11

...تبیین مقایسهای رویکردهای اسالمی و رئالیستی نسبت به نظریات

Research Article

A Comparative Study of Islamic and Realistic
Approaches to International Theories
(A Case Study: Balance of Powers)

1

Seeros khandan1, Mehrdad Alhpour2, Rashid Rekabian3
1

Assistant Professor, Faculty of Law and political science, Ayatollah Boroujerdy University, Boroujerd, Iran
(Corresponding Author). skh20172017@yahoo.com
2
Master, Political science, University of Guilan, Guilan, Iran. mehrdadalipour1992@gmail.com
3
Assistant Professor, Faculty of Law and political science, Ayatollah Boroujerdy University, Boroujerd, Iran.
ra.recabian@gmail.com

Abstract
The purpose of the present study is to answer this basic question that from the perspective of
methodology, ontology, and epistemology, what is the approach of either idealistic or Islamic
theory to the balance of power in the realm of international relations? The method of study is
descriptive analysis and it relies on the hypothesis that since the Islamic approach emphasizes on
value and ethical issues, contrary to other macro international schools specially realism that is
utilitarian and power-centered, therefore it can be stated that the Islamic approach to the subject of
power equilibrium in the international realm is peaceful and at the same time against hegemony
and political domination. The results of the study showed that Islam as a global religion has a
special approach to the essence of international relations that is different from realism. The
existing schools in international relations have different ontological, epistemological, and
methodological foundations that determine their approach to the international system and as a
result their viewpoint about the essence of international relations is distinct from each other. From
anthropological view, the epistemological approach of the Islamic theory to international relations
is not as pessimist as realism, but rather it maintains that human essence is a combination of
instinct and nature, religious politics, and the theory of divine government so the overriding
principle in international relations is the nobility of peace. The most important distinction between
the Islamic and realistic approach to international relations lie in the epistemological foundations
of the Islamic theory by which it could have represented an interpretation of the essence of
international relations that corresponds more to the realities in the world.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی است که به لحاظ روششناسی ،هستیشناسی و معرفتشناسی،
رویکرد هر یک از تئوریهای واقعگرایی و اسالمگرایی در عرصه روابط بینالملل در موضوع موازنه قدرت چگونه
است .روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و بر این فرضیه استوار است که چون رویکرد اسالمگرایانه برخالف
مکاتب کالن روابط بینالملل و بهطور خاص واقعگرایی که منفعتطلب و قدرتمحور است ،بر مسائل ارزشی و
اخالقی نیز تأکید دارد ،از اینرو میتوان گفت که رویکرد اسالم در عرصۀ روابط بینالملل در موضوع موازنه قدرت
مسالمتآمیز ،صلح طلب و در عین حال مبتنی بر نفی سلطه بر یکدیگر است .یافتهها نشان داد که اسالم به عنوان
یک دین جهانشمول ،رویکرد خاصی نسبت به ماهیت روابط بینالملل دارد که متفاوت از نظریهپردازی رئالیسم
میباشد .مکاتب موجود در روابط بینالملل دارای مبانی هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی متفاوتی از هم
میباشند ،که این مبانی رویکرد آنها را نسبت به نظام بینالملل قوام میبخشد و در نتیجه دیدگاه آنها نسبت به ماهیت
روابط بینالملل متفاوت از هم میباشد .مبانی هستیشناسی نظریه اسالمی روابط بینالملل ،از بُعد انسانشناسانه مثل
رئالیسم بدبینانه نیست ،بلکه ماهیت انسان ترکیبی از فطرت و غریزه ،سیاستشناسی شرعمحور ،نظریه دولت
خدامحور ،میباشد و لذا اصل حاکم بر روابط بینالملل اصالت صلح است .مهمترین وجه تمایز رویکرد اسالمی به
روابط بینالملل با رئالیسم ،در مبانی هستیشناسی این نظریه می باشد که با توجه به این مبانی توانسته تفسیری از
ماهیت روابط بینالملل ارئه دهد که نسبت به تفسیر رویکرد دیگر با واقعیت نظام بینالملل تطابق بیشتری دارد.
كلیدواژهها :روابط بینالملل ،موازنه قوا ،نوواقعگرایی ،رویکردهای رئالیستی ،توازن قوا.

* تاریخ دریافت 1911/71/19 :؛ تاریخ پذیرش1911/11/10 :
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 .1مقدمه
تصور پارادایمی نظری با عنوان آموزههای دینی در کنار پارادایمهای نظری رایج در
عرصۀ روابط بین الملل ،از جمله مباحث ژرفی است که کماکان با نگاهی تردیدآمیز به آن
نگریسته می شود .الزم به ذکر است که این نوع نگاهِ تکساحتی در باب توانمندیهای
نظریات دینی در عرصۀ روابط بینالملل ،بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر میراث فکریِ
اندیشههای مدرنِ پساوستفالی 1و بهخصوص عصر روشنگری میباشد .به لحاظ تاریخی در
اروپای پس از قرون وسطی بود که به تدریج گامهایی برای حذف سنتهای مذهبی از
حیات اجتماعی انسان برداشته شد .مهمترین کوششهای انجام شده در عرصه روابط
بینالملل ،معاهده صلح وستفالی ( )1109بود که درپی آن نظام نوین بینالمللی ایجاد و در
پرتو آن ،دولتهای دارای حاکمیت ،میباید براساس منافع ملی با یکدیگر تعامل میکردند
(قنبرلو ،1911 ،ص  .)111متأثر از این نوع سوگیری یکجانبه بود که همواره در جریان
مسلط تئوریهای روابط بینالملل ،دین و اندیشههای دینی ،نقشی حاشیهای را احراز
نمودهاند .رویۀ مزبور مبنی بر حاشیهای دانستن آموزههای دینی در مورد مسائل روابط
بینالملل تا دههها و حتی سالیان متمادی بر عرصۀ سیاست بینالملل سیطره داشت تا اینکه
با وقوع حوادث و وقایعی همچون انقالب اسالمی در ایران که انقالبیون گرایشهای
اجتماعی ـ سیاسی و دینی داشتند ،مشخص گردید که عنصر دین عاملی مهم در جهتدهی
به تحوالت داخلی و حتی بینالمللی است.
در مورد اهمیت توجه به نظریهپردازی اسالمی پیرامون مسائل روز بینالملل و به
خصوص مقوله توازن قوا ،میتوان چنین اظهار داشت که از دیرباز غالب مکاتب کالن
روابط بینالملل مادیگرا بوده و عینیات را بیشتر مورد توجه قرار دادهاند .با این وجود
آموزههای اسالمی در کنار توجه به مسائل مادی (همچون منفعت و قدرت) ،به مسائل
ارزشی و اخالقیات توجه ویژهای داشته است .بنابراین ،در بررسی موضوعات بینالمللی
همچون توازن قوا ،توجه به دیدگاههای اخالقی و دینی میتواند به تدریج نه تنها هژمونی
رویکردهای مادیگرایانۀ غربی را با چالش مواجه کند ،بلکه به واقع این گروه از نظریات
1. After Westphali
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را مجاب به بازتفسیر رهنمودهای خود در مورد رویکردهای دینی و اخالقی نماید
( ،)Snyder, 2009, P.3زیرا اسالم به دلیل جامعیت و کمال ذاتی آن ،برای تمام حوزههای
حیات فردی و جمعی از جمله سطح بینالملل اصول راهنما دارد (افتخاری،1991 ،
ص .)110
پژوهش حاضر درصددد است تا با نگاهی انتقادی ـ مقایسهای دیدگاه رویکردهای
اسالمی وواقعگرایی را به مقوله توزان قوا در پرتو مفاهیم و معناها مورد بررسی قرار داده و
به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که به لحاظ روششناسی ،هستیشناسی و معرفتشناسی،
رویکرد هر یک از تئوریهای نوواقعگرایی و اسالمگرایی در مورد مقولۀ موازنه قدرت
چگونه ارزیابی میگردد؟ در مقام تبیین پرسش اصلی پژوهش کوشش شده است تا در گام
نخست مفروضههای تئوری نوواقعگرایی و دیدگاه ایشان در مورد مقوله توازن قدرت
احصاء و تبیین گردد .در گام بعدی با استمداد از گزارهها ،انگارهها ،آموزهها و ایدههای
موجود در دین اسالم (سنّت پیامبر(ص) ،آیات قرآن کریم و روایات) ،رویکرد اسالمی در
حوزۀ توزان قوا در عرصه روابط بینالملل تدوین و تبیین گردد .پس از شناخت دیدگاه هر
یک از رویکردهای مورد مداقه ،با نگاهی تطبیقی و مقایسهای اشتراکات و افتراقهای میان
دیدگاه اسالمی و رئالیستی به مقوله توازن قوا بررسی شده است.
1

1

 .7سنت رئالیسم و جایگاه نظام توازن قوا در آن
واقعگرایی که گاه از آن تحت عنوان مکتب اندیشۀ سیاست قدرت یاد میشود ،از
جمله رویکردهایی است که برای مدت طوالنی به عنوان پارادایم حاکم بر مطالعه سیاست
بینالملل مورد توجه قرار گرفته است .واقعگرایی در شکل کالسیک خود در اثر
«توسیدید» 9با عنوان «جنگ پلوپنز» ،در  10قرن پیش منعکس شده است .این سنت را در
عصر مدرن اروپا افراد شاخصی همچون« :ماکیاولی»( 0شاهزاده)« ،کالزویتز»( 0درباره
1. Realism
2. Balance of power
3. Thucydides
4. Machiavelli
5. Clauswitz
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جنگ)« ،هابز»( 1لویاتان)« ،لئوپولدرنک»( 1اولویت سیاست خارجی)« ،فردریک ماینک»

9

(دلیل وجود دولت) در آثار خود دنبال کردهاند .شایان ذکر است که گرچه ریشههای
واقعگرایی را میتوان در آثار اندیشمندان مزبور از قرون پیش ردیابی کرد ،لکن واقعگرایی
به صورت یک رویکرد نظری برای تجزیه و تحلیل سیاست بینالملل از اواخر دهه 1197
و اوایل دهه  1107وارد عرصۀ روابط بینالملل شده است .اهمیت واقعگرایی در مطالعه
سیاست بینالملل از اینرو بوده که برای مدت طوالنی این رشته مطالعاتی با این نظریه
عَجین شده و اصوالً در شکل دادن به آن نقش مؤثری را بر عهده داشته است (قوام،1910 ،
ص  .)01در رابطه با رویکرد نظریهپردازان رئالیسم پیرامون تئوری موازنه قدرت در سطح
روابط بینالملل ،باید گفت که نوع نظریهپردازیها در رابطه با مقوله مزبور بیش از هر زمان
دیگری توسط رئالیستهای ساختارگرا و به طور خاص از جانب «کنت والتز» 0ارائه شده
است .والتز در کتاب مشهور خود تحت عنوان «نظریه سیاست بینالملل» بنیانهای
واقعگرایی ساختاری را بر نظریه موازنه قدرت استوار ساخت .در این رابطه والتز چنین
اظهار میدارد که سیاست بینالملل در نظامی عمل مینماید که شاخصۀ اصلی آن «آنارشی»
(فقدان قدرت فائقۀ مرکزی) بوده و اینکه هیچ قدرت فراملی در آن وجود ندارد و قدرت،
هدف نهایی کنشگران محسوب میشود .هر کشوری در «وضعیت طبیعی» 0هابزی بهسر
میبرد که در جریان رقابت برای بقاء ،تحت فشارهای فوقالعادهای قرار دارد .این فشارها
موجب شکلگیری انواع متفاوتی از رفتارها در میان بازیگران میگردد .از یک طرف،
بازیگران نظام بینالملل را مجبور میسازد تا از رفتارهای موفقترین بازیگران الگوبرداری
نمایند که این امر منجر به ایجاد واحدهای یکسان و همزیستی میان بازیگران میگردد ،و از
طرف دیگر افزایش سریع قدرت یک بازیگر موجب تحریک سایر بازیگران برای افزایش
قدرت خود و در صورت عدم کفایت ،موجب ایجاد اتحاد میان آنها برای ممانعت از ظهور
1. Hobbes
2. Leopoldruck
3. Frederick Meinck
4. Kenneth Waltz
5. State Of Nature
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هژمون بالقوه شده و زمانی که موازنه قدرت برقرار شود ،جاهطلبی هژمونیک از میان
میرود .بنابراین ،در وضعیت آنارشی نظام بینالمللی ،موازنه قدرت همچون دست نامرئی
«آدام اسمیت» 1در بازار عمل میکند .نظریه موازنه قدرت والتز فرض را بر این امر قرار
می دهد که کشورها بیشتر تمایل دارند رفتارهای مبتنی بر موازنه را اتخاذ نمایند تا
راهبردهای دنبالهروی را .البته باید توجه داشت که پدیدۀ ایجاد موازنه کشورها در برابر
سایرین ،در واقع جنبه منحصربهفرد نظام آنارشیک بینالمللی است .همچنین وی میافزاید
که « :بازیگران درجه دوم اگر در انتخاب خود آزاد باشند ،به سمت طرف ضعیفتر متمایل
میشوند» ( .)Waltz, 1979, P.126والتز با اطمینان میگوید« :سیاست موزانه قدرت زمانی
حکمفرما خواهد بود که دو پیششرط عمده وجود داشته باشد« :نخست اینکه نظم
نظام ،آنارشیک بوده و دیگری آنکه نظام مملو از واحدهایی باشد که درپی بقاء هستند»
(.)Waltz, 1979, P.121
 .3گزارههای تئوری موازنه قوا در اندیشه كنت والتز
کنت والتز در کتاب خود تحت عنوان «نظریه سیاست بینالملل» نظریه واقعگرایی
ساختاری (نوواقعگرایی) را تبیین و تشریح کرده است .اثر مزبور بهواقع توضیحی
ساختاری یا سیستمیک از سیاست بینالملل است ( .)Griffiths, 1992, P.71همچنین وی در
کتاب «انسان ،دولت و جنگ» که تالشی برای توضیح جنگ در روابط بینالملل بود ،به سه
سطح تبیین یا به بیان خود او ،به سه «تصویر» 1اشاره میکند که عبارتند از:
 ) 1سرشت انسان یا تصویر نخست که ریشه جنگ را در سرشت جنگطلب انسان یا
انسانهای خاص جستوجو میکند،
 )1دولت یا تصویر دوم که جنگ را براساس جنگطلبی دولتهای خاص با
ایدئولوژیها و رژیمهای خاص سیاسی تبیین مینماید،
 )9ساختار نظام بینالملل یا تصویر سوم که وقوع جنگ را بر مبنای خصوصیت
آنارشیک نظام بینالملل تبیین میکند.
1. Adam Smith
2. Image
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وی در این کتاب هر سه تصویر را برای توضیح جنگ الزم میداند (.)Griffiths, 1992, P.78
پس از تبیین اندیشههای والتز بهعنوان مهمترین پایههای نظری تئوری ،در ادامه
مهمترین گزارههای مدنظر والتز از جمله ماهیت آنارشیک نظام بینالملل ،قطبیت در نظام
بینالملل و همچنین عدم توجه به همکاریهای بینالمللی در پرتو موازنه قوای بینالمللی
شرح داده میشود.
یکی از مهمترین گزارههای نظام موزانۀ قوا از نظر والتز ،ماهیت آنارشیک نظام
بینالملل است ،تا جایی که می توان اظهار داشت آنارشی در تحلیل والتز از روابط بینالملل
جایگاهی ثابت و همیشگی دارد .این مفهوم به طور اساسی به معنای آن است که نظام
بینالملل فاقد ساختار اقتدار فراملی بوده که قادر باشد مقررات و قوانین خود را به اجرا
درآورد .از نظر والتز ،نظم آنارشیک در نظام بینالملل ،واحدها را برمیانگیزد که در
جست وجوی قدرت برای امنیت و بقاء از طریق خودیاری باشند .لذا ،از نظر وی ،در هر
سیستم خودیاری ،واحدها نگران بقاء و امنیت خود هستند و این نگرانیها ،رفتار آنها را به
سمت خاصی هدایت میکند (والتز ،1911 ،ص .)101از اینرو ،در روابط میان دولتها
آنچه اهمیت دارد« ،دستاورد نسبی» 1است که اگر به زیان آنها باشد ،مانع همکاری یا تداوم
آنها خواهد شد .بنابراین ،در سطح نظام ،آنارشی موجب پیگیری ایجاد توزان در
دستاوردهای نسبی میشود (برچیل و همکاران ،1911 ،ص.)19
دیگر انگارۀ اصلی نظریۀ مزبور آن است که تمام تحرکهای دولتها با هدف افزایش
قدرت و به منظور حفظ و افزایش منافع آنها انجام میشود .این مبارزه برای قدرت در
سطح بینالمللی در چارچوب سیستمی که ساخت هرجومرجگونه دارد ،رخ میدهد .موازنه
به لحاظ مفهومی بر مبنای دو گزارۀ بنیادین قوام یافته است:
 ) 1تمرکز قدرت در هر بازیگری سبب کاهش ضریب امنیتی دیگر بازیگران خواهد
شد،
 )1در یک نظام آنارشیک بینالمللی ،دولتها برای بقاء و افزایش امنیت خود ،مجبور
به مقابله با تمرکز قدرت در نظام بینالملل هستند (چگینیزاده ،1911 ،ص  .)191بنابراین،
1. Relative Gain

71

سپهر سیاست ،سال  ،8شماره  ،72بهار 1044

میتوان چنین اظهار داشت که نظریه موازنه قدرت بر این اصل استوار است که امنیت
بینالمللی زمانی افزایش مییابد که قدرت نظامی به نحوی توزیع شده باشد که هیچ دولتی
به اندازهای که توانایی فائق آمدن بر دیگر دولتها را داشته باشد ،قدرتمند نباشد .این
نظریه پیشبینی میکند که اگر یک دولت ،قدرت فوقالعاده زیادی داشته باشد ،از قدرت
خود استفاده میکند و به کشورهای ضعیف حملهور میشود .این امر موجب خواهد شد
دولتهایی که در معرض خطر هستند ،برای پیوستن به ائتالفهای تدافعی انگیزه الزم را
پیدا کنند (.)Kegley & Blanton, 2005, P,503
قطبیت در نظام بینالملل دیگر مقولهای است که در بحث توزان قوا مورد عنایت قرار
گرفته است .به اعتقاد والتز ،قطبیت نظام با توزیع قدرت میان کشورهای درون آنها تعریف
میشود و معمولترین پایۀ محاسبۀ قطبیت ،تعداد و اندازه قدرتهای بزرگ در یک نظام
است (.)Waltz, 1999, P.73
به عنوان مثال ،در نظام تکقطبی ،قدرت در رأس متمرکز شده و سلسله مراتبی از
قدرت در زیر هرم قرار دارند .کشورها در مواجهه با چنین قدرت بزرگی به احتمال زیاد
راهبرد موازنه قدرت را انتخاب نمیکنند ،چرا که احتمال موفقیت در آن ناچیز بوده و
امکان عدم همراهی سایر کشورها در آن وجود دارد .لذا ،هزینههای ناشی از انتقام از سوی
قدرت هژمون به حدی است که قابل تحمّل نمیباشد .حتی در صورت توافق تعداد زیادی
از کشورها برای اتخاذ راهبرد موازنه قدرت ،مشکالت ناشی از اقدام دستهجمعی احتمالی،
عملی شدن آن را کاهش میدهد ( .)Wohlforth, 1999, P.13از سوی دیگر ،اتخاذ راهبرد
دنبالهروی نیز می تواند امتیازات غیرقابل انتظاری از سوی هژمون به ارمغان بیاورد .همچنین
اگر کشوری راهبرد کنار کشیدن را انتخاب کند ،میتواند از هرگونه برخورد احتمالی با
قدرت هژمون اجتناب نموده و فاصله مطمئنی میان خود و طرفین مناقشه ایجاد نماید .این
راهبرد می تواند در نهایت به انزواگرایی منتهی شده که ضمن آن ،کشور به بهانه ممانعت از
آلوده شدن از سوی نیرویی هژمونیک و شیطانی ،تنها بر روی منافع و نیازهای خود متمرکز
می گردد و بدین ترتیب ضمن حفظ اعتبار و پرستیژ خود ،تصویر موجهی نیز از خود ارائه
میدهد (.)Wohlforth, 1999, P. 98
با این وجود ،والتز اظهار میدارد که در یک نظام دوقطبی ،هدف نهایی هر یک از دو
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ابرقدرت رقیب عبارت است از اتخاذ راهبرد موازنه قدرت بهنحوی که کشور رقیب نتواند
به قدرت هژمونیک دست یابد .هر دو طرف در این جهت نهتنها بر قدرت داخلی ،بلکه بر
کمک دوستان و همپیمانان خود تکیه میکنند ( .)Waltz, 1999, P.73این شرایط راه را برای
کشورهای نظام بینالملل جهت اتخاذ راهبرد دنبالهروی میگشاید .در این راستا ،ارائه
مُشَوِق و جذب کشورهای بالقوه از طریق راهبرد دنبالهروی به اردوگاه خود به نفع هر دو
ابرقدرت می باشد ،چرا که هدف نهایی هر دو طرف پیروزی در مبارزه برای کسب قدرت
هژمونیک در نظام بینالملل میباشد .شایان ذکر است که در این بین کشورهای کوچک و
متوسط که در مبارزه میان طرفین ،منافعی برای خود نمیبینند ،برای تضمین بقاء و استقالل
خود بهسوی اتخاذ راهبرد کنار کشیدن متمایل میشوند .بنابراین ،در نظام دوقطبی هر سه
راهبرد بهکار گرفته میشود .موازنه قدرت راهبرد از پیش فرض شده هر دو ابرقدرت بوده
و کشورهای دیگر نظام نیز یکی از دو راهبرد دنبالهروی یا کنار کشیدن را انتخاب میکنند
(سازمند و همکاران ،1991 ،ص .)110
در مورد نظام چندقطبی باید گفت که در این شکل از نظام ،راهبردهای دنبالهروی و
کنار کشیدن بسیار معمول تر از موازنه قدرت است .در نظام چندقطبی ،توزیع قدرت نسبتاً
برابری میان چند کشور دیده میشود و هیچ قدرتی نمیتواند در قامت یک هژمون
ظاهر شود .اگر کشوری جاهطلبیِ هژمونیک از خود بروز دهد ،به راحتی از سوی سایر
کشورها شکست میخورد .لذا ،هزینههای راهبرد موازنه قدرت بسیار کمتر از سایر
اَشکال قطبیت است .این شرایط بهمعنای آن نیست که راهبرد موازنه قدرت انتخاب
ازپیشفرض شدۀ کشورها است ،چرا که عوامل زیادی موجب اتخاذ این راهبرد از
سوی اغلب کشورها میشود .در نظام چندقطبی ،تعداد قطبهای قدرت به حدی
زیاد است که خطوط روشن و ثابتی میان متحدین و دشمنان کشیده میشود تا هر یک از
آنها از اتفاقات درون نظام اطمینان داشته و بر آن مسلط باشند .بنابراین ،این پتانسیل وجود
دارد که هر کشوری مسئولیت و سرزنش ناشی از اتفاقات درون نظام را بر عهده
دیگری بیندازد

(1991, P.476

 .)Hopf,به عبارت دیگر میتوان گفت که هر کشوری

مسئولیت و هزینههای ناشی از مقابله با خیزش هژمون را بر عهده دیگری میاندازد
(.)Christensen & Snyder, 1990, P.138
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جدول -1نظام بینالملل و توازن قوا از دیدگاه والتز (قاسمی ،1931 ،ص .)39
ـ آنارشی و اصل خودیاری در سیستم بینالملل،
اصول زیربنایی نظم بینالمللی

ـ دولتها اصلیترین کنشگران نظام بینالملل،
ـ امنیت ،اصلیترین هدف کنشگران روابط بینالملل،
ـ سیستم بینالملل بهعنوان اصلیترین سطح تحلیل.
ـ آنارشی بینالمللی  توازن قدرت،

روابط بین متغیرها

ـ دولتها بهعنوان واحد اصلی  تکرار و تشابه اقدامات بینالمللی،
ـ توانایی نابرابر کشورها  برخورد بینالمللی ،جنگ.

 .0اسالم و روابط بینالملل
با تأسی از تحقیقات مبتنی بر معرفتشناسی ،هستیشناسی و نسبیگرایی میتوان چنین
گفت که امروزه به دلیل وجود آراء و نظریات گوناگون پیرامون توصیف ،تحلیل و نقد
پدیدههای رخ نموده در عرصۀ نظام بینالملل ،نمیتوان مسائل و مباحث موجود را
به تنهایی و براساس یک نظریۀ خاص تحلیل و بررسی کرد (اسالمی ،داوند و داوند،1910 ،
ص  .) 119به عبارت دیگر ،در فضای کنونی حاکم بر روابط بینالملل ،قرائتها و تفاسیری
که از نظریات مدرن و پُستمدرن ارائه میگردد ،به هیچ وجه مُبَیِن واقعیت موجود در
عرصۀ سیاست بینالملل نیست .از اینرو طی سالیان اخیر مباحث نظری موجود در رشته
روابط بینالملل ،دستخوش دگردیسیهای قابل توجهی شده و از این رهگذر بحث در
خصوص اهمیت ،امکانپذیری و مطلوبیت نظریههای غیرغربی مطرح شده است
(مشیرزاده ،1991 ،ص  .)110غالب نظریات تحولخواه استداللشان بر این امر استوار
است که پس از قرارداد صلح وستفالی ( ،)1109تحلیلگران سیاست بینالملل و
دیپلماتها ،نهتنها بیش از هر چیز دیگری بر روی مسائلی همچون اتحادها و برخورد میان
ملت  -کشورهای حاکم تأکید داشتهاند که در آن کشورها براساس منافع ملی خود عمل
میکنند ،بلکه دین و آموزه های دینی را به امور شخصی و حیطۀ ایدئولوژی محدود
کردهاند .این طرز تلقی از نظام بینالملل و کنشگران حاضر در آن در فضای پساجنگ دوم
جهانی ،تا زمان فروپاشی دیوار برلین ادامه داشت ،تا اینکه از این زمان به بعد بنا به تحول
نظام بینالملل و رشد پروسۀ جهانی شدن ،مجموعهای نوین و پیچیدهتر از بازیگران جهانی
از جمله گروهبندیهای قومی  -قبیلهای ،تفکرات و ادیان بزرگ دینی به ویژه اسالم و
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همچنین سازمانهای بینالمللی و فرامرزی در ابعاد مختلف (اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی)
و همچنین معادالت نظام جهانی به نظریهپردازی مبادرت ورزیدند (ابراهیمی ،ستوده و
شیخون ،1991 ،ص .)11
البته شایان ذکر است که گرچه در دورۀ مزبور اندیشمندان اسالمی توانستند نظریات
اسالمی را به وضوح در عرصۀ سیاست بینالملل وارد کرده و متعاقباً تعمیم دهند ،با این
حال باید گفت که اسالم به عنوان دینی جهانی که رسالتش را در پهنۀ گیتی گسترانده ،از
دیرباز فعالیتهای درخورتوجهی را در عرصۀ روابط و سیاست بینالملل به منصۀ ظهور
گذارده است .دعوت عمومی قرآن کریم (کتاب آسمانی مسلمانان) به «همزیستی
مسالمتآمیز» 1بر پایۀ مشترکات ،و همچنین ابتکارات بینالمللی پیامبر اسالم(ص) به نوبۀ
خود نشانگر توجه آموزههای اسالمی به ایجاد روابط بینالملل مبتنی بر صلح است .در
گذشته روابط میان قبایل عرب و همسایگان همچون :حَبشه ،اِمارات ،حیره ،غَسّان ،سبا و
روابط دو امپراتوری ایران و روم ،چندان حسنه نبود .از اینرو بود که پیامبر اسالم(ص) با
اقداماتی ابتکاری همچون انعقاد منشور مدینه ،معاهده صلح حدیبیه ،پیمان صلح دائمی با
نصاران نجران و ارسال نامه به امپراتوران روم ،ایران و دیگر کشورها کوشید تا بهگونهای
روابط میان ایشان را ساماندهی و مهندسی نماید .شایان ذکر است که با ظهور قدرتمند
اسالم در عرصه جهانی بود که بخش وسیعی از مردم جهان با مفاهیم جدیدی مانند
عدالت ،تفاهم ،مساوات ،حقوق انسان و کرامت انسانی آشنا شدند (سلیمی،1910 ،
ص  .)91با تأمل در مطالب فوق ،مشخص میگردد که بهواقع هدف نظریهپردازی اسالم در
عرصۀ روابط بین الملل کسب حداکثر قدرت ،امنیت و رفاه مادی صرف نیست ،بلکه غایت
اصلی تأمین عدالت ،سعادت و تعالی در راه رسیدن به حق تعالی است ،چرا که بر پایه
ماهیت دوگانۀ انسان و جامعۀ داخلی مبنی بر ستیز نیروهای خیر و شرّ و همچنین حق و
باطل ،پهنۀ روابط بینالملل به عنوان عرصۀ تعامل جوامع مختلف انسانی با یکدیگر،
ُ َ َّ َ َ َّ َّ
َُْ
َ ً َ َ ُ
ًَ ً
ُْ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ
اب ت َعال ْوا ِإلى ک ِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْي َن َنا َو َب ْي َنک ْم أال ن ْع ُبد ِإال الل َه َو ال نش ِر َک ِب ِه ش ْيئا َو ال َي َّت ِخذ َب ْعض َنا َب ْعضا أ ْر َبابا ِم ْن ُدو ِن
« .1قل يا أهل ال ِکت ِ
َ
َّ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ ُ َ َّ
الل ِه ف ِإن ت َول ْوا فقولوا اش َهدوا ِبأنا ُم ْس ِل ُمون» (آل عمران« .)10 ،بگو :ای اهل کتاب ،بیاید از آن کلماتی که پذیرفتۀ ما و
شماست پیروی کنیم ،آنکه جز خدایی را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او نسازیم و بعضی از ما بعضی دیگر
را سوای خدا به پرستش نگیرد .اگر آنان رویگردان شدند ،بگو :شاهد باشید که ما مسلمان هستیم».
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مناقشهآمیز و ستیزشی است (اسالمی ،داوند و داوند ،1910 ،ص .)199در چنین فضای
پُرابهامی جهان اسالم با به آزمون گذاشتن قدرت خود ،به ویژه از جایگاه فرهنگ ،تمدن و
هویت در چند دهه گذشته بخش مهمی از معادالت جهانی را به خود اختصاص داده است.
امروزه نه تنها بخش عمدۀ تعارضات جهانی در حیطۀ جهان اسالم تخلیه میشوند و این
قطب توانایی تحمّل آنها را دارا است ،بلکه بسیاری از مسائل راهبردی نظم جهان ،با
ژئوپلیتیک و هویت دنیای اسالم مرتبط میباشد .بر این اساس در نظم در حال گذاِ موجود
که رویکرد آینده آن متمایل به رویکرد چندقطبی است ،دنیای اسالم به عنوان یکی از
قطبهای بالقوه ،دارای ظرفیتهای مهم و قابل توجهی در عرصۀ نظر و عمل میباشد
(جهانبین و پرتو ،1910 ،ص .)101با علم به اینکه نظریات اسالمی در حوزۀ روابط
بینالملل به صورت مُتعیّن و محقّق در متون مقدس اسالمی به عنوان نفساألمر دین اسالم،
وجود ندارند ،از اینرو ،در ادامه با نگاهی نو ،دیدگاههای دین مُبین اسالم بر مبنای مبانی و
پیشفرضهای برگرفته از آموزهها و تعالیم دین اسالم پیرامون موازنه قوا تبیین میگردد.
 .5رویکرد اسالم به تئوری موازنه قوا
در مقام تبیین رویکرد آموزههای دین اسالم نسبت به تئوری موزانه قدرت باید گفت
که نگرش اسالم به مقولۀ مزبور بیش از هر عامل دیگری متأثر از معارف اسالمی موجود
در کتاب (قرآن) ،سنّت ،فقه ،سخنان معصومین و همچنین نوع نگاه به ماهیت انسان و
غایت وجودی آن است .هر یک از موارد مزبور بنا به اهمیت وافری که احراز نمودهاند،
میتوانند به عنوان یک زاویه دید در بررسی دیدگاه اسالم نسبت به روابط بینالملل و
خصوصاً مقولۀ توازن قوا مورد عنایت قرار گیرند .به عنوان مثال در رابطه با نوع نگاه اسالم
به ماهیت وجودی انسان و نوع تأثیرات آن بر روابط بینالملل باید گفت که در جهانبینی
اسالمی ،انسان صرفاً حیوانی مادی نیست ،بلکه دربردارندۀ ارزشهای الهی ـ انسانی نیز
میباشد .بر این اساس در قاموس اسالمی آنچه اصالت دارد ،ارزشها و سَجایای معنوی
است ،نه ویژگیها و شرایط مادی .لذا ،از نظر اسالم ،انسان قادر است عملی را که
صددرصد با غریزۀ طبیعی و حیوانی او موافق است ،در حالی که هیچ رداع و مانع خارجی
وجود ندارد ،به حکم تشخیص و مصلحتاندیشی ،ترک کند و همچنین قادر است کاری
را که صددرصد مخالف طبیعت اوست و هیچگونه عامل اجبارکنندۀ خارجی نیز وجود
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ندارد ،به حکم مصلحتاندیشی و نیروی خِرَد خویش انجام دهد (ستوده ،1991 ،ص.)170
در نگرش متون اسالمی به روابط بینالملل ،این پدیده تحت تأثیر مهمترین کارگزار خود،
یعنی انسان است ،با عنایت به اینکه سیاست و قدرت در اختیار کدام انسان و یا انسانها
باشد ،صحنۀ نظام بینالملل میتواند دستخوش ثبات ،آرامش و یا منازعه و جنگ گردد .این
نوع از موضعگیری در رابطه با مقولههای مهمی همچون ماهیت دولت ،نوع نگاه به
سازمانهای بینالمللی ،تجهیز قوا در راستای دستیابی به توزان قوا و همچنین مقولۀ جنگ
و صلح نیز مطرح شده است .با بررسی مطالب مذکور میتوان مقوله توزان قوا را از منظر
اسالم بررسی کرد.
 .1-5ساختار دولت از منظر اسالم

مشهور است که دولت از دیدگاه اسالم ،از جمله پیچیدهترین مفاهیم در بررسیهای
سیاسی است .علت این پیچیدگی را باید در تالقی دین و سیاست از نظر آموزههای اسالمی
جستوجو کرد (فراتی ،1991 ،ص  .)191در برداشت اسالم از دولت چنین آمده است
که دولت در جامعه اسالمی همانند دیگر جوامع بشری ،نه تنها بیانگر وجود مجموعهای
از نهادها است ،بلکه حاکی از وجود نگرشها و شیوههای خاصی از اَعمال و رفتار بوده
که منحصراً مَدنیت اسالمی خوانده شده و در واقع جزئی از تمدن اسالمی محسوب
می شود .لذا ،باید اذعان داشت که دولت در فرهنگ اسالمی نه امری اتفاقی است و نه
سازمانی انفعالی و بی طرف که بتوان آن را نادیده انگاشت .در واقع دولت اسالمی دارای
برخی مُختصات و ویژگیهای منحصربهفرد است (فیرحی ،1991 ،ص .)1ویژگیهای
منحصربهفردی که از نظر اسالم برای دولت در عرصه روابط بینالملل احصا شده شامل
نفی سلطهگری و سلطهپذیری و همزیستی مسالمتآمیز میباشد.
الف) نفی سلطهگری و سلطهپذیری

از جمله اهداف مهم دولت در اسالم ،نفی و طرد کامل هرگونه سلطه ،ستمگری و
ستمپذیری است .مهمترین هدف از نهی و نفی دائمی و همیشگی سلطهپذیری جوامع
اسالمی ،حفظ عزت و احترام مسلمانان میباشد .بنابر آموزههای اسالمی ،مسلمانان و
جامعه اسالمی ،از باالترین منزلت و عزت نزد خداوند برخوردار هستند .از اینرو است که
نباید مسلمانان در روابط و مناسبات اجتماعی خود آن را مخدوش کنند .چنانکه در قرآن
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کریم ،سوره نساء ،آیه  191به صراحت اظهار میدارد که :آن دسته از مسلمانان که به جای
همکیشان خود ،کفّار را ولیّ خود بگیرند و از آنان طلب عزت نمایند ،بهشدت مجازات
خواهند شد .همچنین در حدیث نبوی 1نیز بر این امر تأکید شده که اسالم باالتر و واالتر
است و هیچ دینی برتر از آن نیست (دهقانی فیروزآبادی ،1991 ،ص .)197
ب) همزیستی مسالمتآمیز

همزیستی مسالمت آمیز اصل مهم دیگری است که برای آن باید به منابع دسته اول نظیر
قرآن و بیانات معصومین مراجعه نمود .در قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه  1119به صراحت بر
ضرورت همزیستی مسالمتآمیز با یکدیگر تأکید شده است .قرآن کریم در آیاتی از این
دست بر مذمت کینهتوزی و پیش گرفتن روشهای اهانتآمیز نسبت به پیروان مذاهب
دیگر تأکید نموده و آن را روشی ناپسند توصیف کرده است .عالوه بر آیات قرآن ،پیامبر
اسالم(ص) نیز در حدیثی مشابه فرمودهاند که« :هرکس اهل ذمّه را آزار رساند ،دشمن او
خواهم بود و هرکس من دشمن او باشم ،روز قیامت دشمنی خود را با او آشکار خواهم
نمود»( 9کریمینیا ،1991 ،ص  .)19براساس تفاسیر مزبور ،اساس روابط مسلمانان با
غیرمسلمانان از نظر اسالم بر مسالمت و رفتار نیکو میباشد .لذا ،اسالم هیچگاه به پیروان
خود اجازه قتل و یا کشتار پیروان مذاهب دیگر را نمیدهد و وجود عقاید مخالف را
مجوزی برای رفتار خصمانه نمیداند ،بلکه اسالم به پیروان خود دستور میدهد با مخالفین،
رفتاری مبتنی بر عدالت و قسط داشته باشند .همین نکته میتواند چراغ راه کنشگران
بینالمللی در عرصۀ سیاست و حتی حقوق بینالملل قرار گیرد.
 .7-5اسالم و ضرورتِ وجود/اهمیت نهادهای بینالمللی

از منظر تئوریک و براساس شواهد تاریخی ،اسالم طرفدار رویکرد تعاملمحور با سایر
کنشگران نظام بینالملل از جمله نهادها و سازمانهای بینالمللی است .مطالعۀ مبانی
َ ََ
ُ ُ
َ
إلسالم َيعلو َو ال ُيعلى عل ِيه».
« .1ا
ََ َ َ َ
َ
َُ ُ ََ َ َ ُ َ ُ َ
َّ
َّ
َ َ
َ ُ َ َ
الکتاب« ،»...یهود گفتند:
ىء و قال ِت النصاری ليس ِت اليهود على ش ٍ
لت اليهود ليس ِت النصاری على ش ٍ
ىء وهم يتلون ِ
« .1و قا ِ
نصرانیها بر حق نیستند و نصرانی ها گفتند یهود بر حق نیستند ،در حالی که اینان کتاب را تالوت میکردند.»..
ً ََ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
صم ُه َخ َص َ
نت َخ ُ
القيامة».
مت َه َي َوم
َ « .9من آذی ِذميا فانا خصمه و من ک
ِ
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حقوق بینالملل اسالمی در کنار آموزههای اسالمی نظیر کتاب (قرآن) ،سنّت و سیره
معصومین حاکی از مقبولیت کارکردها و کارویژههای سازمانهای بینالمللی در چارچوب
رویکرد اسالم به سیاست بینالملل است .مقبولیت سنّتها و رویههایی همچون:
 )1توسل به حکمیت و میانجیگری در حل و فصل اختالفات،
 ) 1تالش برای به حداقل رساندن احتمال وقوع جنگ و قانونمند و محدود کردن ابعاد
آن در صورت وقوع،
 )9ترویج صلح و دوستی میان افراد و ملل مختلف،
 )0پایبندی به معاهدات و پذیرش اصل انعقاد قرارداد و معاهده،
 ) 0محترم شمردن حقوق اقوام و مذاهب مختلف در کنار توجه به لزوم همکاری و
همیاری میان جوامع در سطوح مختلف زندگی ،همگی در زمرۀ اصولی هستند که آئین
اسالم یا خود مبدع آنها بوده و یا آنها را احترام کرده است .همه این اصول از جمله مباحثی
هستند که بعدها شاکله و دلیل اصلی تأسیس نهادهای بینالمللی شدند (خانی،1990 ،
ص .)09بنابراین ،برخالف رویکردهای غالب بر روابط بینالملل که دیدگاه کماهمیت یا
بیاهمیتی به سازمانهای بینالمللی داشته و آنها را در بهترین حالت ،بازیگرانی حاشیهای
در نظام بینالملل میپندارند ،باید اذعان داشت که دیدگاه اسالم نهتنها در تضاد و تناقض با
نهادها و سازمانهای بینالمللی قرار ندارد ،بلکه بهواقع در طول آنها قرار دارد .در واقع
سازمانهای بینالمللی از منظر اسالم نهتنها فرصتی برای رشد و گسترش همکاریهای
بینالمللی محسوب میشوند ،بلکه عاملی مهم برای گسترش هنجارها و ارزشهای مشترک
بینالمللی نیز محسوب میگردند.
 .3-5تجهیز قوا با هدف بازدارندگی و توزان قوا

نکتۀ قابل تأملی که پیرامون نظریات اسالمی خودنمایی میکند آن است که تأکید اسالم
بر صلح ،دوستی و همزیستی مسالمتآمیز و رعایت اصول و قواعد اخالقی در همه حال
به حدی زیاد است که آرمانگرایانه جلوه میکند و ممکن است این شبهه را به ذهن متبادر
سازد که واقعیت های تلخ جوامع بشری در ظلم و جنایت ،مورد غفلت قرار گرفته است.
واقعیت این است که میزان تأکیدهای اسالم بر صلح و همزیستی و رعایت اصول اخالقی،
هم به لحاظ کمّی و حجم متونی که وجود دارد و هم از نظر میزان توجه کیفی با متون و
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مباحث مشابه در خصوص امور نظامی قابل قیاس نیست .با این وجود ،آیه قرآن به
صراحت دستور می دهد که مسلمانان با هدف بازدارندگی ،به تجهیز قوا بپردازند 1،و همین
آیه تأکید د ارد که این تجهیز قوا صرفاً برای ترساندن دشمن است و حتماً جنبه تدافعی
دارد و در ضمن این راهبرد اسالم براساس این مفروض است که« :نه ستمگر باشید و نه
ستمکش» .ضمن اینکه در دنیای امروز ،حفظ آمادگی نظامی براساس آخرین دستاوردها و
تجهیزات موجود و ممکن ،امری عقلی و عرفی است .پس از بررسی مهمترین انگارههای
تئوری نوواقعگرایی و اسالمی در مورد مقولۀ توازن قوا و اینکه هر یک در رابطه با
مفروضههای موجود در روابط بینالملل چه دیدگاه و نگرشی دارند ،نقاط افتراق و اشتراک
نظریات مزبور در مورد توازن قدرت در حوزۀ روابط بینالملل در قالب جدول شماره1
ارائه شدهاند.
جدول  -2اشتراکات و افتراقات رویکرد اسالمی و نوواقعگرایی به موازنه قدرت
مهمترین انگارههای موازنه قوای بینالمللی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

قدرتمحوری
کارکرد نهادهای بینالمللی
سکوالریسم و روابط بینالملل
ماهیت مناقشهبرانگیز بودن سیاست بینالملل
جایگاه ارزشهای اخالقی در روابط بینالملل
کارویژه دولت
آنارشی (فقدان قدرت فائقه مرکزی)
توجیه وسیله به واسطه هدف
ماهیت سرشت بشر
طبیعی انگاشتن جنگ و ستیز
موازنه قدرت

رویکرد اسالمی نوواقعگرایی

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

 .6نتیجهگیری
در پایان پس از مقایسۀ میان رویکرد اسالمی و نظریۀ سنتی روابط بینالملل و به طور
خاص تئوری نوواقعگرایی پیرامون مقولۀ توزان قوا در پهنۀ روابط بینالملل ،میتوان نتیجه
َ ُّ ْ َ
َ
ُ
َ
َْ ُ
َ َ ُ َّ َ ُ ُ
َ « .1وأ ِعدوا ل ُهم َّما ْاس َتط ْع ُتم ِِّمن ق َّو ٍة َو ِمن ِّ ِر َب ِاط الخ ْيل ت ْر ِه ُبون ِب ِه عد َّو الل ِه َو عد َّوک ْم َو آخ ِر َين ِمن ُد ِون ِهم( »...انفال.)17 ،
ِ
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گرفت که هر یک از رویکردهای مورد مداقه به نحوی قائل به وجود و لزوم گونهای
خاص از نظام موازنه قدرت در عرصۀ سیاست بینالملل هستند .نکتۀ قابل تأملی که در
بررسی های انجام شده وجود دارد آن است که هر یک از رویکردهای مذکور براساس
مفروضات و انگارههای نظری خود مقولۀ توزان قوا را ارائه نمودهاند که همین امر به نوبۀ
خود در نوع تحلیل مقایسهای انجام شده محلی از اِعراب بوده و تفاوت میان دو رویکردی
که مورد بررسی واقع شدهاند را مشخص مینماید .برخالف رویکرد اسالمی ،نوواقعگرایان
عرصۀ روابط بینالملل را ذاتاً خشونتآمیز و مناقشهبرانگیز پنداشته و متعاقباً ریشۀ خشونت
و جنگ را برخواستۀ از ذات شرور انسان معرفی میکنند .این در حالی است که گرچه
رویکرد اسالمی ستیزشی بودن عرصۀ روابط بینالملل عنداالقتضاء است ،اما با این وجود
برخالف نوواقعگرایان ،دلیل آن را منبعث از انحراف فطرت پاک انسانی معرفی میکند ،نه
ذات شرور آن .عالوه بر این اسالمگرایان ماهیت وجود نهادهای بینالمللی را در جهت
دستیابی به نظام بینالمللی عادالنه ،مثبت ارزیابی میکنند ،در حالی که نوواقعگرایان
نهادهای بینالمللی را موجودیتهایی حاشیهای و درجه دوم به حساب میآورند .همچنین
نوواقعگرایان هیچگونه جایگاهی را برای مباحث اخالقی در روابط میان کشورها قائل
نیستند ،در حالی است که براساس رویکرد اسالمی ،کشورها و موجودیتهای بینالمللی
در روابط خود باید عالوه بر واقعیتهای موجود ،مقولۀ ارزشهای اخالقی را نیز مدنظر
قرار دهند .بنابراین ،در نگاهی کلی میتوان گفت که گرچه هر دو رویکرد مورد مداقه قائل
به وجود شکلی از توزان قوا هستند ،اما به واقع براساس شواهد و قرائن و با مطالعه
واقعیتهای موجود ،چنین برمیآید که آموزههای رویکرد اسالمی در عرصۀ روابط
بینالملل به واقعیت نزدیک بوده و میتواند در جهت دستیابی به نظام بینالمللی عادالنه،
سرلوحۀ امور سیاسی قرار گیرد.
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ــ منابع ــــــــــــ
قرآن کریم.

 .1ابراهیمی ،شهروز؛ ستوده ،علیاصغر؛ شیخون ،احسان ( .)1991رویکرد اسالمی به روابط بینالملل در مقایسه
با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستی .دانش سیاسی ،شماره  ،1ص .01-0
 .1اسالمی ،محسن؛ داوند ،محمد؛ داوند ،حجت ( .)1910بحران نظریهپردازی در روابط بینالملل؛ بستری
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