
 

 

ی 
رج
 خا
ت
اس
سی

یرا
ا

ی 
افع
 تد
ی و
جم
تها

سم 
ئالی
ر ر
نظ
ز م
ن ا

® 
گر
برز

ن 
یها
ر ک
دکت

  

  الملل؛ درك روابط بین
  رویکردي قرآنی

  *افتخارياصغر 

  
    

                                                                 
  (asg.eftekhari@gmail.com). باشد اصغر افتخاري دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق می *

  20/9/1389 :تاریخ تصویب  11/8/1389 :تاریخ دریافت
  .193-228، صص 1389سال دوم، شماره چهارم، زمستان  فصلنامه روابط خارجی،



عنوان یک دین، در مقام نخست، تحول نظام اعتقادي انسان 
اش را مدنظر  سوي الگویی عملی در حیات فردي و اجتماعی

شـود؛ امـا معنـاي ایـن     
. حـوزة رفتـار فـردي و اجتمـاعی نیسـت     

هاي حیات  اي که دارد، براي تمام حوزه
در مقالـۀ  . المللـی ـ اصـول راهنمـا دارد    

الملل پرداختـه و تـالش   
هاي قرآنی به فهمی اسالمی از نوع مناسبات، قواعد و 
براي این منظـور  

، »ساخت معنایی تأسیسـات حقـوقی  
بین دو ساخت معنایی جـاهلی  
تحلیـل و نتــایج کـاربردي آن بـراي درك هرچــه بهتـر روابــط     
بـر ایـن اسـاس نظریـه اسـالمی روابـط       
مداري با عنـوان  

  .، استنتاج و معرفی شده است
الملل، قدرت، اسالم، قرآن کریم، اصـول  

  
عنوان یک دین، در مقام نخست، تحول نظام اعتقادي انسان  اگرچه اسالم به
سوي الگویی عملی در حیات فردي و اجتماعی و هدایت وي به

شـود؛ امـا معنـاي ایـن      اخروي او ختم می» رستگاري«دارد که درنهایت به 
حـوزة رفتـار فـردي و اجتمـاعی نیسـت      هاي دینی به سخن، انحصار گزاره

اي که دارد، براي تمام حوزه دلیل جامعیت و کمال ذاتی اسالم به
المللـی ـ اصـول راهنمـا دارد     فردي و جمعی ـ ازجمله سطح بین 

الملل پرداختـه و تـالش    حاضر، نگارنده به بررسی تصویر قرآنی از روابط بین
هاي قرآنی به فهمی اسالمی از نوع مناسبات، قواعد و  رهدارد تا با تحلیل گزا

براي این منظـور  . الملل دست یابد اصول رفتاري و باالخره ماهیت روابط بین
ساخت معنایی تأسیسـات حقـوقی  «ضمن طرح و پیشنهاد الگوي تحلیلی 

بین دو ساخت معنایی جـاهلی  (هاي قرآنی در قالب رویکردي تطبیقی  گزاره
تحلیـل و نتــایج کـاربردي آن بـراي درك هرچــه بهتـر روابــط      ،)و اسـالمی 

بـر ایـن اسـاس نظریـه اسـالمی روابـط       . اند الملل استنتاج و عرضه شده بین
مداري با عنـوان   گروي، سعادتمندي، والیت الملل بر بنیاد سه اصل ایمان  بین

، استنتاج و معرفی شده است»بینانه گراي واقع نظریه اخالق«کلی 
الملل، قدرت، اسالم، قرآن کریم، اصـول   روابط بین :کلیدي هاي واژه
      المللی بین
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چکیده
اگرچه اسالم به
و هدایت وي به

دارد که درنهایت به 
سخن، انحصار گزاره

اسالم به
فردي و جمعی ـ ازجمله سطح بین 

حاضر، نگارنده به بررسی تصویر قرآنی از روابط بین
دارد تا با تحلیل گزا

اصول رفتاري و باالخره ماهیت روابط بین
ضمن طرح و پیشنهاد الگوي تحلیلی 

گزاره
و اسـالمی 

بین
بین

کلی 
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قَالُوا أَتَجعـلُ فیهـا مـن    
قَالَ إِنّـی أَعلَـم    ۖ س لَک

  )30آیه شریفه 
ام از سوره مبارکه بقره آمده، اگرچه در تفسیر عمـومی بـه موضـوع    
توان چنین اظهار داشت که موضـوع  
عبارت دیگـر مکالمـۀ انتقـادي بـین     

مقـام  «بلکـه در تعریـف   
بر اینکـه مـن در مقـام    
شود و سؤال انتقادي مالئکه 

و » ریـزي  خـون «است که به 
عبارت دیگـر دغدغـۀ مالئکـه نـاظر بـر امکانـات و       
واسـطۀ ایـن موقعیـت کسـب     

تـوان بـه دو دسـته     شده در این مکالمه را مـی 

است، کـه دو وصـف مهـم    

اسـت، کـه دو وصـف    

عل جدیـد   اهللا خلیفـۀ انسـان  (با عنایت به استدالل مالئکه اگر هدف از این ج( ،

  
قَالُوا أَتَجعـلُ فیهـا مـن     ۖ وإِذْ قَالَ ربک للْملَائکۀِ إِنّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفَۀً«

س لَکنُقَدّ نَحنُ نُسبِّح بِحمدك و َیسفک الدّماء و یفْسد فیها و
آیه شریفه ). 2(سوره مبارکه بقره . قرآن کریم(. »ما لَا تَعلَمونَ

ام از سوره مبارکه بقره آمده، اگرچه در تفسیر عمـومی بـه موضـوع     آنچه در آیه سی
توان چنین اظهار داشت که موضـوع   خلقت انسان و داستان آفرینش نظر دارد؛ اما می

عبارت دیگـر مکالمـۀ انتقـادي بـین      به. ، تا خلقت انسان است»جعل خالفت
بلکـه در تعریـف   » خلق انسـان «مالئکه و خداوند متعال عمدتاً نه در موضوع 

بر اینکـه مـن در مقـام     با توجه به موضوع جمله خبري خداوند مبنی. است» 
شود و سؤال انتقادي مالئکه  می ، این تفسیر تأیید»اي در زمین هستم گماشتن خلیفه

عد موضوع  است که به ) یعنی پیامدهاي خالفت(نیز متوجه همین ب
عبارت دیگـر دغدغـۀ مالئکـه نـاظر بـر امکانـات و        به. اشاره دارند» فساد در زمین

واسـطۀ ایـن موقعیـت کسـب      هایی است که انسان در مقـام خالفـت و بـه    توانمندي
شده در این مکالمه را مـی  هاي برشمرده رو ویژگی از این. 

  :تقسیم کرد
است، کـه دو وصـف مهـم    ) یعنی انسان(هایی که متوجه عامل  ویژگی :نخست

  شود؛ الهی را شامل می» تقدس«و 
اسـت، کـه دو وصـف    ) یعنـی خالفـت  (هـایی کـه متوجـه مقـام      ویژگی: دوم

  .شود ا شامل میر» ریزي خون«و » فسادانگیزي
عل جدیـد   با عنایت به استدالل مالئکه اگر هدف از این ج

  

  

  

  مقدمه

آنچه در آیه سی
خلقت انسان و داستان آفرینش نظر دارد؛ اما می

جعل خالفت«اصلی 
مالئکه و خداوند متعال عمدتاً نه در موضوع 

» خالفت
گماشتن خلیفه«

عد موضوع  نیز متوجه همین ب
فساد در زمین«

توانمندي
. کند می

تقسیم کرد
نخست

و » حمد«
دوم

فسادانگیزي«
عل جدیـد   با عنایت به استدالل مالئکه اگر هدف از این ج



دهنـد   ها باشد، مالئکه آن را به نحو احسن انجام می
هایی که دارد نیسـت؛ یعنـی عـامالن دیگـري     
اما اگر به مقام دوم نگاه کنـیم، آفـات آن زیـاد اسـت و     

را جعـل  » اللهی خلیفۀ
وإِذْ قُلْنَـا للْملَائکـۀِ   «نهنـد ـ   
سـوره  . قـرآن کـریم  ( »

شـود کـه جامعـۀ انسـانی     
الملـل را شـامل    که مطـابق واژگـان امـروزي، حـوزة بـین     

عبـارت دیگـر    ضوابط و قواعد براي تنظیم مناسباتش اسـت؟ بـه  

نماید که تنظیم مناسبات بـین بـازیگران،   
اگر ما به سمت تصـویري مشـابه   

گـرا و   الملل واقع طور طبیعی الگوي روابط بین
گرانـی از   اندیشـه » المللی

و  5-35: 1386لینکلیتر، 
که خداوند متعـال در  

سـوره  . قرآن کـریم ( »
المللـی   صورت الگـوي مناسـبات بـین   

هـاي   کـه محـور اصـلی آن را مؤلفـه    

در مقاله حاضر نگارنده در پی آن است تا بـا رجـوع بـه قـرآن کـریم، ضـمن       
دسـت  » الملـل  روابـط بـین  

. گیرنـد  هاي صرفاً مادي شـکل مـی  
المللـی   از جامعـۀ بـین  

شناسایی شده و در ادامه، اصـول راهبـردي برآمـده از هریـک بـراي درك روابـط       
الزم به ذکر است که هـدف از ایـن نوشـتار    

ها باشد، مالئکه آن را به نحو احسن انجام می تحصیل دستۀ نخست از ویژگی
هایی که دارد نیسـت؛ یعنـی عـامالن دیگـري      و نیازي به این مقام جدید با آن هزینه

اما اگر به مقام دوم نگاه کنـیم، آفـات آن زیـاد اسـت و      .براي حمد و تقدس هستند
  .وجهی در جعل آن نیست

خلیفۀ«نظر به اینکه متعاقباً این مهم محقق شده و خداوند متعال 
نهنـد ـ    بدان گـردن مـی  ) جز ابلیس به(نماید و کلیۀ فرشتگان 

»کانَ منَ الْکافرِینَ واستَکبرَ و ٰسجدوا إِلَّا إِبلیس أَبیاسجدوا لآدم فَ
شـود کـه جامعـۀ انسـانی      ـ حال این پرسش مطرح می )34آیه شریفه ). 2(مبارکه بقره 

که مطـابق واژگـان امـروزي، حـوزة بـین     (معناي عام و فراگیر آن 
ضوابط و قواعد براي تنظیم مناسباتش اسـت؟ بـه  ، تابع کدام )

عل خالفت الهی در گسترة بین المللی کدام است؟ تجلی ج  
نماید که تنظیم مناسبات بـین بـازیگران،    پاسخ به پرسش مذکور از آنجا مهم می

اگر ما به سمت تصـویري مشـابه   . الملل است تابعی از تصویر ما از معناي جامعۀ بین
طور طبیعی الگوي روابط بین الئکه تصویر نمودند، برویم؛ به

المللی گرایی بین واقع«که در مکتب  محور خواهد شد؛ چنان
لینکلیتر، (تبیین و ترویج شده اسـت   هانس مورگنتاتا  توماس هابز

که خداوند متعـال در   حی را مبنا قرار دهیم ـ چنان اما اگر رویکردي اصال. )301
»إِنّی أَعلَم ما لَاتَعلَمونَ«: مقابل با پرسش مالئکه بدان اشاره داشته

صورت الگـوي مناسـبات بـین    ـ در آن  )30بخشی از آیه شریفه ). 2(مبارکه بقره 
کـه محـور اصـلی آن را مؤلفـه    یابـد،   تعدیل شده و بیشتر جنبـۀ اخالقـی مـی   
  )1997رضوان، ( .دهد ساز ـ با محوریت دین ـ شکل می

در مقاله حاضر نگارنده در پی آن است تا بـا رجـوع بـه قـرآن کـریم، ضـمن       
روابـط بـین  «استنباط ساخت معنایی جامعۀ انسانی، به درکی تازه از 

هاي صرفاً مادي شـکل مـی   تا مؤلفهها  یابد که در آن، روابط، بر پایۀ هویت
از جامعـۀ بـین  » الـوهی «و » جـاهلی «براي این منظور نخسـت دو تصـویر   

شناسایی شده و در ادامه، اصـول راهبـردي برآمـده از هریـک بـراي درك روابـط       
الزم به ذکر است که هـدف از ایـن نوشـتار    . الملل، استنباط و عرضه شده است
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تحصیل دستۀ نخست از ویژگی
و نیازي به این مقام جدید با آن هزینه

براي حمد و تقدس هستند
وجهی در جعل آن نیست

نظر به اینکه متعاقباً این مهم محقق شده و خداوند متعال 
نماید و کلیۀ فرشتگان  می

اسجدوا لآدم فَ
مبارکه بقره 

معناي عام و فراگیر آن  به
)شود می

عل خالفت الهی در گسترة بین تجلی ج
پاسخ به پرسش مذکور از آنجا مهم می

تابعی از تصویر ما از معناي جامعۀ بین
الئکه تصویر نمودند، برویم؛ بهآنچه م
محور خواهد شد؛ چنان قدرت
توماس هابزنسل 
326-301

مقابل با پرسش مالئکه بدان اشاره داشته
مبارکه بقره 

تعدیل شده و بیشتر جنبـۀ اخالقـی مـی   
ساز ـ با محوریت دین ـ شکل می هویت

در مقاله حاضر نگارنده در پی آن است تا بـا رجـوع بـه قـرآن کـریم، ضـمن       
استنباط ساخت معنایی جامعۀ انسانی، به درکی تازه از 

یابد که در آن، روابط، بر پایۀ هویت
براي این منظور نخسـت دو تصـویر   

شناسایی شده و در ادامه، اصـول راهبـردي برآمـده از هریـک بـراي درك روابـط       
الملل، استنباط و عرضه شده است  بین
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اي است که بـه   الملل، بلکه درك قواعد و مبانی
الملـل از   عبارت دیگر نگارنده به فلسفۀ روابط بین

اي کـه منبـع تولیـد اصـول و طراحـی الگـو قـرار        
را براي بررسـی ـ از سـوي    

تـاریخی  » خـاص «عنوان یک مقطـع  
اند و بر این اعتقادند که جوامع عربی با گـذر از ایـن دوره، نـوعی رشـد و     
اند که امکان بازگشت به آن دیگر وجـود نـدارد و لـذا بایـد از     

سـالم،  ( ،عنوان یک پدیده باسـتانی سـخن گفـت   
اما رویکرد قرآنـی کـامالً متفـاوت بـوده و از     
تـوان آن را در عصـر   

هاي بعـدي   تاریخی خاصی منحصر کرد، بلکه امکان بازتولید و حاکمیت آن در دوره
» تـاریخ «بیش از آنکه از جـنس  

بوده و تولیدکنندة اصول معنایی است که نوع زندگی آدمیان 
بـا همـین رویکـرد بـه تـاریخ صـدر اسـالم        
از آن حیث معنـا و مفهـوم پیـدا کـرد کـه      
نمایان شده بود، معناي خـود را از دسـت داد   
ه زندگی جمعـی معرِّفـی   

تـوان آن را فـارغ از    ، تمدن خاص خود را داشت و نمی
که الگوي حیاتی اسالم نیـز  

الجنحانی، ( .اي را تولید و عرضه کند
و یــا » اســالمی«توانــد 

باشد و مرز بین این دو الگوي موسوم به الگوهاي الـوهی و جـاهلی را   
شـده، ارکـان الگـوي حیـات     

الملل، بلکه درك قواعد و مبانی دد اصول روابط بیننه شمارش مج
عبارت دیگر نگارنده به فلسفۀ روابط بین به. دهند الملل معنا می روابط بین

اي کـه منبـع تولیـد اصـول و طراحـی الگـو قـرار         دیدگاه قرآنی نظـر دارد؛ فلسـفه  
را براي بررسـی ـ از سـوي    گیرد؛ دو موضوع مهمی که مجال مناسب و مستقلی 

  .طلبد دیگر نویسندگان ـ می

  گرایی غیراخالقی جامعه جاهلی و واقع
عنوان یک مقطـع   به» جاهلیت«اگرچه بسیاري از منابع موجود، از 

اند و بر این اعتقادند که جوامع عربی با گـذر از ایـن دوره، نـوعی رشـد و      یاد کرده
اند که امکان بازگشت به آن دیگر وجـود نـدارد و لـذا بایـد از      کردهتکامل را تجربه 
عنوان یک پدیده باسـتانی سـخن گفـت    انداز تاریخی و به جاهلیت در چشم

اما رویکرد قرآنـی کـامالً متفـاوت بـوده و از      )1963؛ الحسینی، 1959؛ االصعمی، 
تـوان آن را در عصـر    تنها نمـی  هکند که ن مثابه یک الگوي حیات یاد می به» جاهلیت

تاریخی خاصی منحصر کرد، بلکه امکان بازتولید و حاکمیت آن در دوره
بیش از آنکه از جـنس  » جاهلیت«دلیل این امر آن است که . نیز وجود دارد

بوده و تولیدکنندة اصول معنایی است که نوع زندگی آدمیان » هنجار«باشد، از جنس 
بـا همـین رویکـرد بـه تـاریخ صـدر اسـالم         حبیب الجنحـانی . سازد ص می

از آن حیث معنـا و مفهـوم پیـدا کـرد کـه      » انقالب اسالمی«نگریسته و معتقد است 
نمایان شده بود، معناي خـود را از دسـت داد   » جاهلی«الگویی از حیات که به شکل 

ه زندگی جمعـی معرِّفـی   دهی ب اي را براي شکل و اسالم توانست مبادي معنایی تازه
، تمدن خاص خود را داشت و نمی»جاهلیت«از این منظر 

که الگوي حیاتی اسالم نیـز   اش بررسی کرد؛ چنان فرهنگ، اعتقاد، سیاست و فناوري
اي را تولید و عرضه کند توانست فرهنگ، اقتصاد، سیاست و فناوري تازه

توانــد  آنکــه در تفکــر اســالمی، الگــوي حیــات مــی نتیجــه
باشد و مرز بین این دو الگوي موسوم به الگوهاي الـوهی و جـاهلی را   » غیراسالمی

شـده، ارکـان الگـوي حیـات      با عنایت به اصول نظري بیـان  )1(.دهد توحید شکل می
  :شرح زیر برشمرد توان به جاهلی را می

  

  

نه شمارش مج
روابط بین

دیدگاه قرآنی نظـر دارد؛ فلسـفه  
گیرد؛ دو موضوع مهمی که مجال مناسب و مستقلی  می

دیگر نویسندگان ـ می

جامعه جاهلی و واقع. 1
اگرچه بسیاري از منابع موجود، از 

یاد کرده
تکامل را تجربه 
جاهلیت در چشم

؛ االصعمی، 1380
جاهلیت«

تاریخی خاصی منحصر کرد، بلکه امکان بازتولید و حاکمیت آن در دوره
نیز وجود دارد

باشد، از جنس 
ص میرا مشخ

نگریسته و معتقد است 
الگویی از حیات که به شکل 

و اسالم توانست مبادي معنایی تازه
از این منظر . کند

فرهنگ، اعتقاد، سیاست و فناوري
توانست فرهنگ، اقتصاد، سیاست و فناوري تازه

نتیجــه )1985
غیراسالمی«

توحید شکل می
جاهلی را می



یـا أَیهـا    ۞اللَّـه حکما لّقَومٍ یوقنُونَ
ومن یتَـولَّهم   ۚ بعضُهم أَولیاء بعضٍ
سـوره مبارکـه   . قـرآن کـریم  

توان منکر این واقعیت شد که عرصۀ حیات جمعی متشـکل از بـازیگران   
متنوع و متعددي است که هریک کارویژه و اهداف خاص خـود را دارنـد و از ایـن    
وصف عام نمادها و تأسیسـات سیاسـی ـ اجتمـاعی را تشـکیل      
اما آنچه الگـوي جـاهلی را از الگـوي الـوهی متمـایز      
بدین معنا که تکثّرگرایـی، فلسـفۀ وجـودي    

ها و قواعد بـر ایـن    حیات جمعی را تحت تأثیر قرار داده و درنتیجه نمادها، سیاست
معنایی است کـه   با عنایت به همین اصل

هـاي ناشـی از تکثّـر    
تصـویر  » منـد  ضـابطه 

شـکل   »تکثّـر در معبـود  
عنوان اصل دین قرار داده و از ایـن ناحیـه   
. ها را در الگـوي رفتـاري جـاهلی درمـان کنـد     

پـذیرش وحـدانیت   «هاي مختلف و محوریت شـعار  
  .مؤید این معنا است

مورد به نقد و نفی تکثّر خدایگان 
پرداخته و جامعـۀ جـاهلی   

در گفتمـان  را به اهللا دعوت کرده است که حکایت از محوریت بالمنازع ایـن اصـل   

 91الملل، در آیه شـریفه  
                                        
1. Pluralism 

ر   گرایی الف ـ تکثّ
اللَّـه حکما لّقَومٍ یوقنُونَ منْ أَحسنُ منَ و ۚ فَحکم الْجاهلیۀِ یبغُونَأَ«

بعضُهم أَولیاء بعضٍ ۘ یاءأَول ٰالَّذینَ آمنُوا لَا تَتَّخذُوا الْیهود والنَّصاري
منْهم فَإِنَّه ّنکمینَ إِنَّ ۗ ممالظَّال مي الْقَودلَا یه قـرآن کـریم  (» اللَّـه

  )51و  50آیات شریفه ). 5(مائده 
توان منکر این واقعیت شد که عرصۀ حیات جمعی متشـکل از بـازیگران    اگرچه نمی

متنوع و متعددي است که هریک کارویژه و اهداف خاص خـود را دارنـد و از ایـن    
وصف عام نمادها و تأسیسـات سیاسـی ـ اجتمـاعی را تشـکیل       1»ییتکثّرگرا

 (Schechter, 1999: 153-252)       اما آنچه الگـوي جـاهلی را از الگـوي الـوهی متمـایز
بدین معنا که تکثّرگرایـی، فلسـفۀ وجـودي    . سازد، اصالت بخشیدن به تکثّر است

حیات جمعی را تحت تأثیر قرار داده و درنتیجه نمادها، سیاست
با عنایت به همین اصل الدین اسحاق رفیع )2(.شوند بنیاد تعریف می

هـاي ناشـی از تکثّـر     تعارض. کند معرفی می» آمیز تعارض«الگوي جاهلی را الگویی 
ضـابطه «تا » آنارشیک«شود که عرصۀ مناسبات بین بازیگران  باعث می

  )52-57: 1375اسحاق بن محمد همدانی، 
تکثّـر در معبـود  «شاخص بـارز و برجسـتۀ الگـوي حیـات جـاهلی را      

عنوان اصل دین قرار داده و از ایـن ناحیـه    خداوند متعال دعوت به اهللا را به. 
ها را در الگـوي رفتـاري جـاهلی درمـان کنـد      خواسته است تا ریشۀ تمام نابسامانی

هاي مختلف و محوریت شـعار   تکرار این وصف در مورد امت
مؤید این معنا است )اله اال اهللا تفلحوا قولوا ال(» الهی و رسیدن به رستگاري

مورد به نقد و نفی تکثّر خدایگان  170خداوند متعال در قرآن کریم در بیش از 
پرداخته و جامعـۀ جـاهلی   ...) با واژگانی چون اله، الها، الهتکم، آلهه، الهک، الهین و

را به اهللا دعوت کرده است که حکایت از محوریت بالمنازع ایـن اصـل   
  )49-51: 1384عبدالباقی،  :ك.ن( .اسالمی دارد

الملل، در آیه شـریفه   در مورد داللت سیاسی این اصل در گسترة روابط بین
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ر الف ـ تکثّ

اگرچه نمی
متنوع و متعددي است که هریک کارویژه و اهداف خاص خـود را دارنـد و از ایـن    

تکثّرگرا«منظر 
 ،دهد می
سازد، اصالت بخشیدن به تکثّر است می

حیات جمعی را تحت تأثیر قرار داده و درنتیجه نمادها، سیاست
بنیاد تعریف می

الگوي جاهلی را الگویی 
باعث می

اسحاق بن محمد همدانی، ( .شود
شاخص بـارز و برجسـتۀ الگـوي حیـات جـاهلی را      

. دهد می
خواسته است تا ریشۀ تمام نابسامانی

تکرار این وصف در مورد امت
الهی و رسیدن به رستگاري

خداوند متعال در قرآن کریم در بیش از 
با واژگانی چون اله، الها، الهتکم، آلهه، الهک، الهین و(

را به اهللا دعوت کرده است که حکایت از محوریت بالمنازع ایـن اصـل   
اسالمی دارد

در مورد داللت سیاسی این اصل در گسترة روابط بین
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ترین بیـان را آورده اسـت؛   
بـود هـر    چنین مـی خداوند هیچ فرزند و شریکی ندارد؛ که اگر 

کرد و براي اعمال سلطه و برتـري خـود بـر    
دور  گونـه اوصـاف بـه   

ه بِما خَلَقَ ولَعلَـا  ٰـإِذًا لَّذَهب کلُّ إِلَ
سوره مبارکه مؤمنون . قرآن کریم

گیـري دو رفتـار    شود تکثّر در سطح خدایگان، منجـر بـه شـکل   

هـا و روابـط اسـت،    
هـا بـا تشـکیل     بدین معنا کـه قـدرت  

هاي سیاسی و امنیتی، بدون درنظر گرفتن اصول عادالنـه و حقـوق انسـانی،    
ایـن نـوع از اتحـاد،     

آن را نقـل و  » حمیـت جـاهلی  
هایشـان حمیـت جـاهلی دارد و بـر     

  .نین کردند
     ـکینَتَهس یـۀِ فَـأَنزَلَ اللَّــهلاهیۀَ الْجمیۀَ حمالْح ی قُلُوبِهِمینَ کفَرُوا فلَ الَّذعإِذْ ج

ا وقَّ بِهـا  کانُوا أَحلَهأَه ۚ  و
  )26آیه شریفه ). 48(سوره مبارکه فتح 

دلیل این امر نیز انحراف جاهلیت از حقانیت اسـت کـه خداونـد متعـال در     
گروهــی از «: فرمایــد

داوند از ایـن  خ. »اند که در عمل باز هم گمان بر ناحق دارند
کند که مبناي تفسیر مـا در ایـن   

ترین بیـان را آورده اسـت؛    ترین و صریح سوره مبارکه مؤمنون، خداوند متعال روشن
خداوند هیچ فرزند و شریکی ندارد؛ که اگر «: خوانیم آنجا که می

کرد و براي اعمال سلطه و برتـري خـود بـر     معبودي به نفع پیروان خویش اقدام می
گونـه اوصـاف بـه    حـال آنکـه خـدا از ایـن    . نمود دیگر خدایگان اقدام عملی می

  
إِذًا لَّذَهب کلُّ إِلَ ۚ هٰما اتَّخَذَ اللَّـه من ولَد وما کانَ معه منْ إِلَـ«

قرآن کریم(» سبحانَ اللَّـه عما یصفُونَ  ۚ بعضٍ ٰبعضُهم علَی
  )91آیه شریفه ). 23(

شود تکثّر در سطح خدایگان، منجـر بـه شـکل    که مالحظه می
  :استنامطلوب در عرصۀ مناسبات بیرونی دانسته شده 

  المللی تعصب و تصلب رفتاري در مناسبات بین
هـا و روابـط اسـت،     هاي متصلب که در آن حـق، تـابع خواسـت    گیري جریان

بدین معنا کـه قـدرت  . است) الحادي(نخستین آفت این نوع نگرش 
هاي سیاسی و امنیتی، بدون درنظر گرفتن اصول عادالنـه و حقـوق انسـانی،    

 )3(.کننـد  به حمایت از پیروان و متحدان خویش اقدام مـی 
حمیـت جـاهلی  «بازتعریف فرهنگ جاهلی است که خداوند با عنوان 

هایشـان حمیـت جـاهلی دارد و بـر      اند که در قلـب  و کافران چنان«: نقد کرده است
نین کردندکه در صلح حدیبیه چ ؛ چنان»کنند همین سیاق عمل می

»     ـکینَتَهس یـۀِ فَـأَنزَلَ اللَّــهلاهیۀَ الْجمیۀَ حمالْح ی قُلُوبِهِمینَ کفَرُوا فلَ الَّذعإِذْ ج
کانُوا أَحقَّ بِها وو  ٰأَلْزَمهم کلمۀَ التَّقْوي علَی الْمْؤمنینَ ورسوله و  ٰعلَی

 اکانَ اللَّـهیملع سوره مبارکه فتح . قرآن کریم( .»بِکلِّ َشیء

دلیل این امر نیز انحراف جاهلیت از حقانیت اسـت کـه خداونـد متعـال در     
فرمایــد عمــران، بــر آن تأکیــد داشــته و مــی ســورة مبارکــه آل

اند که در عمل باز هم گمان بر ناحق دارند مسلمانان چنان
کند که مبناي تفسیر مـا در ایـن    تعبیر می» هاي جاهلی گمان«ها به  نوع گمان

  

  

سوره مبارکه مؤمنون، خداوند متعال روشن
آنجا که می

معبودي به نفع پیروان خویش اقدام می
دیگر خدایگان اقدام عملی می

  :»است

که مالحظه می چنان
نامطلوب در عرصۀ مناسبات بیرونی دانسته شده 

تعصب و تصلب رفتاري در مناسبات بین
گیري جریان شکل

نخستین آفت این نوع نگرش 
هاي سیاسی و امنیتی، بدون درنظر گرفتن اصول عادالنـه و حقـوق انسـانی،     کنسرت

به حمایت از پیروان و متحدان خویش اقدام مـی صرفاً 
بازتعریف فرهنگ جاهلی است که خداوند با عنوان 

نقد کرده است
همین سیاق عمل می

 کانَ اللَّـه



را بـراي گروهـی از   » 
، درون جامعـه  »جاهلیـت 

در این آیـۀ  . ا کرداسالمی هم حضور داشته و نباید آن را صرفاً تاریخی معن
نمایـد کـه بـه     نسبتاً طوالنی خداوند وصف حال مؤمنـان را در جنگـی مـی   

حـد کـار چنـان سـخت شـد کـه         در جنـگ اُ
در چنـین  ! تنها مانده بود

ــلما  ــا برخــی از مس نان شــود، ام
خورده، ایـن کـالم حـق را بـر مقتضـاي نگـرش جـاهلی، صـادق         

ـا    َغم کمَثـاب أَحد والرَّسولُ یدعوکم فی أُخْرَاکم فَأَ
     لُـونَ ثُـممـا تَعخَبِیـرٌ بِم ه

َطائفَـۀٌ قَـد أَهمـتْهم     و َ
 ۗ من َشیء یقُولُونَ هل لَّنَا منَ الْأَمرِ

یقُولُونَ لَو کانَ لَنَا منَ  ۖ 
ز الَّذینَ کتب علَـیهِم الْقَتْـلُ    قُل لَّو کنتُم فی بیوتکم لَبرَ

 ی قُلُـوبِکما فم ّصحیملو ورِکمدی صا فم ی اللَّـهتَلیبلو ۗ   اللَّــهو
و  153آیات شریفه ). 3

، دومین رفتار نـامطلوب در عرصـۀ   
، بـه  »هژمـون «و رسیدن به مقام 

طلبـی مایـۀ اتـالف     گونه از سلطه
اوند متعال در این مـورد  
طلبی را کـه متعلـق بـه الگوهـاي فاسـدي چـون سیاسـت        

  :ترین آنها عبارتند از
در نتیجـه  . علّو مایه فساد در داخل و از بین رفتن منابع داخلـی اسـت  

» الجاهلیـه  ظـن «نکتۀ دیگر آنکـه وصـف   . بخش است
جاهلیـت «دهـد کـه    کار برده و ایـن نشـان مـی    مسلمانان به

اسالمی هم حضور داشته و نباید آن را صرفاً تاریخی معن
نسبتاً طوالنی خداوند وصف حال مؤمنـان را در جنگـی مـی   

حـد کـار چنـان سـخت شـد کـه        . هزیمت مسلمانان منتهی شد در جنـگ اُ
تنها مانده بود) ص(مسلمانان به فرار روي آوردند و رسول خدا 

ــازل مــی  ــلما  شــرایطی وعــدة ســکینه الهــی ن ــا برخــی از مس شــود، ام
خورده، ایـن کـالم حـق را بـر مقتضـاي نگـرش جـاهلی، صـادق          شکست

  .دانند نمی
»ونَ ودعلَی إِذْ تُصونَ عـا    ٰلَا تَلْو َغم کمَثـاب أَحد والرَّسولُ یدعوکم فی أُخْرَاکم فَأَ

ه خَبِیـرٌ بِمـا تَعملُـونَ ُثـم     واللَّـ ۗ لَا ما أَصابکم ما فَاتَکم و ٰبِغَمٍّ لّکیلَا تَحزَنُوا علَی
َشی و ۖ َطائفَۀً مّـنکم  ٰأَنزَلَ علَیکم مّن بعد الْغَمِّ أَمنَۀً نُّعاسا یغْ

یقُولُونَ هل لَّنَا منَ الْأَمرِ ۖ أَنفُسهم یظُنُّونَ بِاللَّـه غَیرَ الْحقِّ ظَنَّ الْجاهلیۀِ
لَّـهل رَ کلَّهونَ لَک ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمدا لَا یبهِم می أَنفُسیخْفُونَ ف ۖ

ز الَّذینَ کتب علَـیهِم الْقَتْـلُ    ۗ الْأَمرِ َشیء ما قُتلْنَا هاهنَا قُل لَّو کنتُم فی بیوتکم لَبرَ
ولیبتَلی اللَّـه ما فی صدورِکم ولیمحّص ما فی قُلُـوبِکم  ۖ مضَاجِعهِم ٰإِلَی

3(سوره مبارکه آل عمران . قرآن کریم(» علیم بِذَات الصدورِ
154(  

  المللی طلبی در روابط بین
ضَه«بر  تصریح خداوند مبنی ع ال ب ع عضٍلَ ی ب ، دومین رفتار نـامطلوب در عرصـۀ   »م علَ
و رسیدن به مقام » طلبی سلطه«کند که مطابق آن  المللی را تبیین می
گونه از سلطه این. شود هاي برتر تبدیل می الگوي مطلوب قدرت

اوند متعال در این مـورد  خد. الملل است ثباتی در روابط بین منابع و بروز ناامنی و بی
طلبی را کـه متعلـق بـه الگوهـاي فاسـدي چـون سیاسـت         چند نمود اصلی از سلطه

ترین آنها عبارتند از اسرائیل است، برشمرده که مهم فرعونی و یا قوم بنی
علّو مایه فساد در داخل و از بین رفتن منابع داخلـی اسـت  : نخست
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َشی أَنزَلَ علَیکم مّن بعد الْغَمِّ أَمنَۀً نُّعاسا یغْ
أَنفُسهم یظُنُّونَ بِاللَّـه غَیرَ الْحقِّ ظَنَّ الْجاهلیۀِ

لَّـهل رَ کلَّهقُلْ إِنَّ الْأَم

طلبی در روابط بین سلطه
تصریح خداوند مبنی

المللی را تبیین می بین
الگوي مطلوب قدرت

منابع و بروز ناامنی و بی
چند نمود اصلی از سلطه

فرعونی و یا قوم بنی
نخست
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خداونـد  . گیـرد  متزلزل شـده و فروپاشـی شـکل مـی    
. گوید کـه بـه زوال او منجـر شـد    

    مّـنْهفَـۀً مَطائ فتَضْـعا یسیعا شلَهلَ أَهعج  یـذَبِّح
سـوره مبارکـه   . قرآن کـریم 

بـراي اثبـات سـلطه، راهـی جـز      

سـوره  . قـرآن کـریم  (» 

محـوري،   دلیـل قـدرت  
بـر بـه    یخته و هزینـه 

کـه در دوران جنـگ سـرد شـاهد اوج جاهلیـت      
هاي فضـایی   هایی چون فناوري

گرفت که نیازهاي عمومی معیشتی، بسیاري از واحدهاي ملی را 
 99-210: 1386لینکیتـر،  

توان چنین اظهار داشت که ساخت معنایی جاهلیت، نظام 
المللی را به واگرایی رهنمون شده و در نتیجه آن، اخـتالف، تعـارض و دشـمنی    

از قدرت، سـلطه و  گرایی معاصر 
  )301-326: 1386لینکلیتر، 

» تعــدي«خداونــد متعــال در قــرآن کــریم دومــین رکــن معنــایی جامعــه جــاهلی را 
اي است که در بند پیشـین  

اي واگـرا تفسـیر    درواقع الگوي جـاهلی، جامعـۀ انسـانی را جامعـه    
کند کـه امکـان ثبـات و ایمنـی در آن جـز از طریـق اعمـال زور بـه دیگـران و          

متزلزل شـده و فروپاشـی شـکل مـی     قدرت  این اقدام است که بنیان
گوید کـه بـه زوال او منجـر شـد     هایی سخن می متعال در وصف فرعون از سیاست

  :طلبی است ترین آنها استضعاف مردم و سلطه
»ضِ وی الْأَرلَا فنَ عورْعإِنَّ ف     مّـنْهفَـۀً مَطائ فتَضْـعا یسیعا شلَهلَ أَهعج

مهاءسیی نتَحیسو مهنَاءینَ ۚ أَبدفْسنَ الْمکانَ م قرآن کـریم (» إِنَّه
  )4آیه شریفه ). 28(قصص 

بـراي اثبـات سـلطه، راهـی جـز       چرا کهعلّو مایۀ اتالف منابع و اسراف است؛ 
  .هزینه کردن آنها در مواضع غیرضروري نیست

»... ینَ    وـرِفسـنَ الْملَم إِنَّهضِ وی الْأَرالٍ فنَ لَعورْعإِنَّ ف «
  )83بخشی از آیه شریفه ). 10(مبارکه یونس 

دلیـل قـدرت   توان چنین اظهار داشت که الگوي جـاهلی بـه   در مجموع می
یخته و هزینـه گس هاي لجام دارد و به همین دلیل رقابت» طلبی سلطه«تمایل به 

کـه در دوران جنـگ سـرد شـاهد اوج جاهلیـت       شود؛ چنـان  نمود بارز آن تبدیل می
هایی چون فناوري هاي رقابت در عرصه در چنین مقطعی هزینه

گرفت که نیازهاي عمومی معیشتی، بسیاري از واحدهاي ملی را  درحالی صورت می
لینکیتـر،  ( .کرد فتی را بر آنها تحمیل میهاي انسانی هنگ تهدید و هزینه

توان چنین اظهار داشت که ساخت معنایی جاهلیت، نظام  در مجموع می )507
المللی را به واگرایی رهنمون شده و در نتیجه آن، اخـتالف، تعـارض و دشـمنی    

گرایی معاصر  چنان که واقع. یابد تا رقابت و همکاري اولویت می
ط یاد می لینکلیتر، ( .نماید گرایی به عنوان اصول مقبول و مسلّ

ي ب ـ تعد  
خداونــد متعــال در قــرآن کــریم دومــین رکــن معنــایی جامعــه جــاهلی را 

اي است که در بند پیشـین   گرایی غیراخالقی شمرد که مبناي فلسفی آن در تکثّر
درواقع الگوي جـاهلی، جامعـۀ انسـانی را جامعـه    . ره شدبدان اشا

کند کـه امکـان ثبـات و ایمنـی در آن جـز از طریـق اعمـال زور بـه دیگـران و          

  

  

این اقدام است که بنیان
متعال در وصف فرعون از سیاست

ترین آنها استضعاف مردم و سلطه مهم

مهاءسیی نتَحیسو مهنَاءأَب

علّو مایۀ اتالف منابع و اسراف است؛ : دوم
هزینه کردن آنها در مواضع غیرضروري نیست

در مجموع می
تمایل به 

نمود بارز آن تبدیل می
در چنین مقطعی هزینه. هستیم

درحالی صورت می
تهدید و هزینه

507-565و 
المللی را به واگرایی رهنمون شده و در نتیجه آن، اخـتالف، تعـارض و دشـمنی     بین

تا رقابت و همکاري اولویت می
ط یاد می منفعت گرایی به عنوان اصول مقبول و مسلّ

ي ب ـ تعد
خداونــد متعــال در قــرآن کــریم دومــین رکــن معنــایی جامعــه جــاهلی را 

شمرد که مبناي فلسفی آن در تکثّر برمی
بدان اشا

کند کـه امکـان ثبـات و ایمنـی در آن جـز از طریـق اعمـال زور بـه دیگـران و           می



اي راهبـردي تبـدیل    به قاعده

منـدي از زور بـراي تحصـیل اهدافشـان را     
دلیـل جهـل بـه چنـین وضـعیتی      

سـوره  . قـرآن کـریم  (» 

کنـد و لـذا    این درحالی است که جامعۀ قرآنی، تعدي را یک نابهنجاري ارزیابی مـی 
گوید که او اگرچه از هدف شوم قابیل آگـاه  

  :شود اخالق دینی مانع تعدي می
ط یدي إِلَیـک لأَقْتُلَـک   اسا أَنَا بِبی متَقْتُلَنك لإِلَی ید طتسن بئ إِنّـی أَخَـاف    ۖ لَ
  )28آیه شریفه 

گیري مناسبات اجتماعی بر بنیاد تعدي و رعایـت نکـردن حقـوق دیگـران، از     
دیگر وجوه رواج تعدي در جامعه جاهلی است که خداوند متعال بدان اشـاره کـرده   

هـاي   سـبب فقـر، تلقـی   

     ـرَاءافْت اللَّــه ـمقَهز ـا روا مرَّمحلْمٍ وا بِغَیرِ عفَهس مهلَادینَ قَتَلُوا أَورَ الَّذخَس قَد
آیـه  ). 6(سوره مبارکه انعـام  

به الگـوي عمـومی در جوامـع جـاهلی تبـدیل شـده       
هاي اصالحی، ایشان نیز همچون حاکمان گـام  

  :چنین کردند

به قاعده» تعدي«با این تفسیر، . دستی در ایراد ضربه نیست
  :شود گذار حاضر می شده و در چند الیۀ تأثیر

  مثابه هنجاري فردي به
منـدي از زور بـراي تحصـیل اهدافشـان را      در جامعۀ جاهلی، بـازیگران اصـل بهـره   

دلیـل جهـل بـه چنـین وضـعیتی       بـه  قابیلکه  یابند، چنان پذیرفته و آن را مطلوب می
  .کند می هابیلگرفتار شده و لذا اقدام به قتل برادرش 

»یهقَتْلَ أَخ هنَفْس لَه تعرِینَ فَطَونَ الْخَاسم حبفَأَص فَقَتَلَه «
  )30آیه شریفه ). 5(مبارکه مائده 

این درحالی است که جامعۀ قرآنی، تعدي را یک نابهنجاري ارزیابی مـی 
گوید که او اگرچه از هدف شوم قابیل آگـاه   هابیل موضعی متفاوت اتخاذ کرده و می

اخالق دینی مانع تعدي می چرا کهکند؛  نطق عمل نمیاست، ولی بر آن م
ط یدي إِلَیـک لأَقْتُلَـک  « اسا أَنَا بِبی متَقْتُلَنك لإِلَی ید طتسن بئ لَ

ب الْعالَمینَ ر آیه شریفه ). 5(سوره مبارکه ماعده . قرآن کریم(» اللَّـه

ي به اجتماعیمثابه هنجاري  تعد  
گیري مناسبات اجتماعی بر بنیاد تعدي و رعایـت نکـردن حقـوق دیگـران، از     
دیگر وجوه رواج تعدي در جامعه جاهلی است که خداوند متعال بدان اشـاره کـرده   

سـبب فقـر، تلقـی    واسطۀ قتل فرزندانشان بـه  است؛ آنجا که جامعه جاهلی را به
  :داند یمشمول خسران م... ناصواب اجتماعی و

»     ـرَاءافْت اللَّــه ـمقَهز ـا روا مرَّمحلْمٍ وا بِغَیرِ عفَهس مهلَادینَ قَتَلُوا أَورَ الَّذخَس قَد
لَی اللَّـهینَ ۚ عتَدها کانُوا ممضَلُّوا و سوره مبارکه انعـام  . قرآن کریم(» قَد

  )140شریفه 
به الگـوي عمـومی در جوامـع جـاهلی تبـدیل شـده       بر همین سیاق است که تعدي 

هاي اصالحی، ایشان نیز همچون حاکمان گـام   است، تا آنجا که در مواجهه با جریان
چنین کردند ابراهیمکه قوم  چنان. نهند در طریق تجاوز و کشتار می
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دستی در ایراد ضربه نیست پیش
شده و در چند الیۀ تأثیر

ي به تعد
در جامعۀ جاهلی، بـازیگران اصـل بهـره   

پذیرفته و آن را مطلوب می
گرفتار شده و لذا اقدام به قتل برادرش 

این درحالی است که جامعۀ قرآنی، تعدي را یک نابهنجاري ارزیابی مـی 
هابیل موضعی متفاوت اتخاذ کرده و می

است، ولی بر آن م

ي به تعد
گیري مناسبات اجتماعی بر بنیاد تعدي و رعایـت نکـردن حقـوق دیگـران، از      شکل

دیگر وجوه رواج تعدي در جامعه جاهلی است که خداوند متعال بدان اشـاره کـرده   
است؛ آنجا که جامعه جاهلی را به

ناصواب اجتماعی و

بر همین سیاق است که تعدي 
است، تا آنجا که در مواجهه با جریان

در طریق تجاوز و کشتار می
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إِنَّ فی  ۚ نجاه اللَّـه منَ النَّارِ
  )24آیه شریفه ). 

نوبۀ خود از این آفت تأثیر پذیرفتـه و تجـاوز بـه حقـوق دیگـران را      
به همین دلیل است که در تمـام  
عنوان راهبردي با اولویت نخست در تـدبیر  
هاي جاهلی این ویژگـی  
بـراي مثـال در جریـان مواجهـۀ فرعـون بـا       

رسـیده و بـا    فرعـون 

إِنّی أَخَاف أَن یبدّلَ دیـنَکم أَو أَن  
  )26آیه شریفه ). 40

عبارت دیگر فرعون براي مقابله با تغییر دین و مرام مردم، گزینـۀ برتـر را در قتـل    
بیند، و این سیاستی است که در قبال تمامی انبیـاء الهـی اتخـاذ شـده     

  :فرماید
ویمکرُونَ ویمکرُ  ۚ وإِذْ یمکرُ بِک الَّذینَ کفَرُوا لیْثبِتُوك أَو یقْتُلُوك أَو یخْرِجوك

  )30آیه شریفه ). 8(سوره مبارکه انفال 
دیگـران در  توان چنین اظهار داشت که اقدام به قتل و تجاوز به حقوق 

گیرد؛ هنجاري که از ناحیۀ عرف یـا  
این درحالی است که در جامعۀ ایمانی، اگرچه 

امـا  ) انـد  و آیات الهی در موضوع قتل نیز فراوان و در خور توجـه 
کـه خداونـد متعـال     هسـتند؛ چنـان  

» إِنَّ اللَّـه لَا یحب الْمعتَدینَ

نجاه اللَّـه منَ النَّارِفَما کانَ جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوه أَو حرِّقُوه فَأَ«
). 29(سوره مبارکه عنکبوت . قرآن کریم(» لک لَآیات لّقَومٍٰذَ

ي به مثابه سیاست تعد  
نوبۀ خود از این آفت تأثیر پذیرفتـه و تجـاوز بـه حقـوق دیگـران را       ها نیز به

به همین دلیل است که در تمـام  . ندا عنوان یک حق رسمی براي خود تعریف کرده
عنوان راهبردي با اولویت نخست در تـدبیر   جوامع جاهلی، استفاده از سیاست قتل به

هاي جاهلی این ویژگـی   خداوند متعال در مقام بیان حاالت نظام )4(.امور مطرح است
بـراي مثـال در جریـان مواجهـۀ فرعـون بـا       . را همواره مورد توجه قـرار داده اسـت  

فرعـون ، نخستین سیاسـت مـؤثري کـه بـه ذهـن      )ع( موسی حضرت
  :است) ع( کند، کشتن موسی درباریانش مطرح می

إِنّی أَخَاف أَن یبدّلَ دیـنَکم أَو أَن   ۖ ولْیدع ربه ٰوقَالَ فرْعونُ ذَرونی أَقْتُلْ موسی«
ادضِ الْفَسی الْأَر40(سوره مبارکه غافر  .قرآن کریم(» یظْهِرَ ف

عبارت دیگر فرعون براي مقابله با تغییر دین و مرام مردم، گزینـۀ برتـر را در قتـل    
بیند، و این سیاستی است که در قبال تمامی انبیـاء الهـی اتخـاذ شـده      می) ع(

فرماید نیز خداوند می) ص(که در ارتباط با پیامبر اکرم  چنان
وإِذْ یمکرُ بِک الَّذینَ کفَرُوا لیْثبِتُوك أَو یقْتُلُوك أَو یخْرِجوك«

اکرِینَ ۖ اللَّـهخَیرُ الْم اللَّـهسوره مبارکه انفال . قرآن کریم(» و

توان چنین اظهار داشت که اقدام به قتل و تجاوز به حقوق  درمجموع می
گیرد؛ هنجاري که از ناحیۀ عرف یـا   جوامع جاهلی به نوعی شکل هنجار به خود می

این درحالی است که در جامعۀ ایمانی، اگرچه . شود ضرورت و یا ساختار توجیه می
و آیات الهی در موضوع قتل نیز فراوان و در خور توجـه (قتال وجود دارد 

هسـتند؛ چنـان  » عـدم اعتـداء  «همۀ آنها محدود بـه اصـل مهـم    
  :فرماید
إِنَّ اللَّـه لَا یحب الْمعتَدینَ ۚ وقَاتلُوا فی سبِیلِ اللَّـه الَّذینَ یقَاتلُونَکم ولَا تَعتَدوا«
  )190آیه شریفه ). 2(سوره مبارکه بقره . قرآن کریم(

  

  

ي به تعد
ها نیز به قدرت

عنوان یک حق رسمی براي خود تعریف کرده به
جوامع جاهلی، استفاده از سیاست قتل به

امور مطرح است
را همواره مورد توجه قـرار داده اسـت  

حضرت
درباریانش مطرح می

عبارت دیگر فرعون براي مقابله با تغییر دین و مرام مردم، گزینـۀ برتـر را در قتـل     به
ع( موسی
چنان. است

درمجموع می
جوامع جاهلی به نوعی شکل هنجار به خود می

ضرورت و یا ساختار توجیه می
قتال وجود دارد 

همۀ آنها محدود بـه اصـل مهـم    
فرماید  می



داللت دارد، از جملـه ارکـان   
آید که در تعریف و توسعۀ مناسبات خارجی، مطابق گفتمـان  

روابـط  «، راهنمـاي  »سـود 
میـزان  هاي مطلوب در عرصۀ مناسبات خارجی، با توجـه بـه   

عبارت دیگر، تمام مناسبات چنان اسـت کـه در   
پرتو منافع مادي شکل گرفته و احتمال نقـض و تغییـر آنهـا از ناحیـۀ تحـول منـافع       

الملـل ارزیـابی    الملل تابعی از اقتصاد بـین 
، به نوعی بر آن تأکیـد  
اسالم، بنیاد چنین نگرشـی را بـه چـالش فراخوانـده و بـا نقـد تعریـف        

 )97-100: 1379کلینتـون،  
رده و بـر ایـن   گیري سالم و مؤثر اصالح کـ 

منحصر دانسته و سپس سیاسـت  
 )1376نخعـی،  (» منفعت

سـان خطـوط راهنمـاي    
به همین دلیل است کـه سیاسـت خـارجی و روابـط     

  :الملل برآمده از گفتمان جاهلی با دو آسیب جدي مواجه است

شود که پیوسـته امکـان ارائـۀ پیشـنهادهاي     
سـید جعفـر   . اقتصادي بهتر و تغییر مواضع سیاسی در گفتمـان جـاهلی وجـود دارد   

در مقام تحلیـل واقعـۀ عاشـورا بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد و تغییـر موضـع          
اي  ه شـبکه روابـط اقتصـادي   
هاي  عبارت دیگر، ارزش

ها نادیـده انگاشـته    قدرت
همین ویژگـی را در  » 

آورده است؛ آنجا که هویت جاهلی را با منافع اقتصـادي ناشـی از   

  ج ـ اقتصاد
داللت دارد، از جملـه ارکـان   » گرایی صرف منفعت«که بر  اقتصاد در معناي بسیط آن

آید که در تعریف و توسعۀ مناسبات خارجی، مطابق گفتمـان   شمار می نظم جاهلی به
سـود «و » منفعـت «در ایـن تلقـی   . جاهلی، نقشی محوري دارد

هاي مطلوب در عرصۀ مناسبات خارجی، با توجـه بـه    بوده و ارزش» 
عبارت دیگر، تمام مناسبات چنان اسـت کـه در    به. شود سود ناشی از آنها تعریف می

پرتو منافع مادي شکل گرفته و احتمال نقـض و تغییـر آنهـا از ناحیـۀ تحـول منـافع       
الملل تابعی از اقتصاد بـین  از این منظر روابط بین. رود مذکور نیز می

، به نوعی بر آن تأکیـد  )اعم از کالسیک یا مدرن آن(ایی گر شود که در سنت واقع
اسالم، بنیاد چنین نگرشـی را بـه چـالش فراخوانـده و بـا نقـد تعریـف        . شده است

کلینتـون،  (گـرا   هـاي مـادي   شـده از منفعـت در گفتمـان    عملیاتی ارائه
گیري سالم و مؤثر اصالح کـ  جایگاه راهبردي آن را در فرایند تصمیم

منحصر دانسته و سپس سیاسـت  » سود مادي«را در » منفعت«توان  باور است که نمی
منفعت«اصالح تعریف ما از . را بر بنیاد آن تعریف و استوار ساخت

سـان خطـوط راهنمـاي     شود که در آن هنجارها بـه  اي منجر می به ترسیم راهبرد تازه
به همین دلیل است کـه سیاسـت خـارجی و روابـط     . ندالملل مطرح هست روابط بین

الملل برآمده از گفتمان جاهلی با دو آسیب جدي مواجه است
  المللی؛ رویکرد ابزاري به دیگر بازیگران در عرصۀ بین 
  .عدم اعتماد به پایداري و استمرار مواضع بازیگران 

شود که پیوسـته امکـان ارائـۀ پیشـنهادهاي      از این ناحیه ناشی می» عدم اعتماد
اقتصادي بهتر و تغییر مواضع سیاسی در گفتمـان جـاهلی وجـود دارد   

در مقام تحلیـل واقعـۀ عاشـورا بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد و تغییـر موضـع           
ـ  ه شـبکه روابـط اقتصـادي   هاي وقت را در قبال این فاجعۀ بزرگ، مستند ب

عبارت دیگر، ارزش به. امیه در آن زمان تعریف و فعال ساخته بود کند که بنی
قدرت» منافع اقتصادي«دلیل  انسانی و اسالمی در واقعۀ عاشورا به

» انساب االشراف«نیز در  بالذري )105-108: 1359شهیدي، 
آورده است؛ آنجا که هویت جاهلی را با منافع اقتصـادي ناشـی از   » جاهلیت«
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ج ـ اقتصاد
اقتصاد در معناي بسیط آن

نظم جاهلی به
جاهلی، نقشی محوري دارد

» خارجی
سود ناشی از آنها تعریف می

پرتو منافع مادي شکل گرفته و احتمال نقـض و تغییـر آنهـا از ناحیـۀ تحـول منـافع       
مذکور نیز می

شود که در سنت واقع می
شده است

عملیاتی ارائه
جایگاه راهبردي آن را در فرایند تصمیم

باور است که نمی
را بر بنیاد آن تعریف و استوار ساخت

به ترسیم راهبرد تازه
روابط بین

الملل برآمده از گفتمان جاهلی با دو آسیب جدي مواجه است بین
¢ 
¢ 
عدم اعتماد«

اقتصادي بهتر و تغییر مواضع سیاسی در گفتمـان جـاهلی وجـود دارد   
 شهیدي
ـ  قدرت هاي وقت را در قبال این فاجعۀ بزرگ، مستند ب

کند که بنی می
انسانی و اسالمی در واقعۀ عاشورا به

شهیدي، ( .شد
«وصف 
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تجارت مرتبط دانسته و بر این باور اسـت کـه جایگـاه مکـه و نـوع واکـنش سـران        
 .جزیره بوده اسـت  قریش، تابعی از منافع اقتصادي آنها در شبکۀ تجاري آن دورة شبه

توان به این نکته اشاره کرد که مرجعیـت منـافع   
شـان   را در پرتو منافع

، اینچنـین کـرده   »خدا
گان را تراشیده بودنـد و از محـل دیـن، ارتـزاق     
در مقام تبیین این ویژگی است که از اقبال و تمایل سران قریش 
 دهد و اینکه ایشان حاضر به همکاري با پیـامبر 
اي سوگیري نکند کـه  
عبـارت دیگـر حضـرت    
ساخت، اما شبکۀ روابط اقتصـادي  

تنهـا پـس از   . توانست مـورد تأییـد سـران قـریش قـرار گیـرد      
بود که براي نابودي او اتفـاق کـرده و تصـمیم بـه قتـل      

» سـود «و مرجعیـت  » 
هاي برجسته و محوري الگوي جاهلی حیـات اسـت کـه    

جمله  از آن. واضع متعددي از قرآن کریم، آن را مذمت کرده است
صورت مشخص این ویژگی جاهلی را نقد و صاحبان آن را 

هأَخْلَد الَهأَنَّ م بسـ  ـ  یح  ۖ اکلَّ
ةُ وقَدالْم اللَّـه لَی ـ   نَارع ع ی تَطَّلالَّت

سوره مبارکـه همـزه   . قرآن کریم

دلیـل ابتنـاء بـر     توان اظهار داشت که الگوي جاهلی حیات، به
انگارانـه، در عرصـۀ    سه رکن تکثّرگرایی واگرایانه، خشونت رفتاري و نگرش مـادي 

تجارت مرتبط دانسته و بر این باور اسـت کـه جایگـاه مکـه و نـوع واکـنش سـران        
قریش، تابعی از منافع اقتصادي آنها در شبکۀ تجاري آن دورة شبه

  )8-12: 1959بالذري، 
توان به این نکته اشاره کرد که مرجعیـت منـافع    اما در مورد رویکرد ابزاري، می
را در پرتو منافع) بد/ خوب(ها  شد تا ارزش اقتصادي ایشان به آنجا رهنمون می

خدا«و » دین«که در مواجهه با مقوالت مهمی چون  چنان. معنا کنند
گان را تراشیده بودنـد و از محـل دیـن، ارتـزاق      با نیاز اقتصادي خود الههو متناسب 
در مقام تبیین این ویژگی است که از اقبال و تمایل سران قریش  ابن هشام. کردند

دهد و اینکه ایشان حاضر به همکاري با پیـامبر  خبر می) ص( براي مصالحه با پیامبر
اي سوگیري نکند کـه   گونه ین جدید او بهشده بودند، مشروط به این بود که د

عبـارت دیگـر حضـرت     بـه . درنهایت موقعیت و مقام اقتصادي سران به مخاطره افتد
ساخت، اما شبکۀ روابط اقتصـادي   اي را مطرح می اگر چنانچه دین تازه) ص

توانست مـورد تأییـد سـران قـریش قـرار گیـرد       کرد، می را مختل نمی
بود که براي نابودي او اتفـاق کـرده و تصـمیم بـه قتـل      ) ص( صریح پیامبرمخالفت 

  )187-189: 2004هشام،  ابن( .ایشان گرفتند
» انگاري مادي«توان چنین اظهار داشت که  خالصۀ کالم می

هاي برجسته و محوري الگوي جاهلی حیـات اسـت کـه     در کلیۀ مناسبات از ویژگی
واضع متعددي از قرآن کریم، آن را مذمت کرده استخداوند متعال در م

مزه به صورت مشخص این ویژگی جاهلی را نقد و صاحبان آن را  در سوره مبارکه ه
  :کند مذمت می
ةٍ« ةٍ لُّمزَ ع مالًا وعدده ـ  ویلٌ لّکلِّ همزَ مي جـ  الَّذ هأَخْلَد الَهأَنَّ م بسیح

ةُـ   وما أَدراك ما الْحَطمۀُ ـ  لَینبذَنَّ فی الْحَطمۀِ وقَدالْم اللَّـه نَار
ةِ دئ ةٌـ   الْأَفْ دؤْصلَیهِم ما عةٍـ   إِنَّه ددمم دمی عقرآن کریم(» ف

)104 .(9-1(  
توان اظهار داشت که الگوي جاهلی حیات، به بر این اساس چنین می

سه رکن تکثّرگرایی واگرایانه، خشونت رفتاري و نگرش مـادي 

  

  

تجارت مرتبط دانسته و بر این باور اسـت کـه جایگـاه مکـه و نـوع واکـنش سـران        
قریش، تابعی از منافع اقتصادي آنها در شبکۀ تجاري آن دورة شبه

بالذري، (
اما در مورد رویکرد ابزاري، می
اقتصادي ایشان به آنجا رهنمون می

معنا کنند
و متناسب 

کردند می
براي مصالحه با پیامبر

شده بودند، مشروط به این بود که د) ص(
درنهایت موقعیت و مقام اقتصادي سران به مخاطره افتد

ص( محمد
را مختل نمی

مخالفت 
ایشان گرفتند

خالصۀ کالم می
در کلیۀ مناسبات از ویژگی

خداوند متعال در م
مزه به در سوره مبارکه ه

مذمت می

لَینبذَنَّ فی الْحَطمۀِ

بر این اساس چنین می
سه رکن تکثّرگرایی واگرایانه، خشونت رفتاري و نگرش مـادي 



. کنـد  گرایی غیراخالقی تمایل پیـدا مـی  
ص مقطـع تـاریخی معینـی ـ همچـون      
. جاهلیت پیشااسالم ـ نبوده و در هر زمانی امکان بازتولید و حاکمیت آن وجود دارد 

یابند، اما ماهیـت   عبارت دیگر، اصول مذکور در اعصار مختلف اشکال متفاوتی می
 و بنیادي واحد دارند که اطالق آن را در سایر قرون بر رفتار بازیگران جدید، ممکن

تـوان   الملل را مستند به ارکان گفتمـان جـاهلی، مـی   

توانـد   مـی » منفعت ملـی 
الملل،  ینعبارت دیگر، شایست و ناشایست در روابط ب

.  
بنابراین احقاق حقوق 
و اعمال اصول تنها درصورتی ممکن است که منافع قـدرت الزم پـیش از آن تـأمین    
بـه همـین دلیـل اسـت کـه      

  .دهد الملل را ارتقاي منابع قدرت شکل می
آنچه در عـالم  . واقعی وجود ندارد

خارج قابل مشاهده است، موافقان و مخالفانی است که هریک تحت شرایطی لـه یـا   
اصل، معنا یا منفعت واحد و مستمري اصـوالً وجـود   
بر این اساس رقابت و دشـمنی،  

حیث بنیاد، نتیجـه و اصـول   
جامعـۀ  «از منظر اسـالمی، مـا بـا    

بـوده و لـذا از ایـن    » 
گرایـی در   افزون بر آنکـه ایـن اخـالق   

نیافتـه و اسـالم بـا عنایـت بـه      
                                        
1. Utopian 

گرایی غیراخالقی تمایل پیـدا مـی   تنظیم مناسبات خارجی به سمت نوعی واقع
ص مقطـع تـاریخی معینـی ـ همچـون      شود، ایـن گفتمـان، خـا    که مالحظه می

جاهلیت پیشااسالم ـ نبوده و در هر زمانی امکان بازتولید و حاکمیت آن وجود دارد 
عبارت دیگر، اصول مذکور در اعصار مختلف اشکال متفاوتی می

و بنیادي واحد دارند که اطالق آن را در سایر قرون بر رفتار بازیگران جدید، ممکن
الملل را مستند به ارکان گفتمـان جـاهلی، مـی     از این منظر روابط بین. سازد

  )5(:هاي معنایی زیر دانست تابعی از گزاره
منفعت ملـی «الملل تابع منافع ملی بوده و  روابط بین :گزاره نخست

عبارت دیگر، شایست و ناشایست در روابط ب به. گر هر سیاستی باشد
.تابع منافع ملی است؛ منافعی که عمدتاً مادي و عینی هم هستند

بنابراین احقاق حقوق . الملل، قانون، تابع قدرت است در روابط بین: گزاره دوم
و اعمال اصول تنها درصورتی ممکن است که منافع قـدرت الزم پـیش از آن تـأمین    

بـه همـین دلیـل اسـت کـه      . سـت با این تعریف حق از آنِ قدرتمنـدان ا . شده باشد
الملل را ارتقاي منابع قدرت شکل می اولویت نخست در روابط بین

واقعی وجود ندارد» دشمن«و » دوست«در روابط، : گزاره سوم
خارج قابل مشاهده است، موافقان و مخالفانی است که هریک تحت شرایطی لـه یـا   

اصل، معنا یا منفعت واحد و مستمري اصـوالً وجـود   عبارت دیگر،  به. علیه ما هستند
بر این اساس رقابت و دشـمنی،  . ندارد که بتوان آن را مایۀ وحدت و انسجام دانست

  .دهد المللی را شکل می  وجه عمومی روابط بین

  بینانه گرایی واقع جامعه انسانی و اخالق
حیث بنیاد، نتیجـه و اصـول   الملل از   نظریۀ اسالم در مورد ساخت معنایی روابط بین

از منظر اسـالمی، مـا بـا    . حاکم بر آن کامالً متفاوت با نگرش جاهلی است
» انسان«اي که اعضاي آن از جنس  مواجه هستیم؛ جامعه» 

افزون بر آنکـه ایـن اخـالق   . یابد می» اهمیت«و » ارزش«، »کرامت
نیافتـه و اسـالم بـا عنایـت بـه       1»ناکجاآبـادي «، صـبغۀ  »امعـه انسـانی  ج«مواجهه بـا  
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تنظیم مناسبات خارجی به سمت نوعی واقع
که مالحظه می چنان

جاهلیت پیشااسالم ـ نبوده و در هر زمانی امکان بازتولید و حاکمیت آن وجود دارد 
عبارت دیگر، اصول مذکور در اعصار مختلف اشکال متفاوتی می به

و بنیادي واحد دارند که اطالق آن را در سایر قرون بر رفتار بازیگران جدید، ممکن
سازد می

تابعی از گزاره
گزاره نخست

گر هر سیاستی باشد توجیه
تابع منافع ملی است؛ منافعی که عمدتاً مادي و عینی هم هستند

گزاره دوم
و اعمال اصول تنها درصورتی ممکن است که منافع قـدرت الزم پـیش از آن تـأمین    

شده باشد
اولویت نخست در روابط بین

گزاره سوم
خارج قابل مشاهده است، موافقان و مخالفانی است که هریک تحت شرایطی لـه یـا   

علیه ما هستند
ندارد که بتوان آن را مایۀ وحدت و انسجام دانست

وجه عمومی روابط بین

جامعه انسانی و اخالق. 2
نظریۀ اسالم در مورد ساخت معنایی روابط بین

حاکم بر آن کامالً متفاوت با نگرش جاهلی است
» انسانی
کرامت«حیث 

مواجهه بـا  
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المللـی حکـم صـادر    
و اصـول برآمـده از آن را بـراي ادارة    

داند که به اصالح  اي خاص جامعۀ اسالمی می
شود؛ اما باید توجه داشت که در رویکـرد  

سازي فضـاي   تواند سالم
منظور درك این معنـا، تمییـز دو تصـویر از    

  
د به قلمرو اسالم در این تصویر از ایمان، مخاطبان مسلمانانی هستند که متعاقب ورو

اند تا باور و رفتار خود را ارتقاء بخشیده، به افـردي مـؤمن تبـدیل    
فرماید به مسلمانان گوشزد کنـد  

 کن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما یدخُلِ الْإِیمانُ فـی 
إِنَّ اللَّــه غَفُـور    ۚ وإِن تُطیعوا اللَّـه ورسولَه لَا یلتْکم مّنْ أَعمالکم َشـیًئا 

14(  
معنا معرِّف طریقی تکاملی است که باید هر روز نو شود و ارتقاء یابـد  

  :تا مسلمانان بتوانند مدارج ترقی روحانی را طی و به قرب الهی نایل آیند
رسـوله   ٰرسـوله والْکتَـابِ الَّـذي نَـزَّلَ علَـی     

ومن یکفُرْ بِاللَّـه وملَائکته وکتُبِـه ورسـله والْیـومِ    
  )136آیه شریفه ). 4(سوره مبارکه نساء 

صـورت   ایمان در چنین سطحی، بازیگران را متعادل ساخته و از ایـن حیـث ـ و بـه    
اگر بپـذیریم کـه بـازیگران    

گـاه   الملل خود معرِّف قدرتی مستقل و مؤثر هستند، آن

المللـی حکـم صـادر     هاي موجود، نسبت به نحـوة مـدیریت مناسـبات بـین    
و اصـول برآمـده از آن را بـراي ادارة    » جامعه انسانی«در ادامه ارکان معنایی . 

  :کنیم هاي قرآنی بررسی می الملل، مستند به گزاره روابط بین

  الملل  سازي روابط بین گروي و سالم الف ـ ایمان
اي خاص جامعۀ اسالمی می اگرچه تلقی اولیه از ایمان آن را مقوله

شود؛ اما باید توجه داشت که در رویکـرد   ذهن، گفتار و رفتار یک مسلمان منتهی می
تواند سالم میگروي نیازي محدود به حوزة فردي نبوده و  قرآنی، ایمان

منظور درك این معنـا، تمییـز دو تصـویر از     به )6(.المللی را نیز در پی داشته باشد
  :گروي مطابق تصویر قرآنی، ضروري است

  هاي اسالمی دینی و اصالح رفتار قدرت گروي درون
در این تصویر از ایمان، مخاطبان مسلمانانی هستند که متعاقب ورو

اند تا باور و رفتار خود را ارتقاء بخشیده، به افـردي مـؤمن تبـدیل     امکان آن را یافته
فرماید به مسلمانان گوشزد کنـد   می) ص( که خداوند خطاب به رسولش چنان

  :اند نایل نشده» مؤمن«که هنوز به درجۀ عالی 
کن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما یدخُلِ الْإِیمانُ فـی ٰمنُوا ولَـقُل لَّم تُؤْ ۖ قَالَت الْأَعرَاب آمنَّا«

َشـیًئا  ۖ قُلُوبِکم کمالمّنْ أَعتْکم ملَا یل ولَهسرو وا اللَّـهیعإِن تُطو
یمح14آیه شریفه ). 49(سوره مبارکه حجرات . قرآن کریم(» ر

معنا معرِّف طریقی تکاملی است که باید هر روز نو شود و ارتقاء یابـد  ایمان در این 
تا مسلمانان بتوانند مدارج ترقی روحانی را طی و به قرب الهی نایل آیند

»و نُوا بِاللَّـهنُوا آمینَ آما الَّذلَـی      یا أَیهي نَـزَّلَ عالْکتَـابِ الَّـذو هـولسر
ومن یکفُرْ بِاللَّـه وملَائکته وکتُبِـه ورسـله والْیـومِ     ۚ ذي أَنزَلَ من قَبلُوالْکتَابِ الَّ

سوره مبارکه نساء . قرآن کریم(» الْآخرِ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا بعیدا

ایمان در چنین سطحی، بازیگران را متعادل ساخته و از ایـن حیـث ـ و بـه    
اگر بپـذیریم کـه بـازیگران    . سازد الملل را اصالح و ایمن می  غیرمستقیم ـ جامعۀ بین 

الملل خود معرِّف قدرتی مستقل و مؤثر هستند، آن  مسلمان در عرصۀ روابط بین

  

  

هاي موجود، نسبت به نحـوة مـدیریت مناسـبات بـین     واقعیت
. کند می

روابط بین

الف ـ ایمان
اگرچه تلقی اولیه از ایمان آن را مقوله

ذهن، گفتار و رفتار یک مسلمان منتهی می
قرآنی، ایمان

المللی را نیز در پی داشته باشد بین
گروي مطابق تصویر قرآنی، ضروري است ایمان

گروي درون ایمان
در این تصویر از ایمان، مخاطبان مسلمانانی هستند که متعاقب ورو

امکان آن را یافته
چنان. شوند

که هنوز به درجۀ عالی 

قُلُوبِکم

ایمان در این 
تا مسلمانان بتوانند مدارج ترقی روحانی را طی و به قرب الهی نایل آیند

ایمان در چنین سطحی، بازیگران را متعادل ساخته و از ایـن حیـث ـ و بـه    
غیرمستقیم ـ جامعۀ بین 

مسلمان در عرصۀ روابط بین



تواند به پـاالیش   شود که تربیت و هدایت ایشان از ناحیۀ ایمان، چگونه می
. کمک کنـد ... خواهی، تجاوز، و

به همین دلیل است که خداوند متعال در مقام وصف مقام مؤمنان به اوصـاف عملـی   
و رفتاري آنها تأکید ورزیده و از این طریق، اصالح رفتار بازیگران مسلمان را مـورد  

  گروي، عمل صالح و احساس ایمنی است
الملل، حکایت از آن دارد کـه  

اي دارد کـه   هاي غیرانسانی، ریشه در احسـاس نـاامنی  
هــاي خصــمانه و یــا طراحــی اقــدامات منفــی 
این درحالی است که ایمان در 
دهد و از این طریق ایشان را به عمل صـالح  

ایمـان،  (به همین دلیل است که رابطۀ این سه عنصر 
  :رد توجه قرار گرفته است

وعد اللَّـه الَّذینَ آمنُوا منکم وعملُوا الصالحات لَیستَخْلفَنَّهم فـی الْـأَرضِ کمـا    
لَهم ولَیبدّلَنَّهم مّن بعد  ٰاستَخْلَف الَّذینَ من قَبلهِم ولَیمکنَنَّ لَهم دینَهم الَّذي ارتَضَی
ـ ٰومن کفَرَ بعد ذَ ئـک هـم   ٰلک فَأُولَـ
55(  

دانـد؛ ظلمـی کـه     گروي را در پرهیز از ظلـم مـی  
المللی دانست، تـا آنجـا   
هایی چون وضع ضـوابط  
 .هـا گفتـه شـده اسـت    

ریح بوده و اعتبار ایمان را به 

قـرآن  (»  ئک لَهم الْأَمنُ وهم مهتَدونَ

شود که تربیت و هدایت ایشان از ناحیۀ ایمان، چگونه می معلوم می
خواهی، تجاوز، و هایی چون زیاده ناحیۀ آفتالملل از   شبکۀ روابط بین

به همین دلیل است که خداوند متعال در مقام وصف مقام مؤمنان به اوصـاف عملـی   
و رفتاري آنها تأکید ورزیده و از این طریق، اصالح رفتار بازیگران مسلمان را مـورد  

  :از جمله. دهد توجه و تأکید قرار می

گروي، عمل صالح و احساس ایمنی است مقتضاي ایمان: 
الملل، حکایت از آن دارد کـه   هاي مربوط به رفتارهاي نابهنجار در عرصۀ بین

هاي غیرانسانی، ریشه در احسـاس نـاامنی   بسیاري از تجاوزها و سیاست
هــاي خصــمانه و یــا طراحــی اقــدامات منفــی  گروهــی از بــازیگران را بــه واکــنش

این درحالی است که ایمان در  )11-53: 1380افتخاري، ( .شود ه رهنمون میدستان
دهد و از این طریق ایشان را به عمل صـالح   کالم الهی، به مؤمنان احساس ایمنی می

به همین دلیل است که رابطۀ این سه عنصر . کند تا ظلم و تجاوز ترغیب می
رد توجه قرار گرفته استبارها در قرآن کریم مو) ایمنی و عمل صالح

وعد اللَّـه الَّذینَ آمنُوا منکم وعملُوا الصالحات لَیستَخْلفَنَّهم فـی الْـأَرضِ کمـا    «
لَهم ولَیبدّلَنَّهم مّن بعد ٰاستَخْلَف الَّذینَ من قَبلهِم ولَیمکنَنَّ لَهم دینَهم الَّذي ارتَضَی

ومن کفَرَ بعد ذَ ۚ یعبدونَنی لَا یْشرِکونَ بِی شَیًئا ۚ وفهِم أَمنًاخَ
55آیه شریفه ). 24(سوره مبارکه نور . قرآن کریم(»  الْفَاسقُونَ

گروي را در پرهیز از ظلـم مـی   یا در موضعی دیگر، مقتضاي ایمان
المللی دانست، تـا آنجـا    منبع اصلی نابهنجاري رفتاري در مناسبات بینتوان آن را 

هایی چون وضع ضـوابط   که از عدالت براي تعدیل رفتارها و کاهش ظلم ـ در قالب 
هـا گفتـه شـده اسـت     ـ سـخن ... عادالنه، تعریف الگوهاي حمایتی، بسط انصاف و

ریح بوده و اعتبار ایمان را به کالم الهی در این زمینه ص )1387؛ خانی، 1387افتخاري، 
  :داند پرهیز از ظلم می

ئک لَهم الْأَمنُ وهم مهتَدونَٰالَّذینَ آمنُوا ولَم یلْبِسوا إِیمانَهم بِظُلْمٍ أُولَـ«
  )82آیه شریفه ). 6(سوره مبارکه انعام . کریم
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معلوم می
شبکۀ روابط بین

به همین دلیل است که خداوند متعال در مقام وصف مقام مؤمنان به اوصـاف عملـی   
و رفتاري آنها تأکید ورزیده و از این طریق، اصالح رفتار بازیگران مسلمان را مـورد  

توجه و تأکید قرار می

: نخست
هاي مربوط به رفتارهاي نابهنجار در عرصۀ بین بررسی

بسیاري از تجاوزها و سیاست
گروهــی از بــازیگران را بــه واکــنش

دستان پیش
کالم الهی، به مؤمنان احساس ایمنی می

تا ظلم و تجاوز ترغیب می
ایمنی و عمل صالح

یا در موضعی دیگر، مقتضاي ایمان
توان آن را  می

که از عدالت براي تعدیل رفتارها و کاهش ظلم ـ در قالب 
عادالنه، تعریف الگوهاي حمایتی، بسط انصاف و

افتخاري، (
پرهیز از ظلم می
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متعـدل سـاختن   «اي دارد و نخستین رسـالت آن  
گروي به ایجاد و توسعۀ اعتدال درون جامعـه  
امـر الهـی بـه رسـول     

» برقراري اعتـدال در مناسـبات  
تواند جوامع را از تعرض و تجـاوز  

  ا أَنزَلَ اللَّــهبِم نتقُلْ آمو
الُکممأَع لَکمالُنَا وملَا  ۖ لَنَا أَع

سـوره مبارکـه   . قرآن کـریم 

، نبـود اعتـدال و   هـا  جنـگ 
گـروي در کـاهش    صـورت نقـش مثبـت ایمـان    

» همگرایـی دینـی  «و » 
گونـه   معنـاي ایـن  . شـود 
: 2006افتخـاري،  ( ،»کشـورهاي اسـالمی  
اي از بـین رفتــه و   اتحادیـه 

از ایـن منظـر، روابـط    
  .شوند گروي قرار گرفته و سالم می
گـروي   ایمـان «شـود کـه   

سـازي   گذر تأسیس امت اسالمی که به سـالم 
  .شود منجر می) اي

گـذر پـاالیش اصـول و رفتـار کشـورهاي      

  اي متعادل است گروي ایجاد جامعه مقتضاي ایمان
اي دارد و نخستین رسـالت آن   سازي نقش برجسته ایمان در انسان
گروي به ایجاد و توسعۀ اعتدال درون جامعـه   است؛ از این حیث ایمان» قواي انسانی

امـر الهـی بـه رسـول     . دارد اي را از افراط و تفریط باز می منتهی شده و چنین جامعه
برقراري اعتـدال در مناسـبات  «خویش را  بر اینکه فلسفۀ وجودي رسالت خدا مبنی

تواند جوامع را از تعرض و تجـاوز   اعالم کند، معرِّف این حقیقت است که ایمان می
  :به دیگران باز دارد

ت ۖ لک فَادعٰفَلذَ« ع أَهواءهم ۖ واستَقم کما أُمرْ وقُلْ آمنت بِما أَنزَلَ اللَّــه   ۖ ولَا تَتَّبِ
ت لأَعدلَ بینَکم ۖ تَابٍمن ک لَنَا أَعمالُنَا ولَکم أَعمالُکم ۖ اللَّـه ربنَا وربکم ۖ وأُمرْ

ینَکمبینَنَا وۀَ بجینَنَا ۖ حب ع میج یرُ ۖ اللَّـهصالْم إِلَیهقرآن کـریم (» و
  )15آیه شریفه ). 42(شوري 

جنـگ ن نکته توجـه داشـته باشـیم کـه ریشـۀ تمـامی       اگر به ای
صـورت نقـش مثبـت ایمـان     هـا بـوده اسـت، در آن    خواهی

  .شود صورت غیرمستقیم آشکار می المللی، به مخاصمات بین

  گروي، تأسیس امت اسالمی است مقتضاي ایمان
» تمسک به حبـل الهـی  «، »وحدت«مجموعۀ فرامین الهی که به 

شـود  ناظر است، درنهایت به تأسیس امت واحد اسالمی ختم می
کشـورهاي اسـالمی    اتحادیـه «گروي آن است که با تأسیس 

اتحادیـه  زمینـۀ بـروز حجـم بـاالیی از منازعـات درون      )403
از ایـن منظـر، روابـط    . شـود  بات این کشورها سالم و از تعرضات، پاالیش مـی 

گروي قرار گرفته و سالم می اي به میزان زیادي تحت تأثیر ایمان
شـود کـه    شـده، مشـخص مـی    با تأمل در سه محور تحلیلی بیان

  :دکن المللی کمک می  از دو طریق به اصالح روابط بین» 
گذر تأسیس امت اسالمی که به سـالم  صورت مستقیم و از ره به: نخست

اي الگوي منطقه(روابط و مناسبات کشورهاي اسالمی با یکدیگر 
گـذر پـاالیش اصـول و رفتـار کشـورهاي       صورت غیرمستقیم کـه از ره  به: دوم

  

  

مقتضاي ایمان: دوم
ایمان در انسان
قواي انسانی

منتهی شده و چنین جامعه
خدا مبنی

اعالم کند، معرِّف این حقیقت است که ایمان می
به دیگران باز دارد

اگر به ای
خواهی زیاده

مخاصمات بین

مقتضاي ایمان: سوم
مجموعۀ فرامین الهی که به 

ناظر است، درنهایت به تأسیس امت واحد اسالمی ختم می
گروي آن است که با تأسیس  ایمان
434 :403
بات این کشورها سالم و از تعرضات، پاالیش مـی مناس
اي به میزان زیادي تحت تأثیر ایمان منطقه

با تأمل در سه محور تحلیلی بیان
» درونی

نخست
روابط و مناسبات کشورهاي اسالمی با یکدیگر 

دوم



ت بـین کشـورهاي اسـالمی    
حتی در شکل » گروي

تـوجهی بـر    تواند تـأثیرات قابـل  

آن اسـت کـه هنجارهـا و الگوهـاي برآمـده از      
بـر آن سـایر    آید؛ بلکـه افـزون  

تواننـد از آن در اصـالح   
هـاي انسـانی    گروي اسالمی، بر مؤلفـه 

تواند پیامدهاي بسیار مثبتـی را در  
دینی، آثار مثبتی دارد کـه  

اگرچـه پرسـش از    .المللی مـؤثر واقـع شـود   
اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در گستره سیاست داخلـی بیشـتر مطـرح بـوده و     
 ،عمده متون اصلی این حوزه نـاظر بـر تنظـیم مناسـبات بـین ملـت ـ دولـت اسـت         

اما رویکرد قرآنی از این حیث متفاوت بوده و بر ابعـاد  
از ایـن منظـر   . ایه اجتمـاعی تأکیـد بسـیار دارد   

توان چنین اظهار داشـت کـه توسـعۀ هنجارهـاي دینـی، بـه افـزایش اعتمـاد در         
الملـل از منازعـات     کنـد و از ایـن طریـق روابـط بـین     

آمیز مخاصمات و حتـی پیشـگیري   
تـوان بـه    براي مثال می

آید، لذا مؤمنان بنا بـه تصـریح کـالم الهـی     
مایـۀ  » پرهیـز از تجـاوز  

که خداونـد متعـال    الملل است؛ چنان

ت بـین کشـورهاي اسـالمی    مناسبا(المللی   اسالمی، به کاهش منازعات در روابط بین
گروي ایمان«نتیجه آنکه . شود منجر می) ها با دیگر کشورها و سازمان

تواند تـأثیرات قابـل   ، می)که متوجه کشورهاي اسالمی است(درونی آن 
  .المللی داشته باشد  اصالح روابط بین

  المللی  دینی و سرمایه اجتماعی بین گروي برون
آن اسـت کـه هنجارهـا و الگوهـاي برآمـده از      » دینـی  گـروي بـرون   ایمـان «

آید؛ بلکـه افـزون   هنجارهاي دینی، صرفاً به کار کشورهاي اسالمی نمی
تواننـد از آن در اصـالح    رغم مسلمان نبودن ـ مـی   المللی ـ به  بازیگران در گسترة بین

گروي اسالمی، بر مؤلفـه  ایماناین وجه از . الملل بهره ببرند روابط بین
تواند پیامدهاي بسیار مثبتـی را در   المللی می ایمان تأکید دارد که در سطح تحلیل بین

دینی، آثار مثبتی دارد کـه   گروي در گسترة برون عبارت دیگر ایمان به. پی داشته باشد
المللی مـؤثر واقـع شـود     تواند در اصالح الگوي مناسبات بین

اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در گستره سیاست داخلـی بیشـتر مطـرح بـوده و     
عمده متون اصلی این حوزه نـاظر بـر تنظـیم مناسـبات بـین ملـت ـ دولـت اسـت         

اما رویکرد قرآنی از این حیث متفاوت بوده و بر ابعـاد   )1385؛ فاین، 1384تاجبخش، 
ایه اجتمـاعی تأکیـد بسـیار دارد   خارجی و کاربردهـاي بیرونـی سـرم   

توان چنین اظهار داشـت کـه توسـعۀ هنجارهـاي دینـی، بـه افـزایش اعتمـاد در         
کنـد و از ایـن طریـق روابـط بـین      المللی کمک مـی  مناسبات بین

آمیز مخاصمات و حتـی پیشـگیري    متعارف پیراسته شده، به سمت مدیریت مسالمت
براي مثال می. یابد هاي منازعه، تمایل می گیري و فعال شدن کانون 

  :اصول راهبردي زیر توجه داد

  الملل ایمان و نفی تجاوز در روابط بین: 
آید، لذا مؤمنان بنا بـه تصـریح کـالم الهـی      شمار می یک هنجار دینی به» نفی تجاوز

پرهیـز از تجـاوز  «یعی اسـت کـه   طب. پرهیز کنند» تجاوز«موظف هستند که از 
الملل است؛ چنان دیگر بازیگران در نظام بین» آرامش«و » 
  :فرماید
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اسالمی، به کاهش منازعات در روابط بین
با دیگر کشورها و سازمان

درونی آن 
اصالح روابط بین

گروي برون ایمان
«عاي مد

هنجارهاي دینی، صرفاً به کار کشورهاي اسالمی نمی
بازیگران در گسترة بین

روابط بین
ایمان تأکید دارد که در سطح تحلیل بین

پی داشته باشد
تواند در اصالح الگوي مناسبات بین می

اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در گستره سیاست داخلـی بیشـتر مطـرح بـوده و     
عمده متون اصلی این حوزه نـاظر بـر تنظـیم مناسـبات بـین ملـت ـ دولـت اسـت         

تاجبخش، (
خارجی و کاربردهـاي بیرونـی سـرم   

توان چنین اظهار داشـت کـه توسـعۀ هنجارهـاي دینـی، بـه افـزایش اعتمـاد در          می
مناسبات بین

متعارف پیراسته شده، به سمت مدیریت مسالمت
از شکل

اصول راهبردي زیر توجه داد

: نخست
نفی تجاوز«

موظف هستند که از 
» اعتماد«

فرماید می
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  ـدلَا الْقَلَائي ودلَا الْهو رَامرَ الْحلَا الشَّهو رَ اللَّـهائلُّوا شَعنُوا لَا تُحینَ آما الَّذیا أَیه
 ۚ وإِذَا حلَلْتُم فَاصـَطادوا 

وتَعـاونُوا   ۘ ولَا یجرِمنَّکم َشنَآنُ قَومٍ أَن صدوکم عنِ الْمسـجِد الْحـرَامِ أَن تَعتَـدوا   
اتَّقُوا اللَّـهو ۖ   یدَشـد إِنَّ اللَّـه

  

کـه   سازد، اما این بدان معنا نیسـت 
دلیل تغییر نظام ایدئولوژیک، مالحظـات دینـی را بـر تعهـدات قـراردادي      

فَـاَتموا  (» اتمـام عهـد  
آورد کـه نقـش    شود، نوعی اعتمـاد را بـین بـازیگران پدیـد مـی     

خداوند متعال در سـوره مبارکـه انفـال،    
مؤمنان را نسبت به این اصل آگاه ساخته است؛ آنجا که در مقام یـاري دادن مؤمنـان   
گذارد که فرد مذکور نباید در جایی 

و بِیلِ اللَّـهی سف هِمینَ  أَنفُسالَّذ
والَّذینَ آمنُوا ولَم یهاجِرُوا ما لَکم مّن 
وإِنِ استَنصرُوکم فی الدّینِ فَعلَـیکم النَّصـرُ إِلَّـا    

سـوره  . قـرآن کـریم  (» 

  الملل
 یاب اعمـال کـ ه مؤمنـان را از ارت 

به اجرا درآید، آن را خـوش  
م کـ ن حیدارد و ا یبازم

 یگران بـه نـوع  ین اسـاس، بـاز  
شمار آمـده و حقـوق   

ـ ن اصـل را در آ   ینفـ «ه ی

»  ـدلَا الْقَلَائي ودلَا الْهو رَامرَ الْحلَا الشَّهو رَ اللَّـهائلُّوا شَعنُوا لَا تُحینَ آما الَّذیا أَیه
وإِذَا حلَلْتُم فَاصـَطادوا  ۚ رِضْوانًا الْبیت الْحرَام یبتَغُونَ فَضْلًا مّن ربِّهِم و ولَا آمّینَ

ولَا یجرِمنَّکم َشنَآنُ قَومٍ أَن صدوکم عنِ الْمسـجِد الْحـرَامِ أَن تَعتَـدوا   
ثْمِ والْعدوانِولَا تَع ۖ ٰعلَی الْبِرِّ والتَّقْوي واتَّقُوا اللَّـه ۚ اونُوا علَی الْإِ

  )2آیه شریفه ). 5(سوره مبارکه ماعده . قرآن کریم(» الْعقَابِ

  )وفاي به عهد(ایمان و اتمام عهود 
سازد، اما این بدان معنا نیسـت  هاي اعتقادي را شفاف می اگرچه ایمان، مرزبندي

دلیل تغییر نظام ایدئولوژیک، مالحظـات دینـی را بـر تعهـدات قـراردادي       توان به
اتمـام عهـد  «این التزام که در گفتمان دینی از آن به قاعـدة  . اولویت بخشید
شود، نوعی اعتمـاد را بـین بـازیگران پدیـد مـی      یاد می )الیهم عهدهم

خداوند متعال در سـوره مبارکـه انفـال،    . رمایه اجتماعی دارداي در تقویت س
مؤمنان را نسبت به این اصل آگاه ساخته است؛ آنجا که در مقام یـاري دادن مؤمنـان   

گذارد که فرد مذکور نباید در جایی  اند، این شرط را می که تازه ایمان آورده به کسانی
  :هباشد که بین شما و ایشان پیشتر پیمانی منعقد شد

»نُوا وینَ آمإِنَّ الَّذ رُوا واجه و هِمالووا بِأَمداهج و بِیلِ اللَّـهی سف هِمأَنفُس
والَّذینَ آمنُوا ولَم یهاجِرُوا ما لَکم مّن  ۚ ئک بعضُهم أَولیاء بعضٍٰآووا ونَصرُوا أُولَـ
 ّن َشیءهِم ملَایتتَّیواجِرُوا ٰحـرُ إِلَّـا     ۚ یهالنَّص لَـیکمّینِ فَعی الدف رُوکمتَنصإِنِ اسو

» واللَّـه بِما تَعملُونَ بصـیرٌ  ۗ بینَهم مّیَثاقٌ قَومٍ بینَکم و ٰعلَی
  )72آیه شریفه ). 8(مبارکه انفال 

الملل  ن در جامعه بینایمان و احترام متقابل بین بازیگرا
ه مؤمنـان را از ارت کـ اسـت   يا یمان، تعهد بـه اصـول اخالقـ   

به اجرا درآید، آن را خـوش   ین آنها در مواجهه با جامعه اسالمیه اگر عکدارد 
بازم» رمطلوبیغ«مان، فرد را از امور یگر ایعبارت د به. دارند

ـ بـر ا . ش را داردیق خـو یمصاد  یقطع زمان ن اسـاس، بـاز  ی
شمار آمـده و حقـوق    به یه اجتماعیدر سرما ین مهمکه رکرسند  یم» احترام متقابل

ـ خداونـد متعـال ا  . ندک یج میشدت ترو الملل، آن را به ن اصـل را در آ ی

  

  

ایمان و اتمام عهود : دوم
اگرچه ایمان، مرزبندي

توان به می
اولویت بخشید
الیهم عهدهم

اي در تقویت س برجسته
مؤمنان را نسبت به این اصل آگاه ساخته است؛ آنجا که در مقام یـاري دادن مؤمنـان   

به کسانی
باشد که بین شما و ایشان پیشتر پیمانی منعقد شد

آووا ونَصرُوا أُولَـ

ایمان و احترام متقابل بین بازیگرا: سوم
مان، تعهد بـه اصـول اخالقـ   یجۀ اینت

دارد  یبازم
دارند ینم

قطع زماندر هر م
احترام متقابل«
الملل، آن را به نیب



ز یـ د تـا آنهـا ن  ییگران را دشنام نگو

لک زینَّا ٰکذَ ۗ ولَا تَسبوا الَّذینَ یدعونَ من دونِ اللَّـه فَیسبوا اللَّـه عدوا بِغَیرِ علْمٍ
. قـرآن کـریم  (» کانُوا یعملُـونَ 

  ورزي در قبال بازیگران غیرمسلمان
المللـی دارد، از منظـر   
مسـلمانان را بـه آنجـا    

، تـا  )حتی اگر غیرمسـلمان هـم باشـند   
» قسـط «اند، از راهبرد 

تواننـد بـه عـدم تجـاوز     

لَّا ینْهاکم اللَّـه عنِ الَّذینَ لَم یقَاتلُوکم فی الدّینِ ولَم یخْرِجوکم مّـن دیـارِکم أَن   
سـوره مبارکـه   . قـرآن کـریم  

فرد گفتمان اسالمی، ارتباط بین ایمان و توکل است کـه در  
الملل به اصالت صلح منجر شده و به دیگر بازیگران این امکـان را  
. پایان دادن به منازعات بهـره ببرنـد  

الملـل،   یک کانون فعال سرمایۀ اجتمـاعی اسـت کـه نظـام بـین     
سـوره   62و  61خداونـد در آیـات شـریفه    
کند در صـورت   مبارکه انفال این رابطه را مورد توجه قرار داده و به مسلمانان امر می

رخواست صلح دیگران، آن را پذیرا شده و از جنگ دسـت بکشـند؛ حتـی اگـر در     
سبب آن احتمـال،   این میان احتمال نیرنگی باشد، به خدا توکل کرده و از این مهم به
بـا ایـن تفسـیر،    . درواقع نصرت الهی نافی آن احتمال خواهـد بـود  

گران را دشنام نگویه دکبر شما باد «: ر شده استکن متذیچن
  .»شما را دشنام ندهند

ولَا تَسبوا الَّذینَ یدعونَ من دونِ اللَّـه فَیسبوا اللَّـه عدوا بِغَیرِ علْمٍ«
ئُهم بِما ٰلکلِّ أُمۀٍ عملَهم ثُم إِلَی کانُوا یعملُـونَ  ربِّهِم مرْجِعهم فَینَبِّ

  )108آیه شریفه ). 6(سوره مبارکه انعام 

ورزي در قبال بازیگران غیرمسلمان ایمان و عدالت: 
المللـی دارد، از منظـر    گذشته از تأثیرهاي بسیاري که عدالت در تنظیم مناسبات بـین 
مسـلمانان را بـه آنجـا    قرآن کریم نیز عدالت یکی از نتایج عملـی ایمـان اسـت کـه     

حتی اگر غیرمسـلمان هـم باشـند   (شود تا نسبت به دیگر بازیگران  رهنمون می
اند، از راهبرد  هاي اجبارآمیز اقدام نکرده که به قتل و یا اجراي سیاست

تواننـد بـه عـدم تجـاوز      بنابراین بازیگران غیرمسلمان و غیردشـمن مـی  . تبعیت کنند
  .المی از ناحیۀ اصل قسط، اعتماد داشته باشندهاي اس
لَّا ینْهاکم اللَّـه عنِ الَّذینَ لَم یقَاتلُوکم فی الدّینِ ولَم یخْرِجوکم مّـن دیـارِکم أَن   «

طُوا إِلَیهِمتُقْسو مرُّوهینَ ۚ تَبطقْسالْم بیح قـرآن کـریم  (» إِنَّ اللَّـه
  )8آیه شریفه ). 60(ه ممتحن

  المللی ایمان و توکل؛ تقویت صلح بین
فرد گفتمان اسالمی، ارتباط بین ایمان و توکل است کـه در   از جمله مزایاي منحصربه

الملل به اصالت صلح منجر شده و به دیگر بازیگران این امکـان را   عرصۀ روابط بین
پایان دادن به منازعات بهـره ببرنـد   دهد تا از ظرفیت باالي گفتمان اسالمی براي

یک کانون فعال سرمایۀ اجتمـاعی اسـت کـه نظـام بـین     » توکل الهی«
خداونـد در آیـات شـریفه    . تواند از مزایاي آن برخـوردار شـود  

مبارکه انفال این رابطه را مورد توجه قرار داده و به مسلمانان امر می
رخواست صلح دیگران، آن را پذیرا شده و از جنگ دسـت بکشـند؛ حتـی اگـر در     

این میان احتمال نیرنگی باشد، به خدا توکل کرده و از این مهم به
درواقع نصرت الهی نافی آن احتمال خواهـد بـود  . روي برنگردانند
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چن» دشنام
شما را دشنام ندهند يخدا

: چهارم
گذشته از تأثیرهاي بسیاري که عدالت در تنظیم مناسبات بـین 
قرآن کریم نیز عدالت یکی از نتایج عملـی ایمـان اسـت کـه     

رهنمون می
که به قتل و یا اجراي سیاست زمانی

تبعیت کنند
هاي اس قدرت

طُوا إِلَیهِمتُقْسو مرُّوهتَب

ایمان و توکل؛ تقویت صلح بین: پنجم
از جمله مزایاي منحصربه

عرصۀ روابط بین
دهد تا از ظرفیت باالي گفتمان اسالمی براي می

«درواقع 
تواند از مزایاي آن برخـوردار شـود   می

مبارکه انفال این رابطه را مورد توجه قرار داده و به مسلمانان امر می
رخواست صلح دیگران، آن را پذیرا شده و از جنگ دسـت بکشـند؛ حتـی اگـر در     د

این میان احتمال نیرنگی باشد، به خدا توکل کرده و از این مهم به
روي برنگردانند
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تقویت سرمایۀ اجتمـاعی بـه اصـالح    

إِنَّه هـو السـمیع الْعلـیم وإِن    
» صـرِه وبِـالْمؤْمنینَ  هو الَّـذي أَیـدك بِنَ  

دینی نیست،  گروي صرفاً یک پدیدة درون
توانـد در جامعـۀ    توان از آن هنجارهایی را استنباط و عرضه داشت کـه مـی  

. المللـی کمـک کنـد    
قابـل درك بـوده   » انسانی

اي  افزوده» ایمان«این بخش از 
دارد که از آن بـه  ) الملل

حسـاب آورد کـه اگرچـه    
مـراد،  ( ،تاکنون در سطح فردي و اجتماعی مورد تحلیل و بررسی واقـع شـده اسـت   

الهی سطحی فرامرزي نیز بـراي آن تعریـف شـده کـه در ارتبـاط      
را بایـد خـط فاصـل گفتمـان دینـی از      
، ارزیابی کرد کـه تحـت تـأثیر آن،    

رنگ شده و جامعـۀ   م
عـد تحـت      الملـل را در چنـد ب

  :ترین آنها عبارتند از

لل، سطح تحلیـل ملـی و در چهـارچوب    
. شود؛ اما رویکرد قرآنی به این موضوع بسیار متفاوت اسـت 

است، داراي اهمیت و ارزش بوده و 

تقویت سرمایۀ اجتمـاعی بـه اصـالح    ثمرة نیکوي ایمان است که از رهگذر » 
  .کند الملل و تقویت صلح کمک می روابط بین
إِنَّه هـو السـمیع الْعلـیم وإِن     ۚ َإِن جنَحوا للسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوکلْ علَی اللَّـه و«

ک اللَّـهبسوك فَإِنَّ حعوا أَن یخْدك بِنَ   ۚ یرِیدي أَیـدالَّـذ وه
  )61-62آیات شریفه ). 8(سوره مبارکه انفال . قرآن کریم(

گروي صرفاً یک پدیدة درون دهد که ایمان مواردي از این قبیل نشان می
توان از آن هنجارهایی را استنباط و عرضه داشت کـه مـی   بلکه می

 سازي فضـاي بـین   طریق به سالم انسانی مخاطب یافته و از این
انسانی«اي دارد که با منطق  نتایج کاربردي» ایمان«عبارت دیگر، 

این بخش از . و ضرورتاً نباید آنها را منحصر به جامعۀ اسالمی کرد
الملل نویژه در حوزة حقوق بی به(الملل  ارزشمند براي روابط بین

  .ام المللی تعبیر کرده سرمایۀ اجتماعی بین

  المللی نظریه سعادت و مسئولیت بین
حسـاب آورد کـه اگرچـه     را باید مفهوم کلیدي گفتمان اسـالمی بـه  » سعادت

تاکنون در سطح فردي و اجتماعی مورد تحلیل و بررسی واقـع شـده اسـت   
الهی سطحی فرامرزي نیز بـراي آن تعریـف شـده کـه در ارتبـاط       اما در کالم

را بایـد خـط فاصـل گفتمـان دینـی از      » سـعادت «. الملل اسـت  مستقیم با روابط بین
، ارزیابی کرد کـه تحـت تـأثیر آن،    )که در ابتداي این مقاله آمد چنان(گفتمان جاهلی 

مک) موسوم به امت اسالمی(کلیۀ مرزهاي اعتقادي و جغرافیایی 
عـد تحـت      نظریه سعادت، روابط بین. یابد جهانی موضوعیت می الملـل را در چنـد ب

ترین آنها عبارتند از سازد که مهم مند و هدفمند می تأثیر قرار داده و آن را سامان

  المللی کرامت انسانی و بازگشت فرد به مناسبات بین
لل، سطح تحلیـل ملـی و در چهـارچوب    الم هاي متعارف روابط بین اگرچه در نظریه

شود؛ اما رویکرد قرآنی به این موضوع بسیار متفاوت اسـت  تعریف می» منافع ملی
است، داراي اهمیت و ارزش بوده و » مخلوق خدا«از آنجا که » انسان«بدین معنا که 

  

  

ثمرة نیکوي ایمان است که از رهگذر » توکل«
روابط بین

مواردي از این قبیل نشان می
بلکه می

انسانی مخاطب یافته و از این
عبارت دیگر،  به

و ضرورتاً نباید آنها را منحصر به جامعۀ اسالمی کرد
ارزشمند براي روابط بین

سرمایۀ اجتماعی بین

نظریه سعادت و مسئولیت بین
سعادت«مفهوم 

تاکنون در سطح فردي و اجتماعی مورد تحلیل و بررسی واقـع شـده اسـت   
اما در کالم )1992

مستقیم با روابط بین
گفتمان جاهلی 

کلیۀ مرزهاي اعتقادي و جغرافیایی 
جهانی موضوعیت می

تأثیر قرار داده و آن را سامان

کرامت انسانی و بازگشت فرد به مناسبات بین
اگرچه در نظریه

منافع ملی«
بدین معنا که 



کرامـت  «بـا ایـن تعریـف    
در مقابـل   هـا  دولـت در حـد تنظـیم سیاسـت    

ارزشمندي «الملل با تعبیر 
اي  تواند ـ به گونه  المللی نباید ـ و نمی 
تعبیر خداونـد بـر   . اه انسان تنزل یابد

است که در سوره مبارکه اسري بـدان  

زقْنَـاهم مّـنَ   ر  و ـاتالطَّیب 
آیه ). 17(سوره مبارکه اسري 

تحت تأثیر همین اصل راهنما اسـت کـه خداونـد دو شـاخص عینـی بـراي تنظـیم        
از این دو شاخص یکی با کاربرد دوگانه در سطح ملـی  

  .المللی آمده است

ـی،      تـوان بـا شـاخص کم
به همین دلیل است که قتل یک انسـان، معـادل بـا مـرگ     

  :ام آنها دانسته شده است
بنی إِسرَائیلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْسا بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی 

ولَقَـد   ۚ منْ أَحیاها فَکأَنَّما أَحیا النَّاس جمیعا
قرآن (» لک فی الْأَرضِ لَمسرِفُونَ

در . شود این اثر در هر دو سطح داخلی و خـارجی کـاربرد دارد  
شـود کـه سـعادت کلیـۀ افـراد را      

هـاي   عنوان سیاستی راهبـردي بـراي نظـام   

بـا ایـن تعریـف    . توجـه بـود   توان نسبت به وضعیت و شرایط وي بی
در حـد تنظـیم سیاسـت    (ک اصل با مصرف داخلـی  ی» 

الملل با تعبیر  نبوده، بلکه راهنمایی براي تنظیم روابط بین) شهروندانشان
المللی نباید ـ و نمی  قابل عرضه است و اینکه مناسبات بین
اه انسان تنزل یابدتعریف و عملیاتی شود که در آن شأن و جایگ

است که در سوره مبارکه اسري بـدان  ) و نه گونه و دسته خاصی(کرامت نوع انسان 
  :تصریح شده است

»و می آدننَا بکرَّم لَقَدـی  وف ملْنَاهمح   ـرِ وحالْبـرِّ وّـنَ   الْبم مقْنَـاهز ر
سوره مبارکه اسري . قرآن کریم(» کثیرٍ مّمنْ خَلَقْنَا تَفْضیلًا ٰفَضَّلْنَاهم علَی

  )70شریفه 
تحت تأثیر همین اصل راهنما اسـت کـه خداونـد دو شـاخص عینـی بـراي تنظـیم        

از این دو شاخص یکی با کاربرد دوگانه در سطح ملـی  . مناسبات را بیان داشته است
المللی آمده است ا تأکید بر روابط بینو فراملی معرفی شده و شاخص دوم ب

  هویت در مقابل کمیت: شاخص نخست
ـی،      از دیدگاه قرآنی، انسان داراي ارزش ذاتی بوده و لذا نمـی  تـوان بـا شـاخص کم

به همین دلیل است که قتل یک انسـان، معـادل بـا مـرگ     . ارزش آن را اندازه گرفت
ام آنها دانسته شده استها و نجات یک فرد معادل با نجات تم کلیۀ انسان
بنی إِسرَائیلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْسا بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی  ٰلک کتَبنَا علَیٰمنْ أَجلِ ذَ«

ا ویعمج ا قَتَلَ النَّاسضِ فَکأَنَّما الْأَریعمج یا النَّاسا أَحا فَکأَنَّمیاهنْ أَحم
اءذَج دعم بّنْهیرًا مإِنَّ کث ثُم ینَاتلُنَا بِالْبسر مرِفُونَٰتْهسضِ لَمی الْأَرک فل
  )32آیه شریفه ). 5(سوره مبارکه مائده . کریم

شود این اثر در هر دو سطح داخلی و خـارجی کـاربرد دارد   که مالحظه می
شـود کـه سـعادت کلیـۀ افـراد را       ه آنجا رهنمون مـی المللی این اصل ما را ب

عنوان سیاستی راهبـردي بـراي نظـام    دغدغۀ نظام اسالمی دانسته و دعوت را به
  .اسالمی تعریف کنیم
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توان نسبت به وضعیت و شرایط وي بی نمی
» انسانی

شهروندانشان
قابل عرضه است و اینکه مناسبات بین» انسان

تعریف و عملیاتی شود که در آن شأن و جایگ
کرامت نوع انسان 
تصریح شده است

تحت تأثیر همین اصل راهنما اسـت کـه خداونـد دو شـاخص عینـی بـراي تنظـیم        
مناسبات را بیان داشته است

و فراملی معرفی شده و شاخص دوم ب

شاخص نخست
از دیدگاه قرآنی، انسان داراي ارزش ذاتی بوده و لذا نمـی 

ارزش آن را اندازه گرفت
کلیۀ انسان

که مالحظه می چنان
عد بین المللی این اصل ما را ب ب

دغدغۀ نظام اسالمی دانسته و دعوت را به
اسالمی تعریف کنیم
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مطابق تصریح الهی، ذلت، برازنده هیچ انسانی نیست و از آنجا که اسالم مایۀ عـزت  
به همـین دلیـل اسـت کـه     
هایی کـه منجـر بـه ذلـت     

مـورد  » سـبیل  نفـی «این اصل راهبردي در ذیل قاعـدة  
سـبیل کفـار بـر     نفـی  

. دوسویه تعریف شـده اسـت  
تـوان آن دو را مکمـل هـم    

 ٰفَلَـا تَتَّخـذُوا مـنْهم أَولیـاء حتَّـی     
  موهـدتُّمجیـثُ وح ماقْتُلُوهو ما فَخُذُوهلَّولَـا   ۖ فَإِن تَوو

و نَکم    ّیَثـاقٌ أَوم میـنَهب
  ملَّطَهلَس اللَّـه َشاء لَوو

اللَّـه  فَإِنِ اعتَزَلُوکم فَلَم یقَاتلُوکم وأَلْقَوا إِلَیکم السلَم فَما جعلَ
  )89-90آیات شریفه 

خداوند دو نوع از نفی سبیل را 
نخست نفی سـبیل مسـلمانان بـر گروهـی از کفـار کـه       
لمانان وارد نشده و متقاضی صلح هستند؛ سـپس نفـی   

» سبیل«داللت این دو حکم آن است که 
حکایت از نوعی سلطه دارد که با نوعی از حقارت همراه است و به همـین دلیـل از   

لمانان ناحیۀ الهی اصل آن نفی شده و چنان نیست که تعریف و اعمال آن بـراي مسـ  
ایـن حکـم اوج کرامـت فـرد در مناسـبات      

دلیـل تعـارض بـا کرامـت     
سـوي  از ) المللـی  اعم از شخصی، فردي، اجتمـاعی و بـین  

: کس نباید به خـود ظلـم کنـد   

  عزت در برابر ذلت: شاخص دوم
مطابق تصریح الهی، ذلت، برازنده هیچ انسانی نیست و از آنجا که اسالم مایۀ عـزت  

به همـین دلیـل اسـت کـه     . شود بخش به آن دعوت می کار رهاییعنوان راه است، به
هایی کـه منجـر بـه ذلـت      پذیرند، بلکه از انجام سیاست تنها ذلت را نمی مسلمانان نه
این اصل راهبردي در ذیل قاعـدة  . اند شود، نهی شده دیگران می

نفـی  « در مورد این قاعده اگرچه عموماً بـه . توجه قرار گرفته است
دوسویه تعریف شـده اسـت  » سبیل نفی «شود، اما در منطق قرآنی  اشاره می» 

تـوان آن دو را مکمـل هـم     در این ارتباط دو آیه در قرآن کریم آمده اسـت کـه مـی   
  :خوانیم که در سوره مبارکه نساء می دانست؛ چنان
فَلَـا تَتَّخـذُوا مـنْهم أَولیـاء حتَّـی      ۖ ونَ سـواء ودوا لَو تَکفُرُونَ کما کفَرُوا فَتَکونُ«

بِیلِ اللَّـهی ساجِرُوا فیه ۚ   موهـدتُّمجیـثُ وح ماقْتُلُوهو ما فَخُذُوهلَّوفَإِن تَو
ـ  ٰولَا نَصیرًا إِلَّا الَّذینَ یصلُونَ إِلَی تَتَّخذُوا منْهم ولیاً نَکم وقَومٍ بی

مهملُوا قَویقَات أَو لُوکمأَن یقَات مهوردص ت  ۚ جاءوکم حصرَ
فَلَقَاتَلُوکم لَیکملَ ۚ ععا جفَم لَمالس ا إِلَیکمأَلْقَوو لُوکمیقَات فَلَم تَزَلُوکمفَإِنِ اع
آیات شریفه ). 4(سوره مبارکه نساء . قرآن کریم(» لَکم علَیهِم سبِیلًا

خداوند دو نوع از نفی سبیل را ) سورة نساء(شود در یک سوره  که مالحظه می
نخست نفی سـبیل مسـلمانان بـر گروهـی از کفـار کـه       . مورد توجه قرار داده است

لمانان وارد نشده و متقاضی صلح هستند؛ سـپس نفـی   دلیل تعارض و جنگ با مس
داللت این دو حکم آن است که . سبیل کفار را بر مسلمانان متذکر شده است

حکایت از نوعی سلطه دارد که با نوعی از حقارت همراه است و به همـین دلیـل از   
ناحیۀ الهی اصل آن نفی شده و چنان نیست که تعریف و اعمال آن بـراي مسـ  

ایـن حکـم اوج کرامـت فـرد در مناسـبات      . مجاز و براي غیرمسلمانان مردود باشـد 
  .رساند که اسالم منادي آن است المللی را می

دلیـل تعـارض بـا کرامـت      را مثال زد که بـه » نفی ظلم«توان  بر همین سیاق می
اعم از شخصی، فردي، اجتمـاعی و بـین  (انسانی، در همۀ سطوح 

کس نباید به خـود ظلـم کنـد    بدین معنا که هیچ. اسالم مورد تأکید قرار گرفته است

  

  

شاخص دوم
مطابق تصریح الهی، ذلت، برازنده هیچ انسانی نیست و از آنجا که اسالم مایۀ عـزت  

است، به
مسلمانان نه
دیگران می

توجه قرار گرفته است
» مؤمنان

در این ارتباط دو آیه در قرآن کریم آمده اسـت کـه مـی   
دانست؛ چنان

تَتَّخذُوا منْهم ولیاً

لَکم علَیهِم سبِیلًا
که مالحظه می چنان

مورد توجه قرار داده است
دلیل تعارض و جنگ با مس به

سبیل کفار را بر مسلمانان متذکر شده است
حکایت از نوعی سلطه دارد که با نوعی از حقارت همراه است و به همـین دلیـل از   

ناحیۀ الهی اصل آن نفی شده و چنان نیست که تعریف و اعمال آن بـراي مسـ  
مجاز و براي غیرمسلمانان مردود باشـد 

المللی را می  بین
بر همین سیاق می
انسانی، در همۀ سطوح 

اسالم مورد تأکید قرار گرفته است



یمالرَّح الْغَفُور وه سـوره  . قرآن کریم( »إِنَّه
قَـالَ لَقَـد   «: کس حق ندارد به دیگري ظلم کند

بعـضٍ إِلَّـا    ٰوإِنَّ کثیرًا مّنَ الْخُلََطاء لَیبغی بعضُـهم علَـی  
نَّما فَتَنَّـاه فَاسـتَغْفَرَ ربـه وخَـرَّ     

؛ و بـر همـین بنیـاد    )

هنُ والْأَم مک لَهونَ ئتَـدهقـرآن  (» م م

نتیجه آنکه ظلم مایۀ ناامنی است و با کرامت انسانی در تعارض اسـت، لـذا از هـیچ    

اش  عاصـی واسـطۀ خطاهـا و م  
سازد، پس خداونـد متعـال   

  :منت نهاده و با ارسال رسوالن در مقام نجات ایشان برآمده است
    إِذْ کنـتُم لَـیکمع اللَّــه تمعاذْکرُوا نو

ةٍ مّنَ النَّـارِ   ٰأَعداء فَأَلَّف بینَ قُلُوبِکم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا وکنتُم علَی شَفَا حفْرَ
سـوره  . قـرآن کـریم  (» 

تمامی آدمیان موضوعیت دارد و این مسـئله تـا   
تعبیـر  » دلسـوزي «بود که خداوند متعال از آن به 

نسـبت بـه همگـان دلسـوز بـود و چنانچـه       
شـدت غصـه    به) ص

لَقَد جاءکم رسولٌ مّنْ أَنفُسکم عزِیزٌ علَیه ما عنتُّم حـرِیص علَـیکم بِـالْمؤْمنینَ    
  )128آیه شریفه 

ی فَغَفَرَ لَهرْ لی فَاغْفنَفْس تّی ظَلَمبِّ إِن قَالَ ر ۚ یمالرَّح الْغَفُور وه إِنَّه
کس حق ندارد به دیگري ظلم کند ؛ هیچ)16آیه شریفه ). 28(مبارکه قصص 

وإِنَّ کثیرًا مّنَ الْخُلََطاء لَیبغی بعضُـهم علَـی   ۖ نعاجِه ٰظَلَمک بِسؤَالِ نَعجتک إِلَی
ما هیلٌ مقَلو اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمأَ ۗ الَّذ وداوظَنَّ د خَـرَّ     وو ـهبـتَغْفَرَ رفَاس ا فَتَنَّـاهنَّم

 أَنَابا واکع24آیه شریفه ). 38(سوره مبارکه صاد . قرآن کریم( »۩ر(
  :توان به سایر کشورها ظلم کرد

ئک لَهم الْأَمنُ وهٰالَّذینَ آمنُوا ولَم یلْبِسوا إِیمانَهم بِظُلْمٍ أُولَـ«
  )82آیه شریفه ). 6(سوره مبارکه انعام . کریم

نتیجه آنکه ظلم مایۀ ناامنی است و با کرامت انسانی در تعارض اسـت، لـذا از هـیچ    
  .کسی پذیرفته نیست

  المللی هدایت اسالمی و روابط بین
واسـطۀ خطاهـا و م   دهد که آدمی به بنیاد اولیۀ اسالم را این اصل شکل می

سازد، پس خداونـد متعـال    در لبۀ پرتگاه آتشی است که دنیا و آخرت او را نابود می
منت نهاده و با ارسال رسوالن در مقام نجات ایشان برآمده است

واذْکرُوا نعمت اللَّــه علَـیکم إِذْ کنـتُم     ۚ واعتَصموا بِحبلِ اللَّـه جمیعا ولَا تَفَرَّقُوا«
أَعداء فَأَلَّف بینَ قُلُوبِکم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا وکنتُم علَی

» نُ اللَّـه لَکم آیاته لَعلَّکم تَهتَدونَلک یبیٰکذَ ۗ فَأَنقَذَکم مّنْها
  )103آیه شریفه ). 3(مبارکه آل عمران 

تمامی آدمیان موضوعیت دارد و این مسـئله تـا   » هدایت«بنابراین در گفتمان اسالمی 
بود که خداوند متعال از آن به ) ص(آنجا مورد اهتمام رسول خدا 

نسـبت بـه همگـان دلسـوز بـود و چنانچـه       ) ص(بدین معنا کـه پیـامبر   . کرده است
ص( نمودند، حضرت می مشرکان و کافران از اسالم آوردن اعراض

  :خورده و نگران بودند
لَقَد جاءکم رسولٌ مّنْ أَنفُسکم عزِیزٌ علَیه ما عنتُّم حـرِیص علَـیکم بِـالْمْؤمنینَ    «

یمحر وفءآیه شریفه ). 9(سوره مبارکه توبه . قرآن کریم(» ر
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»ی فَغَفَرَ لَهرْ لی فَاغْفنَفْس تّی ظَلَمبِّ إِن قَالَ ر
مبارکه قصص 

ظَلَمک بِسؤَالِ نَعجتک إِلَی
ما هیلٌ مقَلو اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذ

 أَنَابا واکعر
توان به سایر کشورها ظلم کرد نمی

نتیجه آنکه ظلم مایۀ ناامنی است و با کرامت انسانی در تعارض اسـت، لـذا از هـیچ    
کسی پذیرفته نیست

هدایت اسالمی و روابط بین
بنیاد اولیۀ اسالم را این اصل شکل می

در لبۀ پرتگاه آتشی است که دنیا و آخرت او را نابود می
منت نهاده و با ارسال رسوالن در مقام نجات ایشان برآمده است

أَعداء فَأَلَّف بینَ قُلُوبِکم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا وکنتُم علَی

بنابراین در گفتمان اسالمی 
آنجا مورد اهتمام رسول خدا 

کرده است
مشرکان و کافران از اسالم آوردن اعراض

خورده و نگران بودند
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هاي متعارف و قـانونی فراتـر رفتـه و    
شوند؛ لذا اهتمامی دو چندان مبذول داشـته و هـدایت   
به همین دلیل است که خداوند متعـال خطـاب   

توانـد   سخن گفتـه و اینکـه او نمـی   

آید، آن اسـت کـه دولـت اسـالمی در گسـترة      
تـوان در   تجلـی ایـن رسـالت را مـی    

هاي اسالمی موظف هستند نسبت به ابالغ پیام الهی اهتمـام ورزیـده و از کلیـۀ    
هاي در اختیار خود، براي معرفی چهرة اسالم اصیل به جامعـه جهـانی بهـره    

بِکنْ رلیک ممنحصـر   )بلِّغ ما اُنزل ا
هـاي الهـی را در    نبوده و پیروان آن حضرت نیز موظفند تا پیـام 

اي متناسب با مقتضیات زمـانی و مکـانی تبلیـغ کننـد و در ایـن راه      
درنهایت خداونـد خـود   

   ا إِلَّـا اللَّــهـدنَ أَحشَو  ٰکفَـی  و ۗ لَا یخْ
  )39آیه شریفه 

آنچه مشخص اسـت ایـن اسـت کـه ایـن سیاسـت جنبـۀ رسـمی دارد و در قالـب          

هـا   سـازمان   ،ها دولت
توان از این موضـوع غفلـت ورزیـد کـه     
فردي برخودارند که پـرداختن بـه آن را بـراي هـر قـدرتی      

اي بـا عنـوان    به همین دلیل است که امروزه فعالیت مـؤثر و تـازه  

هاي متعارف و قـانونی فراتـر رفتـه و     مسئولیتاز سطح ) ص( در این مقام حضرت
شوند؛ لذا اهتمامی دو چندان مبذول داشـته و هـدایت    دلسوزانه با موضوع مواجه می

به همین دلیل است که خداوند متعـال خطـاب   . یابد همگان بر ایشان موضوعیت می
سخن گفتـه و اینکـه او نمـی   » به مشقت انداختن خویش«به رسولش از عدم 

  .گان را قانع کند و از این حیث نیز بر او حرجی نیست
آید، آن اسـت کـه دولـت اسـالمی در گسـترة       آنچه از این رویکرد قرآنی برمی

تجلـی ایـن رسـالت را مـی    . به نام هدایت نیز دارد  المللی، رسالتی دینی
  :تعریف چند سیاست کلی مشاهده کرد

  المللی  امعه بینتبلیغات اسالمی و ج: سیاست نخست
هاي اسالمی موظف هستند نسبت به ابالغ پیام الهی اهتمـام ورزیـده و از کلیـۀ    
هاي در اختیار خود، براي معرفی چهرة اسالم اصیل به جامعـه جهـانی بهـره    

بلِّغ ما اُنزل الیک منْ ربِک(» ابالغ«با این تفسیر، امر خداوند متعال بر 
نبوده و پیروان آن حضرت نیز موظفند تا پیـام ) ص(رسول خدا 

اي متناسب با مقتضیات زمـانی و مکـانی تبلیـغ کننـد و در ایـن راه       هر عصر و دوره
درنهایت خداونـد خـود    چرا کههمچون پیامبران، از مشکالت و تهدیدات نهراسند؛ 

  .سازد آنها میها را نصیب  حامی ایشان بوده و بهترین فرصت
»و اللَّـه الَاتّغُونَ رِسلینَ یبالَّذ و نَهشَو شَونَ أَحـدا إِلَّـا اللَّــه    یخْ لَا یخْ

آیه شریفه ). 33(سوره مبارکه احزاب . قرآن کریم(» بِاللَّـه حسیبا

آنچه مشخص اسـت ایـن اسـت کـه ایـن سیاسـت جنبـۀ رسـمی دارد و در قالـب          
  .شود ها مدیریت می هاي خاص و توسط حکومت

  المللی دعوت اسالمی و افکار عمومی بین: سیاست دوم
دولتالملل، بین  اگرچه جریان عمومی و رسمی قدرت در روابط بین

توان از این موضـوع غفلـت ورزیـد کـه      و نهادهاي رسمی در حرکت است، اما نمی
فردي برخودارند که پـرداختن بـه آن را بـراي هـر قـدرتی       هها از نقش منحصرب

به همین دلیل است که امروزه فعالیت مـؤثر و تـازه  . سازد ضروري می

  

  

در این مقام حضرت
دلسوزانه با موضوع مواجه می

همگان بر ایشان موضوعیت می
به رسولش از عدم 

گان را قانع کند و از این حیث نیز بر او حرجی نیستهم
آنچه از این رویکرد قرآنی برمی

المللی، رسالتی دینی  بین
تعریف چند سیاست کلی مشاهده کرد

سیاست نخست
هاي اسالمی موظف هستند نسبت به ابالغ پیام الهی اهتمـام ورزیـده و از کلیـۀ     نظام

هاي در اختیار خود، براي معرفی چهرة اسالم اصیل به جامعـه جهـانی بهـره     ظرفیت
با این تفسیر، امر خداوند متعال بر . ببرند
رسول خدا  به

هر عصر و دوره
همچون پیامبران، از مشکالت و تهدیدات نهراسند؛ 

حامی ایشان بوده و بهترین فرصت

آنچه مشخص اسـت ایـن اسـت کـه ایـن سیاسـت جنبـۀ رسـمی دارد و در قالـب          
هاي خاص و توسط حکومت روتکلپ

سیاست دوم
اگرچه جریان عمومی و رسمی قدرت در روابط بین

و نهادهاي رسمی در حرکت است، اما نمی
ها از نقش منحصرب توده

ضروري می



ها نـزد افکـار عمـومی    
هـاي   مطابق رویکرد قرآنی، حکومـت 

اي برخـوردار   دینی باید در موضوع اسـالم و گـرایش بـه آن، از دیپلماسـی عمـومی     
از . مخاطـب باشـند  ...) 

یـاد شـده کـه از تبلیغـات رسـمی      
المللی مخاطـب راهبـرد   
همراه دولت خویش در 

بر شـما  «: فرماید که خداوند متعال می
ر، اهتمام بـه امـور نیکـو و پرهیـز از     

  :»اهتمام ورزید
و رُوفعرُونَ بِالْمنکرِ یأْمنِ الْمنَ عوینْه ۚ و 
  )104آیه شریفه ). 3(سوره مبارکه آل عمران 

الملـل از ناحیـۀ نظریـه    
شدت تحت تأثیر قرار گرفته و ماهیت فرازمانی و فرامکانی اسـالم،  

ی شود که در قبـال هـدایت جامعـۀ جهـان    
معنـاي ایـن   . حساس بوده، اقدام کنند و نسبت بـه نتـایج آن دغدغـه داشـته باشـند     

جمالت آن است که مسلمانان باید نسـبت بـه سرنوشـت بشـریت دلسـوز بـوده و       
المللـی ـ البتـه بـه       عنوان محور رسالتی خود در سـطح بـین  

ـ پیگیري کنند؛ چرا که خداوند 

 و ۖ یلِ ربِّـک بِالْحکمـۀِ والْموعظَـۀِ الْحسـنَۀِ    
» وهو أَعلَم بِالْمهتَـدینَ 

هاي عقالنی و  به این معنا که روش

لَها ما کسبت وعلَیهـا مـا   
ربنَا ولَا تَحملْ علَینَا إِصرًا کما حملْتَه علَـی  

ها نـزد افکـار عمـومی     ، شکل گرفته که به اصالح تصویر قدرت»دیپلماسی عمومی
مطابق رویکرد قرآنی، حکومـت  )Meilssen, 2007( .پردازد می) مردمان سایر جوامع

دینی باید در موضوع اسـالم و گـرایش بـه آن، از دیپلماسـی عمـومی     
...) هـا و  ها، سازمان و نه ضرورتاً حکومت(باشند که در آن مردم 

یـاد شـده کـه از تبلیغـات رسـمی      » دعـوت «این دیپلماسی، در کالم قرآنی با عنوان 
المللی مخاطـب راهبـرد     نتیجه آنکه عموم مردم در جامعۀ بین. متفاوت است 

همراه دولت خویش در  دعوت بوده و این رسالت مهمی است که کل جامعۀ دینی به
که خداوند متعال می چنان. دارند) وجوب کفایی(قبال آن مسئولیت 

ر، اهتمام بـه امـور نیکـو و پرهیـز از     اي براي دعوت به خی باد که به حد کفایت عده
اهتمام ورزید) مقوالتی که عام بوده و منحصر به اسالم نیست(منکرات 
»ونَ إِلَی الْخَیرِ وعۀٌ یدأُم ّنکملْتَکن مو و رُوفعرُونَ بِالْمیأْم

سوره مبارکه آل عمران . قرآن کریم(» ئک هم الْمفْلحونَٰأُولَـ

الملـل از ناحیـۀ نظریـه      شود کـه روابـط بـین    با توجه به آنچه بیان شد، مشخص می
شدت تحت تأثیر قرار گرفته و ماهیت فرازمانی و فرامکانی اسـالم،   سعادت اسالم به

شود که در قبـال هـدایت جامعـۀ جهـان     هاي اسالمی را به آنجا رهنمون می
حساس بوده، اقدام کنند و نسبت بـه نتـایج آن دغدغـه داشـته باشـند     

جمالت آن است که مسلمانان باید نسـبت بـه سرنوشـت بشـریت دلسـوز بـوده و       
عنوان محور رسالتی خود در سـطح بـین   هدایت را از این منظر به

ـ پیگیري کنند؛ چرا که خداوند اي نیکو و پسندیده و در حد مقدورات خویش  
  :گري را با این دو قید مورد تأکید قرار داده است متعال هدایت
یلِ ربِّـک بِالْحکمـۀِ والْموعظَـۀِ الْحسـنَۀِ    سبِ ٰادع إِلَی«مالحظه روشی؛  :نخست

وهو أَعلَم بِالْمهتَـدینَ  ۖ إِنَّ ربک هو أَعلَم بِمن َضلَّ عن سبِیله ۚ جادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُ
به این معنا که روش )125آیه شریفه ). 16(سوره مبارکه نحل . قرآن کریم

  .استداللی مبناي دعوت اسالمی هستند
لَها ما کسبت وعلَیهـا مـا    ۚ إِلَّا وسعها لَا یکلّف اللَّـه نَفْسا«مالحظه توانمندي؛ : دوم
ربنَا ولَا تَحملْ علَینَا إِصرًا کما حملْتَه علَـی   ۚ ربنَا لَا تُؤَاخذْنَا إِن نَّسینَا أَو أَخَْطأْنَا ۗ 
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دیپلماسی عمومی«
مردمان سایر جوامع(

دینی باید در موضوع اسـالم و گـرایش بـه آن، از دیپلماسـی عمـومی     
باشند که در آن مردم 

این دیپلماسی، در کالم قرآنی با عنوان 
 تر و عام

دعوت بوده و این رسالت مهمی است که کل جامعۀ دینی به
قبال آن مسئولیت 

باد که به حد کفایت عده
منکرات 

أُولَـ
با توجه به آنچه بیان شد، مشخص می

سعادت اسالم به
هاي اسالمی را به آنجا رهنمون می قدرت

حساس بوده، اقدام کنند و نسبت بـه نتـایج آن دغدغـه داشـته باشـند     
جمالت آن است که مسلمانان باید نسـبت بـه سرنوشـت بشـریت دلسـوز بـوده و       

هدایت را از این منظر به
اي نیکو و پسندیده و در حد مقدورات خویش   شیوه

متعال هدایت
نخست

جادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُ
قرآن کریم(

استداللی مبناي دعوت اسالمی هستند
دوم
تباکتَس ۗ
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أَنـت   ۚ واعف عنَّا واغْفـرْ لَنَـا وارحمنَـا   
 .)286آیه شـریفه  ). 2(سوره مبارکه بقره 

  .اش مکلف است

والیت را باید از ارکان مهم گفتمان اسالمی دانست که تمامی ابعاد فردي، اجتمـاعی  
به همین دلیل است که 
. المللی، الزم است فلسفۀ کاربردي والیت مورد توجه قرار گیرد

تواند نسـبت   ل، حاکمیت صرفاً از آنِ خداوند متعال است و کسی نمی
به اعمال آن اهتمام ورزد، مگر آنکه به نصب عام و یا خاص از ناحیۀ حق اجازة این 

ْغنـی    ۖ متَفَرِّقَۀٍ واحد وادخُلُوا منْ أَبوابٍ ومـا أُ
  کلْـتتَو لَیـهع ۖ کـلِ    وفَلْیتَو لَیـهع
  )67آیه شریفه 

  :که اطاعت، شرط ایمان است
   ـنکمرِ مـی الْـأَمفَـإِن   ۖ أُول

 ۚ تَنَازعتُم فی َشیء فَرُدوه إِلَی اللَّـه والرَّسولِ إِن کنتُم تُْؤمنُونَ بِاللَّـه والْیومِ الْآخرِ
  )59آیه شریفه ). 4(سوره مبارکه نساء 

المللـی    توان پیامدهاي رفتاري آن را در سـطح بـین  

شـوند،   المللی تحت اصول و منافع مشترك تعریف و اجرایی می
هـاي کـالن و    هاي سیاسی وجود دارد کـه مرزبنـدي  

عبـارت دیگـر در وراي معاهـدات    
قـرار دارد کـه در گفتمـان    

دهـد   شکل مـی » تولی

واعف عنَّا واغْفـرْ لَنَـا وارحمنَـا    ۖ لَنَا بِه ربنَا ولَا تُحمّلْنَا ما لَا َطاقَۀَ ۚ الَّذینَ من قَبلنَا
سوره مبارکه بقره . قرآن کریم( .»مولَانَا فَانصرْنَا علَی الْقَومِ الْکافرِینَ

اش مکلف است به این معنا که هر بازیگر متناسب با سطح توانمندي

  المللی مناسبات بینسازي  مداري و شفاف
والیت را باید از ارکان مهم گفتمان اسالمی دانست که تمامی ابعاد فردي، اجتمـاعی  

به همین دلیل است که . دهد و سیاسی حیات یک فرد مسلمان را تحت تأثیر قرار می
المللی، الزم است فلسفۀ کاربردي والیت مورد توجه قرار گیرد  در سطح تحلیل بین

ل، حاکمیت صرفاً از آنِ خداوند متعال است و کسی نمیمطابق این اص
به اعمال آن اهتمام ورزد، مگر آنکه به نصب عام و یا خاص از ناحیۀ حق اجازة این 

  :مهم را یافته ـ و به آن مکلف شده ـ باشد
»ابٍٍ ون بخُلُوا می لَا تَدنابٍ قَالَ یا بونْ أَبخُلُوا مادو داحو

ن َشیءم ّنَ اللَّـهنکم مع ۖ لَّـهإِلَّا ل کمإِنِ الْح ۖ   کلْـتتَو لَیـهع
آیه شریفه ). 12(سوره مبارکه یوسف . قرآن کریم( .»الْمتَوکلُونَ

که اطاعت، شرط ایمان استصراحت فرموده است  اي دیگر، خداوند به و یا در آیه
»و وا اللَّـهیعط طیعوا الرَّسـولَ و  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَ أُولـی الْـأَمرِ مـنکم    أَ

تَنَازعتُم فی َشیء فَرُدوه إِلَی اللَّـه والرَّسولِ إِن کنتُم تُْؤمنُونَ بِاللَّـه والْیومِ الْآخرِ
سوره مبارکه نساء . قرآن کریم(» أَحسنُ تَأْوِیلًا ک خَیرٌ ولٰذَ

توان پیامدهاي رفتاري آن را در سـطح بـین   با این تعریف از والیت، حال می
  :شرح زیر برشمرد

ي   والیت و راهبرد تولی و تبرّ
المللی تحت اصول و منافع مشترك تعریف و اجرایی می  اگرچه مناسبات بین

هاي سیاسی وجود دارد کـه مرزبنـدي   اما در وراي این مناسبات، علقه
عبـارت دیگـر در وراي معاهـدات     بـه . سـازد  هاي اصلی قدرت را نمایـان مـی  

قـرار دارد کـه در گفتمـان    » راهبـردي هاي  اتحادیه«مقولۀ مهم ... سیاسی، اقتصادي و
تولی«را » والء«بنیاد این . شود یاد می» والي سیاسی«دینی از آنها به 

  

  

الَّذینَ من قَبلنَا
مولَانَا فَانصرْنَا علَی الْقَومِ الْکافرِینَ

به این معنا که هر بازیگر متناسب با سطح توانمندي

مداري و شفاف والیت
والیت را باید از ارکان مهم گفتمان اسالمی دانست که تمامی ابعاد فردي، اجتمـاعی  

و سیاسی حیات یک فرد مسلمان را تحت تأثیر قرار می
در سطح تحلیل بین

مطابق این اص
به اعمال آن اهتمام ورزد، مگر آنکه به نصب عام و یا خاص از ناحیۀ حق اجازة این 

مهم را یافته ـ و به آن مکلف شده ـ باشد

و یا در آیه

تَنَازعتُم فی َشیء فَرُدوه إِلَی اللَّـه والرَّسولِ إِن کنتُم تُْؤمنُونَ بِاللَّـه والْیومِ الْآخرِ

با این تعریف از والیت، حال می
شرح زیر برشمرد به

ي والیت و راهبرد تولی و تبرّ
اگرچه مناسبات بین

اما در وراي این مناسبات، علقه
هاي اصلی قدرت را نمایـان مـی   جبهه

سیاسی، اقتصادي و
دینی از آنها به 



تصریح خداونـد کـه   
ا لَـا تَتَّخـذُوا   یا أَیها الَّذینَ آمنُو
  مـنْهم فَإِنَّـه ّنکمم ملَّهن یتَوملَـا    ۗ و إِنَّ اللَّــه

ـ داللت بـر آن    )51آیه شریفه 
ی «اند که باید نسبت به یکدیگر اصل راهبردي  را پیشـه  » تـولّ

برعکس در قبال آنان که این اصول و مبانی را نپذیرفته و از حیـث هویـت در   
در قرآن کریم وجوه سلبی و ایجابی والیت 

عبـارت دیگـر، والیـت بـه     
از این منظر . شود المللی منجر می

هـا ـ فـارغ از     بازیگران مسلمان خود را موظف به رعایت کرامت ذاتـی کلیـۀ انسـان   
دانند و با آنها تعامل و همکاري دارند؛ اما بـا ایشـان   
وارد الگوهاي اتحاد راهبردي که به اتحاد فرهنگی و وحدت هـویتی داللـت داشـته    

شـود؛ بـه    تعریف می) 
. کنـد  رفته و غیـر از آن را نفـی مـی   

شود و نخستین حوزة تولی و 

الْـأَکبرِ أَنَّ اللَّــه بـرِيء مّـنَ     
وإِن تَـولَّیتُم فَـاعلَموا أَنَّکـم غَیـرُ     

). 9(سوره مبارکه توبه . 

متمـایز شـده و   ) یهود و مسـیحیت 

تصریح خداونـد کـه   . معناي پذیرش والیت طرف مقابل و اشتراك در آن است
یا أَیها الَّذینَ آمنُو«آورد ـ   می» همسانی«و » عضویت«در این معنا 
ومن یتَولَّهم مّنکم فَإِنَّـه مـنْهم   ۚ بعضُهم أَولیاء بعضٍ ۘ أَولیاء ٰالْیهود والنَّصاري

آیه شریفه ). 5(سوره مبارکه مائده . قرآن کریم(» یهدي الْقَوم الظَّالمینَ
اند که باید نسبت به یکدیگر اصل راهبردي  دارد که مسلمانان چنان

برعکس در قبال آنان که این اصول و مبانی را نپذیرفته و از حیـث هویـت در   
در قرآن کریم وجوه سلبی و ایجابی والیت . است» تبرّي«بر  نقطۀ مقابل هستند، مبنی

  :صل راهبردي چنین آمده استمثابه یک ا
عبـارت دیگـر، والیـت بـه      به. اصل والیت، نافی کرامت انسانی نیست :نخست

المللی منجر می  تنظیم سیاست نه به تعریف هویت در مناسبات بین
بازیگران مسلمان خود را موظف به رعایت کرامت ذاتـی کلیـۀ انسـان   

دانند و با آنها تعامل و همکاري دارند؛ اما بـا ایشـان    شان ـ می  ژیکهاي ایدئولو
وارد الگوهاي اتحاد راهبردي که به اتحاد فرهنگی و وحدت هـویتی داللـت داشـته    

  .شوند باشد، نمی
) دینی(هاي هویتی  اصل والیت، بر مقتضاي شاخص: دوم

رفته و غیـر از آن را نفـی مـی   شکل گ» اسالم«همین دلیل است که با محوریت 
  :خطوط راهنماي اصلی در این سطح عبارتند از

  اسالم ـ شرك: خط نخست
شود و نخستین حوزة تولی و  متمایز می» کفر«در این سطح، جامعۀ اسالمی از حوزة 

  .گیرد تبرّي شکل می
»و ّنَ اللَّـهأَذَانٌ مـجِّ     والْح مإِلَی النَّـاسِ یـو هولسّـنَ     رم ـرِيءب رِ أَنَّ اللَّــهالْـأَکب

شْرِکینَ الْم ۙ ولُهسرو ۚ  خَیرٌ لَّکـم وفَه تُمغَیـرُ      ۖ فَإِن تُب وا أَنَّکـملَمفَـاع لَّیتُمإِن تَـوو
جِزِي اللَّـهعیمٍ ۗ مذَابٍ أَلینَ کفَرُوا بِعّرِ الَّذش بقرآن کریم(» و .

  )3یه شریفه آ

  اسالم ـ یهود و نصاري: خط دوم
عد جامعۀ اسالمی از پیروان سایر ادیان  یهود و مسـیحیت (در این ب
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معناي پذیرش والیت طرف مقابل و اشتراك در آن است که به
در این معنا » والء«

الْیهود والنَّصاري
یهدي الْقَوم الظَّالمینَ

دارد که مسلمانان چنان
برعکس در قبال آنان که این اصول و مبانی را نپذیرفته و از حیـث هویـت در   . کنند

نقطۀ مقابل هستند، مبنی
مثابه یک ا به

نخست
تنظیم سیاست نه به تعریف هویت در مناسبات بین

بازیگران مسلمان خود را موظف به رعایت کرامت ذاتـی کلیـۀ انسـان   
هاي ایدئولو علقه

وارد الگوهاي اتحاد راهبردي که به اتحاد فرهنگی و وحدت هـویتی داللـت داشـته    
باشد، نمی
دوم

همین دلیل است که با محوریت 
خطوط راهنماي اصلی در این سطح عبارتند از

خط نخست
در این سطح، جامعۀ اسالمی از حوزة 

تبرّي شکل می

خط دوم
عد جامعۀ اسالمی از پیروان سایر ادیان  در این ب
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ومن  ۚ بعضُهم أَولیاء بعضٍ
سـوره  . قـرآن کـریم  (» 

. یابـد  اصل والیت، بنیاد عینی داشته و با توجه به نوع رفتار بازیگران، موضوعیت می
همین دلیل است که خداوند متعال چهار نوع سیاست را مبنـاي تفکیـک سیاسـی    

:  

  اند؛ که نسبت به تبعید و اخراج شما از سرزمینتان اقدام کرده
انـد، امـا بـه عـامالن چنـین      

یارِکمّن دوکم مأَخْرَجّینِ وی الدف ینَ قَاتَلُوکمنِ الَّذع اللَّـه اکما ینْهرُوا  إِنَّمظَاه و
. قـرآن کـریم  (» ئک هم الظَّـالمونَ 

محقـق  ) سیاست اعالمی
خـتم شـده و   ) الترکنـوا 

  نَا وعـمس إِذْ قُلْـتُم اثَقَکم بِهي والَّذ یَثاقَهنَـا  مطَع  ۖ أَ
). 5(سوره مبارکه ماعـده  

الملـل اگرچـه نـافی    
المللـی نیسـت، امـا در دو حـوزة سیاسـت اعالمـی و       

  :شود اصل عدم تولی عملیاتی می
بعضُهم أَولیاء بعضٍ ۘ أَولیاء ٰیا أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا تَتَّخذُوا الْیهود والنَّصاري«

منْهم فَإِنَّه ّنکمم ملَّهینَ  ۗ یتَومالظَّـال مي الْقَودلَا یه إِنَّ اللَّـه «
  )51آیه شریفه ). 5(مبارکه ماعده 

  بنیاد عینی اصل والیت
اصل والیت، بنیاد عینی داشته و با توجه به نوع رفتار بازیگران، موضوعیت می

همین دلیل است که خداوند متعال چهار نوع سیاست را مبنـاي تفکیـک سیاسـی    
:کند صراحت نفی می دانسته و پذیرش والیت را نسبت به آنها به

  گیرند؛ دسته که دین شما را به سخره می آن 
  شوند؛ واسطه دینتان با شما وارد جنگ می که به کسانی 
که نسبت به تبعید و اخراج شما از سرزمینتان اقدام کرده کسانی 
انـد، امـا بـه عـامالن چنـین       بازیگرانی کـه خـود چنـین کارهـایی را نکـرده      

  .اند هایی مساعدت رسانده
»یارِکمّن دوکم مأَخْرَجّینِ وی الدف ینَ قَاتَلُوکمنِ الَّذع اللَّـه اکما ینْهإِنَّم

ئک هم الظَّـالمونَ ٰومن یتَولَّهم فَأُولَـ ۚ إِخْرَاجِکم أَن تَولَّوهم ٰعلَی
  )9آیه شریفه ). 60(سوره مبارکه ممتهنه 

  عینی اصل والیت ثمرة
سیاست اعالمی(اصل والیت، ثمرة عینی داشته و صرفاً با یک اعالم رسمی 

الترکنـوا (» عـدم اتکـاء  «از حیث عملی، اصـل والیـت بـه    . شود
  :استقالل راهبردي مسلمانان را به نمایش خواهد گذاشت

»و لَیکمع ۀَ اللَّـهمعاذْکرُوا نو   نَا وعـمس إِذْ قُلْـتُم اثَقَکم بِهي والَّذ یَثاقَهم
اتَّقُوا اللَّـهورِ إِنَّ ۚ ودالص بِذَات یملع سوره مبارکه ماعـده  . قرآن کریم(» اللَّـه
  )7آیه شریفه 

الملـل اگرچـه نـافی      در روابط بـین » مداري والیت«شود که  ترتیب مشخص می
المللـی نیسـت، امـا در دو حـوزة سیاسـت اعالمـی و         اي و بـین  هاي منطقه همکاري

  

  

اصل عدم تولی عملیاتی می

بنیاد عینی اصل والیت: سوم
اصل والیت، بنیاد عینی داشته و با توجه به نوع رفتار بازیگران، موضوعیت می

همین دلیل است که خداوند متعال چهار نوع سیاست را مبنـاي تفکیـک سیاسـی     به
دانسته و پذیرش والیت را نسبت به آنها به

¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
هایی مساعدت رسانده سیاست

ثمرة: چهار
اصل والیت، ثمرة عینی داشته و صرفاً با یک اعالم رسمی 

شود ینم
استقالل راهبردي مسلمانان را به نمایش خواهد گذاشت

ترتیب مشخص می بدین
همکاري



تـأثیر گذاشـته و   » تبرّي
ترسـیم  ) کافران، یهودیـان و مسـیحیان  

به تـوان ایشـان شـکل    

ما أُهلَّ لغَیرِ اللَّــه بِـه والْمنْخَنقَـۀُ    
و ا ذَکیتُمإِلَّا م ع با أَکلَ السمۀُ ویحالنَّطّیۀُ وتَرَدالْمةُ و ما ذُبِح علَی النُّصبِ  والْموقُوذَ

الْیوم یئس الَّذینَ کفَـرُوا مـن دیـنکم فَلَـا     
    ـیتضرـی وتمعن لَـیکمع تمأَتْمو ینَکمد لَکم لْتأَکم مالْیو

فَـإِنَّ اللَّــه غَفُـور     ۙ ثْمٍ

اصل والیت مطابق تصریح خداوند متعال در آیه شریفه باال، مولّد نوعی قـدرت نـرم   
. تواند در سطح خارجی به ناامیـدي معارضـان و مخالفـان منتهـی شـود     

شود که امکان استمرار هویت دینـی را فـراهم   
تـوان سـه نتیجـۀ راهبـردي از التـزام بـه اصـل والیـت در         

والیت به تقویت هویت دینی و ضـمانت سـالمت و بقـاي آن داللـت     
درواقع حکایت از ارائـۀ ضـمانتی الهـی در مـورد بقـاي      
جامعه اسالمی دارد که دلیل آن تعیین جریان والیت و اسـتمرار حکـم و اراده الهـی    

هـا و در نتیجـه    آسـیب 
.(  

کنـد و از ایـن طریـق    
منـدي مسـلمانان از    ، زمینۀ مساعد براي بهره

المللی   که در مناسبات بین

ی«ق راهبرد موسوم به اعمالی جامعه اسالمی، از طری تبرّي«و » تولّ
کافران، یهودیـان و مسـیحیان  (خط فاصلی را بین جامعه اسالمی از غیر آن 

به تـوان ایشـان شـکل     پیرويکند که مبناي آن را عدم پذیرش والیت آنها و عدم 
  

  والیت و قدرت نرم جامعه اسالمی
ما أُهلَّ لغَیرِ اللَّــه بِـه والْمنْخَنقَـۀُ     لَحم الْخنزِیرِ و لْمیتَۀُ والدم وحرِّمت علَیکم ا«

و ا ذَکیتُمإِلَّا م ع با أَکلَ السمۀُ ویحالنَّطّیۀُ وتَرَدالْمةُ و والْموقُوذَ
لَامِ وز الْیوم یئس الَّذینَ کفَـرُوا مـن دیـنکم فَلَـا      ۗ لکم فسقٌٰذَ ۚ أَن تَستَقْسموا بِالْأَ

شَونِ شَوهم واخْ الْیوم أَکملْت لَکم دینَکم وأَتْممت علَـیکم نعمتـی ورضـیت     ۚ تَخْ
ثْمٍفَمنِ اضْطُرَّ فی مخْمصۀٍ غَیرَ متَجانف لّإِ ۚ لَکم الْإِسلَام دینًا

یمح3آیه شریفه ). 5(سوره مبارکه ماعده . قرآن کریم(» ر(  
اصل والیت مطابق تصریح خداوند متعال در آیه شریفه باال، مولّد نوعی قـدرت نـرم   

تواند در سطح خارجی به ناامیـدي معارضـان و مخالفـان منتهـی شـود      است که می
شود که امکان استمرار هویت دینـی را فـراهم    سازوکاري تلقی می، »والیت«
تـوان سـه نتیجـۀ راهبـردي از التـزام بـه اصـل والیـت در          از این منظر می. سازد

  )7(:المللی براي جامعه اسالمی، شناسایی کرد  مناسبات بین
والیت به تقویت هویت دینی و ضـمانت سـالمت و بقـاي آن داللـت      :نخست

درواقع حکایت از ارائـۀ ضـمانتی الهـی در مـورد بقـاي      » تازه امید«تصریح به 
جامعه اسالمی دارد که دلیل آن تعیین جریان والیت و اسـتمرار حکـم و اراده الهـی    

آسـیب  کند؛ قدرتی که باعث رفـع  والیت تولید قدرت می: دوم
).فالتخشوهم(شود   مسلمانان از رقباي خارجی می» عدم هراس

کنـد و از ایـن طریـق     والیت به تقویت ایمان و اخالق اسالمی کمک می: سوم
، زمینۀ مساعد براي بهره»خداترسی«ضمن پدید آوردن وضعیت 
که در مناسبات بین) و مستقل(م اي مه مقوله. سازد امدادهاي الهی را فراهم می

خشون(صورت عینی تأثیرگذار بوده است    ).واَ
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اعمالی جامعه اسالمی، از طری
خط فاصلی را بین جامعه اسالمی از غیر آن 

کند که مبناي آن را عدم پذیرش والیت آنها و عدم  می
  .دهد می

والیت و قدرت نرم جامعه اسالمی

شَونِ شَوهم واخْ تَخْ
لَکم الْإِسلَام دینًا

اصل والیت مطابق تصریح خداوند متعال در آیه شریفه باال، مولّد نوعی قـدرت نـرم   
است که می

«درواقع 
سازد می

مناسبات بین
نخست

تصریح به . دارد
جامعه اسالمی دارد که دلیل آن تعیین جریان والیت و اسـتمرار حکـم و اراده الهـی    

  .است
دوم

عدم هراس«
سوم

ضمن پدید آوردن وضعیت 
امدادهاي الهی را فراهم می

صورت عینی تأثیرگذار بوده است  به
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المللـی، هـم مرزبنـدي راهبـردي را مشـخص      
یابد؛ و هـم تولیـد قـدرت نـرم     
اامیـدي رقبـا از زوال جامعـۀ اسـالمی     

آفرینی بازیگرانی است که از حیث ایـدئولوژیک  
ــی    ــراي طــرح اصــول و الگوهــاي مبتن ــه ب ــر زمین ــر  یکســان نیســتند و همــین ام ب

هـاي   دلیل ویژگی هاما در این میان اسالم ب
توان از  به این معنا که می

المللی استنتاج و ارائـه  

محقق در این مقاله ضمن عطف توجه به مبانی نظـري ایـن بحـث، بـه تحلیـل      
. المللی داشته باشـد  تواند کاربردي بین

نتیجۀ تحلیل حکایت از آن دارد که خداوند متعال با دو زبان متفاوت ـ اما مکمـل و   

 زبان مؤمنانه که خطاب آن به مسلمانان است و همراه با تقویت میـزان 
.  

که خطاب آن تمامی هستی بـوده و از ایـن حیـث جامعـۀ     
تواند معانی ایـن خطـاب را درك   

المللـی   فتمان روابط بـین 

المللی قرآن کریم که به تنظیم مناسـبات کشـورهاي   
هـاي مـذکور    دلیل پذیرش اسالم، بـراي گـزاره  

  
المللی قـرآن کـریم کـه بـه تنظـیم مناسـبات تمـامی        
این بازیگران در صورت پیروي از 

المللـی، هـم مرزبنـدي راهبـردي را مشـخص        نتیجه آنکه والیت در سطح بـین 
یابد؛ و هـم تولیـد قـدرت نـرم      سازد که براساس آن تولی و تبرّي موضوعیت می

اامیـدي رقبـا از زوال جامعـۀ اسـالمی     واسطۀ آن بقاي هویت دینـی و ن  کند که به
  .شود تضمین می

  گیري
آفرینی بازیگرانی است که از حیث ایـدئولوژیک   الملل عرصۀ نقش اگر چه روابط بین

ــی    ــراي طــرح اصــول و الگوهــاي مبتن ــه ب ــر زمین یکســان نیســتند و همــین ام
اما در این میان اسالم ب. سازد هاي خاص را نامساعد می ایدئولوژي
به این معنا که می. شود فرد داراي نقشی خاص و فراگیر ارزیابی می منحصربه

المللی استنتاج و ارائـه   سازي در گسترة بین هاي راهبردي براي نظم قرآن کریم، آموزه

محقق در این مقاله ضمن عطف توجه به مبانی نظـري ایـن بحـث، بـه تحلیـل      
تواند کاربردي بین عد اسالمی پرداخته است که میدسته از قوا

نتیجۀ تحلیل حکایت از آن دارد که خداوند متعال با دو زبان متفاوت ـ اما مکمـل و   
  :مرتبط با یکدیگر ـ با بندگان خویش سخن گفته است

زبان مؤمنانه که خطاب آن به مسلمانان است و همراه با تقویت میـزان : نخست
.شود تر فراهم می ایمان افراد، امکان درك معانی جدیدتر و عمیق

که خطاب آن تمامی هستی بـوده و از ایـن حیـث جامعـۀ     » خالقانه«زبان : دوم
تواند معانی ایـن خطـاب را درك    می» عقل سلیم بشري«مندي از  دلیل بهره انسانی به
فتمان روابط بـین معناي این تحلیل آن است که دو نوع گ. کار گیرد کرده و به

  :در مکتب اسالم قابل شناسایی است که عبارتند از
المللی قرآن کریم که به تنظیم مناسـبات کشـورهاي    هاي روابط بین الف ـ گزاره 
دلیل پذیرش اسالم، بـراي گـزاره   این کشورها به. کند اسالمی کمک می

  .شود نیز همراه میاعتبار پیشینی قائل هستند که با تأیید عقالنی 
المللی قـرآن کـریم کـه بـه تنظـیم مناسـبات تمـامی         هاي روابط بین ب ـ گزاره 

این بازیگران در صورت پیروي از . کند کمک می) اعم از مسلمان و غیر آن(کشورها 

  

  

نتیجه آنکه والیت در سطح بـین 
سازد که براساس آن تولی و تبرّي موضوعیت می می
کند که به می

تضمین می

گیري نتیجه
اگر چه روابط بین

ــی    ــراي طــرح اصــول و الگوهــاي مبتن ــه ب ــر زمین یکســان نیســتند و همــین ام
ایدئولوژي
منحصربه

قرآن کریم، آموزه
  .کرد

محقق در این مقاله ضمن عطف توجه به مبانی نظـري ایـن بحـث، بـه تحلیـل      
دسته از قوا آن

نتیجۀ تحلیل حکایت از آن دارد که خداوند متعال با دو زبان متفاوت ـ اما مکمـل و   
مرتبط با یکدیگر ـ با بندگان خویش سخن گفته است

نخست
ایمان افراد، امکان درك معانی جدیدتر و عمیق

دوم
انسانی به
کرده و به

در مکتب اسالم قابل شناسایی است که عبارتند از
الف ـ گزاره 
اسالمی کمک می

اعتبار پیشینی قائل هستند که با تأیید عقالنی 
ب ـ گزاره 

کشورها 



  .هاي مذکور را درك خواهند کرد
المللی نیز مطـرح   تواند در عرصۀ بین

گرایـی   واقـع «محقق از این رویکرد قرآنـی بـا عنـوان    

دنبال آن اسـت تـا    جویی انسان دارد و به
توسـعۀ صـلح،    انی را بر مقتضاي اصولی چـون رعایـت کرامـت انسـانی،     

گرایی که ریشه در مناسبات قدرت دارد و بر ایـن اعتقـاد اسـت کـه     
در . پیشگی تهیـیج خواهنـد شـد   
کند که  المللی را ترسیم می

در این الگو کرامـت انسـانی در   
ایجاد نظـم و تحصـیل منـافع    

  یـن الگـو، ایمـان،   در قالـب ا 
المللـی تبـدیل    والیت به سه محور اصلی براي تعریـف نظـام سـالم بـین    

تنها براي جامعۀ اسالمی، بلکه بـراي جامعـۀ جهـانی قابـل     

هاي مذکور را درك خواهند کرد عقل سلیم بشري، صحت و ثمربخش بودن آموزه
تواند در عرصۀ بین اسالمی میهاي راهبردي  نتیجه آنکه گزاره

محقق از این رویکرد قرآنـی بـا عنـوان    . برداري قرار گیرد و مورد بهره
  :آید نام برده که از رهگذر تعامل، دو اصل حاصل می» 

جویی انسان دارد و به گرایی که ریشه در کمال آرمان: نخست
انی را بر مقتضاي اصولی چـون رعایـت کرامـت انسـانی،     جامعۀ انس

  .استوار سازد... همکاري متقابل و
گرایی که ریشه در مناسبات قدرت دارد و بر ایـن اعتقـاد اسـت کـه      واقع: دوم

پیشگی تهیـیج خواهنـد شـد    درصورت ضعیف بودن، ظالمان براي تجاوز و ستم
المللی را ترسیم می ریم تصویري از جامعۀ بیننتیجه خداوند متعال در قرآن ک

در این الگو کرامـت انسـانی در   . بینانه تعبیر نمود گرایی واقع توان از آن به اخالق
ایجاد نظـم و تحصـیل منـافع    (کنار سازمانی متشکل از عناصر فعال با هدف مشترك 

در قالـب ا . یـاد شـده اسـت   ) مشترك براي نیل به سعادت انسانی
والیت به سه محور اصلی براي تعریـف نظـام سـالم بـین     سعادت و 

تنها براي جامعۀ اسالمی، بلکه بـراي جامعـۀ جهـانی قابـل      هاي آن نه شود که داده
  ù.برداري است

    

  

 

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
ل د
سا

® 
رم 
چها

ره 
شما

® 
ن 
ستا
زم

13
89

224  

عقل سلیم بشري، صحت و ثمربخش بودن آموزه
نتیجه آنکه گزاره

و مورد بهره
» اخالقی

نخست
جامعۀ انس

همکاري متقابل و 
دوم

درصورت ضعیف بودن، ظالمان براي تجاوز و ستم
نتیجه خداوند متعال در قرآن ک

توان از آن به اخالق می
کنار سازمانی متشکل از عناصر فعال با هدف مشترك 

مشترك براي نیل به سعادت انسانی
سعادت و 

شود که داده می
برداري است بهره
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ن ادعـا نمـود کـه    تـوان چنـی  
به همـین خـاطر   . گیرد
مختلـف  » دارهـاي «، اسـالم از  

و » داراالسـالم «اصـلی  
در . کننـد  هـاي گفتمـانی را مشـخص مـی    

به منظور آشـنایی بیشـتر بـا    
تـوان بـه آثـار علـی شـریعتی      
ی شناختی سعی در تحلیل و ارزیابی گفتمان جاهل

هاي خود نشان  در بررسی
المللـی   در عرصـه حیـات جمعـی بـین    

توان بـه   باشد؛ بلکه می پیوسته مطرح بوده است، اما معناي آن اصالت داشتن آن نمی
المللـی را بـه نـوعی     اشاره داشت که در نهایت عرصه بین

ایشان در چهار سـطح امنیتـی، اقتصـادي، حقـوقی و     
: ك.در ایـن ارتبـاط ن  (

گیـري جریـان    الملـل، حکایـت از شـکل   
گرایانـه غیراخالقـی را از منظـري مـادي و     

شـود کـه    از این منظر نوعی محظور امنیتی پدیدار می
ســوز هــم  ســازي نمایــد، امنیــت

اکنـون بـر ایـن اصـل تأکیـد دارد کـه       
توانـد حتـی اهـداف     گرایی منفعتی و رویکردهاي محدود و انحصارگرا نمی

مادي تعریف شده براي اعضاي خویش را تأمین کنند و باید بـه الگوهـاي جمعـی    
؛ عطـارزاده،  1387زاده و تویسـرکانی،  

از تحلیلگـران تـاریخی قـرار گرفتـه و     
در » اصـالت و اولویـت تعـدي   

  ها یادداشت
تـوان چنـی   شـود و مـی   از این منظر سطح تحلیل گفتمانی ارزیابی مـی 

گیرد هاي اصلی مطابق اسالم در سطح گفتمانی شکل می مرزبندي
، اسـالم از  )المللـی  و امـروزه بـین  (است که در عرصه خارجی 

اصـلی  » دار«المللـی را متـأثر از دو    گویـد و عرصـه بـین    سخن می
هـاي گفتمـانی را مشـخص مـی     حوزه» هادار«در واقع . داند می» دارالکفر«

به منظور آشـنایی بیشـتر بـا    . حاضر از این رویکرد تحلیلی استفاده شده است  مقاله
تـوان بـه آثـار علـی شـریعتی       این رویکرد تحلیلی در شناخت جاهلیت و اسالم می

شناختی سعی در تحلیل و ارزیابی گفتمان جاهل مراجعه نمود که از منظري جامعه
  ).1385؛ عمید زنجانی، 1383عمید زنجانی، . (دارد

در بررسی Smouts, Ake, Hyder, Vayrynenکه نویسندگانی چون 
در عرصـه حیـات جمعـی بـین    » تکثّرگرایی به مثابه یـک واقعیـت  «اند،  داده

باشد؛ بلکه می پیوسته مطرح بوده است، اما معناي آن اصالت داشتن آن نمی
اشاره داشت که در نهایت عرصه بین» جهانی شدن«روایتی از 

ایشان در چهار سـطح امنیتـی، اقتصـادي، حقـوقی و     . کند هدایت می تمرکز تا تکثّر
(. انـد  سیاسی این ایده را به بحث و بررسی انتقـادي گـزارده  

Schrchter, 1999(.  
الملـل، حکایـت از شـکل    بررسی و تحلیل روند تحوالت در سـطح بـین  

گرایانـه غیراخالقـی را از منظـري مـادي و      واقـع اي دارد کـه ایـن رویکـرد     انتقادي
از این منظر نوعی محظور امنیتی پدیدار می. کند گرایانه نیز نقد می منفعت

ــه ــازیگران امنیــت  جــاي آن ب ــراي ب ــد ب ســازي نمایــد، امنیــت کــه بتوان
اکنـون بـر ایـن اصـل تأکیـد دارد کـه        عبارت دیگر، جریان انتقـادي هـم   به.باشد می
گرایی منفعتی و رویکردهاي محدود و انحصارگرا نمی صلبت

مادي تعریف شده براي اعضاي خویش را تأمین کنند و باید بـه الگوهـاي جمعـی    
زاده و تویسـرکانی،   امـام جمعـه   :ك.ن. (اعتبار و اصـالت بخشـد  

1387.(  
از تحلیلگـران تـاریخی قـرار گرفتـه و     این وجه از فرهنگ جاهلی مورد توجه بسـیاري  

اصـالت و اولویـت تعـدي   «بر این باورند کـه  » شناسی تمدن«نویسندگان حوزه 

  

  

  

یادداشت
از این منظر سطح تحلیل گفتمانی ارزیابی مـی . 1

مرزبندي
است که در عرصه خارجی 

سخن می
»

مقاله
این رویکرد تحلیلی در شناخت جاهلیت و اسالم می

مراجعه نمود که از منظري جامعه
دارد

که نویسندگانی چون  چنان. 2
داده

پیوسته مطرح بوده است، اما معناي آن اصالت داشتن آن نمی
روایتی از 

تمرکز تا تکثّر
سیاسی این ایده را به بحث و بررسی انتقـادي گـزارده  

1999

بررسی و تحلیل روند تحوالت در سـطح بـین  . 3
انتقادي
منفعت

ــه ب
می
ت

مادي تعریف شده براي اعضاي خویش را تأمین کنند و باید بـه الگوهـاي جمعـی    
اعتبار و اصـالت بخشـد  

1387
این وجه از فرهنگ جاهلی مورد توجه بسـیاري  . 4

نویسندگان حوزه 



. گرایـی در ایـن جوامـع شـده اسـت     
از همـین  . عبارت دیگر مرجعیت زور ریشه در جاهلیت تا تمـدن و توسـعه دارد  

هاي نوین امروزي نیـز  
بـه منظـور مطالعـه در ابعـاد امنیتـی      
و در ارتباط به وضعیت انتقـادي  

  .ودمراجعه ش
محمد عابد جابري در مقام تحلیل جامعه جاهلی و نوع تأثیرگزاري نگـرش جـاهلی بـر    
، به نوعی همین ایـده را اظهـار   
تحلیل او از عقـل سیاسـی در جوامـع عربـی حکایـت از آن دارد کـه       
شکل گرفت، اما عقالنیت عرب به 

شاهد تکـوین و  ) ص(
. ظهور رفتارهایی هستیم که با منطق جاهلی تا اسـالمی بیشـتر قابـل تحلیـل اسـت     

اگرچه جابري در مقام تبیین این پدیـده و طبیعـی جلـوه دادن آن ـ و تـا حـدودي       
توان چنین اظهار داشت که جابري در نهایـت بـدانجا   
رسیده که رجعت عرب مسلمان به قواعـد غیراخالقـی جامعـه جـاهلی را پذیرفتـه      

شود که از منظرهاي مختلف بدان توجـه شـده   
گـروي و پیامـدهاي    عددي در حـوزه ایمـان  

گروي از یک الگوي کامالً خردپیشه تا یـک  
الگوي احساسی و ضدعقالنی تغییر ماهیت داده و به همین دلیل موافقان و مخالفان 
 گروي اسالمی به مثابـه موضـوعی کـه در   

نظر اسـت    جهـت  . شـود، مـد
  ).1387؛ عیوضی، 

موضوع مستقل و مهمـی  
اربرد این منـافع قـدرت در سیاسـت    

رسـد کـه هویـت     نظر مـی 
جهت بررسـی مبسـوط   

  .)ـ ب

گرایـی در ایـن جوامـع شـده اسـت      فرهنگ جاهلی، منجر به تکوین اصـول واقـع  
عبارت دیگر مرجعیت زور ریشه در جاهلیت تا تمـدن و توسـعه دارد   به

هاي نوین امروزي نیـز   در مقابل جاهلیت قرار گرفته و فلسفه منظر است که مدنیت
بـه منظـور مطالعـه در ابعـاد امنیتـی      . کننـد  از همین مبنا با زورگویی مخالفـت مـی  

و در ارتباط به وضعیت انتقـادي  ) 1383(زورمحوري در جامعه جاهلی به افتخاري 
مراجعه ش) 1989(فلسفه معاصر نسبت به مرجعیت زور به هابرماس 

محمد عابد جابري در مقام تحلیل جامعه جاهلی و نوع تأثیرگزاري نگـرش جـاهلی بـر    
، به نوعی همین ایـده را اظهـار   )ص(تحوالت اجتماعی پس از رحلت رسول خدا 

تحلیل او از عقـل سیاسـی در جوامـع عربـی حکایـت از آن دارد کـه       . داشته است
شکل گرفت، اما عقالنیت عرب به اگرچه با ظهور اسالم، تحوالت اعتقادي عمیقی 

(لذا متعاقب رحلت رسول خدا . میزان زیادي ثابت مانده بود
ظهور رفتارهایی هستیم که با منطق جاهلی تا اسـالمی بیشـتر قابـل تحلیـل اسـت     

اگرچه جابري در مقام تبیین این پدیـده و طبیعـی جلـوه دادن آن ـ و تـا حـدودي       
توان چنین اظهار داشت که جابري در نهایـت بـدانجا    ؛ اما میتوجیه موضوع ـ است 

رسیده که رجعت عرب مسلمان به قواعـد غیراخالقـی جامعـه جـاهلی را پذیرفتـه      
 ).1384جابري، (است 

شود که از منظرهاي مختلف بدان توجـه شـده    گروي موضوعی فرادینی ارزیابی می
عددي در حـوزه ایمـان  هاي مت و لذا شاهد تکوین و ارائه نظریه

گروي از یک الگوي کامالً خردپیشه تا یـک   از این منظر ایمان. باشیم ناشی از آن می
الگوي احساسی و ضدعقالنی تغییر ماهیت داده و به همین دلیل موافقان و مخالفان 

گروي اسالمی به مثابـه موضـوعی کـه در    در این نوشتار ایمان. خاص خود را دارد
نظر اسـت    اصل عقالنی است و بر بنیاد درك و فهم پذیرفته مـی  شـود، مـد

؛ عیوضی، 1387نژاد،  مهدوي: مطالعه در باب این نظریه رجوع کنید به
موضوع مستقل و مهمـی    موضوع تولید قدرت نرم از درون گفتمان اسالمی و کاربرد آن،

اربرد این منـافع قـدرت در سیاسـت    ک. است که اخیراً بدان عطف توجه شده است
نظر مـی  داخلی و خارجی کشورهاي اسالمی باال بوده و چنین به

جهت بررسـی مبسـوط   (. افزارانه باشد افزارانه بوده تا اینکه سخت قدرت، بیشتر نرم
ـ ب 1387ـ الف؛ 1387افتخاري و همکاران، : ك.در این زمینه ن
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فرهنگ جاهلی، منجر به تکوین اصـول واقـع  
به

منظر است که مدنیت
از همین مبنا با زورگویی مخالفـت مـی  

زورمحوري در جامعه جاهلی به افتخاري 
فلسفه معاصر نسبت به مرجعیت زور به هابرماس 

محمد عابد جابري در مقام تحلیل جامعه جاهلی و نوع تأثیرگزاري نگـرش جـاهلی بـر    . 5
تحوالت اجتماعی پس از رحلت رسول خدا 

داشته است
اگرچه با ظهور اسالم، تحوالت اعتقادي عمیقی 

میزان زیادي ثابت مانده بود
ظهور رفتارهایی هستیم که با منطق جاهلی تا اسـالمی بیشـتر قابـل تحلیـل اسـت     

اگرچه جابري در مقام تبیین این پدیـده و طبیعـی جلـوه دادن آن ـ و تـا حـدودي       
توجیه موضوع ـ است 

رسیده که رجعت عرب مسلمان به قواعـد غیراخالقـی جامعـه جـاهلی را پذیرفتـه      
است 

گروي موضوعی فرادینی ارزیابی می ایمان. 6
و لذا شاهد تکوین و ارائه نظریه

ناشی از آن می
الگوي احساسی و ضدعقالنی تغییر ماهیت داده و به همین دلیل موافقان و مخالفان 

خاص خود را دارد
اصل عقالنی است و بر بنیاد درك و فهم پذیرفته مـی 

مطالعه در باب این نظریه رجوع کنید به
موضوع تولید قدرت نرم از درون گفتمان اسالمی و کاربرد آن،. 7

است که اخیراً بدان عطف توجه شده است
داخلی و خارجی کشورهاي اسالمی باال بوده و چنین به

قدرت، بیشتر نرم
در این زمینه ن
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: ، ویـرایش و بـازخوانی  

در بـاب  ) ره( درآمدي بر نظریه امام خمینی
ه امـام  دانشـگا : ، تهـران 

دانشـگاه  : ، تهـران قدرت نرم و سرمایه اجتمـاعی 

دانشـگاه امـام   : ، تهـران 

، فصلنامه مطالعات راهبردي

: امنیـت جهـانی  لیتـل،  . 

منطق و مبناي راهبردهاي کالن امنیتـی  
  ).بهار و تابستان(، 

  .شیرازه: ، تهران
  .گام نو: عبدالرضا سواري، تهران

دانشـگاه امـام   : ، تهـران 

عـدالت و  ، فرشاد شریعت، 

انتشارات علمـی  : نیا، تهران

، )ع( پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامـون قیـام امـام حسـین    

دو فصلنامه ، »)ره(امـام  

  الف ـ فارسی
، ویـرایش و بـازخوانی  اهللا سـیرت رسـول  . 1375. الدین حاق بن محمد بن همدانی، رفیع
  .مرکز: جعفر مدرس صادقی، تهران

درآمدي بر نظریه امام خمینی: مثابه تعدیل عدالت به«. 1388. افتخاري، اصغر
، تهـران عدالت و سیاست، فرشاد شریعت، »المللی  عدالت ملی و بین

  ).ع( صادق
قدرت نرم و سرمایه اجتمـاعی ). الف( 1387. افتخاري، اصغر و همکاران

  ).ع( امام صادق
، تهـران قدرت نرم، فرهنگ و امنیت). ب( 1387. افتخاري، اصغر و همکاران

  ).ع( صادق
فصلنامه مطالعات راهبردي، »مرزهاي گفتمان نظریه اسالمی امنیت«. 1383. افتخاري، اصغر

  ).پاییز( 3شماره . 7سال 
. الي ـ و ـ آر   کین  ؛ مکفرهنگ امنیت جهانی. 1380. افتخاري، اصغر

  .پژوهشکده مطالعات راهبردي: ، تهرانها رویکردها و نظریه
منطق و مبناي راهبردهاي کالن امنیتـی  «. 1387. سید جواد و مجتبی تویسرکانی زاده، جمعه

، 1، شماره 4، سال دو فصلنامه دانش سیاسی ،»در خلیج فارس
، تهرانسرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. 1384.تاجبخش، کیان 

عبدالرضا سواري، تهران: ، ترجمهاسالمعقل سیاسی در . 1384.جابري، محمدعابد 
، تهـران از نظریه تا عمـل : المللی هاي بین سازمان. 1385.خانی، محمدحسـن  

  ).ع( صادق
، فرشاد شریعت، »الملل جایگاه عدالت در روابط بین«. 1387.خانی، محمدحسن 

  ).ع( دانشگاه امام صادق: ، تهرانسیاست
نیا، تهران باقر صدري: ، ترجمهتاریخ قبل از اسالم. 1380.عبدالعزیز 
  .و فرهنگی
پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامـون قیـام امـام حسـین    . 1359. شهیدي، سیدجعفر

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران
امـام  مداري در رویکرد سیاست خارجی  امنیت«. 1387.عطارزاده، مجتبی 
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