1386) در  را( 1348) تی( و آدم1396) ی(، جعفر1392) یو جواد گا

سیاست علت اتخاذ  دارند، که یانانهیببا توجه به نگاه خوش هاسژوهل نیا رد؛یگیبرم

 یهاسژوهل. اما دانندیاو م یدوس   تو وطن ییگرایرا مل ریرکبیام خارجی متفاوت
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سته دوم  صوالً قائل به  آنها ،این رویکرد را ندارندد ست خارجیا سیا  یبرا تفاوت در 

در  (.1380گیرند )مانندخلیلیموض  ع خاص  ی نمی انیم نیا در یا س  تندین ریرکبیام

ن یری تقریبی این تبیین تفاوت س  یاس  ت خارجی در عص  ر امیرکبیر، با توجه به کم

جار، الجرم نقل ویژه خود او مطمح ن ر قرار می قا گیرد و در رویکرد در طول دوره 

های امیرکبیر اش  اره ش  ده آثار تاریخی موجود نیز به ش  خص  یت و باورها و توانمندی

 علمی درباره ساختار اعتقادی وی صورت نگرفته است.  یافته و ای ن اماست اما مطالعه

ضوع س هنوزگفته که  باید در باب اهمیت این مو ستیس ابعاد از یاریب  یخارج ا

 نخبگان من ور) رانیا ذهن ش  ناخت. اس  ت ش  ده ش  ناخته ترکم ای ناش  ناخته رانیا

 و عوامل از یکی عنوان به( هس ت رانیا یخارج اس تیس  خیتار طول در ریگمیتص م

ستیس لیتحل یبرا یانیم یرهایمتغ سوب مجهول عامل کی یخارج ا . شودیم مح

 یهاقیتحق نبود معلول خود که است یرانیا یذهن هندسه درک عدم از یناش امر نیا

 ثابت، عوامل ریتأث تحت رانیا یخارج اس  تیس   نکهیا از فارغ. اس  ت دس  ت نیا از

عه ای کیتیژئوسل همچون مل ای و یکییموزا جام بت ریغ عوا تار همچون ثا  س   اخ

 ر،یگمیتص  م نخبگان یرانیا ذهن توس  ط هامؤلفه نیا همه. میبدان رانیا یهاحکومت

. دارند انکار قابل ریغ یارزش   گر انیم عامل کی عنوان به که ش  وندیم درک و معنا

 خیتار نخبگان نیسرآمدتر از یکی تیذهن و باورها ن ام شناخت هدف با سژوهل نیا

 (.1392 ،یرمضان) است یاهداف نیچن به یابیدست یس در ران،یا نینو

مه، در چارچوب ن ری و روش تحقیق، ادا مالی  ئه اج های ویژگی به سس از ارا

صدارت ام های قبل و ی آن با دورههاتفاوتسردازیم که در عین حال می ریرکبیدوران 

 یو فلس   ف یابزار یباورها ،یبعد بخل. در دهندسس از ص   دارت او را نش   ان می

فاکه  ریرکبیام  لیروش تحل یریکارگبهبا  و یاتیعمل رمزگان هین ر از دهبا اس   ت

س یفیک یمحتوا ستخراج و یبرر سی شده ا ستفاده از  سپس. شد خواهنداند برر با ا

ستخراج یهاداده ستیس شده،ا ستقالل یخارج ا  و شودیم تبیین ریرکبیام انهیجوا

مقاله ارائه  یریگجهینت آنسس از  و شوندمشخص می قیتحق نیا یهاآورده نیترمهم

 .شد خواهد

 چارچوب نظری  1-1

های اص  لی رویکرد ادراکی یا ش  ناختی به س  یاس  ت رمزگان عملیاتی از ن ریه

 دیبا و دارد وجود یاتیعمل رمزگان از یگوناگون فیتعارش   ود. خارجی محس   وب می

شت توجه  کی را آن گاه شود،یم ادی یشناختروان یمفهوم عنوان به آن از گاه که دا
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ندیم روش نا نیا بر .ردیگیم قرار ن ر مد هین ر عنوان به زین گاه و دان عار مب  فیت

ح اصطال بار نیاول .شود اشاره آنها نیتر مهم به که است گرفته صورت آن از یمتنوع

«  شخصیت کیبورکرات ساختار» نام به اثرش در 1مرتون رابرت را « تیایعمل رمزگان»

کاربرد  تان مرتون، رابرت از سس. ),1940Merton(به   به که یاثر در 2تسیال نا

سه سفارش س ست، شده هیته رند 3مؤ  درک یبرا را سابق یشورو رهبران یباورها ا

. برخالف رابرت مرتون که رمزگان (Leites,1951) کرد لیتحل آنها یخارج یاسیس

یاتی را در قالب اجتماعی  تعریف کرده و به کار برده بود، الیتس آن را در قالب عمل

ست، قرارداد. این اثر برای  ست خارجی و فهم رفتار متقابل ا سیا صی که ناظر بر  خا

های قواعد تصمیم گیری در فهم رفتار متقابل در سیاست خارجی که به بررسی ریشه

 رمزگان که گفت ش  ودیمش  وروی س  ابق سرداخته به رش  ته تحریر در آمده اس  ت. 

. ) ,1967George( ش  د دایس 4جرج الکس  اندر رثا با آن نیامروز یمعنا به یاتیعمل

 یاسیس رهبران یباورها لیتحل به یکردیرو را رمزگان عملیاتی نیمحقق از ایعدهاما 

 Mintz). دندانیم دارد، یاس یس  یباورها یرو بر یادیز تمرکز که رانیگمیتص م و

and Derouen, 2010, p. 102)  دادن قرار فرض لیس با گرید نیمحقق یبرخ 

گان افراد، یبررس    تیاهم ع را یاتیعمل رمز قادات از یاهمجمو باره رهبران اعت  در

ستیس جهان تیماه  .George, 2014, p) دانندیم اهداف یریگیس یابزارها و ا

15-14). 

 یامجموعه توانمی رادر حوزه سیاست خارجی  یاتیلرمزگان عماما به طور کلی 

س تیاز اعتقادات رهبران درباره ماه ستیجهان  ستدااهداف  یریگیس یو ابزارها ا  ن

(George, 2014, p. 15-14) سلسنج  جود آنها بهموکه از اظهارات  یسخاز سا که  سر

یاس   ی، فلس   ف یات س    یت ح ماه باره  های )در ما ها تحقق یدورن ، هاارزش یین

ج و سن بر امور و نقل ش   انس و اقبال( سذیری آینده، میزان کنترل خودسیش   بینی

هداف، میزان ابزار سرس   ل به ا یل  های مرجح، ش   یوه مرجح ن باره راهبرد ی )در

سک شت از سذیری، میزان انعطافری سا نقلسذیری و بردا  دشبریس یبرا مختلف لیو

 . توان دریافتشود، میاستخراج می (منافع

 
 

                                                           
1   Robert Merton 

2   Nathan Leites 

3   RAND 

4   Alexander George 
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 یابزار و یفلسف یهاپرسش 1 جدول

 یابزار یهاسرسل یفلسف یهاسرسل

 یاسیس یزندگ یذات تیماه-1

 یجهان است،یس جهان ست؟یچ

 متعارض؟ یجهان ای است هماهنگ

 ما یاسیس بانیرق یاصل اتیخصوص

 ست؟یچ

 و هاارزش یینها تحقق یدورنماها-2

 با ست؟یچ یاسیس نیادیبن یهاآرمان

 ن؟یبدب ای بود نیبخوش دیبا حساب نیا

 است؟ ینیبلیس قابل ندهیآ ایآ-3

 چگونه؟ و چطور

 کنترل خیتار تحوالت روند بر ایآ-4

 خیتار بردن لیسبه در ما نقل م؟یدار

 ست؟یچ خود مطلوب با متناسب

 امور در( شانس) اقبال نقل-5

 ست؟یچ یخیتار تحوالت در و یانسان

 انتخاب یبرا کردیرو نیبهتر-1

 ست؟یچ یاسیس عمل یبرا اهداف

 نیترکارآمد به توانیم چگونه-2

 رفت؟لیس اهداف جهت در وهیش

 چگونه یاسیس عمل خطرات-3

 شود؟یم رفتهیسذ و کنترل محاسبه،

 یبرا یبندزمان نیبهتر-4

 ست؟یچ منافع شبردیس

 نقل و تیمطلوب زانیم -5

 منافع شبردیس یبرا مختلف لیوسا

 است؟ چقدر

George, 1967, p. 32 :منبع 
 یباورها) اول الؤس    5 یهاساس   خ به همراجع با یاتیعمل رمزگان گرانلیتحل

 از را یکشور یهامقام صیتشخ توانندیم( یشخص التیتما جرج ریتعب به ای یفلسف

ست به تیموقع  جرج ریتعب به ای یابزار یباورها) دوم سؤال 5 به مراجع با و آورند د

 و انگ)ی بشوند متوجه دهندیم حیترج مقامات که را یکنش لیبد( ینشیگز التیتما

 (.32، ص. 1396 فر،یش

 هین ر مندن ام یبررس یبرا است یآغاز شده، مطرح باال جدول در که ییهاسؤال

 یهاساس   خ افتنی یس در ها س   ؤال نیا هدفمند یطراح با جرج. یاتیعمل رمزگان

 تیاهم. اس   ت افراد یباورها ن ام از یامجموعه کننده حیتش   ر که بود یمناس   ب

 با متقابل اثر یدارا که اس  ت تس  ؤاال یهاتفاوت نوع و نلیچ در جرج یهاس  ؤال
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 را افراد یباورها ن ام درک که س   نواالت نیا مهم یژگیو گر،ید عبارت به. گرندیکدی

 اثر گریکدی یرو به آن یهاساس  خ و س  ؤاالت ص  ورت که اس  ت نیا س  ازد،یم ممکن

شت که یافراد مثال، عنوان به. گذراندیم ستیس و المللنیب ن ام نیادیبن سر  را ا

عارض ندیم زیآمت ماهنگ بر یمبتن را آن که یکس    ان و دان ند،یبیم یه باره ن  در

 سؤاالت هیبق مورد در صورت نیهم به و دارند؛ ن ر تفاوت زین آن با مقابله یهاراهبرد

 (.171-170 ،ص1396 رزاده،یمش) دارد وجود یاثرگذار زین

 به یاتیعمل رمزگان لیتحل یبرا یسژوهش    یابرنامه رمزگان عملیاتی س   ؤاالت

 .بود یاستنتاج یالگوها و هامفروض نیا یدارا که آورد وجود

 .اندمتفاوت یتیشخص یهایژگیو و باورها انتخاب در رانیگمیتصم-1

 و کنندیم مشخص را رندهیگ میتصم اهداف گسترده ساختار اتیخصوص نیا -2

 .دهندیم شکل او توسط لیبد یهانهیگز لیتحل ینحو به

ستیس کی یهانهیگز نیب از -3  شودیم انتخاب یانهیگز آن االمکانیحت گذارا

 دهد شکل رندهیگ میتصم ییعقال رفتار محدوده به و باشد یسازگار اصول نیا با که

 (.92 ص. ،1396 واکر،)

صم افراد یباورها ن ام مطالعه ،یاتیعمل رمزگان یطورکلبه صه در رندهیگ میت  عر

ستیس ست هدف با یخارج ا ست آنها یباورها ن ام یمحتوا به یابید شف. ا  ن ام ک

ها عه مورد افراد یباور طال لل قراردادن اریاخت در ض   من م  خاص یهامعلول و ع

 از گرفتن کمک با که دهدیم قرار محقق اریاخت در را امکان نیا ،(1398 س،یجرو)

 موضوع نیا که هرچند کند؛ ینیبلیس را او اقدامات مطالعه، مورد افراد یباورها ن ام

 .باشد خاص یموضوع بر ناظر و مندنهیزم تواندیم

 روش تحقیق -2-1

ستجوی" گوید،می مورگنتا ست سرنخ ج  مرداندولت هایانگیزه در خارجی سیا

روان داده کنندترینگمراه انگیزه زیرا اس   ت، ثمربی. اس   ت فریبنده و ثمربی عملی

ست شناختی سات و منافع و ا سا  و کندمی تعریف را آن ناظر، همچنین و بازیگر اح

باً را تعریف این تا،) "داد تش   خیص تواننمی غال جه در(. 8 ، ص.1389 مورگن  نتی

 مطالعات چرخه از چنین این مواردی و انگیزه ادراک، باور، چون هاییمؤلفه بررس   ی

 به منجر زبان و ذهن میان رابطه مطالعه آنکه حال. بود ش  ده خارج بیل و کم علمی

 در ذهن انعکاس من ر این از. است شده زبان شناسیروان نام به علمی رشته سیدایل
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ست زبان ستفاده بدون نیز ذهنی هایفعالیت و ا ست ممکن زبان از ا  ضعیف قدرآن ا

 .داد جای ذهنی هایفعالیت زمره در را آن نتوان که باشد

 هایمش  خص  ه و ذهن ذاتی هایخص  وص  یت میان رابطه نوعی کلی نگاه یک در

بانی یار ز یدمی طبیعی بس    ما بان زیرا ن  اشذهنی هاینمود از جدا حال هر به ز

ست هاییهمان شده ساخته و نتیجه باشد که هرچه زبان. یابدنمی موجودیت  از که ا

ست شده داده آن به ذاتی و ذهنی یندهایفرا طریق ست دلیل همین به دقیقاً. ا  که ا

شنگرترین عنوان به زبان شف برای تحقیق ابزار رو  ذهنی یندهایفرا یبندسازمان ک

 نتیجه این توانمی سس(. 97 ، ص.1395 زبان، ملک فقیه بهمنی،) شودمی شناخته

سی برای که گرفت را ستی مواد برر سانهه ست ادراکی رویکردهای شنا  خارجی سیا

 در که اس  ت این دارد وجود قس  مت این در که مش  کلی اما. رفت زبان س  راغ به باید

شخاص ادراکات مطالعه صله آنها با که دلیل این به اوالً ا  دارد وجود مکانی و زمانی فا

جا از همچنین و یب اکثر که آن فاق به قر های از افراد این ات ندیب خود باور  ،خبر

 به. سرسید باورهایشان به آنها از مستقیم ساسخ و سرسل صورت به مشخصاً تواننمی

 برای راه بهترین آنها هاینوش   ته به مراجعه طریق از و فاص   له با روش دلیل همین

 برگزیده محتوا تحلیل روش تحقیق این در اساس همین بر. است موضوع این مطالعه

 .شد خواهد اشاره آن به ادامه در که شده

یل روش طور کلی به ید محتوا تحل نایی با مایی توا  و متن معتبر هایداده از بازن

 هایتعریف در که است هاییویژگی بر ناظر تعریف این. باشد داشته را متن هایزمینه

 که دارد قابلیت زمانی تعاریف این. ش   ودمی دیده الس   ول هارولد و برلس   ون برنارد

فه آن به هالس   تی. آر. اٌل تعریف یل از خود تعریف در او. ش   ود اض   ا  محتوا تحل

نهسیل ثل هایزمی یام ارس   ال منبع) "کس   ی چه" م ند) "چرا"( س یابی فرای ( رمز

تایج و( ارتباطی مجرای) "چگونگی"  کندمی اض   افه را مخاطب برسیام تأثیرات یا ن

 (.46 ، ص.1378 کرسندروف،)

کیفی که در این تحقیق به کار گرفته  محتوای تحلیل اس  اس  ی و متفاوت ویژگی

 حداقل یا باشد سردازین ریه تواندمی هدف سژوهل نوع این در که است این در شده

 فراس   وی به کیفی محتوای تحلیل اس   اس همین بر. آورد فراهم آن برای را زمینه

 کند آش  کار را آنها سنهان محتوای اس  ت ص  دد در و رودمی متن محتوای و کلمات

 تمرکز نقطه کیفی تحقیق دلیل همین به( 21-22 ،ص.1390 نوش   ادی، و ایمان)

سیدن سی در و گذاردمی مطالعه مورد سوژه معنای در را خود ست معنایی به ر  که ا

 برای تعریف ترینجامع اما(. 70 ، ص.1397 سور، محمد) دارند خود با همراه هاس  وژه
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 برای تحقیق روش یک": اندداده ارائه ش   انون و هی را کیفی محتوای تحلیل روش

سیر سایی با من م بندیطبقه فرایند طریق از متنی هایداده محتوای ذهنی تف  شنا

 (.Shannon, 2005, p. 1228) "الگوها یا مضامین و هاتم

ش یفیک یمحتوا لیتحل س یبرا یبه عنوان رو متن  یهاداده یمحتوا یذهن ریتف

آن  یادراک یهاهی. فرض ن رش   ودبه کار گرفته میاطالعات آن  یبندطبقه قیاز طر

اساس  نیآنهاست و بر هم یکننده باورهاافراد منعکس یهانوشته ها واست که گفته

قرار  لیتحل وردمبرای آش  کار س  اختن ادراکات و باورهای آنان آنها  دش  دهیمتون تول

به مفهوم  بردنیس یاس  ت که به معنا 1مض  مون قیتحق نیدر ا لی. واحد تحلردیگیم

 متن، است.  کیگرفته شده توسط  انیدر م یبه عبارت بهتر، معنا ایمطلب  یدرون

 لیدار اس   ت که بر اس   اس سجهت یفیک یامحتو لیتحل قیتحق نیا کردیرو

که  میهس   ت نیا یجهت در س نیاس   ت. به هم قیتحق یچهارچوب ن ر یهافرض

شامل باورها ریرکبیخان امیتق رزایم یباورها نیب ایآ میابیدر سف ی) ( و یبزاراو  یفل

ستیس ستقالل جو یخارج ا دار هتجبا توجه به  ر؟یخ ایوجود دارد  یهااو رابط انهیا

توجه  باعث کردیرو نیبودن ا یاسیاست. ق یاسیق زیآن ن وهیمتن ش نیا کردیرو ودنب

 رینسبت به سا قیشود که تحقیموضوع موجب م نیشود. ایم قیتحق یهابه سرسل

به  داش   ته باش   د. از آنجا که یبهتر بین م و ترت یفیک یمحتوا لیتحل یکردهایرو

 یبه باورها یبندیسا زانیم ای ش   دتالزم بود  یدر موارد قیبودن تحق یفیرغم ک

محقق به  تیذهن لیاجتناب از تحم یش  ود و برا دهیس  نج ینیع یمختلف به ش  کل

شاخص یمتن، آراء داوران ضعف  شدت و  الم مورد ن ر اع یهاکه ن ر خود را درباره 

 متونی که در این تحقیق دس   ت قرار گرفت. نیاز ا ییاورهاکردند مالک س   نجل ب

صرالد و ریرکبیام کتاباند از مورد تحلیل قرار گرفته  به که اندهشد برگرفته شاه نینا

ن ام  اما سیل از سرداختن به .باش  د او از دس  ترس در متون اکثر یحاو رس  دیم ن ر

  باورهای امیرکبیر جا دارد نگاهی کوتاه به سیاست خارجی او داشته باشیم. 

 جویانهخارجی استقالل تسیاس -2
ض  عف و  ،یهمچون وابس  تگ یعص  ر قاجار عموماً با ص  فات یخارج اس  تیس  

و  یالمللنیها، معاهدات بهیتوان در رویآن را م یکه تجل شودیم یمعرف یخودباختگ

عص   ر  نیاز ا ی. به عنوان نمادهادیدر امور کش   ور د گانهیب یهادولت رین نفوذ کم

                                                           
1   theme 
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و آخال اش  اره کرده. در  یترکمنچا ،همچون گلس  تان یهاتوان به انعقاد عهد نامهیم

ساختار  ند،یاز فرآ یبخش ایکنترل دولت بر تمام  ییعدم توانا یمن ور از وابستگ نجایا

صادکارگزار در اب ای سیس ،یعاد اقت شا یو ن ام یا ست.  ستثنا نیترمهم دیدولت ا  یا

 تیخصوص ،دانست. در مقابل یخان فراهانیتق رزایدوره را بتوان عصر صدارت م نیا

صل صدارت ام یا ستگ یهاتالش ریرکبیدوره  شور در ابعاد  یاو در جهت کاهل واب ک

سیس صاد ،یا ست. برا نیکنترل دولت بر ا لیو افزا یو ن ام یاقت س یامور ا  یبرر

 شود.یذکر م یهادر ادامه شاخص ریرکبیام انهیاستقالل جو یخارج استیس

فاوت مهماز وجوه  یکی بلتحول  ریرکبیام ص   دارت دوران ت جهقا در بخل  تو

در جهت تأمین امنیت ملی و ارتقای قدرت کش   ور و در نتیجه کاهل  رانیا ین ام

نه ام ی. برابود وابس   تگی و افزایل اس   تقالل عمل نه  15 رن امینمو  دیتولکارخا

شکر ؛(50 ، ص.1394 ان،یکرد )آبراهام سیتأس ین ام زاتیتجه را  رانیا یسازمان ل

 قرار داد؛ و یاساس دن ریتجد در جهت افزایل کارامدی و ن م و انضباط بیشتر مورد

 ص. ،1348 ت،ی)آدم بودآن  ییربنایز س   اتیو تأس    ییایدر یروین یاندازراه یدر س

شته  کنترل یبرا یابزار مهم و کارآمد ریرکبیشد ام باعثتحوالت  نی(. ا259 امور دا

 باشد. 

شاخص گرید یکی ستیس یهااز  ستقالل ا س ر،یرکبیام انهیجوا نهاد  کی سیتأ

شکل  یاطالعات ضداطالعاتی) «سینو هیخف» یروین کیبه  ( بود. مأموران اطالعاتی و 

س سترده جوا ساختار ادار سیاو از نفوذ گ ستان در  آگاه بود و با  رانیا یو ن ام یانگل

باعث کاهل نفوذ آنها و  گر،ید یکشورها یعوامل جاسوس یافشا و روین نیا سیتأس

ها س  فارتخانه نیو همچن یو ادار ییاجرا یهاخود در دس  تگاه یروهاینفوذ ن لیافزا

امور و حفظ اس  تقالل  کنترل یبرا یمهم و اس  اس   یعامل ،اقدام امیرکبیر نیش  د. ا

 (.345 ، ص.1348 ت،ی)آدم شودیکشور شناخته م

 یو توسعه بازرگان ن،ینو یو کشاورز صنعت جادیبر ا ریرکبیاماقتصادی  استیس

 دیخربه  توانیم اس   تیس    نیش   ده ااس   توار بود. از موارد اجرا یو خارج یداخل

 یش  هور س  ماورس  از)داس  تان م یاز محص  والت داخل تیحما ،از خارج ییهاکارخانه

 نیترها اش   اره کرد. اما مهمکارخانه یبرا رانیا معدن نیاز فعال تی( و حماریرکبیام

 ةن اص  ل کاملکنار گذاش  ت یبرا او یکل اس  تیس   ران،یاقتص  اد ا یبرا ریرکبیاقدام ام

 تی(. بدون ش  ک وض  ع387 ، ص.1348 ت،یبود. )آدم رانیا یالوداد در تجارت خارج

 ،مبنا نیبر هم ؛اس  ت ینفوذ خارج س  ازنهیزم یاص  ل یهاعلتاس  فناک از  یاقتص  اد

 کرد.  تیوضع نیخروج از ا یبرا یادیتالش ز ریرکبیام



 72    1401 بهار  ♦ 53شماره  ♦14سال  ♦روابط خارجی 

 

معنا که   نیبه ا ؛بود یدوقطب یپلماس  ید کیبر  یقاجار مبتن یخارج اس  تیس  

 یاسیس یجزئ یاز دستاوردها ترلیهرچه ب استفادهحفظ مصالح خود و  یقاجار برا»

 ، ص.1383)امانت،  «دبریبهره م سیروس و انگل یچش  مبود، از هم ارشیکه در اخت

های بزرگ می (57 قدرت به  یازاتی  بت امت نه مث با سیگیری نوعی مواز  ن ر به. دادو 

 کهنیدر آن برهه و با توجه به ا رانیا ستیز یو فضا طیبا درک شرا ریرکبیما رسدیم

جا رانیا ،یالمللنیب و ییایجغراف تیوض   ع  انیکه در م دادیقرار نم یگاهیرا در 

شورها نیمتحد س جهینت نیبه ا ردیقدرتمند قرار گ یبزرگ ک س دهیر ستیبود که   ا

ساس از عدم امت کیبار یاهموازنه جادیو ا تعادل، یهیساخود را بر یمل  هب یدهازیو ح

 (.یکند )موازنه منف میتن  رانیدر ا ریدرگ یهاطرف

به  یبرا ییاتخاذ راهبردها یبه معنا ریرکبیام اس  تیس   کلدر  رس  دیم ن ر به

 شبردیس( و یخارج استیمختلف )مانند ارتل، اقتصاد، س یهاکنترل درآوردن حوزه

شد قیمن م و دق ستقال ریرکبیخود ام دیآنها تحت ن ارت  سب ا  اما .بود لبا هدف ک

از یکی  س  ت؟ج کجا در دیبا را انهیجو اس  تقالل اس  تیس   نیا یهانهیزم و هاش  هیر

ست تأکید بر سیا ست یعنی او با توجه به  ریرکبیام ین ام ادراک راههای تبیین این  ا

توانس    ت ب  ه رفت  اره  ای می -یابزاراعم از فلس   فی و  - مجموع  ه ب  اوره  ایل

ستقالل ستجویانها شاهده ا شکل دهد که در دوره قبل و سس از او کمتر قابل م . ای 

 .شودیم یبررس باورهااین در ادامه 

 ریرکبیام یربزاو ا یفلسف یباورها -3

و  یفلس   ف یباورها خلن ام باورها به دو ب ،یاتیعمل رمزگان هین ر اس   اس بر

 یسرسل ابزار سنج  و یفلسف سرسل سنجبه  ساسخکه در قالب  شودیم میتقس یابزار

شدهیتول متون از سازد منعکس را فرد یباورها ن ام تواندیم که سط د  ریکب ریام تو

  .شودیم استخراج
 جهان ست؟یچ یاسیس یزندگ یذات تیاست که ماه نیا یسرسل فلسف نینخست

در  ست؟یما چ یاسیس بانیرق یاصل اتیمتعارض؟ خصوص ایهماهنگ است  است،یس

سل نیا ضمون سر ست یبه دنبال هر م  ای نانهیبدب یبر رفتارها و باورها یکه گواه میه

سل  نیا یبراست. ا نانهیبخوش ضامسر ست که هرزگ یبرا»همچون   ینیم و  یآن ا

ش یینمّا سمیمُلک را م نیاهل ا طنتیو  سد به مقام  ایکل دن»  ،«شنا شدّت ح از 

)به  «غالم را خراب کردند نیکه ا نیو همچن عیض  ابرآمدند بالمرّه خراب  یش  انیسر

 به) «منّت عثمانلو هس  تند نیچرا که آنها ره»( و  134 ، ص.1398نقل از آل داود، 
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)به نقل  «…اس  ت  ییجا اعتبار یب ایدن» و یا  (175-6 ، ص.1398 داود، آل از نقل

 توان بر شمرد.را می (135 ، ص.1398از آل داود، 

مضمون  21به دست آمد:  ریز جینتا ر،یرکبینامه موجود از ام 454 یسس از بررس 

سیس یبه عرصه زندگ ینی( ناظر بر بدبدرصد 88)  زیدرصد( ن 12و سه مضمون ) یا

صه زندگ ینیبناظر بر خوش سیس یبه عر شخ یا شد در ن ام و داده  صیت شخص  م

س ینیبدب رن ام،یباور ام صه  سیبه عر سدارد یوجه مهم یا صه  سی. او عر را عرصه  یا

نازع، و درگ ندیم یریرقابت، ت ( در عرص   ه یگریبه طرف مقابل )د جه،ینت درو  دا

 . است نیبدب زین یاسیس
 

 پرسش اول یهاطبقه درصد -1نمودار 

 
 

هاسرس   ل دوم در مورد  ما ها تحقق یدورن مان و هاارزش یین  نیادیبن یهاآر

 هین ر اس  اس بر ن؟یبدب ای بود نیبخوش اس  ت. آیا امیرکبیر در این مورد یاس  یس  

اول  سرس  ل یهامراجعه به ساس  خ قیاز طر سرس  ل نیساس  خ به ا ،یاتیعمل رمزگان

فرد مورد  ایتوجه کرد که آ نیبه ا دیسرس  ل با نیساس  خ به ا ی. براش  ودیفراهم م

با توجه به اینکه متعارض.  ای ندیبیهمس   از م یرا جهان اس   تیس   جهان  ،مطالعه

. ستین نیبها خوشارزش ییبه تحقق نها عتاًیطب ند،یبیجهان را ناهمساز م امیرکبیر

ضمون ناظر بر بدب 21از  سیس ینیم ضمون در طبقه ز 10 ،یا صد( 48) ادیم  6 ،در

درص د( قرار 24مض مون در طبقه کم ) 5درص د( و  28مض مون در طبقه متوس ط )

 یهرزگ»برای مثال در دسته زیاد می توان به این عبارت امیرکبیر اشاره کرد.  گرفت. 

 ، ص.1398)به نقل از آل داود،  «.ش  ناس  میمُلک را م نیاهل ا طنتیو ش   ییو نمّا

12%

88%

:  طبقه اول

ه خوشیبینی به عرص

زندگی سیاسی

به بد بینی: طبقه دوم

یعرصه زندگی سیاس
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سط از این عبارت (.134 سته متو شخص کنند  دیبا».  توان یاد کرداو می یا برای د م

برخالف عهدنامه در هرجا مثل  یعثمان هیباش   د که مأمور دولت عل یطور نکهینه ا

)به  «ش ود نیو مقرون به وس اطت مأمور دیبه ص رفه دولت خود ادعا نما یزیحاال چ

ضام19 ، ص.1398نقل از آل داود،  ستبه تیاکثر زینکم  شدتبا  نی(. در م آمده د

به متوسط  کینزدموارد هم  نیا دیشا ب،یترتنیابه(؛ 10از  6شکننده است ) لیکماب

 نهیزم نیس   ه دس   ته و همچن نیدر ا نیمض   ام نیا یبا توجه به سراکندگ اند.بوده

 بوده است. مندتیموقع نیمضام نیگرفت شدت ا جهینت توانمی ن،یمضام ییمحتوا
 

 دوم الؤس یهاطبقه درصد -2نمودار 

 
 

 یبرا چگونه؟ و چطور؟ اس  ت ینیبلیسقابل ندهیآ ایآس  ؤال بعدی این اس  ت که 

سبت م ،فرد مورد مطالعه که میابیدر دیسرسل با نیساسخ به ا  دهدیامور را به خود ن

حت اخت ایآ ؛ریخ ای ندیخود م اریامور را ت کهیا ای دا  یگرید اریامور را در اخت ن

سیس ندهیآ ،مورد مطالعه هر اندازه امور را تحت کنترل خود بداند فرد ند؟یبیم را  یا

س .داندیم ینیبلیقابل س شتریب ضمون ) 36 ر،یرکبینامه ام 350 یسس از برر  69م

کنترل »ناظر بر   نیو از مض  ام دوجود دار «ربر امو خودکنترل »  طبقه( در درص  د

  «کنترل خود بر امور»طبقه   یش   د. برا افتیدرص   د(  31مورد ) 16 زین «یگرید

 دیهم آنچه با رزایم روزیبه نواب ف» ... اس  تناد کرد.   ریرکبیعبارت ام نیتوان به ایم

سته یاز مهد یفدو وجه، باب در امگفت، گفته صبح  د،ییفرمایم مخارج ام،خان خوا

سکندیمخارج الزمه را عرض م لیتفص  )به نقل از آل «صاحب را فرستادم لی. کاغذ 

دست از  دیخوب نشدم، شما نبا چیه رمیبنده ناخوشم و گ»و   (.76 ، ص.1398داود، 

، 1398)به نقل از آل داود،  «دیباش   یادائم محتاج به وجود بنده ای دیکار خود بردار

48%

28%

24%

دطبقه زیا

طبقه 

متوسط

طبقه کم
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ب(95 ص. هان خانیتق رزایم باورنش   انگر  جهینت نیا رس   دیم ن ر ه.  به  یفرا

شان م جهینت نیاست؛ ا یاسیس ندهیبودن آ ینیبلیسقابل خود  یاو به کارها دهدین

امور  ش  هیهم باًیو تقر کندیم انیخود ب بارهمثبت را در ابعاددارد و  نانیاطم ش  تریب

 .دهدینسبت م گرانیدرا به  یمنف
 

 سوم پرسش یهاطبقه درصد -3نمودار 

 
 

وابسته  ،یبعد سرسلو  سرسل نیساسخ ا م؟یدار کنترل خیتار تحوالت روند بر ایآ

 ،فرد درباره داش  تن کنترل بر روند تحوالت باور افتنیدر یاس  ت. برا یبه مبحث قبل

خود. اگر او به وعده درباره ای کندیصحبت م گرانید درباره شتریدانسته شود او ب دیبا

شاره کند گرانید یها و کارها شانگر ،ا سلط ستا او باور ن بر روند  شخود به عدم ت

 کند،یخود اشاره م یبه کارها ایخود صحبت  درباره شتریاو ب یاما وقت ؛استتحوالت 

 ,Walker and Schafer, 1998) ارداست که باور به کنترل خود بر روند د نینشانگر ا

p. 176) .سدیم ن ر به سبت م ریرکبیام خانیتق رزایم ر به و  دهدیامور را به خود ن

به باور دارد که  خیدادن به تاردن و ش  کلبرلیدر س خودبر امور و نقل خود تس  لط 

 است. یبر نقل کارگزار دیتأک یمعنا

شانس(  اقبالنقل  سان امور در) سل نیا ست؟یچ یخیتار تحوالتو  یان  زین سر

دارد و  کنترلمعتقد اس  ت بر روند تحوالت  که کس  ی. س  تباال سرس  لبا  سیونددر 

را کم  آناثر  ای ستیبخت قائل ن یبرا ینقش داند،یم ینیبلیسرا قابل یاسیس ندهیآ

سخ به توجه با. داندیم سل سا شین، سر نقل بخت  رن امیگرفت ام جهینت توانمی سی

 یدر باورها یکارگزار تیاهم زین نیاکه اس  ت  ش  مردهیم زیناچ خیرا در تحوالت تار

 .دهداو را نشان می

69%

31%

طبقه اول مضامین 

ناظر بر کنترل خود

بر امور

طبقه دوم طبقه دوم

مضامین ناظر 

ر برکنترل دیگری ب

امور
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 عمل اهداف انتخاب یبرا کردیرو نیبهترابزاری این است که  سرسل نینخست

فرد به ن ر که  افتینکته دست نیبه ا دیبا سرسل نیساسخ به ا یبرا ست؟یچ یاسیس

  انه؟یجویهمکار ای است زیآمتعارض یراهبرد و رفتارها ،امور شبردیراه س نیبهتر

 11به دست آمد:  ریز جینتا ر،یرکبیام یهانامه موجود از نامه 454 یسس از بررس

 34قرار گرفت و  زیآمتعارض یو رفتارها راهبرددرص   د( در طبقه  24مض   مون )

ضمون ) صد( در طبقه راهبرد و رفتارها 76م او سس در مجموع، . انهیجویهمکار یدر

 زیآمتعارض یامور به طور کامل بر رفتارها ش   بردیرا در س انهیجویهمکار یرفتارها

تارها 34 سرس   ل، نیا نیمض   ام نی. در بدهدیم حیترج ناظر بر رف  یمض   مون 

 اوشد که انتخاب  دایس زیآمتعارض یناظر بر رفتارها زیمضمون ن 11و  انهیجویهمکار

دوستدار به » های امیرکبیر که شاید این جمله. سازدیامور روشن م شبردیس یرا برا

و محبّت حرکت  یر دوستجاه قونسول به طو یاعالم دارد که با عال هیجاه مشارٌال یعال

ما ما از آنجا» و  .(307 ، ص.1398)به نقل از آل داود،  «دین به  لیکه کمال م ییا

و  (310 ، ص.1398)به نقل از آل داود،  «فرانس   ه دارند هیموّدت و مراودت دولت بهّ

واسطه آن خط مفروض را به دو شرط  نیمتیفخ نیدولت یمحض ساس دوست» حتی 

ضح یهانمونه (.329 ، ص.1398)به نقل از آل داود،  «میینمایقبول م ی برای این وا

شند.  شورهاطبقه با ست که در برخورد با ک س گر،ید ینکته مهم آن ا  اناتیاز ب یاریب

تکرار تنل  ای جادیاز ا یریجلوگ یبرا ییهاتالش ش   ودیاو را م زیآمبه ظاهر تعارض

 .تدانس روابطدر 
 

 یابزار اول سشپر یهاطبقه درصد -4نمودار 

 
 

24%

76%

اتخاذ راهبرد و رفتارهای 

تعارض آمیز

اتخاذ راهبرد و رفتارهای 

همکاری جویانه
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 نیا ساس   خ رفت؟ لیدر جهت اهداف س وهیش    نیترکارآمد با ش   ودیم چگونه

است  ازیسرسل، اول ن نیساسخ به ا ی. براسیشین مرتبط است سرسلسرسل با ساسخ 

شود  راهبردجهت رفتار و  شخص  ساس   وفرد مورد مطالعه م شد که بر این ا شن  رو

 یمض   مون ک  ه در طبق  ه راهبرد و رفت  اره  ا 34ب  ا   ریرکبیام خ  انیتق رزایم

سخ به  یبود. اما برا دهیراه تعامل را برگز ،قرار گرفت انهیجویهمکار  ،یکنون سؤالسا

ستن بر افزون ضمون  34 نیشدّت ا از یآگاه نخست، جواب دان ست یضرور زینم . ا

( درصد 43مضمون ) 16دسته متوسط با  ،مشخص است 6همان گونه که در جدول 

 ریرکبیام کندیرا به خود اختصاص داده است که روشن م نیتعداد از مضام نیشتریب

نکته غافل بود که  نیاز ا دیو تعامل قرار داش  ته اس  ت. نبا یاز همکار یانیم یدر حد

سنج نیا شود تیدر کنار موقع دیبا یشدّت  ضمون مورد مطالعه درک   نیبه هم ؛م

 .درک استخود قابل یمندتیدر بستر موقع جینتا نیاضافه کرد که ا دیعلت با

 
 یپرسش دوم ابزار یهاطبقه درصد -5نمودار 

 
 

چگونه محاس  به، کنترل و  یاس  یس   عمل خطراتسرس  ل بعدی این اس  ت که 

سخ به ا یبرا شود؟یم رفتهیسذ  :شود فیتعر یریسذسکیر تیموقع دیبا سرسل نیسا

 لیبا وجود افزا زیدآمیتهد یفض   ا کی در ااز رفتاره یاهکه در آن مجموع یتیموقع

جام م نابرا(Walker and Schafer, 1998, p. 180-181) ش   ودیتنل، ان  یبرا نی؛ ب

 یترلیب ریسذس  کیر یرفتارها ریرکبیام که دانس  ت دیبا، سرس  ل نیساس  خ ا افتنی

 تیموقع کیاز رفتارها در  یا)مجموعه زیگرس   کیر یرفتارها ایداش   ته اس   ت 

سس از  اس  ت(. دیاز بروز تنل و تهد یریجلوگ ایکه باعث کاهل تنل و  زیدآمیتهد

سکیر یچهار مضمون ناظر بر طبقه رفتارها ،یفراهان خانیتق رزایم یهانامه یبررس

30%

43%

27%

طبقه زیاد

طبقه متوسط

طبقه کم
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ضمون ناظر بر رفتارها 14و  ریسذ در بین عباراتی که برای شد.  افتهی زیگرسکیر یم

غالم س  کوت کرده، ممانعت  نیمترک»عبارت   رس  داین طبقه سیدا ش  ده به ن ر می

 رساترین معنا را داشته باشد. (170 ، ص.1398)به نقل از آل داود،  «ننمود

 به ز،یدآمیتهد تیدر موقع یفراهان خانیتق رزایکه م دهدینش   ان م جینتا نیا

 با یخاص یموضوع هماهنگ نیبه ن ر برسد ا دیداشته است. شا لیگرا دیکاهل تهد

 نیا نهیشد که زم ادآوری دیاما با ؛( داشته باشدیاتی)عمل انهیجویاتخاذ راهبرد همکار

 یاس  ت که با راهبردها یعیاس  ت و کامالً طب زیدآمیتهد تیموقع کیدر  نیمض  ام

شد. به تعب انهیجویهمکار ضام نیا شودیم گر،ید ریمتفاوت با  یتبلور همکار را نیم

 .در عمل دانست ییجو

 
 یسوم ابزار پرسش یهاطبقه درصد -6نمودار 

 
 

 

مان نیبهتر ندز نافع ش   بردیس یبرا یب بارت دیگر، س    ت؟یچ م  فرد به ع

ی دارد تا در طول زمان با توجه به تغییرات در محیط رفتار خود رفتار یریسذانعطاف

 زیآمتعارض تیموقع کیمعنا اس   ت که فرد از  نیبه ا یریسذانعطاف ؟را تعدیل کند

طرف  انهیجویبه عمل تعال زیآمتعارض یساس   خ ای واز س   مت خود فرد  ای)تعارض 

اما طرف  کندیم دیفرد مورد مطالعه تهد ی)وقت یهمکار تیمقابل اس   ت( به موقع

نشان دهد  لی( تماکشدیخود دست م دیاز تهد زیاست و او ن یخواستار همکار مقابل

(Walker and schafer, 1998, p. 181) .ساس  خ به این  یبرا ،اس  اس ش  اخص باال بر

. طبقه منعطف رمنعطفیطبقه غ و: طبقه منعطف ش  ودیم فیدو طبقه تعر ،سرس  ل

12%

88%

های رفتار

سذیرریسک

های رفتار

گریزریسک
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 دهید یهمکار ه،یاول تعارضمقابل  دراست که  فرد کی یرهاباواز  یاهناظر بر مجموع

 کی یفرد بر رو ،منعطفریاما در طبقه غ دهد؛ینش   ان م یاس   ت و س   پس همکار

 تیموقع کیدر بس  تر  زین سرس  ل نیا یبررس   البته .ماندیثابت م مش  خص دگاهید

چهار  ور منعطف باواز خود  بارخود هشت  یهادر نامه ریرکبیامشده قرار دارد. فیتعر

. منعطف در اوست یرفتارها ینشان داده است که نشانگر فزون رمنعطفیر غباو زین بار

ستم رّد نما یالنعم یهم محض اطاعت ولّ نیکمتر» عباراتی همچون که مبادا  مینتوان

ش صرار  دتریو شد شتریب نیاز ا دشیکه تهد گرید مهیکنند و رق یمضمون ترا باشد ا

 ، ص.1398)به نقل از آل داود،  «او را قبول و دعوتل را اجابت کردم. فی. تکلندینما

 یمبان دییآقاخان اعتمادالدوله را به جهت تش    رزایهم مجدداً م روزید» و یا  (176

که  دینما یالقا داش  تم که به ش  ما حال هیجاه مش  ارٌال یروانه نمودم و به عال یدوس  ت

ست رانیا هیشوکت علّ یدولت ذ  هیو اتحاد با دولت بهّ یطالب و راغب به مراوده و دو

 یبرا یهامثال (182-183 ، ص.1398)به نقل از آل داود، « فرانسه هستند هیجمهور

 .هستند طبقه نیا
 

 یچهارم ابزار پرسش یهاطبقه درصد -7نمودار 

 
 

 یبرا اس  ت؟ چقدر منافع ش  بردیس یبرا مختلف لیوس  ا نقل و تیمطلوب زانیم

سخ به ا سل، با نیسا ست فرد مورد مطالعه دیسر س کند بایدفکر می دان  یالهیاز چه و

امور  ش   بردیس ی( براقیمخالفت و تش   و د،یتهد ساداش، ه،ی، تنبتی)مانند وعده، حما

مض  مون ناظر بر  79 ر،یرکبیام یهانامه از نامه 100 ی. سس از بررس  کنداس  تفاده 

ابزارها  نیشناخت الزم است ا لیتکم یرااستفاده از ابزار به دست آمد. اما ب تیمطلوب

67%

33%

منعطف

غیرمنعطف
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سته شوند. در نمودار  یهادر د شمرده   دیابزار مخالفت و تهد شود،یم دهیدزیر خود 

 بوده است. ریرکبیمورد استفاده ام شتریب ،رتکرا بار 19هرکدام با 

 
 یپنجم ابزار پرسش یهاطبقه درصد - 8 نمودار

 دارد؛ یاس  یس   عرص  هرقبا و  به یانانهیبدب نگاه ریرکبیامتوان گفت در کل می

و ناظر بر کنش   گران  یدر س   طح داخل ش   ودیم را ریرکبیام ینیبدب موارد از یبرخ

و  یهمچون عثمان یناظر بر کنش   گران دولت ،آن گرید جنبه د؛ید یداخل یاس   یس   

بر  ناظر ینینگاه، بدب نیجنبه ا نیآخر تاًیست؛ و نهابریتانیا ا یمرحله بعد درو  هیروس

 و هاآرمان یینها تحقق به اواس  ت.  کارگزار، و س  اختار از اعم ،یاس  یکل عرص  ه س  

 نیو بر هم دارد امور بر کنترل به باور ریرکبیاماس  ت .  نیبدب یاس  یس   یهاارزش

ساس، آ سیس ندهیا شود که اگر  جادیشبهه ا نیا دیشا) داندیم ینیبلیسرا قابل یا

حت کنترل خود م ریرکبیام ند،یامور را ت  س   ت؟ین نیبخوش ندهیآ به چرا سس دا

 «یگرید»و  یاسیاو به عرصه س ینیاز بدب یناش است، نیبدب ندهیآ به ریرکبیام کهنیا

ست؛ در حال نیدر ا روز مشکل در بباعث  تواندیم یگرید بد یهایژگیکه و یعرصه ا

سیس یهاآرمان ییتحقق نها صل نقلکه  شودیم باعث او باور نیهم(. شود یا  و یا

شکل  مهم سلط بر امور  خیبه تار دادنرا در   یچندان نقلو  ندیبب خود اریاخت درو ت

 قائل نشود. یخیو اقبال در تحوالت تار بخت یبرا

 از یمتوس   طمعتقد به حد  انهیجویهمکار یراهبردها اتخاذبا باور به  ریرکبیام

 یرا در چارچوب موارد انهیجویاقدامات همکار شودیاست که م واضحبود ) یهمکار

سذ کاهل تنل،  ند  قب له،یجم یو مس   اع یگریانجیم رشیمان و  هاینینش   ع
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چک یهایازدهیامت ندمیتقس    کو با  هاچارچوب نیا ؛کرد یب باط  ماً در ارت عمو

کاهل تنل  به زیدآمیتهد یهاتیموقع. او در مش  اهده اس  ت(بزرگ قابل یهاقدرت

 یادیز لیتما و در عین حال، دادیاز خود نشان م یمنعطف یرفتارها وداشت  لیگرا

ستفاده از ابزارها شت دیمانند تهد ییبه ا شتر این موارد در ارتباط ب و مخالفت دا ا ) بی

ست(موقعیت سل سد نیا اکنون. های داخلی ا سبت دیآیم دیسر  نیا انیم یکه چه ن

 دارد؟ وجود او انهیجو استقالل یخارج استیسو  ریرکبیام یباورها

 انهیجواستقالل استیس تا باورهانظام  از -4

از   انهیجواس  تقاللبه عنوان یک س  یاس  ت خارجی  ریرکبیام  یخارج اس  تیس  

 اتخاذ . من ور از این نوع س  یاس  ت خارجی،اس  ت ش  دهلیتش  ک یمتفاوت یهابخل

 اس  تی)مانند ارتل، اقتص  اد و س   یریگمیتص  م یهاکنترل حوزه یبرا ییراهبردها

باید توجه داشت  آنها با هدف کسب استقالل است. قیدق ومن م  شبردی( و سیخارج

ستقالل که سائل، از و و ا صم ییهایژگیکنترل بر م ست که هر ت  یس در ایندهریگمیا

د افرا اکثردرون  لیکماب یتیش  خص   یژگیو کیبه عنوان  ییجوآن اس  ت. اس  تقالل

سنله  ؛وجود دارد ستیااما م ستقالل  یهمه افراد انیکه چگونه در م نجا که خواهان ا

طلبانه است و کامالً استقالل استیس کی یاجرا یدر س ریرکبیمانند ام یکس ،هستند

ست. ستین نیچن نیا یگرید شک شمار یهاتجربه  س یبرخ سر ستگذارانیاز   دوران ا

منافع  یریگیس یبه جا بزرگ، یهاها در مواجهه با قدرتکه آن شدیباعث م هیقاجار

ها باش  ند. به عبارت بهتر، قدرت نیهماهنگ با ا یبه دنبال منافع فرد ،یمتعارض مل

 ینوع)که به داش   تندن برهه آدر  المللنیب اس   تیاز س    خاص یافراد فهم نیا

و نازل  فیض  ع یتیموقع المللنیب ن امکش  ور در  ،هابود(. در فهم آن زین انهیگراواقع

ته ا نیتردارد؛ مهم ناب ،فهم نینک سذاجت سذییتغبودن و  رینا نا  گاهیجا نیبودن ا ریر

ست.  ساس برا شگر نقل ،فهم نیا ا س در یمحل کن ستیجهان  از  یمحل لالملنیب ا

 نیا یهانمونه نیتراز بزرگ یکی دی(. ش  ا210 ، ص.1396 رزاده،یاعراب ندارد )مش  

شد )برا شاه قاجار با شود به حم هبار نیدر ا شتریبمطالعه  یفهم، محمد   ،یدیرجوع 

 رییگونه تغردارد، اما امکان ه یاانهیگراجنبه واقع کهنیا نیدر ع برداشت نی(. ا1394

 نیا یبا افراد دارا ریرکبیام زیتما نکته، نی. همکندنفی میعمالً  زینوض   ع را  نیدر ا

  .کندیم انینما رانگاه 

کنترل و  ییبه مثابه توانا ،خود یاعتقاد به کنشگر ریرکبیام یباور فلسف نیترمهم

سلط  شگر ،یخیتحوالت تار برت ست. او چون باور به کن ضعف  تاز حال ،خود دارد یا
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 گاهیجا جهیبزرگ که نت یهادولت در برخورد با دولت یسدریس یهابرآمده از شکست

 یبا اشخاص ریرکبیام ی. تفاوت اساسماندیم دور ،است یجهان استینازل کشور در س

تسلط بر امور است.  وخود  یبه کنشگر قیباور عم ،محمد شاه وشاه  نیمانند ناصرالد

 جهیاو است. نت انهیجواستقالل استیس یهاانیو بن عوامل نیتراز مهم یکی ،باور نیا

به کنترل درآوردن و ارتقاء  ،مختلف یهاخود در عرص  ه یباور به کنش  گر میمس  تق

شگر گفته یهاحوزه ست. باور به کن صه داخل یشده ا  یعنی ،یو خارج یخود در عر

به  ،بر تحوالت کنترلو  یبا باور به کنش  گر ینامطلوب فعل طیش  را رشیسذ ض  من

نمودها را  نی. مجموع امینامطلوب به وض   ع مطلوب باش    وض   ع از یدگرگوندنبال 

باور دست  نیاو با اعتقاد به ا ،مثبت دسته. در دید یدر دو دسته مثبت و منف شودیم

و  زندیها مبا هدف به کنترل درآوردن آن های مختلفدر زمینه به اصالحات گسترده

 یهادولت یهاهخود به مخالفت با خواس  ت یکنش  گر بهبا اعتقاد  ،یدر دس  ته منف

خود، به  یباور به کنش   گر نیا .آوردمی یرو یموازنه منف س   یاس   تبزرگ و اتخاذ 

ستن ن شاءیماخود را فعال یمعنا سیس یاو زندگ ست؛یدان ضاد منافع را  یا صه ت عر

ستمی شگرداند و منافع مورد توجه او به طور خاص منافع کالن ملی ا  ی. باور به کن

سیس یبه عرصه زندگ ینیخود در کنار بدب  گریبر خالف د ریرکبیام شودیباعث م یا

 یملتعارض را در س   طح  گرانیچرا د کهنیعمل کند. ا هیقاجار مداراناس   تیس   

مربوط باشد که  یادیو انق طلبانه یماز همان فهم تسل یبه فشار ناش دیشا نند،یبینم

رجوع ش  ود به  نهیزم نیمطالعه در ا ی)برا داندیممکن م ریرا غ رییهرگونه تغ امکان

ش ساده1396 رزاده،یم شگر ریرکبیامباور  ،تر(. به عبارت   شودیخود باعث م یبه کن

در او  انهیگراواقعکامالً  دگاهید کی جادیکه باعث ا ندیبب یتعارض را در س   طح مل

 . شودیم

به مس  ائل  یمنافع متض  اد مل نیهمبر اس  اس  ،انتخاب هر هدف و روش یاو برا

 یخارج استیکنشگران عرصه س گرید و ریرکبینگاه ام دیگری در تفاوت نیگرد. انیم

ست صالً متوجه نبودند و گاه  دوران قاجار ا شورها را گاه ا که تعارض منافع با دیگر ک

شخصی تقلیل می سائل  شی از ماهیت روابط بین آن را به م دادند و به ندرت آن را نا

 وندیس در یاسیبه عرصه س میرکبیرا نانهی. نگاه بدبدیدندالملل میدر ن ام بین هاتدول

او به  ش  ودیباعث م خ،یخود و تس  لط و کنترل بر تحوالت تار یبا باور او به کنش  گر

 شد.  ادی ییجوها به عنوان استقاللکه از آن اوردیب اقداماتیرو به  شدن،میتسل یجا

 استیس یهایژگیاز و یکی ،شاه نیتا ناصرالد هیسس از صفو رانِیا خیطول تار در 

 وکش  ور  ییفراتر از توانا یبه انتخاب اهداف لیآن تما س  ازان میو تص  م رانیا یخارج
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س یروش منتخب برا ضان شهیهم باًیتقر ،یبه هر هدف دنیر ، 1399 ،یجنگ بود )رم

ما(. 53 ص. به   یالمللنیو ب یدر س   طح دولت ریرکبیام ا ناواقف  قدرت  ییتوا و 

 یهاتیو محدود المللنین ام ب کیآنارش    طیش   را نیبزرگ و همچن یهادولت

شکارگزاری  سک انهیجویهمکار یراهبردهاتخاذ ا سس ؛از آن بود ینا را  گریزانهیا ری

 لیس یخارج استیس اگر ،یبه طور کل .دانستیم یاسیامور س شبردیروش س نیبهتر

صه تداوم ناهماهنگ ریرکبیاز ام سس و ضان میها بداناهداف و روش انیم یرا عر  ،ی)رم

 اس  تیس   کیبود که  یفرد نینخس  ت ریرکبیام رس  دیم ن ر به ،(107 ، ص.1399

 گرفت. یکامالً متناسب را س یخارج

در مواجهه با  یدر کس   ب منافع مل یس   ع انهیجویهمکار کردیاو با اتخاذ رو

اس   تقالل  یکه خطر ش   دیجا انجام ممهم تا بدان نیاما ا کرد؛یبزرگ م یهاقدرت

به اس   تفاده از ابزار  د،ینکند و به محض احس   اس هرگونه تهد دیرا تهد رانیا یمل

ب ریرکبی. امآوردیم یمخالفت رو و درک  یپلماس   یبه مثابه د یهمکار هبا اعتقاد 

 ی  یت  وان  ا نی  کش     ور و ان  ت  خ  اب اه  داف ب  ر اس     اس ا ی  یت  وان  ا

 یاست که بر اساس روند قبل یسازانمیاوست از معدود تصم ییگراواقع یهاکه نشانه

دوران قبل و  یخارج استیسازان عرصه سمیآشکار تصم یهایژگینکرده است. وعمل

ست. در حالو ناواقع یشیجزم اند ،یریناسذدر انعطاف ریرکبیبعد از ام که  یگرا بودن ا

را  هایژگیو نیبرعکس ا قاًیدق یهایژگیدوران و نیدر هم س  تنیبا وجود ز ریرکبیام

سمت صور کرد.  یوادادگ یبه معنا دیرا نبا یبه همکار ریرکبیباور ام گرید یدارد. از  ت

و از  یوجود دیتنل در هنگام تهد لباور او به کاه در کنار یبه همکار ریرکبیباور ام

 ریرکبیافکار ام یهاافق از دیتر اعتقاد او به اس  تفاده از ابزار مخالفت ابعاد جدآن مهم

 کند،یم دیگرا بودن او تأکدوباره بر واقع نکهیا نیدر ع ریرکبیباور ام نی. ادیگشایرا م

 یکیو مخالفت  ییجویهمکار یباورها یهس  ت. به طور کل زیاو ن ییاز عملگرای حاک

سا گرید نه اس   تیس    یهاهیاز  خاذ رو ریرکبیام یمنف مواز با ات  کردیاس   ت. او 

سب منافع مل یسع انهیجویهمکار کرد. به یم بزرگ یهادر مواجهه با قدرت یدر ک

و باور به اس   تفاده از ابزار مخالفت،  ییجویباور به همکار انیتعادل م گر،یعبارت د

شک ریرکبیام یمنف هموازن استیس یهاانیبن  کردیاتخاذ رو نی. همچندهندیم لیرا ت

 نیاو اس   ت. نمونه ا ییگراملع یهاش   هیاز ر یوجود دیکاهل تنل در هنگام تهد

ضوع را م سف یدر برکنار شودیمو ست  س ریکب ریحاکم مازندران به درخوا و با  هیرو

که  ش دیباعث م ی. همان درک از تض اد منافع ملدیکش ور د نیامپراتور ا یبانیسش ت

 (.91 ، ص.1399 ،ی)رمضان ندیموازنه مثبت را برنگز استیس ریرکبیام
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سف یابزار یباورها ،یطور کل به  باعث و اندشده دهیتندرهم خانیتق رزایم یو فل

 یباورها باعث خلق فهم نیخاص به جهان بنگرد. ا یاگونهبه ریرکبیکه ام ش   وندیم

ندیم ریرکبیدرون ام جهان از خاص به ش   و به که  ثا لد و مقوم  ،یص   اف کیم مو

به  دنیها اس  ت؛ رس  از اقدام یاو مجموعه اس  تیس   کیبه عنوان  ییجواس  تقالل

ستقالل کامل از قدرت شتن قدرت کاف یهاا ستقالل از  نیحفظ ا یبرا یبزرگ و دا ا

 است.  باورها نیا جینتا

 جهینت
 از متفاوت که خوریمبَرمی هاییبُرهه به زنیممی ورق را ایران مدرن تاریخ وقتی

 حاکمیت اعمال در دولت ناتوانی داخلی، ش  دید ض  عف. اس  ت ش  ده طی کلی روند

 اما. اس  ت آن عمده هایویژگی از منفعل خارجی س  یاس  ت و( ورش  کس  ته دولت)

سی تفاوت که دارد وجود نیز هاییدوره سا  ها،دوره این ترینمهم از. دارد روند این با ا

 گذارسایه عنوان به امیرکبیر همچنین. اس   ت امیرکبیر خانتقی میرزا ص   دارت برهة

 راهبردهای ترینبزرگ از یکی عنوان به) منفی موازنه و تعهد عدم خارجی س  یاس  ت

ست صر دوران طول در ایران خارجی سیا ست مطالعات در خاص جایگاهی( معا  سیا

 عنوان به او. اس  ت ش  ده حس  اب و دقیق علمی، مطالعه یک نیازمند که دارد خارجی

 چنان خارجی سیاست سیشبرد برای مشخص راهبرد یک دارای فرد اولین و ترینمهم

 گیرد. قرار علمی تحقیق یک موضوع باید که دارد اهمیتی

 دوران با امیرکبیر صدارت دوران تفاوت و علل مطالعه به شد سعی تحقیق این در

 سؤال این به ساسخ سی در تحقیق این در بهتر عبارت به. شود سرداخته او از بعد و قبل

 قاجاریه اع م بخل برخالف امیرکبیر دوره در ایران خارجی س  یاس  ت چرا که بودیم

 جویانه اس  تقالل رویکرد علت تحقیق این فرض  یه داش  ت؟ جویانه اس  تقالل رویکرد

 رمزگان انتخاب با اس   اس همین بر. داندمی او اعتقادات و باورها ن ام در را امیرکبیر

 سی در ن ری چهارچوب عنوان به باورها مطالعه ن ریه فراگیرترین عنوان به عملیاتی

 بررس  ی به ش  د س  عی تحقیق از بخش  ی در. اس  ت امیرکبیر باورهای ن ام ش  ناخت

 که شد مشخص. بپردازیم امیرکبیر عصر در ایران خارجی سیاست در جوییاستقالل

ستقالل  عرصه در چه مملکت امور و شنون همه در کنترل معنای به امیرکبیر جوییا

 در(. خارجی نفوذ تحدید و خودمختاری افزایل) است خارجی عرصه در چه و داخلی

مه عه به منتخب روش و ن ری چهارچوب با توجه با ادا  در امیرکبیر باورهای مطال

شان سژوهل این نتایج. شد سرداخته او هاینامه ضیه تایید دهند ن شخص و بود فر  م
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 ابزاری و فلسفی باورهای در ریشه امیرکبیر جویانه استقالل خارجی سیاست که شد

 .دارد او

سفی باورهای بخل در شگری به امیرکبیر اعتقاد از حاکی باورها ترینمهم فل  کن

 زندگی عرص  ه به بدبینانه دید همچنین و تاریخی تحوالت بر کنترل و تس  لط خود،

سی ست سیا  در تنل کاهل رویکرد و همکاری به اعتقاد ابزاری باورهای بخل در. ا

 بخل این نتایج از مخالفت ابزار از استفاده به اعتقاد همچنین و وجودی تهدید هنگام

 در کنترل به جمله از او اقدامات از بس  یاری ریش  ه امیرکبیر فلس  فی باورهای. اس  ت

 کنشگری به او اعتقاد. است خارجی سیاست و ن امی، اقتصاد، مانند هایحوزه آوردن

. کند تقس  یم دیگری با را هاعرص  ه این در گیریتص  میم او که دهدنمی اجازه خود

مات قدا های این ظهور و بروز هاحوزه این آوردن در کنترل به در او ا  امیرکبیر باور

 بین مس  تقیم رابطه این دادن نش  ان ض  من او ابزاری باورهای دیگر طرفی از. اس  ت

 امیرن ام عمیق گراییعمل و گراییواقع از حاکی جویانهاس  تقالل س  یاس  ت و باورها

 هایموقعیت در تنل کاهل به باور همکاری، از متوس   طی حد به باور. اس   ت

یدآمیز هد فاده به باور و ت فت ابزار از اس   ت خال مات مقوم نوعی به همگی م قدا  ا

ستقالل ستقالل سیاست عنوان تحت که اقدامات این. شدند امیرکبیر جویانها  جویانها

 به باور. بود او گرایانهعمل و گرایانهواقع رویکرد نش   انگر ش   د یاد هاآن از امیرکبیر

 گراییواقع از حاکی هابافیفلس  فه به توجه بدون خاص هدفی سیگیری و تنل کاهل

 .اوست گراییعمل و

 ایران خارجی سیاست تبیین کنار در دست این از هاییسژوهل گفت بتوان شاید 

 به ترمتنوع و متعددتر موارد بررس   ی با و بلندمدت در تواندمی مختلف هایدوره در

ستمداران باورهای از مستخرج ن ری نگاه نوعی دهیشکل  شود منجر نیز ایرانی سیا

 .است ایران خارجی سیاست مختلف هایدوره در مطالعات این بسط مستلزم البته که
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