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دین و صلح بین المللی:
با اشاره به نقش هنجارهای اسالمی در صلح بین المللی

چکیده
ــده بیستم نشانه هاي تقویت جایگاه دین در تئوري روابط بین الملل  از دهه هاي پایاني س
نمایان تر شده است. از یک سو، واقعیت روابط بین الملل تحت تأثیر کارگزاراني قرار گرفته 
ــوي دیگر، در عرصه  ــند و از س که با گرایش هاي دیني وضع موجود را به چالش مي کش
ــلط روابط بین الملل آماج چالش هاي معرفت شناختي اي قرار گرفته  نظري نیز جریان مس
ــم در رسیدگي به مسایل و  ــم، و ماتریالیس که بر ضعف و ناکارآیي عقل گرایي، پوزیتیویس
ــی از موضوعات مهمی که پرداختن به آن  ــکالت روابط بین الملل تأکید مي کنند. یک مش
ــؤال  ــت. س در تئوری روابط بین الملل ضرورت دارد، رابطه بین دین و صلح بین المللی اس
اصلی مقاله این است که دین در ایجاد صلح و امنیت بین المللی چه نقشی دارد و باالخص 
ــتقرار صلح بین المللی کمک کنند. در پاسخ،  ــالمی چگونه می توانند به اس هنجارهای اس
ــی قرار می گیرد. در پایان،  ــتفاده از دین به مثابه عامل برقراری صلح مورد بررس ایده اس
ــاره خواهد شد.  ــالم اش به عنوان مطالعه موردی به برخی هنجارهای صلح گرا در دین اس
این مقاله به لحاظ نظری، به جریان انتقادی روابط بین الملل اتکا دارد و از این رو منتقد 

جریان های فکری پوزیتیویست است. 
ــالم،  ــم، صلح، اس ــتفالیایی، دین، سکوالریس واژگان کلیدی:  روابط بین الملل، نظم وس

تئوری روابط بین الملل.

دانشیار گروه روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر عبداله قنبرلو
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مقدمه
ــلط روابط بین الملل  مفاهیم و رهنمودهاي دیني چه در واقعیت و چه در جریان نظري مس
نقش حاشیه اي داشته اند. سیاست بین الملل و سیستم بین المللي مدرن از همان ریشه تاریخي 
به صورت سکوالر شکل گرفته است. در اروپاي پس از قرون وسطي بتدریج گام هایي در جهت 
ــان برداشته شد که مهم ترین آنها در  ــنت هاي مذهبي از حیات اجتماعي انس حذف دین و س
عرصه روابط بین الملل معاهده صلح وستفالیا )1648( بود. این معاهده که با انعقاد آن به جنگ 
ــاله بین کاتولیک ها و پروتستان ها خاتمه داد و زمینه شکل گیري واحدهاي سیاسي  ــي س س
جدید دولت- ملت ها شد، بناي نظم بین المللي نویني را گذاشت که تفاوت شگرفي با گذشته 
داشت. به دنبال معاهده وستفالیا سیستم بین المللي نویني پا گرفت و توسعه یافت که در آن 
ــاس منافع ملي به تعامل با همدیگر مي پردازند.  ــتقالل بر اس دولت هاي داراي حاکمیت و اس
روابط بین الملل امروز همچنان تحت تأثیر میراث فکري وستفالیا و اندیشه هاي مدرن پس از آن 
بخصوص عصر روشنگري است. بر این اساس، در جریان مسلط تئوري هاي روابط بین الملل نیز 

دین و اندیشه هاي دیني نقشي حاشیه اي داشته اند. 
ــت که دین نقش انکارناپذیري در جهت دهي به تحوالت بین المللي داشته  این در حالي اس
ــت. بخصوص، طي دهه هاي اخیر جنبش ها و گرایش های اجتماعی-سیاسی دینی یکی از  اس
موضوعات بسیار مهم تأثیرگذار بر مسایل و مفاهیم روابط بین الملل بوده  است. به عنوان مثال، 
ــرائیل، تقابالت ایران و قدرت هاي غربي و  نقش دین در موضوعاتي نظیر منازعات اعراب و اس
ظهور کنشگران جدیدی مثل القاعده و داعش بسیار واضح است. از این رو، طي سال هاي اخیر 
در فیلد روابط بین الملل مبحث جدیدي در حال گشایش است که موضوع محوري آن تعامل 
ــتا، درباره چگونگی نقش آفرینی دین در صلح آمیز  ــت. در این راس دین و روابط بین الملل اس
ــاختن روابط بین الملل تالش های بسیاری شده است. سؤال اصلی مقاله این است که نقش  س
دین در ایجاد صلح و امنیت بین المللی چیست و باالخص هنجارهای اسالمی چگونه می توانند 
ــتقرار صلح بین المللی کمک کنند. در پاسخ تالش مي شود زمینه های نقش آفرینی دین  به اس
به مثابه عامل مقوم صلح در روابط بین الملل مورد بررسی قرار گیرد که در آن به طور مشخص 

روی برخی هنجارهای اسالمی تأکید خواهد شد. 
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سکوالریسم در جریان اصلی تئوری روابط بین الملل
ــتانیزم در جهان غرب بتدریج گام هاي بزرگي به منظور  ــکل گیري نهضت پروتس پس از ش
حذف دین از عرصه مناسبات اجتماعي برداشته شد. از آن دوره، این تصور که دین ذاتاً با علم 
ــوي  ــترده اي جهان غرب را فراگرفت و حتي به فراس و دانش اندوزي تعارض دارد، در ابعاد گس
ــرایت کرد. همچنین به دنبال وقوع رویدادهایي نظیر جنگ هاي سي ساله بین  جهان غرب س
کاتولیک ها و پروتستان ها در اروپا این تصور رایج گردید که حضور دین در عرصه عمومي داخلي 
ــونت، تخریب و جنگ را به دنبال  ــایلي چون نابردباري، ناآرامي، خش یا بین المللي ضرورتاً مس
دارد. از این رو، این جمع بندي حاصل شد که اگر حفظ امنیت شهروندان کارکرد دولت مدرن 
است، پس به حاشیه کشیدن نقش دین از عرصه حیات اجتماعي و سیاسي یک ضرورت است. 
ــم، دولت در مقام حافظ امنیت ملي مسئولیت حفظ  ــه سیاسي لیبرالیس در چهارچوب اندیش
امنیت شهروندان در برابر خشونت ها و جنگ هاي مذهبي را به عهده دارد. فردي سازي دین و 
سکوالریزه کردن سیاست از لوازم این مسئولیت شناخته شده است)Cavanaugh, 2002(. بعدها، 
این تصور در قوام یابي نهادهاي بین المللي نیز تأثیر خود را نشان داد. در سده بیستم، دیسیپلین 
روابط بین الملل که با مباني معرفت شناختي مدرن غربي شکل گرفت، جلوه هاي سکوالریستي 
بارزي را به نمایش گذاشت و دین در تئوري روابط بین الملل جایگاهي بسیار حاشیه اي پیدا کرد. 
در جهان مدرن، به همان نحو که جایگاه دین در اندیشه ها و تئوري هاي سیاسي تنزل یافت و 
بر ضرورت استقالل عرصه عمومي از دخالت دین تأکید شد، در دیسیپلین روابط بین الملل نیز 
این تصور که استقالل تئوري روابط بین الملل از دین الزمه کارآیي آن براي تأمین صلح و امنیت 

بین الملل است، غالب بوده است. 
ــم و  ــاي جریان اصلي روابط بین الملل دو مکتب پرآوازه رئالیس ــان مکاتب و تئوري ه در می
ــت هاي اولیه و رئالیست هاي  ــم گرایش سکوالریستي پررنگ تري داشته اند. ایدآلیس لیبرالیس
متقدم کالسیک برنامه منظم و دقیقي براي حذف یا به حاشیه کشیدن نقش دین نداشتند، اما 
بتدریج هواداراني ظهور کردند که قرائتهاي عمیقاً سکوالري از این دو مکتب عرضه کردند. برخي 
تئوري پردازان اولیه حتي در تبیین دیدگاههاي خویش از مفاهیم دیني استفاده مي کردند، هر 
ــند که در آنها نقش دین حذف مي شود. به عنوان مثال،  چند که در نهایت به نتایجي مي رس
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راینهولد نیبور1)1892-1971( مفسر کتاب مقدس و متفکرالهیات مسیحي که بیشتر تحت 
تأثیر اندیشه هاي سنت آگوستین به نظر مي رسد، تئوري رئالیستي خود درباره روابط بین الملل 
ــان توضیح مي دهد. گناه اولیه یا گناه غرور و خودشیفتگي، انسان را  را با مفهوم گناه اولیه انس
آلوده و فاسد کرده و استعداد گناه و شرارت را در وي ایجاد کرد. این وضع زمینه ساز شیوع گناه 
ــد، به نحوي که ریشه شرارت موجود در جهان نیز ناشي از این گناه است. سیاست  ــاد ش و فس
قدرت یا گرایش به تفوق بر دیگران، چه در عرصه داخلي و چه در عرصه روابط بین الملل، ریشه 
 Hussain, :در همین مسأله دارد. تاریخ مملو از شواهدي است که این ادعا را تأیید مي کند )رك
2010(. علي رغم این توضیحات، نیبور از تجویزهاي دیني در سیاست خارجي رویگردان بود و 

از یک سیاست خارجي رئالیستي حمایت مي کرد. وي که نفوذ قابل توجه در دستگاه سیاست 
ــت، نیبور از سیاست خارجي آمریکا در ورود به جنگ جهاني دوم، مبارزه  خارجي آمریکا داش
با کمونیسم، و توسعه تسلیحات هسته اي حمایت کرد و در عین حال برخي سیاست هاي این 
کشور از جمله در مورد جنگ ویتنام را مورد انتقاد قرار داد )Thompson, 2007(. به عبارت دیگر، 
نتیجه گیري نیبور از تئوري خویش شباهت بسیاري به نتیجه گیري همان صاحب نظراني دارد 

که اساساً اعتقادي به دخالت مفاهیم دیني در تئوري روابط بین الملل ندارند.
برخي متفکران و حامیان دو مکتب پرنفوذ و مسلط روابط بین الملل یعني رئالیسم و لیبرالیسم 
ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر مفاهیم دیني قرار داشته باشند، اما اصوالً در 
ــگران دیني  ــي براي دین یا کنش تبیین کلي این دو مکتب از روابط بین الملل نقش محسوس
ــم دولت ها کنشگران تعیین کننده سیاست بین الملل محسوب  وجود ندارد. در پارادایم رئالیس
مي شوند. سیاست و رفتار دولت ها در عرصه بین الملل تحت تأثیر عواملي چون سرشت انسان 
ــت. از سوي دیگر، در مکتب لیبرالیسم  ــي بین المللي خودمحورانه و قدرت طلبانه اس و آنارش
در کنار دولت ها کنشگران دیگري مثل شرکتهاي چندملیتي، سازمان هاي بین المللي و حتي 
سازمان هاي غیردولتي به تحوالت روابط بین الملل جهت مي دهند. سیاست و رفتار دولت ها در 
عرصه بین الملل چندبعدي بوده و پیچیده تر از آن است که در پارادایم رئالیسم تصور مي شود. 
ــت و رفتار دولت ها نیز چندگانه است. برخالف نگاه رئالیستي، در  بعالوه، عوامل مؤثر بر سیاس
ــخصي چون آنارشي نیستند و  ــتي دولت ها صرفاً تحت تأثیر عوامل ثابت و مش نگاه لیبرالیس

1. Reinhold Niebuhr
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ــم  منافع و اهداف ملي خود را فقط به قدرت و امنیت محدود نکرده اند. در حالي که در رئالیس
ــي و بویژه توازن قدرت مؤثرترین راههاي تأمین امنیت صلح و امنیت بین المللند، در  دیپلماس
لیبرالیسم سازوکارهاي مختلفي نظیر همکاري هاي اقتصادي، حقوق بین الملل و حتي عواملي 
نظیر ساختار دموکراتیک سیستم هاي سیاسي مي توانند به تأمین صلح و امنیت بین الملل کمک 

کنند. 
ــود، در هر دو مکتب رئالیسم و لیبرالیسم شناخت و تحلیل روابط  چنان که مالحظه مي ش
بین الملل مشابه پدیده هاي طبیعي مسأله محور مي باشد. مفاهیم و باورهاي دیني چه در تحلیل 
پدیده ها و چه در تعیین سیاست ها اساساً نقشي ندارند. صلح و امنیت بین الملل که دغدغه اي 
اساسي در دانش روابط بین الملل بخصوص در مکاتب موضوع اصلي به حساب مي آید، دغدغه اي 
ــت که ریشه در نیازهاي زمیني یا دنیوي انسان دارد. در باورهاي دیني ممکن است چنین  اس
ــت. در برخي تئوري هاي جریان اصلي ممکن است  ــد، اما هدف غایي نیس دغدغه اي مهم باش
ــالم گرا به مثابه کنشگراني اثرگذار بر تحوالت  ــگران دیني مثل جنبش هاي اس به دین و کنش
روابط بین الملل نگریسته شود؛ اما در چنین تحلیل هایي نیز معموالً توجه عمیقي به مقاصد و 
آرمان هاي دیني جنبش ها نشده یا حتي ممکن است تبییني ماتریالیستي از آنها عرضه گردد. 
بسیاري از تئوري پردازان مدرن، جنبش هاي دیني را به صورت نمودي از ساحت غیرعقالني بشر 

تلقي کرده و سرنوشت آنها را محکوم به حذف شدن مي دانند.
براي درك عمیق تر سکوالریسم در تئوري هاي جریان اصلي بویژه رئالیسم و لیبرالیسم باید به 
نقش مفروضه هاي دو گرایش فرانظري مهم توجه کرد. این دو گرایش فرانظري پرنفوذ عبارتند 
از پوزیتیویسم و ماتریالیسم. در رویکرد پوزیتیویستی، علم از منطق تحلیلی و تبیینی یکپارچه 
و واحدی برخوردار است که برای کلیه حوزه های قابل شناخت طبیعی یا اجتماعی قابل کاربرد 
ــت. پژوهش علمی در هر موضوعی به لحاظ روش شناختی مستلزم استفاده از تکنیک های  اس
سیستماتیک مشاهده و سنجش است. محقق در بررسی پدیده ها اعم از طبیعی یا اجتماعی با 
یک سری واقعیت های بیرونی مواجه است که مستقل از مالحظات و قضاوت های ارزشی محقق 
قابل شناخت می باشد. برای جهان اجتماعی مشابه جهان طبیعی الگوها، قوانین، و قواعد عمومی 
و نظام مندی وجود دارد که با شناسایی آنها امکان پیش بینی و کنترل پدیده ها میسر می گردد. 
بنابراین، کار محقق علوم اجتماعی عبارت است از کشف الگوها، قوانین و قواعد مربوط به موضوع 
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پژوهش با استفاده از متدهای علمی به منظور پیش بینی تحوالت و کنترل یا بهره برداری های 
ــاس قوانین و منطق  ــوب، تحوالت روابط بین الملل نیز بر اس ــی از آنها. در این چهارچ مقتض
یکپارچه ای صورت می پذیرد و کار محقق روابط بین الملل نیز کشف آن قوانین و منطق است. 
چنین پیش فرض هایی باعث می شود محقق روابط بین الملل کلیه کنشگران دینی و حرکت های 

 .)Thomas, 2005: 60-61( دینی را تابع منطق واحدی تلقی کند
در هر دو رهیافت رئالیسم و لیبرالیسم، تحوالت روابط بین الملل قویاً تحت تأثیر مفروضه هاي 
ماتریالیستي است. از منظر رئالیسم، تغییرات مربوط به توزیع قدرت نقشي اساسي در جهت گیري 
تحوالت روابط بین الملل دارند. به طور مشخص تر، با به هم خوردن توازن قدرت احتمال بروز 
ناامني و جنگ  افزایش مي یابد. براي درك روابط بین الملل باید روي مفهوم قدرت تمرکز کرد 
و قدرت نیز اساساً با شاخص هاي فیزیکي و بخصوص توانمندي هاي نظامي تعریف مي شود. از 
سوي دیگر، در رویکرد لیبرالیستي نقش تغییرات توزیع قدرت در جهت گیري تحوالت روابط 
ــت، اما در تعریف مفهوم قدرت باز نقش شاخص هاي مادي مهم  بین الملل تعیین کننده نیس
ــت. در حالي که رئالیست ها بر نقش توانمندي هاي نظامي تأکید داشته و روابط بین الملل  اس
را عرصه منازعه آمیز کشاکش بر سر قدرت مي دانند، لیبرال ها نقش توانمندي هاي اقتصادي و 
تکنولوژیک را پررنگ ساخته و روابط بین الملل را عرصه اي مي دانند که به سبب بروز تحوالتي 
مثل وابستگي متقابل اقتصادي صلح آمیزتر مي شود. با این حال، نظر به اینکه مکتب لیبرالیسم 
براي متغیرهایي از قبیل نهادهاي بین المللي و حتي نهادهاي سیاسي داخلي نقش بااهمیتي 

قایل است، در مقایسه با رئالیسم اتکاي کمتري به مفروضه هاي ماتریالیستي دارد. 
ــدن نقش دین در قرائت هاي علم گرایانه  رئالیسم و لیبرالیسم  ــأله به حاشیه کشیده ش مس
جدي تر است. از منظر نورئالیستي دین و جلوه هاي سیاسي آن و یا نمودهاي خشونت گراي دین 
سیاسي که نمونه برآیند آن در شبکه القاعده مشاهده مي شود، نه در تعامالت بین المللي نقش 
مهمي دارند و نه رهنمودهاي سازنده اي براي اداره موفقیت آمیز سیاست خارجي یا تأمین صلح 
ــونت گرایي و ستیزه گري مذهبي در روابط بین الملل عالئمي از  و امنیت بین الملل دارند. خش
شرایط خاص سیستم بین المللند که در نتیجه رشد بي نظمي و ناهماهنگي در ساختار آنارشیک 
این سیستم فرصت ظهور و بروز یافته اند. در پارادایم رئالیسم فرض بر این است که در صورت 
آنارشي یا فقدان اقتدار فائقه دولت ها همواره در معرض تهاجم خارجي قرار دارند. در وضعیت 
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آنارشي، دولت هاي قوي تر همواره مستعد حمله علیه دولت هاي ضعیف تر مي باشند. دولت ها بر 
اساس منافع امنیتي شان با یکدیگر ائتالف کرده یا وارد جنگ مي شوند. همواره این امکان وجود 
دارد که رتبه موقعیت قدرت دولتي تنزل یافته یا تقویت گردد. بنابراین در اصل، منطق آنارشي 
است که دولت ها را به تمرکز روي مسأله امنیت وامي دارد و به تحوالت روابط بین الملل جهت 
ــه و فرهنگ و دین. در صورتي که توازن قدرت یا بازدارندگي متقابل وجود  مي دهد، نه اندیش
داشته باشد، احتمال جنگ کاهش مي یابد، ولي با تغییر توزیع قدرت از وضعیت توازن به عدم 

 .)Waltz, 1979: 79-128( توازن امکان تهاجم و جنگ افزایش مي یابد
در تفکر نولیبرالیستی روابط بین الملل هم جایگاه حاشیه اي دین کامالً محسوس مي باشد. در 
این مکتب، متغیرهایي نظیر وابستگي متقابل اقتصادي و رژیم هاي بین المللي مي توانند مناسبات 
دولت ها را مسالمت آمیز ساخته و مانع جنگ شوند، نه رهنمودها یا همسویي فرهنگي و دیني. 
ــم، آنارشي آن چنان که در رهیافت رئالیستي تأکید مي شود، منطق  طبق رهیافت نولیبرالیس
منازعه آمیزي ندارد. دولت ها در تصمیم گیري سیاست خارجي به مالحظات و منافع کنش گران 
ــتگي متقابل  ــرایط وابس داخلي بویژه بنگاه هاي اقتصادي نیز توجه مي کنند و از آنجا که در ش
منافع متقابل دولت ها مناسبات سیاسي مسالمت آمیز میان آنها ایجاب مي کند، پس امکان بروز 
تنش و جنگ کاهش مي یابد. نهادها یا رژیم هاي بین المللي مي توانند با قاعده مندسازي و ایجاد 
ــفافیت احتمال نزاع بین المللي را به نحو مؤثري کاهش دهند. البته این به معني نفي تأثیر  ش
متغیر قدرت در مناسبات دولت ها نیست. نکته مهم این است که وابستگي متقابل و نهادها و 
 Keohane,:رژیم هاي بین المللي قدرت دولت ها را از حالت لجام گسیختگي خارج مي کنند )رك
1984 (. از منظر نولیبرالیستي، همگرایي و امنیت در مناسبات دولت هاي عضو اتحادیه اروپا در 

اصل نتیجه وجود چنین متغیرهایي است، نه محصول رهنمود هاي دیني یا اشتراکات فرهنگي 
و دیني.

ــکوالریزه شدن  ــم محرز بوده و در س ــم و لیبرالیس نکته مهمي که در هر دو مکتب رئالیس
ــایر  ــم مثل س ــم و لیبرالیس ــت. رئالیس ــي دارد، رویکرد گزینه عقالني آنهاس آنها نقش اساس
ــنگري قایل به نوعي  ــاي عقل گراي جریان اصلي تحت تأثیر مفروضه هاي مدرن روش تئوري ه
ــتقل از بستر تاریخي و اجتماعي در کنشگران اصلي عرصه بین المللي مي باشند.  عقالنیت مس
ــه تعبیر دیگر گزینه  ــگران داراي گزینه غیر عقالني یا ب ــن به معني نفي وجود کنش ــه ای البت
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عقالني غیرمدرن نیست، بلکه به این معني است که در جهان مدرن معاصر کنشگراني که به 
گزینه هاي غیرعقالني دست مي زنند، محکوم به شکست یا به حاشیه کشیده شدن هستند. در 
تئوري هاي رئالیسم و لیبرالیسم کنشگران اصلي و تعیین کننده عرصه بین الملل اعم از دولت ها، 
ــرکت هاي چندملیتي و افراد همگي کنشگراني عقالني بوده و در  ــازمان هاي بین المللي، ش س
تصمیم گیري هایشان فایده گرایانه عمل مي کنند. کنشگران مذکور به اهداف و منافع مشخصي 
نظیر قدرت، امنیت، ثروت، و رفاه توجه دارند، حال ممکن است آنها راه دستیابي به این اهداف 

و منافع را به صورت فردي و خودمحورانه مناسب تشخیص دهند یا جمعي و مشارکتي. 
ــتر تاریخي،  ــتقل از بس تئوري هاي عقل گرا متکي بر این مفروضه اند که عقالنیت امري مس
اجتماعي، فرهنگي، و دیني است. کلیه کنشگران عقالني در هر جامعه یا کشوري فهم مشترکي 
از طبیعت و نیازهاي بشر داشته و در انتخاب گزینه عقالني با یک منطق واحد تصمیم گیري 
ــگران یا کارگزاران دین گرا اساساً در پي اهداف و ترجیحات مدرن  مي کنند. از این منظر، کنش
و عقالني مثل قدرت و منفعت و رفاه هستند. حال، اگر آنها به مالحظات دیني متفاوتي نظیر 
ــت خواهند بود. بر اساس  ــتیز با مدرنیته بیا ندیشند، محکوم به شکس ــریعت و س حاکمیت ش
ــگران در  ــی دارد- کنش ــوري گزینه عقالني- که در تئوري هاي جریان اصلي اهمیت اساس تئ
ــود و زیان هاي احتمالي ناشي از تصمیمات بدیل را محاسبه کرده و با  ــان س اتخاذ تصمیماتش
ــازي سود و حداقل سازي زیان تصمیم گیري مي کنند. در این فرایند،  توجه به اصل حداکثرس
محدودیت هاي هنجاري مذهبي یا مورد توجه قرار نمي گیرند و یا مطابق با گزینه هاي عقالني 
اصالح مي شوند )Lannaccone, 1997: 26-27(. براي تئوري هاي عقل گراي روابط بین الملل شامل 
ــگران فعال در عرصه بین الملل اعم از  ــم این اصل پذیرفته شده که کنش ــم و لیبرالیس رئالیس
کنشگران با وجهه بین المللي، ملي، قومي یا مذهبي گرایش عقالني ثابت و یکپارچه اي دارند. 
 Thomas,( آنها منافع و ترجیحاتي دارند که به صورت بخشي دائمي از هویت شان درآمده است

 .)2005: 68

نفوذ دین در تئوری روابط بین الملل
بازگشت یا احیاء دین در دهه هاي اخیر امري محدود به عرصه روابط بین الملل نبوده است، 
بلکه روندي فراگیر بوده که در ابعاد مختلف حیات بشر آثار خود را نشان داده است. دین گرایی 
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اخیر محدود به ابعاد فردی و خصوصی زندگی انسان نیست، بلکه جلوه های اجتماعی و سیاسی 
ــعائر، رویه ها و گفتمان هاي دیني در جهت دهي به  بارزی دارد. در این روند، نقش اعتقادات، ش
زندگي بشر از جمله در عرصه سیاست به طرز محسوسي پررنگ گردیده اند، به نحوي که برآیند 
ــي و سازمان هاي غیر رسمي یا  ــبکه ها و گروه هاي غیردولتي، احزاب سیاس آنها در فعالیت ش
رسمي قابل مشاهده است. رابرت واثنو1، روند نوین احیاء دینی را با اصطالح »بازسازی دین2« 
در عصر جهانی توصیف می کند؛ عصری که در آن نیروهای فرهنگی و اجتماعی تحول ساز تحت 
ــدن به صورت جمعی زمینه تحول فرهنگی در سیاست داخلی و بین المللی را  تأثیر جهانی ش
فراهم می سازند )Wuthnow, 1988(. این وضع، بسیاری از مفروضه های مدرن درباره دین را به 
ــیده است. در این شرایط، دیگر دیندار بودن به مثابه خرافه گرایی، موهوم پرستی و  چالش کش

جهل نیست، بلکه با دالیل مهمی نظیر نیاز جدی انسان به معنا در زندگی توجیه می گردد.
دین گرایی در عرصه روابط بین الملل جلوه های آشکارتری دارد. طی دهه های اخیر فقط در 
جهان اسالم گروه ها، شبکه ها و سازمان ها مختلفی شکل گرفته اند که مطالبات و فعالیت هایشان 
در عرصه روابط بین الملل جهت گیری اسالمی- سیاسی دارد. در حالي که در دوره جنگ سرد 
ــرق بر جو سیاست بین الملل غالب بود، در دوره پس از  ــي- ایدئولوژیک غرب و ش تقابل سیاس
ــت.  ــالم گرایي رادیکال قرار گرفته اس ــرد غرب در برابر چالش مهم دیگري به نام اس جنگ س
ــده اند که مخالف نظم  ــالم گراي رادیکال از این حیث به چالش غرب تبدیل ش جنبش هاي اس
ــتار تغییرات اساسي در آن مي باشند. انقالب اسالمي ایران در  بین المللي موجود بوده و خواس
ــال 1979 رویدادي بود که در رشد حرکت هاي اسالم گرایانه بعدي نقش مهمي داشت. این  س
ــرق موجب سقوط یکي از قدرت هاي منطقه اي  ــعار نفي ایدئولوژي هاي غرب و ش انقالب با ش
ــالمي را جایگزین کرد که با  ــتمي اس ــکوالر و متحد ایاالت متحده گردید و در عوض سیس س
نظم بین المللي موجود به طور عمیق مخالف بوده است. »استکبار جهاني« و »شیطان بزرگ« 
از جمله اصطالحاتي هستند که رهبر انقالب، امام خمیني )ره( ،در توصیف ماهیت قدرت هاي 
موجد وضع موجود باالخص ایاالت متحده به کار گرفت و کلیه ملت هاي مسلمان را به مقابله 
با آنها با اتکا به پتانسیل هاي دیني دعوت کرد. سکوالریسم و بي عدالتي در روابط بین الملل از 

1. Robert Wuthnow

2. restructuring of religion
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مهمترین مسایلي هستند که از سوي انقالب اسالمي ایران به چالش کشیده شده اند. این انقالب 
از همان آغاز داعیه هاي فراملي داشت و انگیزه باالیي براي توسعه اسالم گرایي و رادیکالیسم در 

.)Falk, 2003: 182( عرصه بین المللي بخصوص میان کشورهاي جهان سوم داشت
ــرایط با برخورد و نزاع بین هواداران ادیان مختلف همراه بوده  ــد دین گرایي در برخي ش رش
ــر مسأله کشمیر، تشکیل دولت  ــتان از هند و درگیري طوالني آنها بر س ــت. جدایي پاکس اس
اسرائیل و نزاع اعراب و اسرائیل و خیزش رادیکالیسم اسالمي ضدغربي را مي توان نمودهایي از 
منازعات پیروان ادیان مختلف به شمار آورد. نه فقط ادیان، بلکه شاخه هاي مذهبي درون ادیان 

نیز بعضاً به تقابل و نزاع گرایش داشته اند. 
ــأله احتمال رویارویي پیروان ادیان در عرصه روابط بین الملل موضوعي است که قباًل به  مس
انحای مختلف مورد بحث قرار گرفته بود. در اوایل دهه 1990 مباحث متنوعي مطرح شد که 
ضمن اشاره به گسترش دین گرایي در عصر جهاني شدن بر آینده منازعه آمیز مناسبات پیروان 
ــموئل هانتینگتون یکي از  ــط س ادیان مختلف تأکید مي کرد. تئوري »برخورد تمدن ها« توس
پرآوازه ترین مباحث مذکور است. هانتینگتون ضمن تأکید بر اهمیت فزاینده هویت تمدني در 
جهان پس از جنگ سرد، نقش ویژه اي براي فرهنگ و دین در تمایزات تمدني قایل است. هفت 
یا هشت تمدن  عمده از نظر وي عبارتند از: تمدن هاي غرب، کنفوسیوس، ژاپن، اسالم، هندو، 
اسالویک- ارتدوکس، آمریکاي التین و احتماالً آفریقا. دالیل عمده اي که احتمال منازعه میان 
تمدن ها را تقویت مي کند، عبارتند از: بنیادي بودن تفاوت هاي تمدني، گسترش تعامالت میان 
مردمان تمدن هاي مختلف، مدرنیزاسیون اقتصادي و تحول اجتماعي که هر دو هویت ملي و 
محلي را تضعیف مي کند، رشد آگاهي تمدني، پایین بودن انعطاف پذیري مشخصه هاي فرهنگي 
ــد منطقه گرایي اقتصادي. به نظر هانتینگتون، در شرایط نوین، تفاوت در فرهنگ و دین  و رش
است که به عنوان عاملي مهم در تفاوت بین سیاست ها عمل مي کند. وي ضمن اشاره به واقیت 
احیاء دین و مقابله با سکوالریزاسیون در عصر نوین بر نقش اساسي دین در تمایزات هویتي و 

.)Huntington, 1993: 25-29( نزاع میان آنها تأکید مي کند
دین گرایي در دهه هاي اخیر اشکال و ابعاد متنوعي داشته است. دین گرایي را در عرصه روابط 
ــه مثابه نیرویي در جهت دهي  ــت که ب ــل عمدتاً از این حیث حایز اهمیت و توجه اس بین المل
ــده و حتي تئوري روابط بین الملل را نیز تحت تأثیر  به تحوالت روابط بین الملل مؤثر واقع ش
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ــاس است که محققان روابط بین الملل به دین گرایي سیاسي بخصوص  قرار مي دهد. بر این اس
بنیادگرایانه توجه جدي تري دارند. در عرصه روابط بین الملل، رویدادهایي نظیر انقالب اسالمي 
ایران، بن بست مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل، حوادث 11 سپتامبر 2001و ظهور موج جدید 
ــده اند. واقعیت  ــوریه بیشتر مورد توجه واقع ش ــالمی در پی جنگ داخلی س ــم اس رادیکالیس
دین گرایي سیاسي در روابط بین الملل معاصر نشان مي دهد که دین متغیر مهمي در تحوالت 
ــت و چه بسا در آینده بر اهمیت آن افزوده شود. بنابراین، در عرصه نظري  روابط بین الملل اس

روابط بین الملل نیز الزم است در مورد نقش و جایگاه دین بازبیني اساسي صورت گیرد.
جنبش هاي دیني نوین علي رغم تفاوت ها و تنوعاتي که دارند، حاوي برخي گرایش هاي غالبند 
که نقد مدرنیته از مهم ترین آنهاست. بسیاري از این جنبش ها از به جا افتادن سکوالریسم در 
ــي و بین المللي انتقاد دارند و خواهان ورود مالحظات اخالقي و معنوي به  سیستم هاي سیاس
عرصه سیاست و روابط بین الملل هستند. دین گرایي نوین در عرصه جهاني نوعي جنبش احیاء 
معنویت نیز قلمداد شده است. مثیو اشلي1 از علماي الهیات در این باره ادعا مي کند که با بررسي 
دقیق منابع معنوي و دیني برخي کتابفروشي هاي آمریکاي شمالي مي توان به این نتیجه دست 
یافت که معنویت چیزي است که بسیاري از آمریکایي هاي طبقه متوسط یا متوسط به باال خود 
را با آن سرگرم و تأمین مي کنند )Dallmayr, 2003: 209-210(. امروزه جوهر نگراني هاي فعاالن 
دیني این است که توسعه و تعمیق مدرنیته در عصر جهاني شدن موجب تشدید بحران معنویت 

شده و مشکالت جدي تري پیش روي بشر قرار گیرد.
تحوالتي که متغیر دین در عرصه روابط بین الملل ایجاد کرده، بستر تئوریک روابط بین الملل 
را نیز تحت تأثیر قرار داده است. نقد بنیادیني که بر تئوي هاي جریان اصلي روابط بین الملل وارد 
مي شود این است که غفلت این تئوري ها از متغیر دین و فرهنگ کارآیي و قابلیت تبیین آنها را 
به چالش کشیده است. بر این اساس است که وندولکا کوبلکووا از زیرمجموعه نظري جدیدي در 
روابط بین الملل تحت عنوان »الهیات سیاسي بین الملل« )آي پي تي( صحبت مي کند. وي در 
دفاع از این موضوع بر خیزش هویت هاي بلوکي و محلي مبتني بر وفاداري هاي دیني و قومي 
ــت و روابط بین الملل چنین  ــدن تأکید مي کند. در تئوري هاي مدرن سیاس در عصر جهاني ش
ادعا مي شود که وظیفه تئوري انعکاس بي طرفانه واقعیت هاي موجود و تبیین تحوالت جاري 

1. Matthew Ashley
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ــال، با توجه به نقش فزاینده دین و دین گرایي در  ــت )Kubálková ,2003: 79-82(. ح در آنهاس
واقعیت روابط بین الملل این سؤال مطرح مي گردد که چگونه مي توان با یک تئوري بي طرف و 

جامع االطراف شرایط موجود را تبیین کرد.
ــای رایج در علوم اجتماعی مدرن از جمله روابط  ــی از محورهای انتقاد دینی بر تئوری ه یک
بین الملل این است که از منظر اومانیستی سکوالر قلمرو قابل شناخت هستی  محدود به عالَم 
محسوسات است. مجموعه انسان ها به منزله موجوداتی تصور می شوند که فاقد طراح، خالق، و 
ناظر برترند یا اگر دارند، شناخت آن فعاًل اهمیتی ندارد. چنین نگاهی مشابه نگاه دانشمندان 
علوم طبیعی به طبیعت است که در آن فقط بر تبیین رابطه بین متغیرهای قابل مشاهده در 
طبیعت تمرکز می شود. این در حالی است که بر اساس هستي شناسي همه ادیان بزرگ جهان 
مخلوق و تحت نظارت و مدیریت یک خالق برتری می باشد که حواس بشر عاجز از مشاهده آن 
است. علمای الهیات بر این موضوع توافق دارند که واقعیت خداوند فراتر از قوه ادراك بشر است. 
بنا به استدالل فالسفه، خداوند علت بی علت است، نه معلول یک علت. آن خالق در خلق جهان 
بی هدف نبوده و انسان را به حال خود رها نساخته است. در نگاه یک مؤمن، ریشه های تجربه 
دینی فراتر از قلمرو انتخاب انسانی اند. خداوند قوانین اخالقی حاکم بر زندگی بشر را از طریق 
سازوکارهایی مثل وجدان به انسان تفهیم کرده است. رهنمودهای وجدان انتخابی نیستند، بلکه 
ــتند که از طریق ایمان می توان آنها را درك کرد ) همان : 89-86(. از  دیکته های خداوند هس
این رو، دانش اجتماعی و انسانی ای که در آن به چنین واقعیتی بی توجهی شود، دانشی ناقص 
و نارساست. بر این اساس، دانشمند روابط بین الملل نباید به تبیین واقعیت های موجود روابط 
بین الملل و تالش برای دستیابی به الگوهایی بشری به منظور استقرار صلح و امنیت بین الملل 
محدود شود، بلکه باید روابط بین الملل را در چهارچوب یک هستی شناسی خدامحور دینی به 

تصویر کشیده و نظم مطلوب خود را در راستای رهنمودها و غایت الهی ترسیم کند.
ــت که  ــه دیني مورد توجه و نقد قرار گرفته، »عقالنیت« اس از مفاهیم مهمي که در اندیش
ــت. عقالنیت ابزاري  ــده اس ــت محور آن تأکید ش در گفتمان مدرنیته بر جلوه ابزاري یا معیش
نمایانگر نوعي تفکر بشر است که در آن هدف عبارت است از رسیدن به بیشترین سود ممکن 
از طریق کارآترین و کم هزینه ترین روش ها. در چهارچوب عقالنیت ابزاري، انسان ها کنشگراني 
محاسبه گر هستند که براي رسیدن به اهداف معیشتي و منفعت محورانه شان دنبال مناسب ترین 
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و اقتصادي ترین سازوکارها هستند. طبیعت، علم و تفکر همگی ابزارهایی هستند که در خدمت 
ــاس اصل  ــان فعالیت هایش را بر اس ــان قرار دارند. این نوع انس ــت ها و آمال دنیوی انس خواس
حداکثرسازي سود و حداقل سازي زیان تنظیم مي کند. عقالنیت ابزاري در پي ریزي سیستم هاي 
مدرن روابط بین الملل نقش اساسي داشته است. روابط دولت ها با همدیگر بر اساس عقل معاش 
و اصل منفعت پی ریزی می گردد. اخالق و دغدغه های معنوی در روابط بین الملل مدرن نقشی 
بسیار حاشیه ای دارند. در رویکرد دینی به روابط بین الملل، چنین عقالنیت و به تبع آن چنین 
نظمی مورد چالش قرار می گیرد. رسالت ادیان عمدتاً این است که انسان را از گرفتاری در دام 
عالیق دنیوی نجات دهند؛ مسأله ای که روابط بین الملل مدرن بر اساس آن بنا شده است. در 
ــالم عالیق معنوی بر عالیق مادی ارجحیت دارند و در برابر آنها  ــیاری از ادیان از جمله اس بس
محدودیت ایجاد می کنند. به طور خاص، در اندیشه اسالمی اوال،ً حق اهلل زیربنای حق الناس بوده 
و بر آن ارجحیت دارد. ثانیاً، انسان ها در تعامل با همدیگر از تجاوز به حق الناس منع شده اند و 
ثالثاً، اسراف و هزینه های غیرضروری در معیشت روزمره انسان ها تقبیح و ممنوع شده است. بر 
اساس چنین قوانینی است که اندیشمندان اسالمی نگاه نقادانه ای به مدرنیته و جلوه های آن در 

حوزه های مختلف زندگی بشر از جمله روابط بین الملل دارند.
دین از زوایای مختلفی می تواند بر تئوری روابط بین الملل تأثیرگذار باشد. یکی از موضوعات 
مهمی که پرداختن به آن در تئوری روابط بین الملل ضرورت دارد رابطه بین دین و مسأله صلح 
و امنیت بین الملل است. در تئوری های رایج غربی مفروضه جاافتاده ای وجود دارد که بر اساس 
ــونت و نزاع است. این مفروضه در به حاشیه کشیده شدن جایگاه  آن دین و مذهب عامل خش
دین در تئوری روابط بین الملل نقش بسیار مهمی داشته است. در روابط بین الملل امروز نه تنها 
این مفرورضه با چالش های جدی مواجه است، بلکه فرضیه »دین به مثابه عامل تفاهم و صلح 
میان ملت ها« هواداران بسیاری یافته است. گروهی بر این نظرند که ارتباط مشخصی بین دین 
و جنگ یا حتی صلح وجود ندارد. این امکان وجود دارد که از ظرفیت های دین هم برای جنگ 
ــن به مثابه عامل برقراری صلح در  ــتفاده کرد )رك: Harr, 2007(. ایده دی ــم برای صلح اس و ه
سده بیستم حامیان بسیاری داشت. در دوره جنگ سرد بسیاری محققان معتقد بودند که دین 
می تواند نقش سازنده ای در تأمین صلح و ثبات بین المللی بازی کند. در دهه های اخیر و به تبع 
توسعه دین گرایی در گستره جهانی به موازات بروز نگرانی در مورد آینده صلح و امنیت جهانی، 
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گام های قابل توجهی به منظور استفاده از ظرفیت های ادیان برای تحکیم تفاهم و صلح برداشته 
 Harr and( شده و بسیاری امیدوارند که این روند به تأمین صلح و امنیت بین الملل کمک کند

 .)Tsuruoka, 2007: xiii

اسالم و تئوری صلح عادالنه در روابط بین الملل
ــت خاص و عام از تئوری روابط بین الملل وجود دارد که این دو برداشت در کلیت  دو برداش
علوم اجتماعی رواج دارد. بر اساس برداشت خاص یا محدود، تئوری عبارت است از مجموعه ای 
ــجم ارتباط علّی- معلولی بین متغیرها را تبیین می کند.  ــته و منس از گزاره های به هم پیوس
ــه در نگاه تجربی به تئوری دارد که بر اساس آن یک تئوری  این تعریف از تئوری در واقع ریش
زمانی علمی و معتبر است که بتواند تبیینی صحیح از رابطه بین متغیرها ارائه دهد، به نحوی 
که بتوان با تکیه بر آن تبیین، تغییرات آتی مربوط به همان تئوری را پیش بینی و به تبع آن 
کنترل کرد. در عرصه روابط بین الملل، اگر برای مثال یک تئوری بتواند تبیین صحیح و جامعی 
ــت  ــوع جنگ ارائه دهد، می توان با تکیه بر آن احتمال وقوع جنگ کاهش داد. واضح اس از وق
که این برداشت از تئوری در علوم اجتماعی تحت تأثیر الگوی تبیینی تئوری در علوم تجربی 
ــوری علمی نحوه ارتباط بین متغیرها باید از طریق تجزیه و  ــاس آن، در تئ قرار دارد که بر اس
تحلیل اطالعات و داده های مشاهده پذیر صورت بپذیرد. پوزیتیویسم یکی از جلوه های مهم و 
پرطرفدار گرایش به علم تجربی است که در آن بر ضرورت اثبات عملی رابطه بین متغیرها با 
تکیه بر داده های مشاهده پذیر تأکید می شود. در برداشت خاص از تئوری، هدف نهایي تئوری 
عبارت است از افزایش توانایی انسان برای کنترل محیط اطراف و پیشگیری یا حل مشکالتی 
ــود. به طور مصداقی، امنیت و رفاه از جمله اهداف  ــان عارض ش که احتمال دارد بر زندگی انس

مهمی است که تئوری در خدمت آنها قرار دارد.
اما برداشت عام و موسعی از تئوری نیز وجود دارد که طبق آن هر اندیشه و ایده نظام مند و 
منسجم می تواند تئوری تلقی شود، اعم از اینکه رابطه علّی- معلولی بین متغیرها را تبیین کند 
یا اینکه به عنوان مثال، وضعیت یک هنجار اخالقی را توضیح دهد )دهقاني فیروزآبادي، 1389: 
120-121(. در این چهارچوب، هدف و رسالت تئوری صرفاً حداکثرسازی سود یا حداقل سازی 
زیان مادی نیست، بلکه ممکن است در مورد ساحت معنوی و متافیزیکی حیات انسان توضیحات 
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و تجویزهایی ارائه دهد. طرفداران این تعریف از تئوری متعددند. مکتب انتقادی یکی از مکاتب 
ــت که در آن انحصارگرایی رایج در تئوری های تجربه گرای علوم اجتماعی به چالش  مهمی اس
کشیده شده است. نقد اساسی این مکتب به تجربه گرایی این است که در این مکتب، مشاهده و 
تجربه پایه علم تلقی می شود، در حالی که مشاهده گران قبل از اینکه پدیده ها را مشاهده کنند 
پیش فرض هایی در مورد آنها دارند و این پیش فرض ها جهت گیری تئوری آنها را تحت تأثیر قرار 

می دهد. بنابراین، ادعای بی طرفی در تئوری های تجربه گرا ادعای بی پایه ای است.
ــتای حمایت از اهداف یا  ــرت کاکس، ضمن تأکید بر این نکته که تئوری همواره در راس راب
منافع افراد یا گروه های خاصی شکل گرفته و چیزی به نام تئوری بی طرف و جهانشمول وجود 
ــا و انتقادی.  ــیم می کند: مشکل گش ــته تقس ندارد، اهداف کالن و نهایی تئوری ها را به دو دس
ــتند که در چهارچوب وضع موجود  ــکالتی هس گروهی از تئوری ها به دنبال حل و فصل مش
پدید آمده اند. آنها با فرض ثابت ماندن همه شرایط و با اتکاء به تعداد محدودي متغیر مشکالت 
موجود را شناسایي و راه حل هاي الزم را ارائه مي دهند. کلیه تئوری هایی که مدعی علمی بودن، 
بی طرفی، و جهانشمولی اند، مشمول تئوری های مشکل گشا می باشند. این گونه تئوری ها ظاهراً 
ادعای علمی بودن و بی طرفی می کنند، اما در اصل از وضع موجود در سیاست بین الملل مدرن 
ــم ساختارگرای والتز نمونه  )به خصوص وضع موجود روابط قدرت( حمایت می نمایند. رئالیس
ــت. در مقابل، تئوری های انتقادی تالش مي کنند از نظم جاافتاده  مهم چنین تئوری هایی اس
جهانی فاصله گرفته و چگونگی شکل گیری آن را مورد سؤال قرار می دهند. برخالف تئوري هاي 
مشکل گشا که بر اجزاء تمرکز مي کنند، تئوري هاي انتقادي به کلیت مجموع اجتماعي و سیاسي 
ــد. این تئوری ها در عین حال امکان های گذر از وضع موجود به وضع دیگری را که  ــه دارن توج
ممکن است مطلوب تر یا آرمانی باشد، مورد بررسی قرار می دهند. بر این اساس است که تئوری 
انتقادی به سمت هنجارگرایی کشیده می شود. برخالف گرایش تئوري مشکل گشا به اقدامات 
تاکتیکي به منظور حفاظت از نظم موجود، تئوري انتقادي درصدد است به منظور گذر به نظم 
جایگزین به اقدامات استراتژیک دست بزند. خود کاکس در مقام یک تئوری پرداز انتقادی وضع 
موجود را به چالش کشیده و از تحول آن به سمت یک وضع آرمانی حمایت می کند )کاکس، 
ــا، واژه تئوري صرفاً به تئوري هاي تجربه گرایي اطالق  1386: 39-44(. در رهیافت مشکل گش
ــتفاده از داده هاي مشاهده پذیر به دنبال  ــود که با تبیین نحوه ارتباط بین متغیرها با اس مي ش
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حل مشکالت موجود هستند، اما در رهیافت انتقادي تئوري مفهومي بسیار جامع تر از برداشت 
تجربي- تبییني است. 

حال، با تصویري که از مفهوم تئوري در روابط بین الملل داریم، به این جمع بندي مي رسیم 
که اگر تئوري در روابط بین الملل را به مفهوم اخص آن- شامل تئوري هاي تجربه گرا، تبیین گرا، 
پوزیتیویست و مشکل گشا- محدود کنیم، دین نمي تواند مبناي تئوري پردازي در روابط بین الملل 
باشد. دین در صورتي مي تواند مبناي تئوري پردازي در روابط بین الملل باشد که مفهوم تئوري را 
فراتر از برداشت تجربي-تبییني برده و هدف و رسالت متکثري را براي تئوري در نظر بگیریم، 
چرا که دین نه تنها مدعي بي طرفي و رهایي از ارزش نیست، بلکه اساساً ارزش محور، آرمان گرا 
و هنجارگراست. در این راستا، می تواند از تئوری های مختلف دینی در روابط بین الملل صحبت 

کرد. در اینجا، به یک تئوری اسالمی درباره صلح بین المللی اشاره می کنیم.
در منابع اسالمی هم در مورد شرایط تعامل دولت اسالمی با دولت های غیراسالمی و هم در 
مورد نظم ایده آل حاکم بر روابط دولت ها و ملت ها دستورالعمل ها و هنجارهای محکمی وجود 
ــالمی با شرایط متحول  ــی که برای درك و تطبیق اصول و هنجارهای اس دارد. مهم ترین دانش
ــت. فقه سیاسی دانشی است  ــی اس روابط بین الملل وجود دارد، فقه و به طور اخص فقه سیاس
که از احتکاك نص با زندگی اجتماعی- سیاسی انسان حاصل شده است. »استنادسازی دینی« 
ــاختن« روابط بین الملل در گرو بهره گیری از ظرفیت های فقه  روابط بین الملل و »مؤمنانه س
ــت. فقه روابط بین الملل تدارك کننده قواعد و گزاره هایی  ــی و فقه روابط بین الملل اس سیاس
است که بر اساس آنها روابط بین الملل به شیوه ای مؤمنانه تدبیر و تنظیم می گردد )میراحمدی، 

.)213-211 :1390
ــت ابتدا بین  ــالم در عرصه روابط بین الملل الزم اس به منظور درك ماهیت رهنمودهاي اس
ــالم تمایز قایل شویم. اسالم در گام اول  دو وجه آرماني و واقعي روابط بین الملل از دیدگاه اس
ــیم یک وضعیت آرماني در عرصه جهاني مي پردازد و هدف نهایي خود را هدایت کلیه  به ترس
جوامع بشري به سمت تطبیق با این وضعیت ایده آل معرفي مي کند. از این منظر، هنجارهاي 
اسالمي محدود به گروه خاصي نیست، بلکه کلیه انسان ها را در برمي گیرد. در بسیاري از آیات 
قرآن از عبارت »قل یا ایها الناس« استفاده شده است. از جمله، در آیه 158 اعراف آمده است: 
»قل یا ایها الناس اني رسول اهلل الیکم جمیعاً«؛ یعني »بگو اي مردم، من پیامبر خدا به سوي 
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همۀ شما هستم.« همچنین در مورد رسالت پیامبر )ص( در آیه 107 انبیاء تصریح شده است: 
»و ما ارسلناك اال رحمۀ للعالمین«؛ یعني »و تو را جز رحمتي براي جهانیان نفرستاده ایم.« به 
این ترتیب، مخاطب اصلي قرآن کلیه انسان ها در کلیه اعصار مي باشند. وضعیت آرماني اسالم 
در صورتي تحقق مي یابد که کلیه انسان ها به رهنمودها و هنجارهاي اسالمي گردن نهاده و به 

تبع آن مشمول رحمت الهي شوند. 
از منظر اسالم، ایمان مبناي تنظیم روابط میان گروه هاي مختلف انسان هاست. در صورتي که 
جوامع بشري بر مبناي ایمان خالص – آن چنان که در قرآن تصریح شده است - قوام یابند، 
ــه هرگونه تنش و نزاع میان آنها از بین مي رود. در قرآن تأکید فراواني بر ضرورت صلح و  زمین
ــتي بین مسلمانان مؤمن شده است. در آیه 10 سوره حجرات آمده است: »انما المؤمنون  دوس
ــوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا اهلل لعلکم ترحمون«؛ یعني »مؤمنان برادر همدیگرند، پس  اخ
بین دو برادر خود صلح برقرار سازید، و تقواي الهي پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت الهي 
ــوید.« این موضوع در سیره عملي پیامبر اسالم )ص( نیز بارز بوده است. وي خود شخصاً با  ش
علي بن ابیطالب )ع( عقد برادري بست و بین دو قبیله دشمن در مدینه یعني اوس و خزرج که 

بتازگي به اسالم گرویده بودند، عقد برادري برقرار کرد )جوادي آملي، 1390: 52(. 
ــتاي تحقق یک امت واحده جهاني و به تبع آن برقراري صلح و آرمش آرماني میان  در راس
گروه هاي مختلف، اسالم پیروان خود را به »اصل دعوت« مشابه سیره پیامبران خدا فراخوانده 
ــالت پیامبر )ص( دعوت غیرمسلمانان اعم از اهل  ــت. در خود قرآن نیز بخش مهمي از رس اس
کتاب و غیره به مسیر اسالم است که این گونه آیات بعضاً با عباراتي نظیر »قل یا اهل الکتاب...« 
و »قل یا اهل الکافرون...« آغاز گردیده است. با این حال، تأکید شده که دعوت باید به نیروي 
ــده و عاري از اجبار و خشونت باشد. آن چنان که در آیه 256 بقره  ــتدالل و تدبیر مجهز ش اس
آمده است: »ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی«؛ یعني »در دین هیچ اجباري نیست 
)زیرا( تمایز راه درست از راه انحرافي بخوبي آشکار شده است«. در مباحث مربوط به جهاد نیز 
تأکید شده که هیچ مسلماني حق ندارد قبل از آنکه کفار را به پذیرش اسالم دعوت کند، در برابر 
آنان به جهاد مسلحانه متوسل شود، چرا که پیش از اقدام به جهاد، انجام مسالمت آمیز دعوت 

ضرورت دارد )شکوري، 1377: 307-306(.
ــخصي در مورد روابط میان دولت-ملت ها  ــالم تئوری مش چنان که مالحظه مي گردد، در اس
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ــر چه به لحاظ اعتقادي و چه به لحاظ  ــده که شرایط ایده آل بش ــخص ش وجود ندارد، اما مش
ــبات با دیگر انسان ها چگونه باید باشد. این همان وجه آرماني یا نظم مطلوب روابط بین  مناس
ــالم به صرفاً به ترسیم وضع آرماني بسنده  ــت. اما از آنجا که در اس ــالم اس الملل از دیدگاه اس
نشده و همواره شرایط عملي و واقعیت هاي موجود نیز در نظر گرفته شده اند، بخش دیگري از 
رهنمودها یا هنجارهاي اسالمي – که معموالً با عبارت »یا ایها الذین آمنوا..« همراه مي باشند- 
صرفاً مؤمنان مسلمان را مخاطب قرار داده و در مورد نحوه تعامل آنها با غیرمسلمانان تعیین 
تکلیف کرده است. از جمله اصول مهمي که به عنوان مباني راهنماي سیاست خارجي جوامع 

اسالمي )با حکومت هاي اسالمي( شناخته مي شوند، مي توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
ــلمان: همچنان که قباًل اشاره شد، در اسالم تعامل  ــتي و وحدت با ملت هاي مس اصل دوس
دوستانه بین مسلمانان اهمیت باالیي دارد و در منابع مختلفي از جمله قرآن و سنت رسول اهلل 
)ص( بر آن تأکید شده است. بر این اساس، دولت هاي اسالمي نه تنها موظف به برقراري تعامل 
دوستانه و پرهیز از تفرقه و منازعه با دیگر دولت هاي اسالمي اند، بلکه همچنین موظفند براي 
ــالمي نیز تالش کنند. وحدت اسالمي مبناي  حل و فصل اختالفات میان دیگر دولت هاي اس
اعتقادي دارد. در قرآن آیات مختلفي در باب ضرورت وحدت مسلمانان وجود دارد. از جمله در 
آیه 103 سوره آل عمران تصریح شده است: »و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا و اذکروا 
ــت اهلل علیکم اذ کنتم اعداًء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخواناً«؛ یعني »همگي به  نعم
ریسمان الهي چنگ بزنید و پراکنده نشوید و نعمت  خدا را بر خود یاد کنید، آنگاه که دشمنان 

هم بودید، پس میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید.« 
اصل تعامل مسالمت جویانه با ملت هاي غیراسالمي: در این مورد بین پیروان ادیان توحیدي و 
غیره تفاوت فاحشي وجود ندارد. یکي از مباني مهم تعامل با ملل توحیدي در سوره آل عمران 
مورد اشاره قرار گرفته است. در آیه 64 این سوره آمده است: »قل یا اهل الکتاب تعالوا الي کلمه 
سواء بیننا و بینکم أاّل نعبد اال اهلل و ال نشرك به شیئاً و ال یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اهلل«؛ 
یعني »بگو اي اهل کتاب به سوي کلمه اي که مشترك بین ما و شما است بیایید و آن این که 
جز خداي یگانه را نپرستیم و هیچ چیزي را شریک او قرار ندهیم و هیچ کس از ما دیگری را به 
جای خداوند به خدایي نگیرد.« در نگرش قرآني، کلیه پیروان ادیان الهي یک امت اند، چرا که به 
اصل رسالت را پذیرفته و به یک مبدأ و معاد اعتقاد دارند. با توجه به این وجوه مشترك، قرآن 
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اهل کتاب را به تعامل مسالمت آمیز و عادالنه دعوت کرده است، به این معنا که نه مسلمانان و 
نه پیروان سایر ادیان توحیدي حق اعمال سلطه بر دیگران را ندارند. در دوران صدر اسالم نیز 
چنین باوري حاکم بود. به عنوان نمونه، پس از رفتار غارتگرانه مأموران اموي در قلمرو حکومت 
امام علي )ع( با زنان، ایشان در مقام خلیفه مسلمانان اعالم کردند که قبح چنین رفتاري چه 
در برابر زن مسلمان و چه زن یهودي یکسان است. در مورد گروه هاي غیر اهل کتاب نیز که در 
قرآن معموالً از آنها تحت عنوان کافران و مشرکان یاد مي شود، تا زماني که طرف مقابل قصد 
دشمني و سلطه گري نداشته باشد، اصل بر روابط مسالمت آمیز و عادالنه است. در این مورد، آیه 
8 سوره ممتحنه تصریح مي کند: »الینهاکم اهلل عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم 
من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان اهلل یحب المقسطین«؛ یعني »خدا شما را از نیکی 
کردن و رعایت عدالت نسبت  به کسانی که به خاطر دین با شما پیکار نکردند و شما را از خانه 
و وطنتان بیرون نراندند، نهی نمی کند، زیرا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.« همین طور، 
اگر این طیف خواهان پناهندگي یا حمایت امنیتي از دولت هاي  اسالمي باشند و یا حتي اگر 
مایل به برقراري روابط فرهنگي با مسلمانان باشند، پذیرش و برقراري مناسبات مسالمت آمیز 
ــاب مي آید )جوادي آملي، 1390: 53-54(. این موارد نشان  ــالمي به حس با آنان وظیفه اي اس
مي دهد که از منظر اسالم، سیاست خارجي دولت هاي اسالمي در قبال دولت هاي غیراسالمي 

باید بر اصل بر صلح و همزیستي مسالمت آمیز و عادالنه بنا شود. 
ــلطه گران: مطابق منطق قرآن، ظلم و تحقیر سزاوار هیچ  ــتم و ذلت در برابر س اصل نفی س
ــان از ظلم و تحقیر خودش نیز منع شده است. از این رو، یک دولت  ــانی نیست. حتی انس انس
اسالمی نه تنها باید از ظلم و تحقیر علیه دیگران نیز خودداری کند، بلکه باید از پذیرش ظلم و 
تحقیر دیگران نیز خودداری کند. در بیان اهمیت و ضرورت نفی سبیل – به مفهوم سلطه توأم 
با تحقیر- کفار بر مسلمانان در قرآن معموالً به عبارت »ولن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین 
ــود. اما این بدان مفهوم نیست که راه برای سبیل  ــبیاًل« )سوره نساء، آیه 141( اشاره می ش س
ــلمانان علیه دیگران باز باشد. نفی ستم بر دیگران در اسالم مبانی فقهی مختلفی دارد. از  مس
ــت: »... و اّن کثیراً من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض  ــوره صاد آمده اس جمله در آیه 24 س
االّ الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات و قلیٌل ما هم ...«؛ یعنی » و بسیاری از شرکاء هستند که به 
یکدیگر ستم می کنند مگر کسانی که ایمان داشته و عمل صالح بجا می آورند که اینها بسیار 
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کمند.« مفهوم »نفی سبیل« در منطق قرآن شکل دوسویه دارد. یکی از نکاتی که در تأیید این 
موضوع اهمیت دارد، کرامت انسان است که در اسالم مورد تأکید قرار گرفته است. بر این مبنا، 
ــانی حق ندارد به انسان دیگر ظلم کند )افتخاری، 1390: 96-97(. در عین حال، در  هیچ انس
اسالم همزیستی مسالمت آمیز با دولت هایی که علیه اسالم و مسلمین فعالیت می کنند، منع 
ــلمانان در برابر ظلم و استکبار اشاره  ــده و در آیات مختلفی از قرآن به ضرورت مقاومت مس ش
گردیده است. چنین مقاومتي در قاموس اسالمي مصداق جهاد به حساب مي آید. آیه 12 سوره 
توبه تصریح می کند: »وان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائّمه الکفر 
انّهم ال ایمان لهم لعلّهم ینتهون«؛ یعنی »و اگر سوگندهای خود را بعد از پیمانشان شکستند 
ــان پایبند به سوگندی  ــوایان کفر کارزار کنید که ایش ــما طعنه زدند، پس با پیش و در دین ش
ــت بردارند.« این آیه به پیروان اسالم امر می کند که با  ــتند، شاید به وسیله این عمل دس نیس
رهبران و سران ظلم و سلطه بجنگند، نه به این دلیل که آنها ایمان ندارند، بلکه برای اینکه آنها 
به پیمان همزیستی مسالمت آمیز پای بند نیستند. در دین اسالم نه از انزوا حمایت می شود و 
نه از رابطه ای که در آن یک طرف به ستم، سلطه و تحقیر دیگری گرایش داشته باشد )جوادی 

آملی، 1390: 56-55(.
ــد، اسالم پیروان خود را به سیاست انزوا در برابر  ــاره ش اصل وفای به عهد: چنان که قباًل اش
ــالمي ممکن است بنا به مصالح و  ــت. از این رو، دولت هاي اس ــلمانان دعوت نکرده اس غیرمس
مقتضیاتشان نیازمند ورود به انواع تعامالت سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنیتي با 
دولت هاي غیراسالمي شوند که به تبع آن ضرورت انعقاد موافقت نامه ها یا قراردادها با دولت هاي 
غیراسالمي مطرح مي گردد. اسالم قید و بندهایي را براي ورود پیروان خود به چنین تعامالتي 
در نظر گرفته است. همکاري دولت هاي اسالمي با دولت ها یا سازمان هاي غیراسالمي در قالب 
ــروط به آن است که عادالنه بوده  ــازمان ها مش انعقاد توافق نامه ها و قراردادها یا عضویت در س
ــالم نباشند. اما در صورتي که چنین مغایرتي وجود نداشته باشد،  ــي اس و برخالف اصول ارزش
ــالمي  ــبات بین المللي دولت هاي اس ــالمي بر مناس اصل وفاي به عهد به عنوان یک ارزش اس
حاکم مي گردد. بر این اساس است که در آیه اول سوره مائده عبارت »یا ایّها الّذین آمنوا اوفوا 
بالعقود« مورد تصریح قرار گرفته یا در آیه 34 سوره اسراء در مورد ضرورت عمل به معاهدات 
عبارت »و اوفوا بالعهد اّن العهد کان مسؤالً« آمده است. اصل وفاي به عهد ضمن اینکه ویژگي 
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اخالقي تئوري اسالمي روابط بین الملل و سیاست خارجي را نشان مي دهد، بیانگر نوعي انتقاد از 
پیمان شکني هاي رایج در روابط بین الملل معاصر است )میراحمدي، 1390: 222-223(. اصل 
وفاي به عهد در اسالم بیانگر این موضوع است که اسالم خواهان شفافیت و صداقت در روابط 
ــرایط یک معاهده را مغایر با اهداف خود مي داند، از همان ابتدا  ــت. دولتي که ش بین الملل اس
ــپس پذیرش معاهده  باید تکلیف خود را با امتناع از پذیرش معاهده یا تالش براي اصالح و س
ــن کند. همچنین در صورتي که معاهده پذیرفته شد، خودداري یک جانبه از عمل به آن  روش

قابل توجیه نیست.
موارد فوق نمونه هایي از اصول هنجاري برآمده از منابع فقهي است که بیانگر یک تئوري اسالمي 
ــت خارجي است. البته ممکن است برخي فقها یا محققان تعابیري از  روابط بین الملل و سیاس
اصول اسالمي حاکم بر روابط بین الملل عرضه کنند که با مجموعه فوق تفاوت داشته باشد. اما 
این تفاوت ها نافی استفاده از ظرفیت های دین برای استقرار صلح بین المللی نیست. آنچه اهمیت 
ــت که تئوري اسالمي روابط بین الملل در هر صورت جهت گیري هنجاري داشته و  دارد این اس
به دنبال مؤمنانه ساختن روابط بین الملل و حاکم ساختن اخالق بر آن است. چنان که در نمونه 
فوق الذکر مشاهده مي گردد، تئوري اسالمي روابط بین الملل در پي تحلیل و تبیین چیستي و 
چرایي پدیده هایي چون جنگ، رقابت، بحران، و همکاري در روابط بین الملل با استفاده از شواهد 
و داده هاي موجود نیست. تئوري اسالمي روابط بین الملل از درون یک نظام معرفت شناختي و 
هستي شناختي دیني برخاسته و خواهان حاکمیت ارزش هاي دیني بر کلیه عرصه هاي حیات 
ــالم که سعادت دنیوي و رستگاري اخروي  ــان از جمله روابط بین الملل است. اس اجتماعي انس
ــبات بین ملل اسالمي با غیراسالمي نیز  ــي خود مي داند، حتي در مناس ــان را آرمان اساس انس
ــتي مسالمت آمیز و صداقت  خواهان حاکمیت هنجارهایي چون عدالت، احترام متقابل، همزیس
ــالمي روابط بین الملل، در عین حال، به بسیاري از سؤال هاي کلیدي رایج در  ــت. تئوري اس اس
دیسیپلین روابط بین الملل از جمله چرایي وقوع جنگ و چرایي برقراري صلح و امنیت بین الملل 
با چارچوب هاي معرفت شناختي و هستي شناختي ویژه خود پاسخ مي دهد. چنان که از گزاره هاي 
ــود، ایمان به خدا و عمل در چهارچوب فرامین الهي  ــالمي فوق الذکر برداشت مي ش تئوري اس
مبناي صلح، امنیت، عدالت، و وحدت در روابط بین الملل بوده و باور و عمل مغایر با آن مي تواند 

منشأ مشکالت مختلفي از جمله اختالف، نزاع، بي عدالتي و فساد باشد.
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جمع بندي
ــاً روابط بین الملل مدرن از زماني شروع به  ــد که گردید که اساس ــتدالل ش در این مقاله، اس
شکل گیري کرد که گفتمان سکوالریستي حاکم بر سیاست و اندیشه سیاسي جهان غرب در 
حال قوام یابي بود. بخصوص جنگ مذهبي سي ساله بین کاتولیک ها و پروتستان ها باعث گردید 
ــرار دهد. به موازات پي ریزي  ــتفالیا را تحت تأثیر ق ــا یک فضاي ضددیني مذاکرات صلح وس ت
روابط بین الملل مدرن با سیستم دولت- ملتي، اندیشه ها و تئوري هاي مرتبط با آن نیز بنیان 
سکوالریستي پیدا کردند. در سده بیستم بستر تئوریک روابط بین الملل تحت تسلط دو مکتب 
رئالیسم و لیبرالیسم قرار گرفت که این دو مکتب علي رغم اختالفات اساسي در تحلیل روابط 
بین الملل و تجویز راه هاي مؤثر تأمین صلح و امنیت بین الملل یک وجه مشترك مهم داشته اند 
که آن عبارتست از اتکا به مباني فکري سکوالر. غلبه ماتریالیسم و پوزیتیویسم در این دو مکتب 
از نشانه هاي مهم سکوالریسم در جریان اصلي و مسلط تئوري روابط بین الملل است و همین 
باعث شده تا این جریان از اهمیت دین و کنش گران دیني یا غفلت کرده و یا در فهم و تبیین 

نقش و اهداف دین گرایي در روابط بین الملل مشکل داشته باشد.
ــتابي  ــیر پرش طی دهه های اخیر، فرایند دین گرایي در عرصه جهاني طي دهه هاي اخیر س
داشته است، به نحوي که در توصیف آن بعضاً از تعبیرهایي چون احیاء جهاني دین یا رنسانس 
ــعه دین گرایي در روابط بین الملل یک پیامد مهم  ــده است. توس ــنت هاي دیني استفاده ش س
داشته و آن عبارتست از تشدید چالش هاي علیه جریان اصلي و مسلط تئوري روابط بین الملل. 
ــلبي و ایجابي تئوري روابط بین الملل را تحت تأثیر قرار مي دهد.  ــکل س این چالش به دو ش
ــلبي، تئوري روابط بین الملل از محدود شدن به چهارچوب هاي هستي شناختي و  به لحاظ س
معرفت شناختي مدرنیته منع مي گردد، چرا که قابلیت فهم و شناخت آن تضعیف مي گردد. به 
لحاظ سلبي نیز تئوري روابط بین الملل به سمت حوزه هاي هستي شناختي و معرفت شناختي 
فرامدرن سوق مي یابد. البته الزم به توضیح است که مقصود از فرامدرن در اینجا پست مدرنیسم 
به مفهوم خاص آن نیست، بلکه کلیه موضوعات و روش هاي شناخت غیر مدرن را دربرمي گیرد. 
بر این اساس، زمینه مناسبی برای ظهور تئوری  دینی روابط بین الملل فراهم می شود. می توان 
ــتری برای طرح تئوری های هنجارگرا و اخالق گرا در عرصه علوم اجتماعی  از دین به مثابه بس
و به طور اخص روابط بین الملل استفاده کرد. با توجه به نابرابری ها و منازعات جاری در روابط 
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بین الملل مدرن، به نظر می رسد نقش آفرینی دین در این عرصه می تواند راهگشا باشد.
ــاره شد که بر  ــت خارجی اش ــالمی روابط بین الملل و سیاس در این مقاله به یک تئوری اس
ــبتاً عادالنه در عرصه جهانی تأکید دارد. در این چهارچوب، برخی هنجارهای  ترویج صلح نس
ــالم که قابلیت کاربرد در عرصه روابط بین الملل دارند، در قالب یک تئوری دینی  مهم دین اس
ــاره قرار گرفت. با توجه عمیق به این هنجارها،  ــت خارجی مورد اش روابط بین الملل و سیاس
می توان نتیجه گرفت که در قرائت اسالمی از روابط بین الملل، تا زمان شکل گیری نظم عادالنه 
ایدآل جهانی با امت واحده، دولت های اسالمی موظف به حمایت از برقراری یک نظم عادالنه 
در سطح جهانی هسنتد. در چنین نظمی، هیچ دولتی حتی دولت های اسالمی مجاز به اعمال 
قدرت ظالمانه علیه دیگران نیستند. بر اساس شریعت اسالم، دولت های اسالمی در عین حال 
که موظف به احترام به استقالل دیگر ملل بوده و می توانند در چهارچوب نیازها و مقتضیاتشان 
ــته باشند، مجاز به پذیرش یا بی تفاوتی در برابر ظلم و تحقیر  ــالمت آمیز داش با آنها تعامل مس

نیستند، چرا که چنین رفتاری برخالف ارزش های بنیادین اسالمی است. 
ــی مدرن بنیان  ــاحت زندگی اجتماع ــروری دین از س ــی اینکه فرض خروج ض ــه نهای نکت
مستحکمی ندارد، چرا که اوالً، دین در الیه های مختلف زندگی اجتماعی انسان ها حضور دارد. 
ثانیاً، دین تعارض ذاتی و قطعی با مدرنیته ندارد و ثالثاً، مدرنیته برای جبران آسیب های پیش 
ــتفاده از هنجارهای  ــش از جمله تنزل نقش اخالق و توزیع نابرابر قدرت نیازمند اس روی خوی
ــرورت ورود ارزش های دینی به عرصه حکمرانی جهانی  ــت. امروزه حتی از ض اخالقی دین اس
بحث می شود. معنادهی به زندگی از طریق ایمان و تعهد دین، تعمیق فرهنگ مدارا و احترام، 
و برقراری وحدت و یکپارچگی از جمله پیامدهای مثبتی است که با ورود دین به عرصه جهانی 
ــدن امکان تحقق دارند )Falk, 2003: 30-31(. آنچه امروزه از آن تحت عنوان »احیاء جهانی  ش
دین« یاد می شود، در واقع واکنشی است به بحران معنا و اخالق که در الیه های مختلف عملی 
ــده است. از این رو، این انتظار وجود دارد که به تبع  و نظری زندگی اجتماعی مدرن پدیدار ش
رشد فرایند دین گرایی در عرصه روابط بین الملل، نقش و نفوذ دین در تئوری روابط بین الملل 

نیز بتدریج پررنگ  گردد.
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