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تاریخ دریافت: 1399/02/17                                                           تاریخ پذیرش: 1399/03/11

بررسی مقایسه ای صلح پایدار از نگاه مکتب واقع گرایی و اسالم

هادی تاجیک1

احسان محمدی منیع2

چکیده

ــد  ــمار می رون ــه ش ــل ب ن المل ــط ب�ی ــای رواب ــه ه ــدی نظری ــم کلی ــح از مفاهی ــگ و صل جن

ن الملــل بــا اســتفاده از مفاهیــم جنــگ و صلــح همــواره از اهمیــیت ویــژه  ن نظــام ب�ی و تبیــ�ی

الیســم بــه عنــوان دو رویکــرد مهــم و جریــان اصــی  برخــوردار بــوده اســت. رئالیســم و لیرب

ن الملــل، بــا توجــه بــه مبــا�ن هسیت شــنایس و انسان شــنایس  نظریه پــردازی در روابــط ب�ی

ــا  ــگ ی ــت جن ــا محوری ــل ب ن المل ــام ب�ی ی نظ ــکل گری ــه ش ــاو�ت در زمین ــدگاه متف ــش، دی خوی

ــه  ــا�ن هسیت شــنایس و انسان شــنایس خویــش و ب ن براســاس مب ــری ــح داشــته اند. اســالم ن صل

ــبت  ــاوت نس ــاص و متف ــردی خ ــه، رویک ــرا و همه جانب ــمول، غایت گ ــین جهان ش ــوان دی عن

ن الملــل و در نتیجــه آن جایــگاه جنــگ و صلــح در نظــام  ن الملــل، مناســبات ب�ی بــه روابــط ب�ی

ــم  الیس ــم و لیرب ــای رئالیس ــدگاه نظریه ه ــل، دی ــوان بدی ــه عن ــد ب ــل دارد و می توان ن المل ب�ی

ــح  ــه صل ــگاه مقول ــه ای جای ــرریس مقایس ــش در �پ ب ــن رو، پژوه ــد. از ای ــش بکش ــه چال را ب

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه جامع امام حسین )ع(
2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای گرایش خاورمیانه
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ــم  ــ� از پارادای ــوان ی ــه عن ــم ب ــام و رئالیس ــرد ع ــا رویک ــه ب ــالم در مقایس ــب اس در مکت

ــن  ــر ای ــش ب ــه پژوه ــت. فرضی ــل اس ن المل ــط ب�ی ــوزه رواب ــردازی در ح ــلط نظریه پ ــای مس ه

ــش،  ــا�ن هسیت شــنایس خوی ــرا�ی در مب ــا مطلق گ ــرد رئالیســم ب ــه رویک ــا اســتوار اســت ک مبن

ــه کــرده اســت. در حــایل کــه  ن الملــل ارائ ــه صلــح در نظــام ب�ی دیدگاهــی تفریطــی نســبت ب

ا از ایــن ایــراد  ــا توجــه بــه معقولیــت و اعتــدال در مبــا�ن هسیت شــنایس خــود مــرب اســالم ب

اســت. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش توصیفــی و تحلیــی و ابــزار گــردآوری داده هــا منابــع 

ــیت اســت. ن ــه ای و اینرت کتابخان

الیسم، اسالم، هسیت شنایس واژگان کلیدی: جنگ و صلح، رئالیسم، لیرب
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1- بیان مسئله

ن الملــی،  ب�ی آنــاریسش  اصــل  بــر  تکیــه  بــر  توجــه  بــا   ، واقع گــرا�ی طرفــداران مکتــب 

ــد.  ــا می دانن ن دولته ــ�ی ــوا«در ب ــوازن ق ــق اصــل »ت ــح را تحق ــه صل ــن راه رســیدن ب اصی تری

هرچنــد ایــن مکتــب، دارای ابعــاد و تقســیم بندی های مختلفــی اســت، بــا ایــن حــال، 

«، »خودیــاری« و »بقــا« تشــکیل  محــور اصــی تمــام نظریــات آن را، ســه اصــل »دولت گــرا�ی

ن الملــل  یــن بازیگــر در نظــام ب�ی می دهــد. بــه نظــر واقع گرایــان، »دولــت مــی« مهمرت

ــرا  ه  بقاســت زی ن ــه حرکــت درمــی آورد، انگــری ه ای کــه دولت هــا را ب ن اســت و اســایس ترین انگــری

ن دلیــل در نظریــه  کشــورها می خواهنــد حاکمیــت و وجــود خــود را حفــظ نماینــد، بــه همــ�ی

، مفاهیمــی نظــری »قــدرت«، »منافــع مــی« و »تــوازن قــوا« از اهمیــت بســیاری  واقع گــرا�ی

برخوردارنــد. »درموازنــه قــدرت،از قدرتمنــد شــدن دولــت یــا مجموعــه اي از دولتهــا ممانعــت 

مــي شــود، بــراي اینکــه در صــورت قدرتمنــد شــدن یــك طرف،اســتقالل طــرف دیگــر مخدوش 

 .)428 مي گردد«)مورگنتــا1370: 

ــل،  ن المل ، ســاختار نظــام ســیایس ب�ی ــرا�ی ــد واقع گ ــه از دی ــن اســت ک ــر ای ــن ام ــت ای عل

« اســت، تعریــف می شــود.  ن توســط اصــل ســازمان دهنده آن کــه »آنــاریسش قبــل از هــر چــری

ن الملــل شــکل می دهــد و  ن واحدهــا، بــه نظــام ب�ی ن »توزیــع توانا�ی هــا« بــ�ی در ایــن بــ�ی

، بــه عنــوان قطب هــای نظــام عمــل می کننــد و بــه  بالطبــع واحدهــای دارای توانــا�ی بیشــرت

حوزه هــای نفــوذ و مســائی کــه بقیــه واحدهــا بایــد بــا آن برخــورد کننــد، شــکل می دهنــد. 

کــت هــا یــا  ، معتقــد اســت:«برای اینکــه واحدهــا )اعــم از افرادیــا رسش ن بــه عنــوان مثــال والــرت

دولــت هــا(در وضعیــت آنارشــیک، بتواننــد بــه اهــداف خــود دســت یابنــد وامنیــت خــود را 

حفــظ کننــد بایــد بــه امکانــات تولیــد شــده خــود وترتیبــا�ت کــه ایجــاد میکننــد تکیــه کننــد.

، 1392: 180(. در  ن ــت آنارشــیک اســت«)والرت ــک وضعی ــا، اســاس عمــل دری ورت ــاری �ن خودی

ن الملــل یــک حــوزه کامــالً رقابــیت نیســت، بلکــه حــوزه ای اســت کــه بازیگــران  واقــع سیاســت ب�ی
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ــازی را تنظیــم می کننــد و بقیــه  ، عرصــه رقابــت و ب ــا�ی بیشــرت اصــی و بازیگــران دارای توان

مجبورنــد در ایــن عرصــه، فعالیــت کننــد.

امــا از دیــدگاه اســالم، دو حالــت در برخــورداری از صلــح وجــود دارد. حالــت اول مــدارا 

ــب  ــح داشــته و قصــد فری ــه صل ــل ب ــه تمای ن در صورتیک ــ�ی ــا مخالف ن ب ــار مســالمت آمری و رفت

 در برابــر صلحــی کــه پشــت آن فریــب ظلــم و تجــاوز 
گ

نداشــته باشــند و حالــت دوم ایســتاد�

ن واژه »ســلم« اســت.  باشــد. درحالــت اول دو واژه مرتبــط بــا معنــای صلــح وجــود دارد. اولــ�ی

در عــر�ب ایــن واژه بــه معنــای آرامــش یــا همــان امنیــت مصطلــح امــروزی اســت. ســلم یــا 

 ، آرامــش ریشــه ای الهــی دارد. خداونــد در ذات خــود، آرامــش مطلــق اســت و هــر آرامــیسش

ن   بــرش نری
گ

انعــکاس آرامــش اوســت. ذات خلقــت در مســری رشــد طبیعــی بــوده و جریــان زنــد�

ن  گرایــش بــه آرامــش دارد. فلســفه دعــوت انســان بــه ســوی خــدا در منابــع وحیــا�ن و قــرآن نــری

ِذیــَن آَمُنــوا  ن طبیعــت خلقــت اســت. چنــان کــه در قــرآن آمــده اســت: "أَیَُّهــا الَّ نــایسش از همــ�ی

")بقــره: 208( »ای  ٌ ن ــْیَطاِن ِإنَّــُه َلُکــْم َعــُدوٌّ ُمِب�ی ِبُعــوا ُخُطــَواِت الشَّ ــًة َواَل تَتَّ ــْلِم َکافَّ ی السِّ ِ
اْدُخُلــوا �ن

ــد:  ــد.« و درجــای دیگــر می فرمای  کنی
گ

ــد� ــد همــگان در آرامــش زن ــه ایمــان آورده ای کســا�ن ک

ــِمیُع اْلَعِلیــُم )انفــال:61( »  ــُه ُهــَو السَّ ــِه  ِإنَّ ْل َعــَی اللَّ ــَوکَّ ــْلِم َفاْجَنــْح َلَهــا َوتَ َوِإْن َجَنُحــوا ِللسَّ

ن مایــل بــه صلــح باشــد و کار  و اگــر دشــمنان بــه صلــح و مســالمت تمایــل داشــتند تــو نــری

خــود بــه خــدا واگــذار کــه خــدا شــنوا و داناســت«. برخــی از فقهــا بــا اســتناد بــه ایــن آیــه 

د اســت اقدامــی صلح جویانــه رسبزنــد،  می نویســند »هــرگاه از کــیس کــه بــا مســلمانان در نــرب

ــد«  ــا او دســت بردارن د ب ــرب ــد و از ن ــت بدهن ــه او پاســخ مثب ــر مســلمانان واجــب اســت ب ب

 .)50114/1 : ، 1405: 366/5، والشــوکا�ن )ر.ک: قرطــیب

ام  ــرت ــا اح ، ب ن ــالمت آمری ــه، مس افتمندان ــح رسش ــالم خواهان صل ــت دوم، اس ــا درحال و ام

ن از جنــگ  و رعایــت حقــوق متقابــل اســت. در اســالم، اعتقــاد بــه صلــح بــه معنــای پرهــری

ــیب از  ــه صلح طل ــه بهان ــوان ب ــز نمی ت ــت و هرگ ــی نیس ایط ــر رسش ــت ه ــت و تح ــر قیم ــه ه ب

جنــگ بــا دشــمن متجــاوز رویگــردان شــد، یــا نــدای صلح خواهــی او را کــه در واقــع پوشــیسش 
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بــرای تثبیــت یــا ادامــه تجــاوز و ارائــه یــک چهــره صلح طلبانــه اســت، اجابــت کــرد. تجــاوز 

افــت انســا�ن  ن رسش ، در واقــع تســلیم در برابــر ظلــم و زیــر پاگذاشــ�ت ن را بــا صلــح پاســخ گفــ�ت

وعیــت دادن بــه تجــاوز اســت. صلــح و ســازیسش کــه  و ازهمــه مهمــرت تشــویق متجــاوز و مرش

کرامــت انســا�ن مســلمانان را بــه ننگ خــواری و حقارت آلــوده ســازد و ظلــم و تجــاوز را 

وعیــت بنشــاند، بــه هیــچ وجــه مــورد تأییــد اســالم نیســت. از ایــن رو قــرآن  بــر کــریس مرش

ایطــی کــه جنــگ تنهــا چــاره اســت، بــه عنــوان ســازیسش ذلــت بــار  درخواســت صلــح را در رسش

ــُه  نکوهــش و نهــی می کنــد و می فرماید"فــال تَِهُنــوا َو تَْدُعــوا ِإیل الســْلِم َو أَنُتــُم االأَْعَلــْوَن َو اللَّ

ن را بــه صلــح  کــ�ی کــْم  أَْعَمَلُکــْم" ) محمــد: 35( »پــس سســیت نورزیــد و مرش َ
َمَعُکــْم َو َلــن یَرت

وز و برتــر هســتید و خــدا بــا شماســت و هرگــز پــاداش  دعــوت نکنیــد، در حــایل کــه شــما پــری

ــه مســلمان  ن هدف هــاى عــایل اســت کــه اســالم ب ــراى همــ�ی ــان را نمی کاهد«."تنهــا ب اعمالت

و  د بــا دشــمن نــری هــا دســتور می دهــد کــه گــروه هــاى نظامــی را فراهــم ســازند، و بــراى نــرب

ط دعــوت نکننــد"  تهیــه کننــد، و هیچوقــت سســت نشــوند کــه آنهــا را بــه صلــح �ب قیــد و رسش

)قطــب، 1391: 43(.

حــال باتوجــه بــه چارچــوب مفهومــی فــوق کــه در خصــوص صلــح بــه تصویــر کشــیده 

ــر ســه  ــه شــالوده آن ب ــرا�ی ک ــرد واقع گ ن رویک ــ�ی شــده اســت، پژوهــش حــا�ن قصــد دارد ب

ــه  ــالم ک ــدس اس ــب مق ــت و مکت ــون اس ــدرت هژم ــاری و ق ــدرت، خودی ــه ق ــور: موازن مح

بــر مبنــای اصــل خدابــاوری و توحیــد اســتوار گردیــده؛ بــرریس مقایســه ای انجــام دهــد تــا 

، بــه آگاهــی و شــناخت جامعــی از صلــح و  ضمــن نقــد گزاره هــای غالــب نظریــه واقع گــرا�ی

ــه پرداخــت. ــن مقول ــن ای ن گونه شــنایس نوی ــ�ی همچن

2- چارچوب مفهومی: بررسی مقایسه ای

روش مقایســه ای ابــزار ارزیــا�ب نظام منــد الگوهــای شــباهت و تفــاوت و درک تنــوع اســت. 
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ــد.  ــی می یاب ــای مختلف ــیب مطالعــات مقایســه ای صورته ــت ترکی ــر حســب ماهی ــن روش ب ای

ــور و  ــه »حض ــت ک ــی اس ــابه، در �پ عوام ــا مش ــای تقریب ــای پدیده ه ــف تفاوته ــا کش گاه ب

ــل  ــه عل ل ن ــه مرن ــد ب ــت و می توان ــگ اس ــا هماهن ــت آن تفاوته ــور و غیب ــا حض ــان ب غیبت ش

ن نامــزد شــوند« )لیتــل، 1373: 45(. در ایــن صــورت، مقایســه راهــی بــرای  پدیــده مــورد تبیــ�ی

ن )ســتوده کار،  اســتنباط علمــی بــا هــدف حرکــت از توصیــف �ف بــه ســوی تحلیــل یــا تبیــ�ی

ــا  ــت ت ــر شباهت هاس ــه ب ــد مقایس ــت. گاه تأکی ــری، 1387: 255( اس 1372: 158-135؛ منوچه

ن وا  از آن طریــق، دســت بــه تعمیــم، تقریــب و ســازگاری بزنــد؛ امــا از توجــه بــه تفاوتهــا نــری

ــده می شــود. ــر شــباهتها تطبیقــی خوان ــد ب ــه خاطــر تأکی ــد کــه ب نمی مان

ن معنــای  ن دارد کــه بــا وجــود در بــر داشــ�ت البتــه مقایســه، صورتهــای نیم بنــد دیگــری نــری

ــنجش و  ــوم س ــاوی مفه ــل )ح ــه ای کام ــی، مقایس ــام تطبیق ن ن ــری ــه ای و ن ــه مقایس مواجه

تحلیــل( نیســتند؛ از جملــه: مقابلــه کــردن نظریه هــا، اندیشــه ها و مکاتــب بــرای بــه دســت 

ــق کــردن  ــه شــود. دوم؛ مطاب آوردن در� کی از آنهــا، بــدون آنکــه تحلیــل آشــکار از آن ارائ

ــه ای  ــوم؛ مقایس ــت. س ــا واقعیتهاس ــه ب ــک نظری ــا ی ــه ی ــک نظری ــا ی ــده ب ــد پدی ــا چن دو ی

بــا مقصــود توجــه بــه شــباهتها و تفاوتهــا بــرای کشــف برتــری و فروتــری امــری بــر دیگــری 

ــای  ــه در رویکرده ی ک ن ــری ــان چ ــین هم ــر؛ یع ــه برت ــر ب ــر فروت ــردن ام ــق ک ــدف مطاب ــا ه ب

ق شــنایس و غرب شــنایس می تــوان شــاهد بــود )دالمایــر، 1384(. چهــارم؛ مقایســه بــا یــک  رسش

معیــار اســت. ایــن نــوع مقایســه، صــورت تحریــف شــده ای هــم دارد کــه در آن، هــر طــرف 

ــوع مقایســه،  ــن ن ــردن توســط مقایســه گر اســت. در ای ــر ک ــرای براب ــالک ب ــری، م ــرای دیگ ب

مقایســه گر و معیــار، نقــش اصــی را دارد کــه در آن مقایســه گر می توانــد بــا تــرصف در 

ــد نظــر  ــار م ــه معی ــه تمامیت شــان، آن هــا ارا ب ــا حــد آســیب زدن ب ــوارد مقایســه حــیت ت م

خویــش نزدیــک ســازد. 

در هــر کــدام از ایــن مــوارد پژوهشــگر مــورد خــا� را دنبــال می نمایــد. پژوهــش 

ــداف  ــد اه ــه می توان ــیت دارد ک ــر آن، قابلی ــم ب ــق حاک ــت و منط ــه ماهی ــا ب ــه ای بن مقایس
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ــت:  ــده اس ــح داده ش ــر توضی ــکل زی ــد در ش ــته باش ــی داش متنوع

ن گونه شــنایس موضــوع  ــ�ی ــال کســب شــناخت و آگاهــی و همچن ــه دنب پژوهــش حــا�ن ب

ــته بندی های  ــات، دس ــی از تنوع ــا و آگاه ــرریس تفاوت ه ــی ب ــدف اص ــع ه ــت؛ در واق اس

ــه موضــوع اســت. ــم ب ــر در جهــت تکامــل عل ــر و کامــل ت جدیدت

3- دیدگاه واقع گرایان در مورد تحقق صلح پایدار

مکتــب واقع گــرا�ی گرایش هــای مختلفــی دارد کــه همــه آن هــا در هســته مرکــزی آن 

ــرو  ــه لگ ــن رابط ــد. درای ــم دارن ــا ه ــز�أ ب ــای ج ــا تفاوت ه ده ــن در راهرب ــوده لیک ک ب ــرت مش

ــري  ــم نظ ــن پاردای ــن و مهم تری ، قدیمي تری ی ــرا�ی ــه »واقع گ ــد ک ــن باورن ــر ای ــك ب و موراوچی

ی یــك نظریــه واحــد  ن حــال  واقع گــرا�ی ن الملــل بــه حســاب مي آیــد »و در عــ�ی روابــط ب�ی

نیســت بلکــه مجموعــه اي از نظریه هاســت. )Legro and Moravcsik, 1999: 5-6( همــه 

وي مي کننــد؛  ی در چارچــوب ایــن پارادایــم از ســه مفــروض اصــیی پــری نظریه هــاي واقع گــرا�ی

ی یکپارچــه دارنــد کــه در محیطــي 
ن الملــل، ماهیــت عقــال�ن اول اینکــه، بازیگــران در روابــط ب�ی

ــوم اســت  ــه، ترجیحــات دولت هــا، مشــخص و معل ــد. دوم اینک ــت مي کنن آنارشــیك فعالی

ــم  ــوم در پارادای ــروض س ــرار دارد. مف ــا ق ــر دولت ه ــات دیگ ــا ترجیح ــاد ب ــا در تض و غالب
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ن الملــل مربــوط مي شــود، بــه ایــن ترتیــب کــه در چارچــوب  ی بــه ســاختار نظــام ب�ی واقع گــرا�ی

ن دولت هــا، اهمیــت اســایسی  ن الملــل آنارشــیك، توزیــع قابلیت هــاي مــادي بــ�ی یــك نظــام ب�ی

 ، ی ی دارد. از نظــر واقع گــرا�ی
، ماهیــت مــادي و عیــین ی دارد. بنابرایــن، هســته پارادایــم واقع گــرا�ی

 Legro and( .ن الملــل، هســته مرکــزي را تشــکیل مي دهــد ل منابــع مــادي در سیاســت ب�ی کنــرت

 )18 -12 :1999 ,Moravcsik

البتــه واقع گــرا�ی در کل، اندیشــه هاي �ب بدیــی را بیــان نمی کنــد و ریشــه هاي آن را 

می تــوان در آراي توســیدید، ماکیــاویل، هابــز و... مشــاهده نمــود. بــا ایــن تفــاوت کــه آنهــا 

ــت را در  ــن وضعی ــان ای ــد و واقع گرای ــه بودن ــخن گفت ــورها س ــی کش ــع داخ ــورد وض در م

، بــه عرصــۀ روابــط میــان کشــورها کشــاندند. امــا آنچــه در تمامــی 
گ

یــک بــاز تولیــد فرهنــ�

ك یافــت، بدبیــین  پنداشــت هاي اندیشــمندان کالســیک و واقع گرایــان مــدرن می تــوان مشــرت

ــري  ــرض خــود ت ــه دو ف ــن پنداشــت معرفت شناســانه را ب ــا ای ــه ذات انســان اســت، آنه ب

دادنــد: یــ� اینکــه بــرش همــواره بــه دنبــال منفعــت خــود اســت، بــه عرصــه مــی کشــانده 

ــال  ــه دنب ــواره ب ــرش هم ــه، ب ــر اینک ــد. و دیگ ــاد گردی ــی از آن ی ــع م ــوان مناف ــا عن ــد و ب ش

قــدرت اســت بــه عرصــۀ مــی تــري داده شــد و در اوج خــود موجــب مســابقۀ تســلیحا�ت 

، بــه  ی ، 1389: 161 (. عــالوه بــر ایــن، چــون پارادایــم واقع گــرا�ی میــان کشــورها گردیــد. )عمــو�ی

ــه  ی ب ــال�ی ــار عق ــرد، رفت ــل، مي نگ ن المل ــام ب�ی ی در نظ ــال�ی ــران عق ــوان بازیگ ــه عن ــا ب ــت ه دول

ن مي نمایــد، تعریــف مي شــود. منافــع مــیی  عنــوان رفتــاري کــه منافــع مــیی دولت هــا را تأمــ�ی

 1391، خا�ن ن بقــا تعریــف مي شــود )شــری دولت هــا بــه صــورت کســب ثــروت، قــدرت و تأمــ�ی

ــان  ــوا�ی اســایس می ــه همن ــه هیچگون ــد ک ــان معتقدن الیســت ها، واقع گرای :9 (. برخــالف لیرب

منافــع کشــورها وجــود نــدارد و برعکــس، اعتقــاد دارنــد کــه دولت هــاي مــی غالبــاً اهــداف 

ــد  ــگ بیانجام ــه جن ــت ب ــن اس ــا ممک ــی از آنه ــه برخ ــد ک ــب می کنن ــار�ن را تعقی ــی متع م

.)144 :1372 ، ــر�ت )دوئ

یــر کــه در جســتجوي رفــع نیــاز و ارضــاي آز و طمــع خــود  واقع گرایــان معتقدنــد بــرش رسش
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اســت، بــه دیگــران تجــاوز کــرده و بــذر تــرس را در دل همنــوع خــود مــي کارد. پــس از اینکــه 

ن خــود منعقــد مي کننــد  افــراد از همدیگــر ترســیده و گــرگ همدیگــر شــدند، قــراردادي بــ�ی

ــان« مي ســپارند و  ــام » لویات ــه ن ــدري ب ــت مقت ــه دول ــار خــود را ب ــر اســاس آن، اختی ــه ب ک

ــد.  ــت عطــا مي کن ــا امنی ــه آنه ــد، ب ــد و نیازمن ــت، در ازاي ســلب آزادي انســان هاي آزمن دول

ــك افــراد بــه لویاتــان منتقــل مي شــود و  ارت یکای ن توافقــي، رسش ن چنــ�ی پــس از رســمیت یافــ�ت

ــب،  ــا کس ــیی ی ــع م ن مناف ــ�ی ــراي تأم ، ب ــیی ن المل ــه ب�ی ــم در عرص ــا، آن ه ــار، دولت ه ــن ب ای

ارت  نــد. اینگونــه اســت کــه اســتعداد رسش ن ش قــدرت خــود بــه جنــگ بــر مي خری حفــظ و گســرت

ناپذیــر مانــده و فقــط عرصــه تحقــق آن عــوض مي شــود. )نــرصی، 1386 :219 (  آدمــي تغیری

ه عمــل اســت و قــدرت وســیله آن در عرصــه عمــل  ن براســاس تعلیمــات هابــز؛ منفعــت، انگــری

اجتماعــی هــم، دولت مــردان ملــزم هســتند اقدامــات خــود را بــر اســاس رهــا�ی از تــرس و 

نیــل بــه امنیــت تنظیــم کننــد. از ایــن منظــر، کارگــزاران و مقامــات ســیایس، هرچنــد ممکــن 

ــه همیشــه  ــد ک ــا بدانن ــف و اخــال�ت برخــوردار باشــند، ام اســت از اندیشــه های بســیار لطی

ــن رابطــه  ــن توفیــق نیســتند )نــرصی، 1382: 794( در ای ، قری اندیشــه های لطیــف و اخــال�ت

 ، ن لــ�ی ــان ملت هــا می نویســد؛ »سیاســت دلجــو�ی نویــل چمرب ــا در کتــاب سیاســت می مورگنت

ه هــای پــا� بــود، شــاید او بســیار  ن تــا آنجــا کــه مــا می توانیــم قضــاوت کنیــم، ملهــم از انگری

کمــرت از ســایر نخســت وزیــران بریتانیــا بــه قــدرت شــخی توجــه داشــت و خواهــان حفــظ 

ــدن  ــی ش ــه حتم ــت های او ب ــذا سیاس ــود. مع ه ــراد ب ــام اف ــعادت تم ن س ــ�ی ــح و تضم صل

ــا، 1374:  ــرد«. )مورگنت ــاری ک ــان ی ــا انس ــه میلیونه ــای ناگفت ــا�ن و بدبخیت ه ــگ دوم جه جن

)9-8
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از نــگاه واقع گرایــان، عنــرص اصــی تعــادل و برقــراری صلــح و امنیــت درجهــان، از طریــق 

ــاری و بقــا حاصــل می شــود و تحقــق آن هــا در هــر عــرص و  کســب و حفــظ قــدرت، خودی

ــک دوره ای  ــال در ی ــوان مث ــه عن ــر می باشــد. ب د خــاص آن دوره، امکان پذی ــا راهــرب دوره ا�ی ب

ــو�ن  ــق هژم ــر از طری ــد و در دوره دیگ ــر می باش ــلح امکان پذی ــح مس ــق صل ــن کار از طری ای

ــن  ــح رسد ای ــق اعمــال صل ــردد و در دوره دیگــر از طری  میــر می گ
گ

ــ� ــا فرهن اقتصــادی و ی

ورت  ن قــدرت برتــر، �ن هــدف محقــق می گــردد. لــذا جهــت موفقیــت در هــر دوره ای، داشــ�ت

ــرش  ــه حداک ــب ب ــن مکت وان ای ــری ــمندان و پ ــالش اندیش ین ت ــرت ــل، بیش ن دلی ــ�ی ــه هم دارد. ب

 و ... می باشــد. 
گ

رســانیدن قــدرت در همــه عرصه هــای ســیایس، نظامــی، اقتصــادی، فرهنــ�

ــم آوردن  ــگ و فراه ــوع جن ی از وق ــری ــب در جلوگ ــن مکت ــای ای ــ� از رهیافت ه ــن ی بنابرای

ــه در  ــد. البت ــح می باش ــه صل ــیدن ب ــدرت در رس ــواع ق ــه ان ــدن ب ــل ش ــت قائ ــح، اهمی صل

ن  ــری ــرم و ن ــدرت ن ــد ق ــه بع ــم ب ــخت و ه ــدرت س ــد ق ــه بع ــم ب ــدرت ه ــرداری از ق بهره ب

ــان  ــس از پای ــگ مســلط پ ــت، فرهن ــد. »در حقیق ــت خــا� می دهن ــوذ، اهمی ــزار نف ــه اب ب

جنــگ جهــا�ن دوم، فرهنــگ تــرس از جنــگ بــود و بــر ایــن اســاس بایــد چــاره اي اندیشــیده 

د و اگرصلــح همــه جانبــه ممکــن نیســت، الاقــل   در جهــان در نگــری
گ

ــا دیگــر جنــ� می شــد ت

وز در جنــگ بــه وجــود آیــد، صلحــی کــه در آن،  وهــاي پــری صلــح مســلح بــا برابــري قــدرت نری

قــدرت اتمــی ابرقدرت هــا بازدارنــدة آغــاز جنــگ باشــد، امــري کــه خــود موجــب بــه وجــود 

آمــدن جنــگ رسد شــد و در عمــل فرهنــگ تــرس را بــه عنــوان جایگزیــین بــراي ایجــاد فرهنــگ 

ــا ایجــاد فرهنــگ تــرس ازجنــگ، بــه  ، 1389: 160( واقع گــرا�ی ب صلــح مطــرح نمــود«. )عمــو�ی

دنبــال قــدرت می باشــد تــا در نهایــت امــر بــا برابــري در قــدرت، موازنــه اي پدیــد آورد تــا از 

ــال  ــه دنب ن دولت هــا برقــرار گــردد. پــس ایــن مکتــب هرگــز ب ایــن طریــق ثبــات و صلــح بــ�ی

 تنهــا بــا نیــک 
گ

ن فرهنــ� ایجــاد یــک فرهنــگ صلــح بــا برتــري امــر اخــال�ت نیســت، زیــرا چنــ�ی

اندیشــیدن بــه ذات انســان قابــل تبلــور اســت، امــا بــا ایــن همــه، واقع گــرا�ی مشــخصه هاي 

ــم واقــع در  اصــی جهــان  پــس از جنــگ جهــا�ن دوم را نشــان می دهــد، امــري کــه در عال
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، 1389: 161( بــه هــر حــال،  آن زمــان بــا تمــام قــوا خــود را نمایــان می ســاخته اســت. )عمــو�ی

اندیشــمندان واقع گــرا رســیدن جامعــه جهــا�ن بــه صلــح را در ســه راهــکار ذیــل مطــرح مــی 

کننــد و معتقدنــد بــا تحقــق ایــن ســه راهــکار )موازنــه قــدرت، خودیــاری، قــدرت هژمــون( 

ــه اجــرا درآورد. می شــود نظــم و صلــح را در جامعــه جهــا�ن تثبیــت و ب

1-3- موازنه قدرت 

، موازنــه قــدرت را یــ� از  ن اشــاره شــد، مکتــب واقع گــرا�ی همانگونــه کــه پیــش از ایــن نــری

ن بــا همدیگــر دانســته و بــر ایــن بــاور  اصــول مهــار دولت هــا از وارد شــدن بــه جنــگ و ســتری

، بایــد از وارد شــدن دولت هــا بــه  اســت کــه جهــت برقــراری صلــح ونظــم در جامعــه جهــا�ن

ی بعمــل آیــد و ایــن کار از طریــق موازنــه قــدرت امکان پذیــر  ن بــا هــم جلوگــری ی و ســتری درگــری

ــز،  ــاویلی و هاب ــون ماکی ی چ
ــزرگا�ن ن از ب ــ�ت ــام گرف ــا اله ــا؛ ب ــه مورگنت ــن رابط ــد. در ای می باش

ــه امنیــت و  ی معطــوف ب
ــر و دولت هــا را هــم تشــکیال�ت ی ــد و رسش ی پلی

انســان ها را موجــودا�ت

ی کــرده و ترصیــح نمــوده اســت کــه یگانــه روش بــراي مهــار دولت هــاي فزون خــواه، 
بقــا معــر�ن

موازنــه قواســت و فقــط در پنــاه ایــن موازنــه اســت کــه دولت هــا صلــح را مفیدتــر از جنــگ 

ن الملــل، موازنــه قــوا  ؛ الگــوی مســلط روابــط ب�ی ن مي بیننــد )نــرصی، 1386 :216(. از نظــر والــرت

ــه در کل  ــه ای اســت کــه موازن ن الملــل، نظری ــه خــوب روابــط ب�ی ــن، یــک نظری اســت. بنابرای

مــواردی کــه رخ می دهــد را توضیــح دهــد.)Waltz, 1979: 65(. البتــه وی معتقــد اســت؛ در 

، مشــخصه اصــی و اســایس آن اســت و هیــچ قــدرت یــا دولــت  ن الملــی کــه آنــاریسش نظــام ب�ی

ــه آن وا  ــه کشــورها از ســوي نظــام ب ــاري ک ــدارد رفت ن وجــود ن ــ�ی ــراي اجــراي قوان فرامــی ب

)1979:125 ,Waltz( داشــته می شــوند ایجــاد تــوازن اســت و نــه دنبالــه روی

ی تــوازن قــدرت بــه عنــوان یــک راهنمــای  ن اعتقــاد دارد کــه بــه  کارگــری ارنســت  �ب  هــاس نــری

ان بــاال�ی از انعطاف پذیــری در  ن ن وجــود مــری سیاســت گذاری، مبتــین بــر مســلم پنداشــ�ت
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ــد  ــدرت، از قدرتمن ــه ق ، 1372: 70-69( در موازن ــر�ت ی مــی اســت. )دوئ ــری ــان تصمیم گ جری

شــدن دولــت یــا مجموعــه اي از دولتهــا ممانعــت مي شــود؛ بــراي اینکــه در صــورت قدرتمنــد 

ــن  ــا،1370: 428(. ای ــردد )مورگنت ــدوش مي گ ــر مخ ــرف دیگ ــتقالل ط ــرف، اس ــك ط ــدن ی ش

منطــق توزیــع قــدرت، اســتعاره اي اســت کــه از علــم مکانیــك برگرفتــه شــده و در آن، دولتهــا 

ماننــد قطعــا تســاعت عمــل مي کننــد و بــه محــض عمــل کنــد یــا تنــد قطعــه اي، کل ســاعت 

ی نشــان دهــد. )نــرصی، 1386: 223(
نمي توانــد زمــان را بــه درســیت

ن الملــل دربــاره خاصیــت و فضیلــت نابرابــری  ن در کتــاب نظریــه سیاســت ب�ی والــرت

ــل، منطــق سیســتم های دارای اعضــای محــدود، کاربســت  ن المل می نویســد؛ »در نظــام ب�ی

مناســیب بــه علــت نابرابــری بــه لحــاظ توانمنــدی میــان معــدودی کشــورهای قدرتمنــد تعــداد 

ــورهای  ــرای کش ــری ب ــدرت، خط ــری در ق ــن نابراب ــت. ای ــر دارا اس ــورهای کوچک ت ــری کش کث

ضعیــف محســوب می شــود وحــیت ممکــن اســت خطــری بــرای کشــورهای قدرتمنــد باشــد. 

ــورها در  ــین از کش ــیب بع ــک جاه طل ــل تحری ــه دلی ــت ب ــن اس ــدرت، ممک ــوازن ق ــدم ت ع

ل خــود، باعــث وسوســه آن هــا بــرای انجــام فعالیت هــای ماجراجویانــه  ش کنــرت گســرت

ــه حفــظ   ب
گ

ــوان نتیجــه گرفــت کــه امنیــت همــه کشــورها بســت� ــاک گــردد. پــس می ت خطرن

)213 :1392 ، ن ــرت ــا دارد«. )وال ــان آن ه ــوازن در می ت

ن   حفــظ صلــح از طریــق موازنــه ی قــوا چنــ�ی
گ

 نظریه پــردازان تــوازن قــوا در مــورد چگونــ�

اســتدالل می کننــد: روابــط میــان دولت هــا بــر اســاس قــدرت و منافــع مــی اســتوار اســت 

ــد و منافــع مــی خــود  ــه دســت آورن ــا حداکــرش قــدرت را ب ــد ت و همــه  دولت هــا در تالش ان

را تحقــق بخشــند. در ایــن راســتا به طــور طبیعــی، دولت هــا و کشــورها در یــک رونــد 

ومنــد شــدن یــا قدرتمنــد مانــدن،  رویــارو�ی و مبــارزه قــرار دارنــد. هــر یــک بــرای بقــاء و نری

ــد.  ــام می دهن ــا انج ــی دولت ه ــا برخ ــالف ب ــاد و ائت ــورت اتح ــه ص ــه ای را ب ــالش �ب وقف ت

، موازنــه قــدر�ت اســت کــه جلــوی تجــاوز را گرفتــه و  ن اتحــاد و ائتــال�ن بنابرایــن، نتیجــه ی چنــ�ی

صلــح و ثبــات را موجــب می شــود. در واقــع، بنیــان تحلیــل نظریــه  موازنــه  قــوا بــر ایــن اصــل 
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ل و محــدود شــدن  مبتــین اســت کــه قدرت هــا تنهــا بــه وســیله قــدرت، قابــل مقابلــه، کنــرت

ن الملــی  اســت. تــوازن قــوا، موجــب تعــادل و ثبــا�ت می گــردد کــه ضامــن صلــح و امنیــت ب�ی

اســت، زیــرا بــر اســاس تــوازن قــوا، وضــع موجــود بــا قــدرت مقابله کننــده در برابــر متجــاوز 

کــه برهم زننــده وضــع موجــود اســت حفــظ می شــود و از وقــوع جنــگ و دگرگــو�ن در موازنــه 

 )25 :1370 ، ــا�ی ی می شــود. )عــی باب ــری جلوگ

ــح،  ــگ صل ــر اســاس فرهن ال، ارزشــهاي خــود را ب ــرب ــان لی ــان برخــالف آرمانگرای واقع گرای

ــل  ن المل ــۀ ب�ی ــان در عرص ــر واقع گرای ــرف اول را از نظ ــدرت، ح ــت ق ــد. سیاس ــکل ندادن ش

ایــن قــدرت و کشــمکش بــر رس آن، گاه منجــر بــه جنــگ می شــود و گاه در  می زنــد. 

ــت  ــوان گف ــن، می ت د. بنابرای ــری ــود می گ ــه خ ــح ب ــگ صل ــدرت، رن ــۀ ق ــت موازن ــایۀ سیاس س

ــی و  ن المل ــازمانهاي ب�ی ــق س ــوان از طری ــه نمی ت ــا ک ، از آنج ــرا�ی ــرد واقع گ ــاس رویک ــر اس ب

ــه قــدرت  ــدا�ت چــون موازن ــد از تمهی ــن می بای ــرد، بنابرای ــرار ک ــح برق ــل، صل ن المل حقــوق ب�ی

ــث  ــدرت، باع ــه ق ــوردن موازن ــم خ ــوارد، به ــیاري از م ــت. در بس ــره جس ، به
گ

ــد� و بازدارن

ــه  ــدد ب ــا در ص ــه دولت ه ــر هم ــن اگ ــود. بنابرای ــل می ش ن المل ــت ب�ی ــگ در سیاس ــروز جن ب

ــرار خواهــد  ــح برق ــه قــدرت و در نتیجــه صل حداکــرش رســانیدن قــدرت خــود باشــند، موازن

)162 :1389 ، ــو�ی ــد. )عم ش

2-3- خودیاری و بقا 

اصــل و راهــکار دومــی کــه در ایــن مکتــب بــه آن اهمیــت داده می شــود موضــوع 

ن الملــل، آنــاریسش اســت، بنابرایــن  ــاری اســت. از آنجــا�أ کــه اســاس ســاختار نظــام ب�ی خودی

ــه  ــوای خــود پرداخت ــت ق ــه تقوی ــد ب ــع، بای ــت و مناف ــظ امنی ــدام جهــت حف کشــورها هرک

ــا  ــع آن ه ــت و مناف ــا امنی ــد ت ــدا نکنن ــت را پی ــن فرص ــب ای ــورهای رقی ــه کش ــه ای ک ــه گون ب

، شــاهد  ــا�ت ــع حی ــود مناب ــت کمب ــه عل ــل، ب ن المل ــط آنارشــیک ب�ی ــد.« در محی ن ن برب ــ�ی را از ب
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ــازار  ن امنیــت، ب ــرای تامــ�ی ن محیطــی دولت هــا ب ــ�ی ــزاع دائمــی دولت هــا می باشــیم. در چن ن

و... بــه رقابــت می پردازنــد کــه در ایــن میــان تنهــا راه بــرای بقــا، خودیــاری اســت کــه از راه 

ن رقابــیت بــازی  ، 1388: 144( ماهیــت چنــ�ی کســب دائمــی قــدرت بــه دســت می آید.«)دوئــر�ت

ــان  ــگاه واقع گرای ــر در ن ــارت دیگ ــه عب ــوام، 1384: 80(  ب ــت. )ق ــر اس ــع صف ــل جم ــا حاص ب

کالســیک، منافــع مــی بــه مثابــه چــراغ راه تصمیم ســازان  و مجریــان سیاســت ها می باشــد. 

ــه منافــع را اســتفاده از ابزارهــای مــادی همچــون قــدرت  ــان، تنهــا راه دســت یا�ب ب واقع گرای

ن الملــل در  نظامــی می داننــد. )مورگنتــا، 1379: 110(. بــه طــور منطقــی زمــا�ن کــه نظــام بــ�ی

ــررات وجــود نداشــته  ن و مق ــ�ی ــال قوان ــراي اعم ــت فرامــی ب ــوده و دول ــت آن اریسش ب وضعی

ــازمند و  ــود. )س ــل می ش ــورها تبدی ــاي کش ــراي بق ــزار ب ــن اب ــه عمده تری ــاری ب ــد خودی باش

همــکاران ، 1389: 260(

ــزی  ــت. اقتدارگری ــاری اس ــر خودی ــین ب ــز و مبت ــوزه ای اقتدارگری ــل، ح ن المل ــت ب�ی سیاس

ــاره  ــل اش ن المل ــت ب�ی ــه در سیاس ــت بلک ــری نیس ــی فراگ ــا �ب نظم ــرج ی ــرج و م ــای ه ــه معن ب

ــرای  ــاری ب ــد رفت ــذ قواع ن و تنفی ــ�ی ــه تعی ــادر ب ــه ق ــزی دارد ک ــع مرک ــه مرج ــود هرگون ــه نب ب

ن الملــل )دولتهــا( باشــد. فقــدان یــک مرجــع قانون گــذار و تنفیذکننــده  واحدهــای نظــام بــ�ی

ن بقــای خویــش اســت  بــه معــین آن اســت کــه در نظــام یــاد شــده هــر واحــد، مســئول تضمــ�ی

ــش  ن شــیوه های منتخــب خوی ــ�ت ــه کار گرف ــع خــود و ب ــف مناف ــا هــر واحــد در تعری و ضمن

)250 :1387 ، ــرت ــع، آزاد اســت. )لینکلی ــب آن مناف ــرای تعقی ب

ــرای دســتیا�ب  ــا ب ــت، بقاســت. دولته ن هــدف هردول ــز، نخســت�ی ــک نظــام اقتدارگری دری

بــه امنیــت، هــم در داخــل و هــم در خــارح بــه ایجــاد تــوازن می پردازنــد تــا جلــوی تجــاوز 

 شکســت خــورد، آنهــا را مغلــوب ســازند. در جهــان 
گ

نــد و چنانچــه بازدارنــد� پیشــگان را بگری

ــه در ذات  ــارها�ی ک ــه فش ــه ب ــا توج ــت ویل ب ــر اس ــری امکان پذی ــکاری ام ــان، هم واقع گرای

نــد، حفــظ همــکاری  ن ن الملــی وجــود دارد و بــه رقابت هــا دامــن مری ســاختار نظــام ســیایس ب�ی

ــه  ــا توج ــد ت ــا را وادار می کن ــده، دولته ــی تهدیدکنن ــا در محیط ورت بق ــت. �ن ــوار اس دش
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ــینه  ــان بیش ــه رقبایش ــبت ب ــا را نس ــدرت آنه ــه ق ــازند ک ــا�ی س ده ــرصوف راهرب ــش را م خوی

)250 :1387 ، می کنــد )لینکلیــرت

ــان را  ــاي واقع گرای ــیاري از مفروضه ه ــه بس ــر چ ن اگ ــری ــان، ن ــو واقع گرای ــه ن ــن رابط در ای

ن الملــل دارنــد،  در بحــث تــوازن قــدرت می پذیرنــد، امــا توجــه زیــادي بــه ســاختار نظــام ب�ی

امــري کــه واقع گرایــان تــا حــدودی از آن غافــل بودنــد. البتــه نوواقع گرایــان برخــالف 

ــه  ــز، بدرسشــت می دانســتند. توجهــی ب ــات هاب ــری نظری ــه انســان را تحــت تأث ــرا�ی ک واقع گ

ماهیــت و رسشــت انســان ندارنــد. بــه ایــن ترتیــب توجــه نکــردن بــه رسشــت انســان توســط 

ــان کشــورها و همزمــان  ــراي توجیــه وضعیــت همــکاري می ــان، دســت آنهــا را ب ــو واقع گرای ن

ــت  ن عل ــ�ی ــه هم ــت ب ــذارد و درس ــاز می گ ــگ رسد دوم، ب ــی جن ــدرت، ط رودررو�ی دو ابرق

ي نســبت بــه دیگــر  ن بیشــرت ن الملــل، قــدرت بســط یافــ�ت اســت کــه  ایــن مکتــب در روابــط ب�ی

ــده و  ــم ش الیس ــب نولیرب ــن مکت ــت جایگزی ــۀ 1980 توانس ــول ده ــرد و در ط ــدا ک ــب پی مکات

کت هــا  ، معتقــد اســت:«برای اینکــه واحدهــا )اعــم از افــراد یــا رسش ن دســت بــاال را بیابــد. والــرت

یــا دولت هــا( در وضعیــت آنارشــیک، بتواننــد بــه اهــداف خــود دســت یابنــد و امنیــت خــود 

ــه  ــد تکی ــاد می کنن ــه ایج ــا�ت ک ــود و ترتیب ــده خ ــد ش ــات تولی ــه امکان ــد ب ــد بای ــظ کنن را حف

 )180 :1392 ، ن ورتــا، اســاس عمــل دریــک وضعیــت آنارشــیک اســت«)والرت کننــد. خودیــاری �ن

ــر آن  ــل، دولت هــا را ب ن المل ــده نظــام ب�ی ــان؛ اصــل نظم دهن در واقــع، از نظــر نوواقع گرای

ان ظرفیتشــان، بــه وظیفــه اولیــه خویــش یعــین تقویــت  ن وا مــی دارد تــا بــدون توجــه بــه مــری

ــا  ــري، دولته ــد جامعه پذی ــت، در فراین ــد. در حقیق ــل کنن ــاري عم ــی و خودی ــدرت نظام ق

ــق انباشــت  ــه دیگــران، از طری ــه خــود و �ب اعتمــادي نســبت ب ــکاء ب ــد کــه ضمــن ات می آموزن

امکانــات بــراي جنگیــدن علیــه یکدیگــر، امنیــت خویــش را حفــظ نماینــد. از ایــن رو می تــوان 

ــاالت  ــه احتم ــد، هم ن می باش ــرت ــت وال ــی آن، کن ــع اص ــه واض ــا ک ــو واقع گراه ــه ن ــت ک گف

مربــوط بــه همــکاري میــان دولــت هــا را انــکار نمی کننــد. بلکــه معتقدنــد کــه همــواره دولــت 

ــان را  ــانند و استقاللش ــرش برس ــه حداک ــان را ب ــا قدرتش ــد ت ــکاري می کنن ــر هم ــا یکدیگ ــا ب ه
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ــه  ــل ب ــه دلی ــان کشــورها ب ــکاري می ــه هم ــد ک ــن، نوواقع گراهــا معتقدن ــد، بنابرای حفــظ کنن

وجــود آوردن صلــح نیســت بلکــه آنهــا بیشــرت بــراي کســب منافــع خــود همــکاري می کننــد. 

بــه عبــارت دیگــر، ایــن گــروه معتقدنــد؛ کــه همــکاري دولت هــا از آنجــا نــایسش می شــود کــه 

 .)167 :1389 ، آنهــا در ســایۀ ایــن همــکاري، عالقه منــد بــه حفــظ قدرتشــان هســتند. )عمــو�ی

ــط  ــل در محی ــرا�ی محتم ــگ، ماج ــوع جن ــال وق ــه احتم ــد ک ن معتقدن ــ�ی ــا همچن نوواقع گراه

ن اســت. بنابرایــن، حــیت اگــر دولتمــردان بــه دنبــال صلــح باشــند، ســاختار  هــرج و مرج آمــری

 ,Butterfield, H( .ــد ــوق بده ــگ س ــوی جن ــه س ــورها را ب ــد کش ــل، می توان ن المل ــام ب�ی نظ

)21 :1951

3-3-  قدرت هژمون

ــرا�ی از  ــب واقع گ ــداران مکت ــه نظــر می رســد طرف ــه ب ــر از اصــول و راهــکاری ک ــ� دیگ ی

ن الملــل باشــند، ایجــاد سیســتم هژمونیــک  طریــق آن درصــدد برقــراری صلــح در نظــام ب�ی

می باشــد. بحــث قــدرت هژمــون در دوره هــای مختلــف )در 4 مرحلــه( در ایاالت متحــده 

ین  ی شــد کــه در مرحلــه نخســت بــه دوران هژمــو�ن مطلــق نــام گرفــت، عالیرت مطــرح و پیگــری

و باالتریــن درجــه ممکــن، رضایــت عمومــی، اتفــاق نظــر و تفاهــم ایدئولوژیــک میــان قــدرت 

ال  ن الملــل لیــرب ن ســایر دولت هــای عضــو نظــام ب�ی نــری هژمونیــک و هم پیمانــان آن و 

ــا  ــایر دولت ه ــون و س ــط هژم ــر رواب ــرا�ی ب ــد جانبه گ ــن دوران، چن ــد. »در ای ــت آم ــه دس ب

ن الملــل در  ی میــان هژمــون و ســایر اعضــای نظــام ب�ی ن و درگــری ، ســتری حاکــم بــود و دشــمین

ــدار  ــا اقت ــراه ب ــو�ن هم ــت می شــد. یعــین هژم ــل تصــور رؤی ــن و قاب ــن درجــه ممک ن تری پای�ی

و اقنــاع. بــرای مثــال، ســالهای 1969-1945 بــه عنــوان دوران ایجــاد، تثبیــت و توســعة- 

صعــود- حاکمیــت هژمــو�ن مطلــق آمریــکا محســوب می شــود. طــی ایــن دوران، وفــور منابــع 

ی  عظیــم و عوامــل قــدرت آمریــکا بــه ایــن کشــور اجــازه داد تــا بتوانــد بــه راحــیت بــه پیگــری
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ــیایس  ــاد س ــام اقتص ــی و کی نظ ــع عموم ــدة مناف ن ــر گری ــه در ب ــادی ک ــت های اقتص سیاس

ــرا�ی  ــت های چند جانبه گ ــوان سیاس ــت عن ــه تح ی ک ن ــری ــد؛ چ ــدام کن ــد، اق ــل بوده ان ن المل ب�ی

ــه  ــه ب ــورد آنچ ــا در م ــدی، 1386: 51-52(. ام ــد« )پوراحم ــام گرفته ان ــاری ن ــادی و تج اقتص

ــه دوران  ــب ب ــه ترتی ــوان ب ــود، می ت ــوط می ش ــو�ن مرب ــا هژم ــول و پس ــو�ن در اف دوران هژم

ــاره  ــس از 1980( اش ــو�ن )دوران پ ــان هژم ــک )1979-1970( و دوران پای ــدرت هژمونی ــران ق بح

 ، وعیــت هژمونیــک- چندجانبه گــرا�ی کــرد؛ »زیــرا در ایــن دوران مؤلفه هــا و شــاخص های مرش

تفاهــم و اتفــاق نظــر حاکــم بــر روابــط دولــت هژمــون و ســایر دولت هــای عضــو سیســتم 

ــک  ــی و ایدئولوژی ــیایس، نظام ــادی، س ــاد اقتص ال در ابع ــرب ــل لی ن المل ــیایس ب�ی ــاد س اقتص

ابتــدا کم رنــگ و ضعیــف گردیــده و ســپس آرام آرام از میــان رفته انــد«. )پوراحمــدی، 1386: 

52( امــا در دوره چهــارم کــه دوران تجدیــد هژمــو�ن نامیــده شــده بعــد از حــوادث 11 ســپتامرب 

2001، نمــود پیــدا کــرده اســت دوره ای کــه بــا بــه قــدرت رســیدن نومحافظــه کاران در آمریــکا، از 

سیاســت های انزواگونــه کلینتــون )کــه بــه زعــم برخــی منجــر بــه وقــوع حــوادث 11 ســپتامرب 

دی آمریــکا در جهــان بودنــد  شــد( بــه شــدت انتقــاد شــد آنهــا قائــل بــه نقــش و جایــگاه راهــرب

کــه می بایســت بــه عنــوان نگهبــان و حافــظ جهــان آزاد نقــش ایفــا کنــد. هژمــو�ن بــا قــدرت 

خــام و ســخت ارتبــاط دارد. توانمندی هــای هژمــون بــه لحــاظ نظامــی آنقــدر زیــاد اســت کــه 

ن هژمــون از   تمــام عیــار علیــه آن راه بینــدازد. همچنــ�ی
گ

هیــچ دولــت دیگــری نمی توانــد جنــ�

 
گ

ــع مــادی برجســت� ن الملــل برخــوردار اســت و در حــوزه مناب ــری اقتصــادی در نظــام ب�ی برت

 .)7 :2006 ,Layne( .ــا� دارد خ

اندیشــمندان ایــن مکتــب معتقدنــد؛ دولــت نقــش اصــی را در سیاســت های جهــا�ن دارد 

و بــرای تحقــق سیاســت های خــود کــه همانــا کســب قــدرت بیشــرت جهــت رســیدن بــه امنیــت 

ورفــاه بیشــرت می باشــد، نیازمنــد افزایــش نفــوذ خــود از لحــاظ ســیایس، اقتصــادی، نظامــی، 

 و... در قالــب هژمــون برتــر را دارد.
گ

فرهنــ�

، اقتصــاد را بــه عنــوان ابــزار قــدرت، تلقــی کــرده و معتقدنــد  وان مکتــب واقع گــرا�ی پــری
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بــرای رقابــت بــر رس قــدرت و برقــراری تــوازن قــوا، بایــد همکاری هــا در ســطح جهــا�ن صــورت 

د تــا از ایــن ابــزار، اســتفاده بهینــه ای بعمــل آیــد. مطابــق ایــن دیــدگاه، آن طــور کــه در  گــری

ــون  ن مي کــرد اکن ن الملــل تعیــ�ی ــام ب�ی ــورها را در نظ ــگاه کش ــدرت نظامــي، جای گذشــته ق

ن الملــیی قــدرت، اهمیــت  ن رتبــه کشــورها در سلســله مراتــب ب�ی ن در تعیــ�ی عوامــل دیگــري نــری

ــادي  ــت اقتص ــه امنی ــده ک ــود آم ــه وج ــي ب ایط ، رسش ــا�ن ــال ح ــالوه، در ح ــه ع ــد. ب یافته ان

کشــورها بــر امنیــت نظامــي تفــوق یافتــه اســت. )Orban, 2008: 8( در ایــن خصــوص قــدرت 

ــد نفــوذ خــود را در  ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــب هژمــون مطــرح مــی شــود ت اقتصــادی در قال

ی نایــل شــود. بنابرایــن، گفتــه می شــود  اقتصــاد جهــا�ن ارتقــا داده و بــه کســب منافــع بیشــرت

ــدرت  ــر ق ــالوه ب ــدرت قاهــره را داشــته باشــد الزم اســت ع ــد ق ــه کشــوری بتوان ــرای اینک ب

ن داشــته باشــد و بــرای ایــن کار بایــد مهــار اقتصــاد  ســیایس و نظامــی، قــدرت اقتصــادی را نــری

جهــا�ن را بــه دســت گرفتــه و چنــان موقعیــیت را بــرای خــود ایجــاد نمایــد کــه بتوانــد اقتصــاد 

ن تحــت هدایــت و ســیطره خــود نــگاه دارد.  ســایر کشــورها را نــری

ــرا�ی  ــب واقع گ ــاخه های مکت ــر ش ــل، از زی ن المل ــط ب�ی ــک در رواب ــات هژمونی ــوری ثب »تئ

ال، مســتلزم مدیریــت  ن الملــی لیــرب اســت کــه طبــق آن، جریــان منظــم و باثبــات اقتصــاد ب�ی

ن الملــل،  یــک قــدرت برتــر اســت. طبــق تئــوری ثبــات هژمونیــک، از آنجــا کــه عرصــه روابــط ب�ی

ن از آنجــا  عرصــه رقابــت و نــزاع دولت هــا )دولــت ـ ملت هــا( بــر رس قــدرت اســت و همچنــ�ی

ن تابــع معــادالت قــدرت  ن الملــل نــری کــه قــدرت پدیــده ی نســیب اســت، جریــان آزاد اقتصــاد ب�ی

ــع  ن توزی ــری ــدرت ن ــع ق ــوع توزی ــب ترین ن ــد. مناس ــق نمی یاب ــر�أ تحق ــت نام ــا دس ــت و ب اس

ن الملــل، نظــم مــورد نظــر ایــن تئــوری،  هژمونیــک آن اســت. در تاریــخ اقتصــاد ســیایس ب�ی

ی بریتانیــا و پــس از جنــگ  دو بــار تحقــق یافتــه اســت: نیمــه دوم قــرن نوزدهــم بــه رهــرب

لــو، 1385: 1(. ی ایاالت متحــده« )قنرب جهــا�ن دوم بــه رهــرب

ــت  ــد از اندیشــه های کن ــب اســت، وی هرچن ــن مکت ــداران ای ــ� از طرف ن ی ــ�ی ــرت گیلپ راب

ن و همینطــور چالــرز کینــدل برگــر، بســیار تاثــری پذیرفتــه اســت. امــا در نظریــه او ضمــن  والــرت
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ن در  ــری ــدی ن ــای جدی ــم و صورت بندی ه ــا مفاهی ــده ت ــالش ش ــان، ت ــه های آن ــق اندیش تلفی

بــاره فهــم مســائل جهــا�ن و نقــد جها�ن شــدن ارائــه شــود. وی معتقد اســت کــه در دوران پس 

ال براســاس محوریــت یــک قــدرت  ن الملــل لیــرب از جنــگ جهــا�ن دوم یــک نظــام اقتصــاد ب�ی

ــه اصــی اســتوار اســت؛ اوال؛ وجــود یــک قــدرت  هژمــون شــکل گرفتــه اســت کــه برســه پای

ن الملــل، بایــد  هژمــون، وی معتقــد اســت جهــت تثبیــت و موفقیــت یــک نظــام اقتصــاد ب�ی

؛ »قــدرت  ن ی کنــد. بــه نوشــته گیلپــ�ی یــک قــدرت هژمــو�ن وجــود داشــته باشــد تــا آن را رهــرب

ن کاالهــا و امکانــات عمومــی یــک نظــام تجــاری  ن و تامــ�ی ، مســئولیت تضمــ�ی هژمــون یــا رهــرب

آزاد و ثبــات پــویل آن را برعهــده دارد«. )Gilpin, 1987:44( بــر اســاس ایــن نظریــه، یــک نظــام 

ال، نمی توانــد خــود نــگاه دارنــده باشــد، بلکــه در بلنــد مــدت بایــد از طریــق  اقتصــادی لیــرب

ک؛ کشــورهای عضــو  اقدامــات اقتصــادی یــک قــدرت برتــر حفــظ شــود. ثانیــا؛  منافــع مشــرت

ن الملــی، ادامــه  ن الملــل، درصــور�ت بــه همــکاری خــود بــا ایــن نظــام اقتصــاد ب�ی سیســتم ب�ی

، اگــر اکــرش اعضــای سیســتم  � در آن مشــاهده کننــد. بــه عبــار�ت می دهنــد کــه منافــع مشــرت

ی  احســاس نکننــد کــه مشــارکت در رژیــم هــا و ســاختارهای نظــام، متضمــن منافــع بیشــرت

ان همــکاری آنهــا بــه حداقــل رســیده و هزینه هــای قــدرت هژمــون بــرای  ن بــرای آنهاســت، مــری

حفــظ ثبــات سیســتم بســیار افزایــش خواهــد یافــت . از ایــن رو مشــارکت در نظــام اقتصــاد 

ــا؛ تعهــد  ک اســت ثالث ــر رسحداقــی از منافــع مشــرت ن مســتلزم تفاهــم ب ــری ــو�ن ن ــا�ن کن جه

، اوال؛ بایــد  ی نظــام اقتصــاد جهــا�ن ایدئولوژیــک بــه ایدئولــوژی حاکــم؛ قــدرت جهــت رهــرب

وعیــت ایدئولوژیــک برخــوردار باشــد ثانیــا نســبت بــه آن ایدئولــوژی متعهد باشــد. چرا  از مرش

کــه در ســایه هژمــو�ن ایدئولوژیــک اســت کــه قــدرت مســلط می توانــد حمایــت و همــکاری 

ســایر قدرت هــا را بــه خــود جلــب کــرده و آنهــا را بــا سیســتم ســازگار کنــد. )ســلیمی، 1384 

:142-144(. وی معتقــد اســت،«قدرت هژمــون براســاس قــدرت ســیایس و نظامــی خــود نظام، 

د و بــا اســتفاده از نفــوذ ســیایس خــود، اقتصــاد ســیایس  ن الملــل را برعهــده می گــری ی ب�ی رهــرب

.)3 :2000 ,Gilpin ( »ال را در عرصــه جهــا�ن بــه وجــود مــی آورد لیــرب
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4- دیدگاه مکتب اسالم در خصوص صلح

 تعامــل افــراد انســا�ن بــا محــور قــرار دادن اصــل صلــح و ثبــات 
گ

ن چگونــ� اســالم در تبیــ�ی

وان خویــش را بــه رعایــت آرامــش و ســالمت فراخوانــده و هــر اقدامــی کــه  در جوامــع، پــری

وی از گامهــای شــیطان دانســته اســت:  صلــح و ســالمت جامعــة مؤمنــان را بــر هــم زنــد را پــری

ــْیَطاِن ِإنَّــُه َلُکــْم َعــُدوٌّ  ِبُعــواْ ُخُطــَواِت الشَّ ــًة َوالَ تَتَّ ــْلِم َکآفَّ ِ السِّ
ِذیــَن آَمُنــواْ اْدُخُلــواْ �ن »یـَـا أَیَُّهــا الَّ

 در صلــح و آشــیت درآییــد و از 
گ

« )بقــره)2(: 208(؛ اى کســا�ن کــه ایمــان آورده ایــد، همــ� ٌ ن ِبــ�ی مُّ

وى نکنیــد کــه او دشــمن آشــکار شماســت. گامهــاى شــیطان، پــری

ــو  ــا در پرت ــش، تنه ــح و آرام ــه صل ــود ک ــتفاده می ش ن اس ــ�ی ــه چن یف ــة رسش ــوم آی از مفه

، جنــگ، ناامــین و اضطــراب برچیــده  ن غــری دیــین ایمــان امکان پذیــر اســت و بــه اتــکای قوانــ�ی

ی، امیــال و یــا جهالت هــای انســا�ن اســت؛  ن بــرش نخواهــد شــد؛ زیــرا رسچشــمة همــة قوانــ�ی

وی معنــوی  امــری کــه، همــواره عامــل ایجــاد کشــمکش هــا و تضادهــا بــوده اســت و اگــر نــری

ازی، 1374، ج2:  ل نکنــد، صلــح، غــری ممکــن خواهــد بــود )مــکارم شــری ایمــان، آدمــی را کنــرت

82( و تعبــری »کافــة« ناظــر بــر ایــن اســت کــه اســتثنا�ی در قانــون صلــح نیســت و جنــگ بــر 

خــالف تعلیمــات اســالم و قــرآن بــوده و جــز بــه شــکل تحمیــی تصــور نمی شــود )همــان، 

ــه  ــت ک ــناخیت اس ــناخیت و انسان ش ــا�ن هسیت ش ــالم دارای مب ــرا�ی در اس ج10: 364(. صلح گ

ــه می شــود. ــه بــرریس آن دو پرداخت ــل ب در ذی

1-4- هستی شناسی

ــرا�ی را ســامان می دهــد، دو  ــان صلح گ ــه بنی ــر هسیت شــنایس اســالمی ک ــم ب اصــول حاک

مــورد اســت:

توحید

هدفمندی جهان
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1-1-4- توحید

یــن  اســالم بــا تکیــه بــر بنیــاد فکــری توحیــدی و اعتقــاد بــه خالقیــت خداونــد یکتــا، مهمرت

قــدم در تنظیــم روابــط انســانها را برداشــته اســت. در جهان بیــین اســالمی، توحیــد، 

ــت و قــدرت  ــه وحدانی ــاد ب ــد و اعتق ــان اســت. مســألة توحی ــه جه اســاس نگــرش انســان ب

 فــردی و اجتماعــی بــه عمــل بــر مقتضــای ایــن بــاور ســوق 
گ

مطلــق الهــی، انســان را در زنــد�

وع و نقطــة پایــان اســت کــه تمامــی حیطه هــای عملکــرد آدمــی  می دهــد. توحیــد، نقطــة رسش

ــل،  ن دلی ــه همــ�ی ــد. ب ی می نمای ن گرایش هــای او را در عرصه هــای مختلــف، رهــرب ــ�ی و همچن

ی  عمــل به مقتضــای دســتورات برگرفتــه از تفکــر توحیــدی اســالمی، نقــش  مهمــی در جلوگــری

ــا دارد. ــا و تعارضه ــروز جنگ ه از ب

وان مکتــب توحیــد بــر ایــن امــر ملزمنــد کــه وحــد�ت بــر مبنــای کرامــت انســا�ن ایجــاد  پــری

اتژی ســیایس خــود را بــر مبنــای حفــظ صلــح و ســلم  کننــد. بــر ایــن اســاس، اســالم، اســرت

ــُه یَْدُعــو ِإیَل  وان مکتــب الهــی را بــه »دارالســالم« فــرا می خوانــد: »َوالّل طراحــی نمــوده، پــری

ْســَتِقیٍم« )یونــس)10(: 25(؛ و خداونــد بــه رساى  اٍط مُّ ــالَِم َو یَْهــِدی َمــن یََشــاء ِإیَل ِ�َ َداِر السَّ

ــه راه  صلــح و ســالمت دعــوت می کنــد و هــر کــس را بخواهــد )شایســته و الیــق باشــد(، ب

ــد. ــت می نمای ــت هدای راس

و�ن از  بنیــاد فکــری توحیــدی، عــالوه بــر اینکــه گوناگــو�ن عقایــد مختلــف را در بعــد بــری

یعــی اســت؛ چــرا کــه  ن ترش  قوانــ�ی
گ

، محــور اصــی هماهنــ� ن میــان بــر مــی دارد، از درون نــری

یــع شــده اند. در نتیجــه هیچ گونــه تعــارض و  ن اســالمی بــر محــور توحیــد ترش همــة قوانــ�ی

ــه ای  ــه در جامع ــل، چنانچ ن دلی ــ�ی ــه هم ــود. ب ــت نمی ش ــا یاف ــان آنه ــو�ن ای در می ــا ناهمگ ی

روابــط انســانها و از جملــه اطاعت پذیــری آنهــا بــر پایــة تعالیــم وحدت بخــش الهــی تنظیــم 

ــر  ــا، تفک ــع تنه ــد. در واق ــد آم ــش نخواه ــاً پی ها اساس ن ــتری ــا و س ــیاری از جنگ ه ــردد، بس گ

توحیدمــدار اســت کــه ظرفیــت رســاندن جامعــه بــه صلــح را داراســت.
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ن نابرابریهــا و اختالفهــا  ن  رفــ�ت امــام خمیــین )ره( تفکــر توحیــدی اســالمی را عامــل از بــ�ی

می دانــد و لغــو امتیازهــا�ی کــه محــور بســیاری از تشــتت ها اســت را از نتایــج تمســک 

ــان  ــه ایش ، 1386، ج5: 81 و388(؛ چنانک ــین ــام خمی ــد )ام ــر�ن می نمای ــد مع ــل توحی ــه اص ب

تجــی صلــح پایــدار را در اجتمــاع توحیدمــداری می دانــد کــه در آن، خدامحــوری، جایگزیــن 

ن انســانیت، ارزشــهای  نفســانیت و خودمحــوری اســت )همــان، ج1: 34(. شــهید مطهــری نــری

اخــال�ت و صلح گــرا�ی را منحــرص در طریــق توحیــد معــر�ن کــرده، می نویســد: »انســانیت اگــر 

بنــا بشــود روى اصــل پایــدارى بنــا شــود، بایــد روى اصــل توحیــد ســاخته گــردد.

تفکــر اصیــل اســالمی می خواهــد در ســایة صلــح و امنیــت، رهیافــیت جهان شــمول بــرای 

انســانها ارائــه نمایــد؛ چــرا کــه در اندیشــة اســالمی، الزامــات فــردی و اجتماعــی غایت مــدار 

 را به دنبــال دارد و ایــن امــر در توجــه به ســوی 
گ

نهفتــه اســت کــه میــل بــه وحــدت و یگانــ�

وحدانیــت خــدای متعــال و حاکمیــت دیــن حــق متجــی می شــود.

2-1-4- هدفمندی جهان

برخــالف مادی گرایــان کــه جریــان ادارة جهــان را بــدون غایــت می داننــد، از منظــر 

ــده  ــوده آفری ــام )6(: 73(، بیه ــل)16(: 3 و انع ــوده )نح ــق ب ــه ح ــیت ب ــان هس ــالم، جه اس

ــرای هــدف و غــرض مشــخی  ــا� تشــکیل دهندة آن ب نشــده اســت و تمامــی اجــزاء و عن

ــزای آن،  ــت و اج ــمان، طبیع ن و آس ــ�ی ــت زم ــران)3(: 190-191( و خلق ــده اند )آل عم ــق ش خل

ــه)45(: 12و13 و  ــره)2(: 29 و جاثی ــت )بق ــوده اس ــه او ب ــت ب ــان و خدم ــر انس ــه به خاط هم

نحــل)16(: 12 و لقمــان)31(: 20(

هدفمنــدی خلقــت و وحــدت در غایــت حرکــت کاروان انســانیت به ســوی کمــال مطلــق، 

ن و الجــرم رفتارهــای فــردی و اجتماعــی انســانها   در قوانــ�ی
گ

از اســایس ترین بنیانهــای هماهنــ�

ن اصــل اســایس اســت کــه موجــب می گــردد بســیاری از تعارضهــا در بینــش،  می باشــد. همــ�ی
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ــه جنــگ  ــل از اینکــه انســان تصمیــم ب ــرود و قب ن ب ــ�ی گرایــش و کنش هــای یــک انســان از ب

د، منطــق جنــگ از او گرفتــه شــود. بگــری

از ســوی دیگــر، کــیس کــه عقیــده ای بــه هدفمنــدی عالــم نــدارد و یــا قائــل بــه تکــرش و 

اختــالف در غایــات باشــد، در درون خــود بنیــان تعارضهــا و جنگ هــا را ســامان داده اســت. 

ایــن نکتــه بــا تدبــر در آیــة7 ســورة مبارکــة هــود کــه در آن ابتــال و آزمایش انســان برای رســیدن 

یــن اعمــال، هــدف خلقــت معــر�ن شــده اســت، بهــرت روشــن  بــه کمــال نهــا�ی و انجــام بهرت

می شــود: »أََفَحِســْبُتْم أَنََّمــا َخَلْقَناُکــْم َعَبًثــا َوأَنَُّکــْم ِإَلْیَنــا اَل تُرَْجُعــوَن«؛ آیــا پنداشــتید کــه شــما 

را بیهــوده آفریده ایــم و اینکــه شــما به ســوى مــا بازگردانــده نمی شــوید. )مؤمنــون)23(: 115(

ن هــم، غایــت  بــر مبنــای هدفمنــدی جهــان خلقــت و بــر اســاس قاعــدة تکامــل بــرای زمــ�ی

و فایــده ای اســت کــه بایســیت بــه کمــال الیــق بــه خــود برســد و معلــوم اســت کــه فایــدة 

د و آن،  ، ایــن اســت کــه کلمــة توحیــد و اســالم، رستــارس آن را فــرا بگــری ن ن و اهــل زمــ�ی زمــ�ی

 ، ن اصفهــا�ن یــف ـ اســت )بانــو امــ�ی همــان موقــع ظهــور مهــدی ـ عجــل هللا تعــایل فرجــه الرش

1403ق، ج6: 37(

ــن  ــردد و ای ــر گ ــودات دای ن موج ــ�ی ــی ب ــح عموم ــه صل ــت ک ــن اس ــه ای ن ب ــ�ی ــتکمال زم اس

ن باشــد رّس اینکــه بایســیت  قاعــدة الیتغــری در تمــام موجــودات حکم فرماســت و شــاید همــ�ی

امــام دوازدهــم در آخرالزمــان، پــس از غیبــت طــوال�ن ظاهــر گــردد: »یمــالأ االرض قســطاً و 

عــدالً کمــا ملئــت ظلمــاً و جــوراً« )همــان، ج13: 116، 117 و 230(. هدفمنــدی عالــم هســیت 

ــر،  ن ام ــ�ی ــت و هم ــدام واری آن اس ــدت ان ــین وح ــان؛ یع ــی جه ــدت واقع ــل وح ــد اص مؤی

 و الجــرم آرامــش و آســایش انســان خواهــد بــود. منظــور 
گ

عامــل اصــی در ایجــاد هماهنــ�

ــا�ن  ــا کس ــد و ی ــا باش ــدة جنگ ه ، بازدارن ــرا�ی ــه کمال گ ــت ک ــن نیس ــم، ای ــدی عال از هدفمن

ــد؛ بلکــه مــراد، مســری  ــزاع نمی کنن ــا یکدیگــر ن ــچ گاه ب کــه مدعــی کمال خواهــی هســتند، هی

ــال  ــان در ح ــر، جه ــری دیگ ــت. به تعب ــایل اس ــدف متع ــک ه ــوی ی ــیت به س ــت کی هس حرک
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ــد. ــم می کن ــا�ن را فراه ــع انس ــح جوام ــات و صل ــرت ثب ــه بس ــت ک ی اس ــری  فراگ
گ

ــ� کمال یافت

ازایــن رو، همان گونــه کــه در نظــام کائنــات، هــر پدیــده ای بــه کمــال مطلــوب خــود مــی رســد 

، مقدمــه ای بــرای کمــال انســان به شــمار مــی رود، انســان،  و کمــال مطلــوب اجــزای هســیت

 و همســازی 
گ

ن رسانجــام بــه کمــال مطلــوب خویــش؛ یعــین هماهنــ� حکومــت و جامعــه نــری

بــا نظــام هســیت نایــل خواهــد شــد.

در مجمــوع بایــد گفــت کــه توحیــد در خلقــت و در هدفمنــدی آن و نظام منــدی و 

ــو  ــه اســالم می خواهــد انســان در پرت ــن اســت ک ــر ای ــه بیانگ ، هم ــودن هســیت قانون مدارب

ــه  ــد ک ــین خداون ؛ یع ــیت ــق هس ــال مطل ــوی کم ــح به س ــش و صل ــا آرام ن ب ــ�ی  قوان
گ

ــ� هماهن

یــن روش برای  غایــت آن اســت، حرکــت کنــد. بنابرایــن، صلــح و آرامــش در تفکــر اســالمی بهرت

 مبــدأ آفرینــش، 
گ

رســیدن بــه هــدف خلقــت جهــان و انســان اســت؛ چنانکــه تعــدد و چندگانــ�

ــُه َلَفَســَدتَا« )انبیــاء)21(: 22(،  موجــب فســاد و هرج ومــرج اســت: »َلــْو َکاَن ِفیِهَمــا آِلَهــٌة ِإالَّ اللَّ

ن بــه  عنــوان عضــوی از مجموعــة هســیت نمی توانــد جــز در ســایة صلــح و آرامــش  انســان نــری

بــه کمــال بایســتة خــود دســت یابــد.

2-4- انسان شناسی

ــف  ــاد مختل ــت، ابع ــا�ن اس ــتاوردهای وحی ــر دس ــین ب ــه مبت ــالمی ک ــنایس اس در انسان ش

ــی،  ــمی، روح ــاد جس ــة ابع د و از هم ــری ــرار می گ ــر ق ــد نظ ــل م ــور کام ــان به ط ــود انس وج

دنیــوی و اخــروی او ســخن بــه میــان مــی آیــد. انسان شــنایس اســالمی عــالوه بــر ســاماندهی 

ــان  ــه انس ــد ک ــه می نمای ــری را ارائ ــن و خطاناپذی ــای متق ــان، آموزه ه ــیت انس ــام معرف نظ

ــدا�ی  ــت خ ــان دارای روح و خلق ــرد، انس ــن رویک ــت. در ای ــره اس ی از آن �ب به ــرش ــنایس ب ش

)59(: 23(. در نگــرش اســالمی،  )حجــر)15(: 29( کــه منبــع ســلم و امــن اســت، می باشــد)حرش

صلح گــرا�ی به عنــوان یــک اصــل، ریشــه در جایــگاه تکویــین انســان دارد کــه در محورهــای کی 
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زیــر، قابــل بــرریس اســت:

- کرامت انسان

- برابری در خلقت انسان ها

- گرایش های فطری و طبیعی انسان ها

- عقل و نقش آن در صلح گرا�ی

1-2-4- کرامت انسان

ــایة »روح  ــه در س ــت ک ــده ای اس ــوع برگزی ــان ن ــرآن«، انس ــنایس ق ــاس »انسان ش ــر اس ب

ــا  ــْد َکرَّْمَن ــوان »َوَلَق ــه عن ــره)2(: 31(، ب ــی )بق ــمای اله ــم اس « )ص )38(: 72( و تعلی ــدا�ی خ

ــای  ــرد را مبن ــت ف ــه اصال ــد آنان ک ــت. هــر چن ِ آَدَم« )ارساء )17(: 70( مفتخــر شــده اس
ــین بَ

ن بــر اهمیــت و ارزش انســان تأکیــد مــی  نظریــات انســان شناســانة خــود قــرار داده انــد نــری

 ، ــناخیت ــناخیت و ارزش ش ــور معرفت ش ــل و در مح ــر و عم ــام نظ ــان را در مق ــد و انس  کنن

 ، مــالک  صحــت و ســقم خــری و رسش قــرار مــی دهنــد، امــا در ایــن مکاتــب، کرامــت انســا�ن

تنهــا در قلمــرو دنیــا و ســود دنیــوی معنــا مــی یابــد و آن هــم، کرامــیت اســت کــه بــا حــواس 

ــوی آن احســاس شــود. آدمــی درک شــده، منفعــت دنی

ن در ایــن مکاتــب، ارضــای تمایــالت و خواهش هــای انســا�ن  بدیــن ســبب، منشــأ آزادی نــری

 و دورشــدن از کرامــت انســا�ن و نــزاع بــرای رســیدن بــه 
گ

ن امــر، عامــل فرومایــ� اســت و همــ�ی

 
گ

، دلبســت� خواســته های نفســا�ن اســت. حــال آنکــه انســان کریــم از منظــر تعالیــم وحیــا�ن

ــود را �ب ارزش  ــه ش ــا در آن خالص ــان، تنه ــه انس ــگاه ک ــوی را آن ــای دنی ــا و ارزش ه ــه دنی ب

ــرای او  ــات و آنچــه ب ــن ســبب، خــود را از محرم ــی، 1412ق، ج1: 25( و بدی ــدارد )دیلم می پن

نقــص و کوچــ� اســت؛ همچــون ظلــم و خودخواهــی کــه منشــأ جنــگ مذمــوم اســت، دور 

می ســازد )نــوری، 1408ق، ج11: 268( و ایــن اســت کــه از نظــر اســالم در میــان انســانها، کــیس 
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ی داشــته باشــد )حجــرات)49(: 13(. ی اســت کــه تقــوای بیشــرت ام بیشــرت دارای کرامــت و احــرت

د،  بنابرایــن، انســا�ن کــه کریــم خلــق شــده اســت؛ چنانچــه رفتــاری کریمانــه را در پیــش گــری

ــرای  ــی ب ــد و خــود عام ن می کن ، پرهــری ن ــگ و ســتری ــم و ســتم و جن ــه تعــرض، ظل از هرگون

ــگاه انســا�ن و کرامت مــدار  ی خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، ن ن منازعــات بــرش ازمیان برداشــ�ت

ــالمی،  ــگاه اس ــر در ن ــت. اگ ــانها اس ــه انس ــدی ب ــع از تع ــود، مان ــان خ ــه همنوع ــان ب انس

ــاو�ت  ــر تف ــا یکدیگ ــا�ن ب ــت انس ــل کرام ــه در اص ــتند ک ــمندی هس ــودات ارزش ــانها موج انس

ن عوامــل نابود کننــدة زمینه هــای ارتقــای روحــی  ، ازمیان برداشــ�ت ندارنــد، وظیفــة هــر انســا�ن

ــم،  ــان کری ــت. انس ــداز اس ــای خانمان بران ــون جنگ ه ــانها، همچ  انس
گ

ــ� ــال�ت و فرهن و اخ

خلیفــة خــدا�ی اســت کــه مظهــر ســالم و امنیــت و آرامــش اســت و رســیدن بــه ایــن مقــام 

ــة صلح مــداری  ن روحی ــا�ن و اســلوب های ســلم و صلــح و داشــ�ت ــه مب ــق ب ــا تخل واال، جــز ب

میــر نمی باشــد.

2-2-4- برابری در خلقت انسان ها

اســالم، خلقــت انســان را بــه مبــدأ و اصــل یکســا�ن نســبت می دهــد. بدیــن ترتیــب توجــه 

ــری ای  ــارات ظاه ــازات و افتخ ــودن امتی ــانها، موهوم ب ــری انس ــان و براب ــش همس ــه آفرین ب

ی کشــانده اســت، آشــکار  ــا یکدیگــر و اختــالف و درگــری کــه بــرش را بــه تفاخــر و رویــارو�ی ب

می ســازد )نســاء)4(: 1(. خداونــد متعــال، اختــالف و تمایــز ظاهــری انســانها را عامــل شــناخت 

ــد )حجــرات)49(: 13( ــوا می دان ــری را در تق ــد و برت و بینــش معــر�ن می کن

ایــن امــر مهــم کــه در تمامــی ادیــان آســما�ن بــه آن اشــاره شــده اســت، �ب تردیــد نقــش 

ــع  ــا در جوام ی از جنگ ه ــری ــا و جلوگ ــع تزاحم ه ــکاری در رف ــل ان ــری قاب ــم و غ ــیار مه بس

ی دارد؛ چــرا کــه بســیاری از اختالفــات و تشــتت ها، معلــول اســتعال، اســتبداد و  بــرش

خودبرتربیــین اســت؛ حــال آنکــه خداونــد متعــال بــا توجــه  دادن بــه وحــدت آفرینــش و نفــی 

د مؤثــری را در بســط صلــح و ثبــات ارائــه می نمایــد. هرگونــه برتــری نــژادی و قومــی ، راهــرب
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3-2-4- گرایش های فطری و طبیعی انسان

ن ـ می باشــد )ابن منظــور 1414ق، ج5: 55(.  ــای شــکاف�ت فطــرت از ریشــة »فطــر« ـ به معن

ــه تعریــف شــده اســت: »الفطــرة الخلقــة الــیت علیهــا  در »أقــرب المــوارد«، فطــرت این گون

المولــود �ن رحــم امــه«؛ فطــرت، بــه مقتضــای آفرینــیسش گوینــد کــه مولــود در رحــم مــادر 

بــر ]اســاس[ آن آفریــده شــده اســت و یــا فطــرت، همــان صفــیت اســت کــه هــر موجــودی از 

، �ب تــا،  ج2: 933(. تــو�ن ابتــدای خلقتــش از آن برخــوردار اســت )رسش

از نظــر اســالم، همــة انســانها پیــش از رســوخ ملــکات مختلــف در جــان آنهــا و در 

ــة  ــه در هم ــد ک ــا�ی دارن ــتند  و گرایش ه ک هس ــرت ــیت مش ــت و ماهی ــد، دارای هوی ــدو تول ب

 ، ، خداپرســیت ــا آنهــا و در درون آنهاســت. خداجــو�ی دورانهــا و در همــة مکانهــا و جوامــع ب

 ، ، زیبا�ی خواهــی و فضیلت طلــیب خواهــی، کمال جــو�ی ، خری عدالت خواهــی، صلح طلــیب

ــی از  ــه برخ ــا ب ــد. در اینج ــان ها می باش ــه انس ــری هم ک فط ــرت ــای مش ــیسش از گرایش ه بخ

تمایــالت و گرایش هــای فطــری کــه می تواننــد در موضــوع مبــا�ن صلــح، مــورد اســتناد قــرار 

ــود: ــاره می ش ــد، اش ن گری
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ــراردادن  ــا ق ــد ب ــت و خداون ــان اس ــیب انس ــا�ن صلح طل ــ� از مب ــری، ی ــی فط کمال خواه

ایــن گرایــش در وجــود همــة انســانها، آنهــا را از درون به ســوی برقــراری صلــح، هدایــت کــرده 

ن و یک ســویه طلب کــردن  اســت. اگرچــه برداشــت های نادرســت از کمــال و یــا محدود انگاشــ�ت

ها باشــد، امــا چنانچــه کمال خواهــی بــر اســاس  ن کمــال می توانــد عامــی بــرای جنگ هــا و ســتری

برداشــت اســالم از غایــت انســان صــورت پذیــرد، عامــل مؤثــری بــرای برپــا�ی صلــح و رفــع 

ــرای برقــراری  وع اســالمی، ب ــر ایــن اســاس، حــیت جنگ هــای مــرش منازعــات خواهــد بــود. ب

کمــال مطلــق انســان و رســیدن بــه صلــح همه جانبــه و پایــدار، جنبــة ارزیسش پیــدا می کنــد.

میــل بــه حیــات جاودانــه، یــ� از بنیانهــای صلح طلــیب اســت؛ چــرا کــه ایــن امــر، تنهــا در 

ن امــر، گاه  برقــراری صلــح و امنیــت بــرای عمــوم انســانها حاصــل می گــردد؛ اگــر چــه همــ�ی

ــدون معــارض  ــات ب ــح نمــود حی ــن، صل ــردد. بنابرای ن گ ــری ــا�ی ن ــا�ی جنگه ــد عامــل برپ می توان

 در حیــات اســت کــه انســانها بــر اســاس فطــرت الهــی خویــش، همــواره 
گ

یــا همــان جاودانــ�

طالــب آن هســتند.

ــت و  ــزان اس ــد گری ــت باش ــه حقیق ــول او ب ــع وص ــه مان ــری از آنچ ــور فط ــان به ط انس

می کوشــد تــا موانــع خــود را در نیــل بــه حقیقــت و شــناخت، برطــرف ســازد. حقیقت جــو�ی 

یــن بنیــان تســالم و  و خضــوع عمومــی انســانها در برابــر واقعیت هــا و حقایــق، مهمرت

ــا  ــة جنگ ه ــوان هم ــه نمی ت ــد. اگرچ ــا می باش یه ــا و درگری ــیاری از نزاعه ــاب بس فصل الخط

ــح  ــدون شــک، صل ــا ب ــن خصوصیــت فطــری دانســت؛ ام ــر روی ای ن ب ــایسش از پاگذاشــ�ت را ن

ــع  ــردن موان ن ب ــان و ازب�ی ــو�ی انس ــرت حقیقت ج ــه فط ــه ب ــدون توج ــی ب ــت اجتماع و امنی

، محقــق نمی گــردد.  حقیقت خواهــی فطــری انســان، او   انســا�ن
گ

تجــی و تظاهــر ایــن ویــژ�

ــد و  ــار نزنن ــر انســانها فطــرت الهــی خــود را کن ــح ســوق می دهــد؛ یعــین اگ را به ســوی صل

ــه  حقیقــت کــه واحــد و عامــل  تعصــب و جمــود را کــه مانــع حق خواهــی اســت وانهنــد، ب

ــد. ــت می یابن ــت، دس ــح اس ــدت و صل وح
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یهــا همــواره امنیــت و آســایش را از  جنــگ و نــزاع، بــا راحــیت و آســایش تنــا�ن دارد و درگری

ن می توانــد  ی ســلب نمــوده  اســت. انســان در صلــح و همزیســیت مســالمت آمری مجتمــع بــرش

ــه آن  ــان متوج ــا�ن انس ــه زم ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــت آورد. البت ــایش را به دس ــاه و آس رف

می شــود کــه دیگــری در مقــام مزاحمــت بــا حقــوق حیــا�ت او برآمــده باشــد، آن وقــت اســت 

ی از آن و دفــاع از حــق خــود می نمایــد و ایــن معنــا، مراتــیب دارد کــه  وع بــه جلوگــری کــه رسش

ــد  ــگام، هــر چن ــن هن ، 1361، ج4: 105(. در ای ــا�ی ــگ و کارزار اســت )طباطب ــا جن ــ� از آنه ی

ــه و  ــوق حق ــاع از حق ــرای دف ــا ب ــی رود، ام ــان م ــی از می ــور مقطع ــیت به ط ــایش و راح آس

، 1419ق: 315-216(. ــه ثبــات خــود، مطلــوب فطــری اســت )القــر�ن رســیدن ب

، صلــح، آرامــش   را می پذیــرد کــه در �پ آن، راحــیت
گ

ــر ایــن اســاس، اســالم، تنهــا جنــ� ب

پایــدار و رضــای الهــی در مســری کمــال و ســعادت انســانیت باشــد و ســایر جنگ هــا را 

جنگ هــای شــیطان می دانــد )نســاء)4(: 76( و ایــن بــر خــالف دیدگاهــی اســت کــه در 

خصــوص ماهیــت جنــگ، معتقــد اســت: »جنــگ، یــک امــر عــادی اســت و صلــح، امــری 

غــری عــادی تلقــی می شــود« )گاســتون، 1364: 11(.

4-2-4- عقل و نقش آن در صلح گرایی

ع و وحــی، حســن و قبــح افعــال را درک کنــد.  عقــل می توانــد فــارغ از راهنما�ی هــای رسش

قبیح بــودن جنــِگ ظالمانــه و حســن بودن صلــح و امنیــت، یــک حکــم مســتقل عقــی اســت 

و عقــل در داوری، نســبت بــه صلح طلــیب انســان، مســتقل عمــل می کنــد. تعالیــم اســالم 

و�ی  از یک ســو آدمــی را بــه خردگــرا�ی و عقالنیــت فــرا می خوانــد و از ســوی دیگــر، خــرد را نــری

ــای  ــا و کنش ه ــا، رفتاره ــوی باوره ــوی، به س ــین و دنی ــور دی ــان را در ام ــه انس ــد ک می دان

صحیــح ســوق می دهــد؛ به گونــه ای کــه هــر چــه انســان در حیطــة باورهــا و رفتارهــا، بیشــرت 

ی  ن د، حیــات فــردی و اجتماعــی وی از ســالمت، خشــونت پرهری از راه کارهــای عقــال�ن بهــره گــری
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گ

و صلح مــداری افزون تــری بهــره خواهــد گرفــت.در یــک نــگاه کی بــه بازتــاب عقــل در زنــد�

، ظهــور و بــروز عقــل و خــرد انســا�ن را در چنــد عرصــه می تــوان نظــاره کــرد: بــرش

ــورد توجــه  ــت، م ــیب در هــر ســه حــوزة عقالنی ــه صلح طل ــت ک ــوان گف ــوع می ت در مجم

ــة  ــه ارائ ــددی ب ــفی متع ــری و فلس ــای فک ــل، نظامه ــری عق ــازمان نظ ــوزة س ــت؛ در ح اس

تئــوری صلــح پرداختــه و در ترســیم آرمانشــهر و مدینــة فاضلــه ســخنا�ن بــه میــان آورده انــد. 

ــل و  ــه از عوام ــت ک ــه ای اس ــا به گون ــرة آنه ــرد روزم ــوة عملک ــان و نح ــین آدمی ــای عی رفتاره

ــد. ــزاع دوری می گزینن ــالف و ن ــایط اخت وس

5- مقایسه مفهوم صلح در مکتب واقع گرایی و اسالم

ــاب سیاســت  ــا از بنیانگــذاران مکتــب واقع گــرا�ی در کت چیســیت و ماهیــت صلــح؛ مورگنت

میــان ملت هــا در خصــوص رســیدن بــه صلــح این گونــه می نویســد: »از آنجــا کــه ایــن 

ــوان  ــز نمی ت ــت، هرگ ــع اس ــن مناف ــان ای ــارض می ــاد و تع ــع متض ــای مناف ــا دنی ــان ذات جه

یــن شــکل، از طریــق تــوازن  اصــول اخــال�ت را بــه طــور کامــل محقــق نمــود، امــا بایــد بــه بهرت
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وط تعارضــات بــه ایــن اصــول نزدیــک شــد« )مورگنتــا،  موقــت منافــع و حــل و فصــل مــرش

تــر  ده تر و فراگری 1374: 4(. در حــایل کــه در اندیشــه و نگــرش اســالمی صلــح معنــا�ی بــس گســرت

دارد و امنیــت و ســالمیت و آرامــش کامــل و همه جانبــه در تمــام ابعــاد فــردی و اجتماعــی را | 

، مفهومــی کــه واقع گــرا�ی از اصــول اخــال�ت و بــه خصــوص صلــح  شــامل می شــود. بــه بیــا�ن

ن اســت.  ارائــه می دهــد، تنهــا در ســایه نــگاه مــادی و منفعــت محــوری قابــل توضیــح و تبیــ�ی

ی را در نظــر دارد کــه بــا مفهــوم عدالــت  در حــایل کــه اســالم تحقــق صلــح مثبــت و فراگــری

ن همــه  و حقــوق انســا�ن و کرامــت عمومــی انســان و امنیــت و ســالمت همه جانبــه او در بــ�ی

جوامــع اســالمی و غــری اســالمی رابطــه مبنــا�ی دارد.

ی تحقــق صلــح متوجــه  ی صلــح؛ در نگــرش واقع گــرا�ی هــدف و جهت گــری جهت گــری

موازنــه قــدرت و بــا هــدف خودیــاری و بقــا دولت هاســت در حــایل کــه در نگــرش اســالمی، 

تحقــق صلــح در جهــت اهــداف الهــی، رضایــت خداونــد، برقــراری عدالــت، رفــع ظلــم و 

ک انســا�ن اســت.  ن منافــع مشــرت ــه ســعادت و تامــ�ی ــوع انســان ب ســتم، کمــال و رســیدن ن

لــذا صلحــی کــه رضــای خداونــد در آن نباشــد و عدالــت برقــرار نشــود، و در جهــت کمــال و 

ن رابطــه پیامــرب اســالم  ســعادت انســان هــا نباشــد، مــورد پذیــرش اســالم نیســت. در همــ�ی

ن اال صلحــا أحــل حرامــا او حــرم حــالال«.  ن المســلم�ی ــز بــ�ی )ص( می فرماینــد: »الصلــح جای

صلــح میــان مــردم جایــز اســت مگــر زمــا�ن کــه حــالیل حــرام یــا حرامــی حــالل گــردد )نهــج 

ن بایــد  الفصاحــه: ح 1334(. ایــن تأکیــد نشــان می دهــد کــه صلــح و همزیســیت مســالمت آمری

ــه  ــی را ک ــر صلح ــوان ه ــود و نمی ت ــام ش ــی انج ــای ارزیسش و اله ــت معیاره ــای رعای ــر مبن ب

عــی باشــد را پذیرفــت؛ در حــایل کــه در نظریــه  ناعادالنــه یــا بــر خــالف موازیــن اخــال�ت و رسش

واقع گــرا�ی نــه توجهــی بــه ارزش هــای الهــی و دیــین مــی شــود و نــه صلــح همــراه بــا عدالــت 

د. و مبتــین بــر عدالــت مــورد توجــه قــرار می گــری

، در روابــط خارجــی اســالم، نــه جنــگ اصــل اســت- آن گونــه کــه واقــع گراهــا  ن همچنــ�ی

ال هــای هواخــواه  ــه آرمان گراهــا و لیرب ــه ک  اســت آن گون
گ

ــح همیشــ� ــه صل می اندیشــند- و ن
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ــح  ــگ و صل ــای جن ــالم، پدیده ه ــر اس ــه از نظ ــد، بلک ــاور دارن ــک ب ــح دموکراتی ــده صل ای

واقعیــت عیــین تاریــخ بــرش را تشــکیل می دهــد، امــا در نهایــت، اســالم بــا توجــه بــه رســالت 

ن  جهــا�ن اش در مــورد دعــوت همــگان بــه ســعادت و کمــال همــواره ایجــاد رابطــه مســالمت آمری

ــا جوامــع بیگانــه، اصــل را بــر صلــح و همزیســیت  را دنبــال کــرده و در روابــط خارجــی اش ب

ــجادی، 1381: 97( ــد )س ــرار می ده ن ق ــالمت آمری مس

مبنــا و اســاس صلــح؛ یــ� از تفاوت هــای اســایس در جهــان بیــین اســالم و مکتــب 

ــرش  ــر نگ ــالم در براب ــح در اس ــه صل ــی ب ــرش اله ــح، نگ ــا�ن صل ــوص مب ــرا�ی در خص واقع گ

الیســم اســت. بنیــاد فکــری توحیــدی در اســالم، عــالوه بــر ایــن کــه  مــادی بــه صلــح در لیرب

، محــور اصــی  ن و�ن از میــان بــر مــی دارد، از درون نــری گوناگــو�ن عقایــد مختلــف را در بعــد بــری

یــع  ن اســالمی بــر محــور توحیــد ترش یعــی اســت؛ چــرا کــه همــه قوانــ�ی ن ترش  قوانــ�ی
گ

هماهنــ�

شــده انــد. در نتیجــه هیچگونــه تعــارض و یــا ناهمگونیــای در میــان آنهــا یافــت نمــی۔ شــود. 

ــری آنهــا  ــه اطاعــت پذی ــط انســانها و از جمل ن دلیــل، چنانچــه در جامعــه ای رواب ــه همــ�ی ب

ها اساســا  ن بــر پایــه تعالیــم وحــدت بخــش الهــی تنظیــم گــردد، بســیاری از جنــگ هــا و ســتری

پیــش نخواهــد آمــد. در واقــع، تنهــا تفکــر توحیدمــدار اســت کــه ظرفیــت رســاندن جامعــه 

بــه صلــح را داراســت )فقیهــی مقــدس، 1389: 159(.

ــر اســاس انسان شــنایس قــرآن، انســان  ، ب ــای کرامــت انســا�ن ن در خصــوص مبن ــ�ی همچن

« )ســوره ص، 72( و تعلیــم اســمای الهــی  نــوع برگزیــده ای اســت کــه در ســایه »روح خــدا�ی

ی آدم« )ارساء، 70( مفتخــر شــده اســت. در حــایل کــه 
)بقــره، 31( بــه عنــوان »ولقــد کرمنــا بــین

در مکتــب واقع گــرا�ی انســان ذاتــا رسشــیت بــد دارد؛ عــالوه بــر ایــن در ســایر مکاتــب از جملــه 

الیســم، بــا وجــود تأکیــد بــر ارزش انســان، امــا ایــن کرامــت انســا�ن تنهــا در قلمــرو دنیــا  لیرب

ــی  ــا حــواس آدم ــه ب ــیت اســت ک ــد و آن هــم کرام ــا می یاب ــرا�ی معن ــوی و ماده گ و ســود دنی

درک شــده، منفعــت دنیــوی آن احســاس شــود. بعــالوه، از دیــدگاه اندیشــه اســالمی، صلــح 

پایــدار تنهــا بــر محوریــت قســط و عدالــت اجتماعــی اســتوار مــی گــردد و ظلــم و نابرابــری، 
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ــرای رســیدن بــه صلــح  یــن عامــل تهدیدکننــده عدالــت محســوب می شــود، اســالم ب مهمرت

، محــور  ن عادالنــه، مبــارزه بــا ظلــم را تجویــز می کنــد؛ بنابرایــن، صلــح و رابطــه مســالمت آمری

یعــت اســالمی اســت؛ زیــرا در پرتــو آن می تــوان دعــوت دیــین را انجــام داد و از جــدال  رسش

، صلــح در پرتــو عدالــت اســتقرار می یابــد  ســالم و حکمــت و برهــان بهــره گرفــت. از طــر�ن

ن مســتلزم جهــاد اســالمی اســت.  و الزمــه تثبیــت عدالــت، ظلــم زدا�ی اســت کــه آن خــود نــری

ن  ن رو، از دیــدگاه اســالم روابــط اجتماعــی صلح محــور اســت، امــا بــه ایــن نکتــه نــری از همــ�ی

توجــه دارد کــه دعــوت بــه صلــح صادقانــه، دعــوت بــه عدالــت اســت )ابراهیمــی و دیگــران، 

.)34 :1389

ــا و  ــع و دولت ه ــه جوام ــا و هم ــان ها، گروهه ــه انس ــالم، هم ــح؛ در اس ــوع صل موض

ی الســلم 
ــوا �ن ــگان اســت »ادخل ــرای هم ــح ب ــح هســتند یعــین صل ــت موضــوع صل ی کل برش

کافــه« )بقــره:| 208( زیــرا: انســانها پیــش از رســوخ ملــکات مختلــف در جــان آنهــا و در 

ــه  ــه در هم ــد ک ــا�ی دارن ــتند و گرایش ه ک هس ــرت ــیت مش ــت و هوی ــد، دارای ماهی ــدو تول ب

 ، ، خداپرســیت دوران هــا و در همــه مکان هــا و جوامــع بــا آنهــا و در درون آنهاســت. خداجــو�ی

فضیلت طلــیب  و  زیبا�ی خواهــی   ، کمال جــو�ی خواهــی  خری  ، صلح طلــیب عدالت خواهــی، 

ــدس، 1389:  ــی مق ــد )فقیه ــانها می باش ــه انس ــری هم ک فط ــرت ــای مش ــیسش از گرایش ه بخ

ن اعتبــاری و ابــزار و مدافــع حقــوق انســان ها  166- 168(. مجامــع انســا�ن چــون دولت هــا نــری

ــث  ــن حی ــد. از ای ن ــرار می گری ــح ق ــذا همــه موضــوع صل ــه کمــال هســتند. ل و رســاندن او ب

ــه کمــال و ســعادت. ــوع انســان و در جهــت رســاندن او ب ــح امــری اســت متوجــه ن صل

ن  ، تاکیــد بــر دولت هــا و مناســبات قــدرت در روابــط بــ�ی امــا در مکتــب واقع گــرا�ی

ــژه  ــه وی ــی و ب ن المل ــاختارهای ب�ی ــود س ــزوم وج ــر ل ــد ب ــل تأکی ــه دلی ن ب ــ�ی ــت. همچن آنهاس

ن الملــی هســتند، می تــوان  دولت هــای قدرتمنــد کــه شــکل دهنــده ســاختارها و رویه هــای ب�ی

گفــت ایــن صلــح لزومــا مبتــین بــر اخــال�ت شــدن اشــخاص نیســت بلکــه ترتیبــا�ت اســت کــه 

زاده، 1390: 30- 31(. ور یــا بدرسشــت بــه صلــح می انجامــد )مشــری بــه رغــم وجــود افــراد رسش
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ــه معــین اســتقرار  ــح ایجــا�ب ب ــه صل ، مقول ــه واقع گــرا�ی  تحقــق صلــح؛ در نظری
گ

چگونــ�

ــا �ب معناســت.  ــت کــه زمینه ســاز اخــالق و تربیــت انسانهاســت تقریب ــر عدال ــین ب ــح مبت صل

ن دولتهــا و مناســبات  در ایــن دیــدگاه، بــه دلیــل حاکــم بــودن اصــل آنــاریسش بــر روابــط بــ�ی

ــه  ــدرت و در نتیج ــوازن ق ــط ت ای ــاد رسش ــا�ی ایج ــه توان ــت ک ــون اس ــدرت هژم ــی، ق ن المل ب�ی

ســازی بــرای برقــراری صلــح پایــدار را دارد؛ امــا از منظــر اســالم و جهان بیــین اســالمی،  بسرت

ــا ایمــان و بــاور حقیقــی و پایبنــدی بــه قواعــد دیــن خــدا و راه او تحقــق می یابــد.  صلــح ب

لــذا ایمــان، اخــالق، عدالــت و صلــح چنــان در هــم تنیده انــد، کــه صلــح را می تــوان همــان 

برقــراری ایمــان و عدالــت معنــا کــرد. لــذا صلــح زمــا�ن تحقــق می یابــد کــه حقــوق انســانها 

ن  و مظلومــان و در واقــع نیازهــای اســایس و حیــا�ت ایشــان در ســایه امنیــت و عدالــت تأمــ�ی

گــردد؛ زیــرا در ایــن صــورت نتیجــه اســتقرار صلــح، یعــین آســایش و تربیــت انســانها محقــق 

ــیت ها، �ف  ــا و کاس ــف ه ــیاری از ضع ــت بس ــدی، عل ــرش توحی ــن نگ ــد. در ای ــد ش خواه

 حاکمــان و حکومت هــا، �ب توجهــی بــه ریشــه واقعــی صلــح یعــین برقــراری 
گ

نظــر از خودکامــ�

عدالــت در جهــان خوانــده شــده اســت. در حــایل کــه در نظریــه صلــح دموکراتیــک، وجــود 

ط اســایس تحقــق  حکومت هــا و ســاختارهای جمهــوری و دموکراتیــک و ارزش هــای مــادی رسش

محمــدی، 1390: 138(. صلــح اســت )مری

منشــأ جنــگ و رابطــه آن بــا صلــح؛ در حــایل کــه ایــده واقع گرایــان، تــرس و قدرت طلــیب را 

ورت برقــراری تــوازن قــوا و وجــود قــدرت هژمــون بــه ســبب  منشــا جنــگ می دانــد،، لــذا �ن

وری اســت؛ در حــایل کــه در مکتــب اســالم بــه حــس خودخواهــی  برقــراری ثبــات و صلــح �ن

و برتری طلــیب بــه عنــوان اســاس فقــدان صلــح توجــه دارد کــه باعــث بــر هــم خــوردن نظــم 

ــیب و  ــلطه برتری طل ــا�ن و س ــایل انس ــالق متع ــدان اخ ــا فق ــن مبن ــر ای ــود. ب ــی می ش ن المل ب�ی

ــا خــود اســت کــه منشــأ و ریشــه اســایس فقــدان  خودبرتر بیــین و متفــاوت دیــدن دیگــران ب

صلــح و بــروز جنــگ در جامعــه قلمــداد می شــود. لــذا اســالم بــه طــور کی مخالــف بــا اصــل 

ــد و از  ــل می باش ن المل ــط ب�ی ــع آن در رواب ــه تب ــی و ب ــط اجتماع ــه رواب ــیب در صحن برتری طل
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ن الملــل مــی شــود،  ــه ایجــاد و اســتقرار ظلــم در نظــام ب�ی آنجــا�ی کــه برتری طلــیب منجــر ب

ــه ای  ــه گون ــد ب ــل بای ن المل ــط ب�ی ــه رواب ــادی می باشــد ک ــن موضــوع بنی ــال ای ــه دنب اســالم ب

ن  ــ�ی ــل اصــی از ب ــه خــود عام ــم ک ــرد ظل ــف و کارب ــکان تعری ــا در آن ام ســاماندهی شــود ت

ن الملــی اســت بــه حداقــل ممکــن برســد )افتخــاری، 1389: 301-307(.  ن صلــح و ثبــات ب�ی رفــ�ت

ن الملــل را بــا ســایر نظریــات  ن نظریــه اســالمی روابــط ب�ی جــدول زیــر بــه خــو�ب تفــاوت بــ�ی

جریــان اصــی بــرریس می نمایــد. 

منبع: نجات پور و دیگران، 1392: 116
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نتیجه گیری

 ، ــیب ــوری و قدرت طل ــه قدرت مح ــد ک ــر می آی ــم( ب ــرا�ی )رئالیس ــب واقع گ ــر مکت از منظ

ــه و  ــالم و اندیش ــزاره در اس ــن گ ــت. ای ــا و دولت هاس ــا�ی ملته ــدف نه ــی و ه ه اص ن ــری انگ

چارچــوب ذهــین مســلمان مــورد قبــول نیســت. هــر چقــدر »قــدرت« اهمیــت و آثــار مهمــی 

داشــته باشــد، نمی توانــد بــه عنــوان هــدف اصــی و نهــا�ی تلقــی شــود و ارزش آن، ابــزاری 

خواهــد بــود. بنابرایــن، از نظــر ادیــان توحیــدی، بــه ویــژه اســالم، قــدرت وســیله ای اســت 

وع، حاکمیــت خــدا و دیــن خــدا و مبــارزه بــا  ن اهــداف مــرش کــه بایــد از آن در جهــت تأمــ�ی

ی شــود. قــدرت در نظــر اولیــای خــدا، اگــر در  اســتکبار و ظلــم و ســتم و تجــاوز بهره گــری

ــه  ــچ ارزش ذا�ت نخواهــد داشــت. و ب د، هی ــری ــرار نگ ــال آن ق مســری اهــداف یادشــده و امث

، منافــع شــخی، پرخاشــگری، ثروت انــدوزی  طــور خالصــه، گرایــش انســان بــه قدرت طلــیب

ن  و... هــر چنــد قابــل انــکار نیســت و بخــیسش از وجــود وی را تشــکیل می دهــد، امــا پنداشــ�ت

ــایسش از برداشــت یکســویه، تــک  ــوان تمــام ابعــاد وجــودی انســان، ن ــه عن ــن گرایش هــا ب ای

ن ایــن صفــات،  بعــدی و غــری منطبــق بــا حقیقــت وجــود بــرش اســت. انســان بــه رغــم داشــ�ت

، تعــاون، ایثــار،  ، همــکاری، حقیقت طلــیب ن دارد کــه مظهــر همگــرا�ی گرایش هــای دیگــری نــری

نــوع دوســیت و بســیاری از فضایــل اخــال�ت و معنــوی تلقــی می شــوند.

ــح و امنیــت  ــا�ت کــردن »صل ــا�ن اســالم در مقــام تعریــف و عملی مکتــب مقــدس و وحی

ــاوری و غایت گــرا�ی اســتوار اســت. در حــایل  ــه کانون هــای بنیادیــین چــون توحیــد، خداب « ب

ــد ناامــین  ــه کانون هــای مرکــزی تولی ــه مثاب ــع قــدرت را ب ــرا زوال مناب ــه رویکردهــای واقع گ ک

ــع  ــود مناف ــکاری و نب ــای هم ه ه ن ــف انگری ــر ضع ــرا ب ــای آرمان گ ــا رویکرده ــد ی ــر دارن مدنظ

ــث  ــه باع ــاره دارد ک « اش ــیب ــزه »برتری طل ــه غری ــالم ب ــب اس ــد، مکت ــد می کنن ک تأکی ــرت مش

ــیب  ــان برتری طل ــه واقع گرای ــی می شــود؛ در حــایل ک ن المل ــت ب�ی برهــم خــوردن نظــم و امنی

دولت هــا و در نهایــت قــدرت هژمــون را بــه عنــوان عامــی بازدارنــده و ثبــات زا در بــر 
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نــد. از نظــر آنــان هژمــون می تواننــد زمینه هــای زمینه هــای ثبــات و حفــظ وضــع  می گری

ن الملــل فراهــم گــردد.  موجــود را فراهــم آورد و از ایــن طریــق بســرت صلــح بــرای نظــام ب�ی

اســالم بــه طــور کی مخالــف اصــل برتری طلــیب در صحنــه روابــط اجتماعــی و بــه تبــع آن در 

ن الملــل اســت و از آنجــا کــه برتری طلــیب موجــب ایجــاد و اســتقرار ظلــم در نظــام  روابــط ب�ی

ــه  ــد ب ــل بای ن المل ــط ب�ی ــادی اســت کــه رواب ــن موضــوع بنی ــال ای ــه دنب ــل می شــود، ب ن المل ب�ی

گونــه ای ســاماندهی شــود کــه در آن امــکان تعریــف و کاربــرد ظلــم بــه حداقــل ممکــن برســد. 

ــا ظالــم و حمایــت از مظلــوم اصــل اولیــه در  ــه ب خالصــه کالم آنکــه ظلــم نکــردن، مقابل

 هــای ممتــاز مکتــب اســالم در مقــام تعریــف و عملیــا�ت کــردن 
گ

اســالم اســت. از جملــه ویژ�

»صلــح و امنیــت« توجــه بــه کانون هــای بنیادیــین اســت کــه می تواننــد در تضعیــف صلــح و 

امنیــت واقعــی مؤثــر واقــع شــوند.

منبع: نویسندگان
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