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  چكيده
المللي را از منظر  اسالم به مثابه مكتبي جهان شمول، مسائل موجود در تعامالت بين

گذاري  سياست. نگرد الملل مي متفاوت با ساير رويكردهاي موجود در عرصه روابط بين
اي براي حفظ  المللي را به مثابه مقدمه الملل و تعامالت بين روابط بيناسالمي، عرصه 

اي كه  داند؛ مقوله المللي مي المللي در راستاي تكامل جامعه بين ثبات و امنيت بين
از نقطه نظر  آنچه .توان آن را در تأكيد اسالم بر وحدت جوامع اسالمي مشاهده نمود مي

هاي امنيتي راهبردي معمول  ود بر مبناي سياستاسالم اهميت دارد نه حفظ وضع موج
 اين. و پذيرفته جهاني بلكه بر اساس رويكرد هنجاري و در مسير تعالي نوع بشر است

اسالم به  (emancipator)بخش رويكرد رهاييگاه و اهميت جايبررسي در پي  پژوهش
به  (problem solving) المسائلي هاي سياسي، به جاي نگاه سطحي و حل ها و مقوله پديده

تفاوت اسالم با كه فرضيه مقاله حاضر اين است . آنها در يك مقوله ديالكتيكي است
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  مقدمه
هاي  اي از گزاره ها و يا مجموعه ها و انگاره الملل، نظامي از ايده روابط بينهر نظريه 

دارد؛  الملل بيان مي ايده خاصي را در مورد روابط بين منطقي همساز و مرتبط است كه
ايده متفاوتي نسبت به روابط  ها متضمن انگاره و اي كه هر يك از اين نظريه به گونه

الملل نيز شامل نظريه  ميان، ايده اسالم درباره روابط بيندر اين . باشد الملل مي بين
 هاي اي از گزاره ها يا مجموعه شود كه نظامي از انگاره الملل مي اسالمي روابط بين

هايي كه موجب تكوين چالشي مستقيم  انگاره .نمايد منطقي مرتبط و همساز را بيان مي
. (Turner,2009) الملل گرديده است هاي روابط بين براي سيستم وستفاليايي تئوري

هاي غربي،  الملل با مفروض قرار دادن بازيگري دولت هاي روابط بين تئوري
ثبات و جهاني براي روابط  آميز، با هاي سكوالر را به عنوان مبنايي صلح سياست

موجود يا استقرار نظم المللي  بين براي تبيين و حفظ وضع دهند و الملل قرار مي بين
در صورتي كه با توجه به ). Smith,2002( اند مطلوب ماهيتاً غربي پردازش شده جهاني

هاي بزرگ، آنها از  بر عالئق قدرتالملل  بين هاي جريان اصلي روابط تمركز نظريه
هاي  قدرت تبيين الزم براي فهم رفتار و تحليل سياست خارجي كشورهايي كه تفاوت

هاي غربي دارند، برخوردار نيستند  دولتتاريخي، فرهنگي، ارزش و ايستاري با 
هاي روابط  گي شالوده نظريه اين صورت مسئله، به معناي شكننده ).1380رمضاني،(

هاي فكري آنها است كه انتقاد از آنها، ويژگي بارز نظريه  الملل موجود و چارچوب بين
به  الملل بيننظريه اسالمي روابط  كهاين گونه است  .باشد الملل مي اسالمي روابط بين

بخشي، استيالي ساختارهاي ناكارآمد و سركوبگر  موازات تأكيد بر رويكرد رهايي
الملل و هم چنين رويكرد  سياسي و اقتصادي، وضعيت موجود در روابط بين

ها در  در اينجاست كه ماهيت پديده. دهد ناشي از آن را مورد نقد قرار ميالمسائلي  حل
الملل، در چارچوب  اندازي آرماني از روابط بين ترسيم چشمالملل با هدف  روابط بين

به ) در هر دو صورت فردي و جمعي(عادالنه كه در آن انسان الملل  بين نظم و نظام
توسط رويكرد اسالمي مورد سؤال قرار ) Stuch, 2001,p.2-3( سعادت و كمال برسد

هاي  يه موجود، مالكهاي مطرح شده در نظر به طوري كه فرادستي و مؤلفه گيرد؛ مي
براي تبيين . شود ها مورد پرسش واقع مي ها و نظريه و احاطه بر ساير انديشهمطلق آنها 

بهتر موضوع نوشتار حاضر، ضروري است ابتدا جايگاه و اهميت اسالم در روابط 
پردازيم و در نهايت  در گام بعدي به تبيين چارچوب نظري مي. الملل ترسيم شود بين
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الملل را مطرح  هاي ناشي از آن در روابط بين المسائلي اسالم و مؤلفه رويكرد حل
  .نماييم مي
  الملل جايگاه و اهميت اسالم در روابط بين .1

گذار بر زندگي بشر چه در تأثير دين همواره در طول تاريخ حيات بشري از عوامل
ه بوده و در حال حاضر در عرصالمللي  بين سطح فردي و داخلي و چه در سطح

باشد و در آينده هم با توجه  اي برخوردار مي هم از جايگاه ويژهالملل  بين معادالت نظام
 شاهد پررنگ شدن نقش دين در ابعاد مختلف روابط) شدن جهاني(به روندهاي موجود 

در ). 1389ابراهيمي،ستوده، ( خواهيم بود...) اقتصادي، سياسي، فرهنگي و(الملل  بين
اسالم آييني جامع، فراگير، جاودانه است؛ و مخاطبان احكام اسالمي، نژاد و  اين بين،

اي نيستند، بلكه همه مردم از هر نژاد و مليتي، با هر  گروه خاصي در زمان و مكان ويژه
زبان و فرهنگي و داراي هر عقيده و مرامي، در سراسر گيتي و در هميشه تاريخ، 

. (Center for the Study of Political Islam,2009) دها و احكام اسالم هستن مخاطب پيام
در قرآن مجيد نيز چندين آيه در خصوص جهان شمولي اسالم و فراگيري احكام آن 

پرهيزگاري و ديگر اصول فرا  ها را به توحيد و همه انسان آمده است؛ از جمله اين كه
مگر بر همه مردم مژده م، تو را به پيامبري نفرستادي ، و)168آيه /سوره بقره(خواند  مي

 )158آيه  /سوره اعراف( دهنده و بيم دهنده 

در حقيقت اسالم با دعوت به توحيد، مساوات و عدل، رسيدن به سعادت را در عرصه 
رو، انسان و بشريت در اولويت و  از اين نمايد؛ مي مطرحالملل  سياست و روابط بين

اجتماع اخالقي جهاني، فراتر از دولت گيرد و طراحي و تأسيس يك  اصالت قرار مي
هاي انساني و اخالقي تنها در قالب يك اجتماع سياسي  گردد زيرا ارزش ملي مطرح مي

اي  يابد؛ به گونه واحد اسالمي به طور كامل تحقق ميو ساختار فرا ملي تحت حاكميت 
 شود اخالقي، امنيت و سعادت انسان و بشريت تأمين مي -كه در اين اجتماع سياسي

ها در حوزه روابط  ترين دغدغه يكي از عمده آنجا از ).133 :1389دهقاني فيروزآبادي، (
باشد لذا توجه به آراء و عقايد  الملل، جلوگيري از وقوع جنگ و حفظ صلح مي بين

از نظر اسالم، نه جنگ . باشد اسالم در اين حوزه مهم و چالش برانگيز، ضروري مي
گونه كه  آن(و نه صلح هميشگي است؛ ) انديشند ها مي گونه كه رئاليست آن(اصل است 
بلكه از نظر اسالم پديده جنگ و صلح واقعيت عيني تاريخ ) ها باور دارند ايدئاليست

اش در مورد  اما در نهايت اسالم با توجه به رسالت جهاني. دهند بشر را تشكيل مي
آميز را دنبال نموده و در  عوت همگان به سعادت و كمال همواره ايجاد رابطه مسالمتد
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دهد  آميز قرار مي اش با جوامع بيگانه، اصل را بر همزيستي مسالمت روابط خارجي
از سوي ديگر، چون از ديدگاه انديشه اسالمي، صلح پايدار ). 1389ابراهيمي،ستوده، (

ترين  گردد و ظلم و نابرابري، مهم جتماعي استوار ميتنها بر محوريت قسط و عدالت ا
شود، اسالم براي رسيدن به صلح عادالنه، مبارزه  عامل تهديدكننده عدالت محسوب مي

اسالم به طور كلي مخالف با اصل برتري طلبي در صحنه . كند با ظلم را تجويز مي
جايي كه برتري طلبي  آنباشد و از  ميالملل  بين روابط اجتماعي و به تبع آن در روابط
شود به دنبال اين موضوع بنيادي  ميالملل  بين منجر به ايجاد و استقرار ظلم در نظام

دهي شود تا در آن امكان تعريف و  اي سامان بايد به گونهالملل  بين باشد كه روابط مي
خالصه كالم آنكه ظلم نكردن، مقابله با ظالم و . كاربرد ظلم به حداقل ممكن برسد

بشمار المللي  بين حمايت از مظلوم اصل اوليه در تقويت سرمايه اجتماعي در عرصه
جاست كه خداوند متعال شرط اصلي پديد آمدن  آيد و اهميت اين عنصر تا بدان مي

-307 :1389افتخاري، (داند  ايمني از ناحيه ايمان را عدم آلوده شدن ايمان به ظلم مي
301.( 

حوزه تفكرات اسالمي به ميزاني است كه در  اهميت موضوعات مطرح شده در
 - سياسي هاي اخير، اسالم از صورت يك دين الهي صرف بيرون آمده و به عاملي دهه

يابي اين تحول، عوامل  در ريشه. الملل تبديل شده است مذهبي در عرصه روابط بين
افتادن گوناگوني مطرح شده است؛ عواملي مانند وقوع انقالب اسالمي ايران، از پاي 

البته موضوعي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه مسأله تنها مربوط ... . كمونيسم و
طوركلي مورد توجه مردم قرار گرفته و نقش جديدي در  به اسالم نيست، بلكه مذهب به

عمل  يكه اسالم بيشترين توان و ظرفيت را برا آنجا اما از. الملل يافته است صحنه بين
  .وانسته است نسبت به رقباي خود آثار بيشتري بر جاي گذاردسياسي دارد، ت

الملل  با عنايت به مسائل فوق، بايد دانست كه جايگاه نظريه اسالمي در روابط بين
يابد كه بدانيم پديده پست سكوالريسم كه همان بازگشت دين  تري مي زماني ابعاد وسيع

المللي است به در هم ريختن ديواره  بين به حوزه عمومي اعم از حوزه داخلي و روابط
است و همسو با گسترش جايگاه دين  جدايي دو حوزه عمومي و خصوصي منجر شده

مفروضات  نظريه اسالمي، اين گونه است كه. الملل بوده است در حوزه روابط بين
قد قرار الملل را به طور عملي و محسوس مورد ن هاي موجود در روابط بين نظريه

تر رابطه ماهيت گفتمان اسالمي در شالوده شكني نسبت به  به عبارت روشن دهد؛ مي
الملل، داراي اهميت بسزايي است؛ چرا كه اين  هاي موجود در روابط بين گفتمان نظريه

. دهد مسئله، مفروضات و مباني نظري مهمي را زير سؤال برده و مورد پرسش قرار مي
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ل، قسمتي از حقيقت ذاتي نظريات غربي؛ به المل در حقيقت نظريه اسالمي روابط بين
فرادست،  بندي مورد نظرشان، خود را مدرن، خصوص معيارهايي را كه آنان در تقسيم

را فرودست، منفي، سنتي،  داراي عقالنيت، ترقي، علم و دموكراسي و كشورهاي ديگر
را بازنمايي نموده و  معرفي كرده غيرمدرن، غيرعقالني و فرو رفته در جهل و استبداد

عد بسيار مهم و تأثيرگذار مكتب از منظر نوشتار حاضر نيز، ب .دهد مورد نقد قرار مي
الملل، جديت اين مكتب در عينيت بخشي به موضوع رهايي  اسالمي در روابط بين

رهايي از نظر اسالم به معناي تحقق آزادي، عدالت، برابري، امنيت و آزادي . است
ها و  عدالتي رهايي متضمن مقابله با بي. باشد ها فارغ از نژاد و جنس مي لتها و م انسان

يعني حق تعيين (هاي موجود در چارچوب نظم حاكم، استقالل و خودمختاري  نابرابري
هم چنين رهايي به يك اعتبار مستلزم امنيت نيز هست، امنيتي . است) سرنوشت خود

ط اجتماعي انساني و همه اجتماعات را در ها نيست بلكه همه رواب كه منحصر به دولت
از جمله مصاديق رهايي كه . لذا رهايي متضمن عدالت و امنيت انساني است. گيرد بر مي

باشد رهايي از تبعيض  الملل در پي عينيت بخشي به آن مي نظريه اسالمي روابط بين
و نژادي رغم اينكه مقابله با موضوع تبعيض قومي  علي .قومي، نژادي و جنسي است

هاي مرتبط با آنها مطرح شده است اما  ها است توسط كشورهاي غربي و سازمان مدت
اين در شرايطي است كه نظريه . در اكثر موارد فقط در سطح شعار باقي مانده است

بدون ) انسان بما هو انسان(الملل معتقد است احترام به نوع بشر  اسالمي روابط بين
كوين جهان انديشي اخالقي به عنوان عامل وحدت و و ت توجه به نژاد و قوم آن
باشد و به رنگ و  الملل مي ، از اصول مبرهن در روابط بينالمللي همبستگي در سطح بين

از ديگر مصاديق رهايي مدنظر نظريه اسالمي، انتقاد از . شود نژاد خاصي محدود نمي
حت منافع و المللي موجود است كه ت ساختارهاي سلطه سياسي و اقتصادي بين

  .نمايند عمل مي) نه ضرورتاً منافع ساير كشورها( هاي بزرگ هاي قدرت درخواست
 
 چارچوب نظري .2

 گرايي هاي واقع نظريه (الملل در جريان اصلي  هاي روابط بين نظريه با مقايسه
(Realism)گرايي ، نوواقع (Neo Realism)نوليبرالي ، (Neo Liberalism)گرايان ، علم 

(Positivist)  الملل ياد  در روابط بينو در كل آنچه از آن به عنوان جريان خردگرايانه
شناسي و روش شناختي با نظريه اسالمي،  شناسي، معرفت از جنبه هستي) شود مي

 از مطلوبيت الزم جهت تبيين و توضيح مسائل روابط گردد كه آنها مشخص مي
را از حيث الملل  بين هدف نظريه اسالمي روابطباشند و  كنوني برخوردار نميالمللي  بين
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براي درك بهتر موضوع، به . نمايند گيري نمي بخشي و مبارزه با سلطه را پي رهايي
شناسي و روش شناختي نظريه اسالمي در  شناسي، معرفت بررسي اجمالي جنبه هستي

 .پردازيم مقايسه با نظريات جريان اصلي مي

شناسي اين است كه  از منظر هستيالملل  بين روابطاز جمله مسائل مورد توجه در 
هاي جريان  نظريهدر جايي كه . دهند كنشگران اين نظام را چه واحدهايي تشكيل مي

 هاي چندمليتي، ساختار نظام هاي غيردولتي، شركت ها، افراد، سازمان اصلي، دولت
بر جايگاه و ر نهايت دانند و د ميالملل  بين را كنشگران اصلي در روابط... والملل  بين

براي ساير كشورها هاي بزرگ متمركز شده و اهميت چنداني  سياست خارجي قدرت
از منظر رويكرد اسالمي، . نمايد اسالم، موضوع امت واحده را مطرح مي؛ قائل نيستند

هاي غربي تنها  ملت اصالت ذاتي نداشته و بر خالف ديدگاه -واحد سياسي دولت
هاي اسالمي و عقيدتي  انساني نيست بلكه تعلقات و وفاداريمرجع مشروع وفاداري 

در حقيقت، آنچه كه اصالت دارد مرزهاي ايدئولوژيك . شود جايگزين وفاداري ملي مي
و عقيدتي است كه بر اساس آن جهان به دو قلمروي داراالسالم و دارالكفر تقسيم 

 ).260-281 :1389 فراتي،(داند  آميز مي و اصل اساسي همزيستي مسالمتشود  مي
صلح و صفا و هماهنگي در درون بشر يكي از ابعاد مهم رهايي  وجود اين همزيستي،

  .باشد ميالملل  بين مدنظر نظريه اسالمي روابط
اگر تقدم . شود كارگزار مربوط مي -شناسي به رابطه ميان ساختار وجه ديگر هستي

، ساختار به )ها دولتالمللي  بين در سياست(با واحدهاي تشكيل دهنده باشد 
اگر تقدم با نظام باشد كارگزار را به . شود ميخصوصيات و تعامالت ميان آن فرو كاسته 

دو صورت شاهد  شود لذا در هر كاسته مي آثار استلزامات بازتوليدي نظام فرو
اين در حالي است كه در ديدگاه  )9: 1384مشيرزاده،( شناختي هستيم گرايي هستي تقليل

اسالمي، شاهد عدم تقدم ساختار بر كارگزار يا بالعكس هستيم؛ در سطح كارگزاري، 
رهايي از نفسانيات و غرايز حيواني از طريق تزكيه و تهذيب نفس و خودآگاهي انسان 

پذير  شود كه بازگشت به فطرت و اعتدال انساني و حق و حقيقت را امكان حاصل مي
هاي هر انسان متعادل است، به طوري  سازد زيرا معرفت و وقوع آن، از پيش فرض مي

در سطح . پذيرد گردد و حق را مي كه اگر انسان به خودآگاهي برسد، به تعادل باز مي
هاي ناعادالنه و استقرار نظم و نظام عادالنه ضرورت  ملي نيز تغيير ساختارها و نظام

عادالنه، تشكيل نظامي المللي  بين ه استقرار نظم و جامعهيابد زيرا نخستين گام در را مي
نيز الزم و المللي  بين تغيير و تحول ساختاري در سطح. عادل در سطح داخلي است

هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي  ضروري است، زيرا اين ساختارها و سنت
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ح آنها انسان باطل است كه موجب انحراف فطرت و جامعه انساني شده كه با اصال
اصالت  هالبته با توجه ب .يابد مجدداً امكان بازگشت به فطرت خود و سنت الهي را مي

شناسي اسالمي و عدم تقدم يكي بر ديگري، اصالح در اين  ساختار و كارگزار در هستي
لذا مبرهن است كه نظريه اسالمي . كند زمان ضرورت و تحقق پيدا مي دو سطح هم

: 1389فيروزآبادي،  دهقاني( اي مبني بر تلفيق بين سطوح است نظريهالملل،  روابط بين
شناسي اسالمي، نقش مستقل و مؤثر  ديگر موضوع مطرح در سطح هستي). 135

است الملل  بين ساختارها و توانايي هاي غير مادي در تكوين و تبيين سياست و روابط
  .براي آن ها اهميتي قائل نيستندنظريه هاي روابط بين الملل در جريان اصلي چندان كه 

هاي  اي ميان نظريه هاي عمده شناسي نيز تفاوت شناختي و روش از بعد معرفت
شناسي،  از حيث معرفت. وجود داردالملل  بين هاي موجود در روابط اسالمي و نظريه

گرا مبتني  هاي اثبات باشد ولي هژموني رهيافت نظريه اسالمي قائل به امكان شناخت مي
از . برد را زير سؤال مي) اعم از علوم طبيعي و غيرطبيعي(گرايي در علوم  وحدت بر

هاي قابل مشاهده، نظم  گرا، راه رسيدن به شناخت، گردآوري داده هاي اثبات منظر نظريه
باشد  گرايي مي ها و كمي ها از طريق ارائه فرضيه و آزمون تجربي فرضيه بخشيدن به داده

 نظريه، عدم توجه به كاربرد روش علمي در گردآوري و تجزيه و جنبه تجويزي دادن به
ها و در هم آميختن مباحث وجودي و هنجاري باعث عدم رشد علمي  تحليل داده و

گراها، نظريه  شناختي اثبات گرايي معرفت در مقابل اين وحدت. شود ميالملل  بين روابط
شناخت را حس، عقل، دل و  اسالمي به نوعي تكثر معتقد است، به اين معنا كه منابع

ها، داوري آنها با  داند و با توجه به ماهيت تجربي، عقلي، شهودي و نقلي گزاره وحي مي
). 131: 1389فيروزآبادي، دهقاني (گيرد  معيارهاي تجربي، عقلي و نقلي صورت مي

 گرايانه مبتني بر اثباتچنين از نظر معرفت شناختي، نظريه اسالمي بر خالف نظريات هم
خالي الملل  بين معتقد است كه نظريات موجود در عرصه روابط جدايي علم و ارزش،

هاي بزرگ  هاي قدرت باشند و به نوعي در مسير تأمين منافع و ارزش از ارزش نمي
الملل به طور خاص از اين  نظريه اسالمي در روابط بينتوان گفت  اند لذا مي مطرح شده

كارانه است و  دهد كه محافظه گرايانه را مورد نقد قرار مي الملل اثبات روابط بين ،منظر
الملل را به طور خاص درك  امكانات تغيير در حيات اجتماعي در كل و روابط بين

به ديگر سخن، هدف نظريه اسالمي روابط . گردد ها نمي كند و موجب رهايي انسان نمي
يست زيرا آشكار مشكل، حفظ وضع موجود ن هاي حل الملل، بر خالف نظريه بين

المللي، خشونت ساختاري و سپس الغاي روابط  ساختن روابط قدرت و نظم عادالنه بين
يك تعهد اخالقي را براي رسيدن به رهايي ) استكبار(سركوب و سلطه ناشي از آن 
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ها و جوامعي است كه در اثر روابط  اين مسئوليت اخالقي بويژه در قبال انسان. داند مي
؛ بنابراين نظريه اسالمي )مستضعفين(اند  سركوب و به انقياد كشيده شده ناعادالنه قدرت

چون درصدد است تا چگونگي . داراي ابعاد و عناصر اخالقي استالملل  بين روابط
و الملل  بين هاي اخالقي بر روابط ها و گفتمان گذاري اصول، ارزشتأثير گيري و شكل

دهقاني فيروزآبادي، ( توضيح دهدتعهدات و مسؤليت اخالقي را آشكار ساخته و 
گيري يك جامعه اخالقي جهاني  در چارچوب اين نظريه، امكان شكل ).132: 1389

هاي مشترك بشري تحت حاكميت واحد اسالمي  ها، منافع و نهاد واحد بر اساس ارزش
كند تا وحدت انديشه و نظر را در ميان همه  در حقيقت، اسالم تالش مي. وجود دارد

طلبي را  گرايي، نژادپرستي و تبعيض پديد آورد و عوامل واگرايي مانند طائفه ها انسان
ها برابر و برادرند و  دهد كه همه انسان كند و اين انديشه بنيادين را گسترش مي نفي مي

ها را  هاي برابري و يگانگي انسان كسي را بر كسي برتري و امتياز نيست و معيار
كه در نهايت منجر به تكوين ) 272: 1389شيخ نشين، سيمبر، قرباني (د ده آموزش مي
با الويت اصل الملل  بين لذا نظريه اسالمي در عرصه روابط .گردد رهايي مي

موجود كه مبتني بر سلطه و رويكرد الملل  بين بخشي، در پي تغيير نظم و نظام رهايي
  .باشد يالمسائلي در قبال روابط و نهادهاي مسلط و نابرابر كنوني است، م حل

الملل، روش علمي واحد  شناختي نيز، نظريه اسالمي روابط بين از منظر روش
تجربي، عقلي، نقلي و ( ها كند و از تكثر رهيافت گرايان را رد مي مدنظر ديدگاه اثبات

  .باشد بخشي مي براي شناخت دفاع كرده و در پي تحقق نظريه رهايي) شهودي
  

 بخش المسائلي به گفتمان رهايي حلالملل؛ از گفتمان  بين رويكرد اسالم در روابط .3

المسائلي به گفتمان  حلاز گفتمان  ،الملل رويكرد اسالم در روابط بيندر راستاي بررسي 
 اتنظري. شود تبيين بخش رهايي نظريه حالل مشكل و نظريه بخش ابتدا بايد رهايي
پردازند  گيرند و به اين مي مي در نظرمشكل، جهان موجود را به عنوان چارچوب  حالل

گام بعد به اختالالت و كه جريان امور در درون اين چارچوب چگونه است و در 
در حقيقت،  .توان آنها را رفع كرد پردازند تا دريابند چگونه مي هاي آن مي كژكاركردي
گيرند  در قالب آن قرار ميالملل  بين گراي روابط مشكل كه نظريات اثبات نظريه حالل

جهان را بر اساس روابط و نهادهاي اجتماعي و قدرتي مسلط كه الزمه آن نابرابري 
الملل  بين كند و معتقد است بايد همگام با نظام باشد مشاهده مي قدرت و ثروت مي

هاي  ها را نظريه به همين دليل است كه اين نوع نظريه. موجود كار كرد و نه عليه آن
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هايي كه در چارچوب نظام موجود و براي حل  هنامند، يعني نظري مشكل مي حالل
كه منجر به (كنند و نسبت به حفظ وضع موجود  مشكالت موجود در آن كار مي

هدف . كند آميز برخورد مي بسيار تعصب) شود سازي مي نابرابري قدرت، سلطه و محروم
ند، اما ها آن است كه نهادها و روابط موجود به شكل هموار و ماليمي كار كن اين نظريه

هاي خاص، مشكالت خاصي مدنظر قرار  در حوزه. در مورد آنها ترديدي صورت نگيرد
گرفتن  اي كه در اصل به شكل يعني حوزه(ها  گيرند و بايد حل شوند و ساير حوزه مي

لذا . شوند ثابت و مسلم فرض مي) اند وضعيت موجود در حوزه مورد بحث شكل داده
كارانه است و به پيشرفت و رهايي انسان ها منجر  محافظهاي  مشكل، نظريه نظريه حالل

بخش در پي رهايي انسان از ساختارهاي سركوب  در مقابل، گفتمان رهايي. گردد نمي
به ديگر . كننده جهاني است كه بر اثر هژموني و سلطه غرب طبيعي پنداشته شده است

خشي، بر خالف ب در چارچوب رهاييالملل  بين سخن، هدف نظريه اسالمي روابط
مشكل تبييني، حفظ وضع موجود نيست زيرا آشكار ساختن روابط  حلهاي  نظريه

المللي، خشونت ساختاري و سپس الغاي روابط سركوب و  قدرت و نظم عادالنه بين
برخالف جريان اصلي . داند را يك تعهد اخالقي مي) استكبار(سلطه ناشي از آن 

نگران نظم و ثبات هستند، نظريه اسالمي با  تر دلالملل، كه بيش هاي روابط بين نظريه
بخش، از يك سو بر آن است كه تاريخي بودن وضعيت موجود را  رويكردي رهايي

 .نشان دهند و از سوي ديگر، پيامدهاي ناعادالنه آن را مورد نقد و پرسش قرار دهند

شناسي بازيگر اصلي از ديد جريان  عد هستيب در قسمت چارچوب نظري، از
دولت و از نظر ديدگاه اسالمي، امت واحده الملل  بين هاي روابط اصلي موجود در نظريه

و هماهنگي در درون بشر به عنوان يكي از  كه موجب ايجاد همزيستي مطرح گرديد
با توجه به نقش . گردد مي ،الملل بين ابعاد مهم رهايي مدنظر نظريه اسالمي روابط

هاي مادي قابل مشاهده  جريان اصلي، واقعيت گرايانه در جايگاه رويكرد اثبات
توان مانند نظريه اسالمي صحبت  دهند لذا نمي ترين واقعيت را در آن تشكيل مي بنيادي

المللي  بين از يك جهان انديشي اخالقي به عنوان عامل وحدت و همبستگي در سطح
خصوص موضوع  در. شود منجر ميالمللي  بين نمايد و در نهايت به حفظ روابط نابرابر

گرايانه هستيم در صورتي  كارگزار در جريان اصلي، شاهد نوعي برداشت تقليل-ساختار
باشد بلكه  كه در نظريه اسالمي موضوع تقدم ساختار يا كارگزار بر ديگري مطرح نمي

بخش اسالمي،  شناسي و از منظر رويكرد رهايي عد معرفتاز ب. شاهد نوعي تلفيق هستيم
طرف باشد لذا  تواند خنثي و بي يكي نميخالقي، سياسي و ايدئولوژدانش از لحاظ ا

 .هاي خاص گرايش دارد ها، احزاب و ملت ها، گروه دانش موجود به سوي منافع، ارزش
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هاي مسلط نظري در روابط  الملل، نقد گفتمان لذا هدف نظريه اسالمي روابط بين
اند اما از اين  طرفانه ارائه شده بي هايي كه ظاهراً در قالبي الملل است يعني گفتمان بين

ها رها نيستند و به  اند، از روابط قدرت منظر، عمالً تأمين كننده منافع و عالئق خاصي
شناختي به  نظريه اسالمي در حوزه معرفتهمچنين،  .دهند اي هژمونيك شكل مي رشته

داند  وحي ميتكثرگرايي معتقد است، به اين معنا كه منابع شناخت را حس، عقل، دل و 
شناختي  از منظر روش .باشد گراها معتقد نمي شناختي مدنظر اثبات تو به وحدت معرف

هم ماهيت تبييني دارد؛ چون جهان اجتماعي را الملل  بين نيز، نظريه اسالمي روابط
توانند آنها را كشف  ها مي داند كه نظريه هاي خارج از ذهن مي اي از واقعيت مجموعه

اي تكويني است؛ چرا كه درصدد چگونه برساخته  و هم نظريه ،هندكرده و توضيح د
به شكل كنوني نيز هست و سعي دارد توضيح دهد كه چگونه الملل  بين شدن روابط
موجود شكل گرفته، قوام و مشروعيت يافته و طبيعي شده است الملل  بين نظم و نظام

ي علل مشكالت و مشكل است، زيرا در پي شناساي ولي در نهايت يك نظريه حل
ترين معضل و مشكل روابط  مهم. موجود و نظم مستقر استالملل  بين هاي نظام نارسايي
علت و عامل اصلي  .عدالتي به معناي نبود نظم عادالنه است موجود، بيالملل  بين و نظام

ها از فطرت و سنت الهي و در پي آن، انكار و  اين معضل نيز انحراف و غفلت انسان
تعالي و اسالم به عنوان دين فطري و حق و سنت اجتماعي  حق به معناي حق اعراض از

هاي  اين گونه است كه كاهش نابرابري ).132: 1389دهقاني فيروزآبادي،( راستين است
الملل در  جهاني، برقراري عدالت جهاني از نكات مورد توجه نظريه اسالمي روابط بين

جايگاه  لذا با توجه به. گردد مللي محسوب ميال فراهم كردن شرايط امكانات تحول بين
توان اظهار داشت كه عدالت همه جانبه، زيربناي صلح جهاني  ويژه عدالت در اسالم، مي

تمامي رفتارهاي امت اسالمي در تعامل با  باشد و ميالملل  بين نظريه اسالمي روابط
  .هاي ديگر بايد بر اساس معيار عدالت تنظيم شود امت

 (Critical theory) انتقادي هاي نظريهر است كه در كنار نظريات جريان اصلي، الزم به ذك
دهي به  ها در شكل با توجه به اهميتي كه به نقش ايده (Constructivism) انگاري و سازه

رسد كه به لحاظ معرفت شناختي از ظرفيت بيشتري براي  قائل هستند به نظر مي منافع
اما مشكل اساسي كه . الملل معاصر برخوردار باشند بينجايگاه دين در روابط  تحليل

ها دارند اين است كه براي هيچ موضوعي ارزش پايدار و دائمي قائل نيستند  نظريه اين
لذا . و معتقدند كه هويت و منافع به طور دائمي در حال تغيير و ساخته شدن هستند

نظريه اسالمي نه عينيت،  لل والم سويي ميان نظريه انتقادي روابط بين همتوان گفت،  مي
خصلت فرهنگي و  رنقطه اشتراك د. بلكه داراي يك نقطه اشتراك و افتراق جدي است
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يك نقطه ، اشتراك اما به رغم اين وجه. يا هنجاري است كه در هر دو نظريه وجود دارد
ارزشي  هاي افتراق جدي هم ميان اين دو هست كه همان مباني متافيزيكي يا بحث

بشر  هايي چون حقوق اساسي اين دو نظريه اين است كه به جاي آموزه ما تفاوتا. است
بشر است و  انتقادي كه اين نظريه دارد در اسالم بحث فراتر از حقوق با آن رويكرد

تواند آن اصول اخالقي  اين تعاليم مي. توحيدي بايد مبنا قرار گيرد بحث تعاليم اديان
  .ايي جهت طرح مباحث ديگر قرار گيردتبيين كند و مبن فراگير ديني را

براي تبيين و الملل  بين هاي موجود در روابط نظريه توان گفت در مجموع مي
يا استقرار نظم جهاني مطلوب ماهيتاً غربي ) المسائلي حل(موجود المللي  بين حفظ وضع

اسالم دهند ولي  گرا هستند و عينيات را بيشتر مورد توجه قرار مي و ماديپردازش شده 
همچون منفعت و (بخشي در كنار توجه به مسائل مادي  در چارچوب اصل رهايي

گرا  اصول اين مكاتب مادي. اي دارد به مسائل ارزشي و اخالقيات توجه ويژه) قدرت
گيري  قلمرو ظهور اخالقيات باشد و اصوالً از شكلالملل  بين مانع از اين شده كه روابط

در حالي كه اسالم در درجه اول . الق جلوگيري كرده استمبتني بر اخالملل  بين روابط
اخالقي است و تأسيس حكومت نه براي رسيدن به قدرت سياسي بلكه براي تشكيل 

هدف اساسي نظريه  )5-7 :1389خاني، . (باشد جامعه مبتني بر ضوابط اخالقي مي
اما اين را به  المللي است، در امور بين اسالمي تسهيل تعميم يا توسعه همبستگي اخالق

؛ المللي دارد اين اصل خصلت هنجاري بين. كند اصل جهان انديشي اخالقي مبتني مي
دهد و الزمه آن  المللي يك جهان انديشي اخالقي را مالك قرار مي يعني در سطح بين

 المللي اين اصول اخالقي فراگير را به رسميت نهادهاي بين -1 :دو فرآيند است نيز
در جهان انديشي اخالقي از يك  .المللي اخالقي عمل نمودن نهادهاي بين -2 دبشناسن

شود اما معتقد است از سوي ديگر تنوع  ها به رسميت شناخته مي تنوع فرهنگ سو
توان از دو خصلت  در نظريه اسالمي مي .بايد به وحدت فرهنگي برسند ها فرهنگ

فرآيند حل  اين باور است كه درزيرا اين نظريه هم بر . هنجاري و انتقادي بهره گرفت
نحوه رسيدن به  المللي بايد به تصوير همبستگي اخالقي برسيم و ها در نهادهاي بين نزاع

مبناي عمل  اگر اين اصول مورد توجه و. اخالقي را مطرح كنيماين اصول جهان شمول 
م وجود بنابراين عد. الملل رسيد توان به همزيستي اخالقي در عرصه بين قرار گيرد مي

ها از طريق گسترش همبستگي اخالقي موجب  برتري و طرح برابري و يگانگي انسان
انسانيت انسان بخش در اسالم موجب تحقق  رويكرد رهايي .شود ايجاد رهايي مي

در چارچوب رويكردهاي (شود كه البته مشروط به حركت و انتقال از وضع موجود  مي
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است؛ از اين رو، ) بخش چارچوب رويكرد رهاييدر ( به وضع مطلوب) المسائلي حل
حركت رو به كمال و استعاليي انسان مستلزم شناخت وضع و نظم موجود، انتقاد از 

هاي موجود در آن، شناسايي غايت و تعيين و ترسيم وضع مطلوب و  نابرابري
). 352-351 :1388الهدي،  علم( اصالحات الزم براي رسيدن به غايت مطلوب است

هاي  هاي وجودي موجود و تحقق امكان استعاليي و فراروي انسان از امكانحركت 
وجودي ديگر، خود مستلزم تغيير وضع و نظم موجود و اثبات و تحقق وضع و نظم 

  .بخشي است مطلوب و موعود از طريق كاربست رهايي
ها و  ؛ تحقق آزادي، عدالت، برابري، امنيت و آزادي انسانرهايي از نظر اسالم

يعني رهايي از ساختارهايي كه بر . ها فارغ از نژاد و جنس را در پي خواهد داشت ملت
دين مبين اسالم به عنوان يك . اثر هژموني و سلطه غرب طبيعي پنداشته شده است

گرا و جادويي و  بيني اسطوره زمان رهايي انسان از دو جهان بخش، هم جهان بيني رهايي
بخش است كه  بخش از آن رو رهايي اين دين سعادت. كند گرايي را دنبال مي دنيوي

. داند انسان را هم داراي هستي و وجود فيزيكي و هم موجوديت روحي و روحاني مي
مستقيم بر  تأثير آزادي و رهايي انسان از موانع رشد و تكامل وي از وجه روح و روان

و را در مسيري گذارد و ا وجود فيزيكي انسان و مجموع اعمال خودآگاهانه بر جا مي
برآيند اين وضعيت، صلح و صفا و . گردد هماهنگ با حالت فطري وي رهنمون مي

به آزاد همچنين  .هماهنگي در درون بشر و همراهي و صلح ميان انسان و طبيعت است
عدالتي و  بيعي و فيزيكي او كه به اعمال بيهاي ط شدن انسان از آن دسته از خواسته

با . رساند شوند، مدد مي وح وي و طبيعت پيرامون وي منجر ميناروا به خود واقعي و ر
اين نگاه، مسلماني فرايندي است كه پيشروي و تكامل روح به ماهيت اصلي و فطري 

در ابعاد اجتماعي و تاريخي نيز اسالميت به . خود را براي انسان هدف قرار داده است
و صفت اخالقي آن و كمال اي اشاره دارد كه براي تحقق بخشيدن به كيفيت  جامعه

و به راهنمايي وحياني و الهي صورت گرفت، ) ص(اجتماعي كه توسط پيامبر اكرم
بخش اسالمي،  لذا از منظر رويكرد رهايي). 130 :1389صادقي، ( تالش و كوشش نمايد

الملل فهرستي از شرايط و امور سياسي را براي تكوين  هاي موجود در روابط بين نظريه
اما . رود در آن، گفتمان مدرن زير سؤال نميدهند كه  ع غربي ارائه ميبرتري جوام

، خواهان انتقاد و زير سؤال رفتن اين گونه از الملل رويكرد اسالمي در روابط بين
ها و گفتمان اسالمي در روابط  بنابراين، نظريه. باشد نظريات و مباني فكري آنها مي

در اين طرح، . افكند طرح عالم جديدي را پي ميهاي رايج،  الملل عكس اين ديدگاه بين
گيرد كه رشد هرچه  عالم ديني و اصل رهايي از هر گونه سلطه مورد توجه قرار مي
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نمايد؛ دليلش هم واضح به نظر  تر مي ا و فضا را براي نظريات غربي تنگبيشتر آن، ج
ي تلقي نمودن رسد، چرا كه بنياد عالم غرب و نظريات غربي بر سكوالريزم و دائم مي

الملل، در  هاي اسالمي روابط بين استوار است، و نظريه... نابرابري قدرت، ثروت و
به ديگر سخن، نظريه اسالمي . )Esposito,2000: 50( گيرد تعارض با اين گفتمان قرار مي

 بخشي، در پي تغيير نظم و نظام با الويت اصل رهاييالملل  بين در عرصه روابط
المسائلي در قبال روابط و نهادهاي  كه مبتني بر سلطه و رويكرد حل موجودالملل  بين

باشد كه از اين طريق مباني و مشروعيت آنها را زير  مسلط و نابرابر كنوني است، مي
هاي آزاده،  برد و استقرار نظم و نظام عادالنه اسالمي را كه در آن همه ملت سؤال مي

 چارچوب برابري، عدالت، امنيت، آزادي،انديش در  خواه و آزاد هاي عدالت انسان
تحقق رهايي و استقرار نظمي خودمختاري، مصالح متقابل بشري، مسؤليت انساني و 

 .داند عاري از سلطه را هدف خود مي

 
 گيري نتيجهبندي و  جمع

نظير توحيد، الملل  بين با عنايت به اصول و مباني مورد توجه اسالم در حوزه روابط
جويانه و استكباري، سلم و صلح، عدل و انصاف، احترام متقابل،  ستيزهپرهيز از روحيه 

هاي ديگران، نگاه واحد اسالم به تمامي افراد بشر، اهتمام به  رعايت حقوق و آزادي
اصول همزيستي و تفاهم، موازين اخالقي، ارتباطي، تحقق رهايي و مشروعيت و 

ماعي و تحقق نظمي عاري از مقبوليت آن بر اساس وظايف و تكاليف انساني و اجت
عدالتي با عنايت به مسؤليت انساني در مقابل مصالح بشري، شاهد  ، سركوب، بيسلطه

اهميت اين . باشيم استقبال روزافزون از عقايد و نظريات اسالم در اين حوزه مي
، ي اخير سه دهه -اسالم در زمان كنوني، بخصوص در دوموضوعات در حالي است كه 

اين سير چه در سطح كالن سيستمي و . المللي شده است تعامالت نظام بينبيشتر وارد 
در سطح كالن، اسالم به عنوان . گيري است چه خرده سيستمي، قابل مشاهده و پي

، ءمعياري براي اثبات هويت فراموش شده جوامع مسلمان و نظامي كه در وضعيت خال
شود و نظرياتي در راستاي  ميقدرت جهاني خود را مطرح كرده است، در نظر گرفته 

 الملل بخشي و سعادت نوع بشر و انتقاد از ناعدالتي موجود در سطح روابط بين رهايي
ها و احزاب اسالمي بيش از  در سطح خُرد نيز، رهبران سياسي و گروه. نمايد مي مطرح

در حقيقت، نظريه اسالمي روابط  .اند پيش به راه اصالح نظام از پايين حركت كرده
الملل و نيز با  الملل با انتقاد از وضع موجود در ساختار داخلي و نظام روابط بين بين

) مقرون ساختن عقل و دين و اخالق(هاي موجود و با عقالنيتي جديد  تأكيد بر سنت
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ها از قيد و  ها و نيز رهايي بخشيدن ملت تواند براي تغيير نگرش و عملكرد دولت  مي
هدف نظريه اسالمي،  ؛ چرا كهي گزينه مناسب باشدبندهاي ساختار مسلط جهان

اجتماعي دنيايي است كه تا كنون اقليت نسبتاً كوچك از آزادسازي بشر از ساختارهاي 
تفاوت نظريه اسالمي همين جاست كه . جمعيت دنيا را بر اكثريت حاكم ساخته است

شود؛ نظريه  مشخص ميالملل  هاي موجود در روابط بين الملل با ساير نظريه روابط بين
برد و نظم  موجود را زير سؤال مي كند؛ نظم هاي غالب را بيان مي اسالمي حقيقت نظريه
دهد كه در آن قانون اصلي، قانون مدرنيته نيست؛ هرچند ابزار و  جديدي را نويد مي

كند و  شوند؛ نسبت جديدي ميان انسان و هستي برقرار مي اشياء مدرن در آن حفظ مي
دهد و  الملل و جهان سياست مي يابد؛ صفت ديني به روابط بين ايگاه رفيعي مياخالق ج

شود كه از طريق سلطه، فقط منافع تعداد معدود  موجب رهايي انسان از ساختارهايي مي
  .نمودند تأمين مي و محدودي از كشورهاي قدرتمند را
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