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 المللدر نظریه اسالمی روابط بین الگوی نظم جهانی
 

 *1سید جالل دهقانی فیروزآبادی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چکیده

الملل  اسل   این مقاله درصدد واکاوی مفهوم و الگوی نظم جهانی در نظریه اسالمی روابط بین

  بوده الملموضوع اصلی نظریه اسالمی روابط بین "نظم جهانی عادالنه"استدالل خواهد شد که 

الملل   بله عالوان یلر نظریله ای که نظریه اسالمی روابط بینو در هسته آن جای دارد  به گونه

سیاسی کالن و نظام ماد  به جای توضیح کاش و واکاش واحدهای سیاسی متعام  یا تبیین تأثیر 

که در سلحح  دهد  نظمی  مفهوم و الگویی از نظم جهانی را ارائه میهاآنالمل  بر رفتار نظام بین

  و در سلحح کلارکردی هلاآنساختاری چگونگی آرایش و چیاش کاشگران و الگلوی رفتلاری 

و  هاانسلانآمیز و سپس زندگی سلعادتماد و حیلاط بیبله شرایط الزم برای همزیستی مسالم 

کاد  از این رو  نظلم معالا و مفهلومی توصلیفی  ها لاری و جوامع انسانی را تأمین و تبیین می

یابد که هم ناظر بر چگلونگی سلامان یلافتن کاشلگران در وضلعی  موجلود و هلم می تحلیلی

  معحوف به ای اد شرایط زندگی محلوب جهانی اس 
 

  نق   اسالم  اعتبار   ارزش  عق  المل بیننظریه  نظم  عدال   فحرط  روابط  :واژگان کلیدی
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 قدمهم

شغولی های نظری خاصی دارنلد  بله و دلم هادغدغه المل بینمختلف روابط  یهاهینظر

سلاخته و ررداختله  الملل بیندر حلوزه روابلط  هلاآنای که  به رغم ایاکه همگلی گونه

یکی از ایلن  هاهینظر  اما موضوع محالعه متفاوط و متمایزی دارند  هریر از این اندشده

شلی آن یابی و تملایز بخکه باعث هوی  داردیمموضوعاط را بر دیگری مرجع و مقدم 

؛ مارکسیسلم بلر سلازدیملگرایی جاگ و ماازعه بین کشلورها را برجسلته   واقعشودیم

؛ موضلوع کلانونی نظریله انتقلادی کالدیملداری جهانی تاکید و تمرکز سرمایه عدالتیبی

رهایی از ساختارهای سلحه و سلرکوب نهادیاله شلده در سلحح جهلانی اسل ؛ جامعله 

انگلیسی قرار دارد؛ نوواقلع گرایلی  سلاختار آنارشلیر ی در کانون نظریه مکتب المللبین

  دهدیمرا موضوع محالعه و تحلی  قرار  المل بیننظام 

ی یلا المللبیننیز موضوع و الگوی نظم  المل بیننظری در روابط  یهادغدغهیکی از 

نظلم  تلا کاالدیمتالش  المل بینروابط  یهاهینظرجهانی اس   به بوری که بسیاری از 

را تبیین نمایاد  ولی  با وجود ایلن  تعلداد انلدکی از  المل بینوجود و محلوب در نظام م

ی یا جهانی را به عاوان موضوع اصلی و متغیلر المللبینکه نظم  اندشدهرردازش  هاهینظر

 وابسته تبییای و ها اری در کانون خود قرار دهاد 

جایگاه آن در نظریله اسلالمی  هدف این مقاله واکاوی مفهوم و الگوی نظم جهانی و

موضلوع اصللی  "نظلم جهلانی عادالنله "اس   استدالل خواهد شد که  المل بینروابط 

بوده و در هسلته آن جلای دارد  بله گونله ای کله نظریله  المل بیننظریه اسالمی روابط 

   نظملی کله دردهلدیم  مفهوم و الگویی از نظم جهانی را ارائه المل بیناسالمی روابط 

  و در سلحح هاآنسحح ساختاری چگونگی آرایش و چیاش کاشگران و الگوی رفتاری 

کارکردی شرایط الزم برای همزیستی مسالم  آمیز و سپس زندگی سلعادتماد و حیلاط 

  کادیمو جوامع انسانی را تأمین و تبیین  هاانسانبیبه 

 

 المللبین. مفهوم نظریه اسالمی روابط 1

ای از  عبارط اس  از: م موعه المل بینهوم موسع  نظریه روابط در چارچوب معاا و مف

)ت ربی و فرات ربی( ماحقی  مرتبط و ماس م که دیدگاه نظام مالد دقیقلی را  یهاگزاره
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 ,Burchill and Linklater, 2005: 11-18دهلد )یمارائه  "المل بینروابط "در مورد 

Vasquez, 1992: 834)یه علمی و ت ربلی محلم محلدود و   این تعریف تاها به نظر

  ردیگیمبلکه تعاریف مختلف نظریه غیر ت ربی را نیز در بر  شودینمماحصر 

مختلفی ابراز شده اسل    یهادگاهیدنظریه نیز  "اسالمی "در مورد وصف و ماهی  

قواعد و احکام   هاارزشاین باور اس  که کلیه اصول   بر اکتشافی  -رویکرد استخراجی

در کتاب و سا  به عاوان نفس االمر دین  المل بینجزیی در مورد ماهی  روابط کلی و 

ان شده اس   از این رو  نظریه اسالمی ماهیتی اکتشافی دارد نه ابداعی و تاها اصلول و یب

 -  رویکرد اجتهلادیکادیمدر کتاب و سا  را استخراج  المل بیناحکام ناظر به روابط 

و  الملل بینصول ارزشی  قواعد و احکام کلی مربوط به روابط استاتاجی قائ  به وجود ا

نظم جهانی در کتاب و سا  اس   به گونله ای کله فروعلاط و احکلام جزیلی روابلط 

از اصول و قضایای کلی موجود در کتلاب و سلا  تفریلع و از بریلت اجتهلاد  المل بین

  بلر خلالف دو یسلیتأس(  رویکرد وحدط گرای 1711)جوادی آملی   گرددیماستاباط 

به  المل بین  زیرا  نظریه اسالمی روابط داندیم یسیتأسرویکرد ریشین  نظریه اسالمی را 

صورط متعین  محقت و مدون در کتاب و سا  وجود ندارد؛ بلکه ایلن نظریله از بریلت 

  ابلدییمنظری آن تکوین  یهافرضاسالمی به عاوان ریش  یهاآموزهو  هاگزارهابتااء بر 

اسالمی برگرفته شلده  یهاآموزهو  هاگزارهکه در مقام کشف از  ییهاهیفرضاین حال   با

و توجیله شلود )بلرای محالعله  دییلتأاس  باید در مقام داوری به وسیله شواهد ت ربی 

؛ بسلتان و همکلاران  1731؛ حسای و همکاران  1711؛ گلشتی  1731بیشتر رک: باقری  

  (1731؛ باقری  1731

اس  کله در نوشلتار دیگلری مختصلاط ان را  یسیتأسنویساده تکثر گرایی رویکرد 

الف(  بر رایه ایلن رویکلرد  نظریله ای کله بلر  1731)دهقانی فیروزآبادی   امکردهتبیین 

کتلاب و ) یاسلالممسلتخرج و مسلتابط از نصلو   یهلافرضمبانی فرا نظری و ریش 

کله نظریله اسلالمی روابلط  ییاهلفرضسا ( استوار باشد ماهیتی اسلالمی دارد  رلیش 

و  هلاآموزه  هلاگزارهبه روش عقلی و نقللی )اجتهلادی( از  ابدییمبر آن ابتااء  المل بین

  اما نظریه اسلالمی روابلط گرددیممعارف موجود در کتاب و سا  استاباط و استخراج 

ازگزاره ها نیز فرا نظری و فرات ربی  از سه دسته دیگر  یهاگزاره  عالوه براین المل بین
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توصیفی ت ربه رذیر و ت ربه نارذیر متخذ از نصو  اسالمی  یهاگزاره: شودیمتشکی  

تکلیفلی( متخلذ از -ارزشلی )ت لویزی یهلاگزارهاجتهلادی(؛ ) یعقللبه روش نقللی و 

توصیفی ت ربی  عقللی  و  یهاگزارهنصو  اسالمی به روش عقلی و نقلی )اجتهادی(؛ 

 دییلتأو معارف غیر ماصو  و سایر ماابع و معارف بشری مورد شهودی متخذ از ماابع 

ت ربی  عقلی و شهودی  اعتبار یابی و موجه سلازی نظریله اسلالمی  یهاروشاسالم به 

آن بلا معیارهلا و  یهلاگزارهنیز با توجله بله ماهیل  ت ربلی  عقللی  نقللی و شلهودی 

 یسلیتأسظریه تکثر گرایی   از این رو  نردیگیمصورط  ت ربی  عقلی و نقلی یهاروش

 در مقام کشف  داوری و روش تکثر گراس  

بله ایلن  یدر چارچوب رویکلرد تکثرگرایلی تأسیسل المل بیننظریه اسالمی روابط 

ت ربی و فرا ت ربی ماحقلی همسلاز و  یهاگزارهای از : م موعهشودیمصورط تعریف 

می و مالابع و معلارف غیلر متخذ از ماابع و متون اسال یهافرضمتشک  از ریش  مرتبط

اسالم به روش ت ربی  عقلی  شهودی و نقللی کله دیلدگاه و ایلده  دییتأماصو  مورد 

  بلا توجله بله ماهیل  ت ربلی  داردیمبیان  المل بیننظام ماد دقیقی را در مورد روابط 

ز براسلا  شلواهد یلن هلاآن یو موجه سلاز یابی  اعتبار هاگزارهعقلی  شهودی و نقلی 

 ( 111-111الف:  1731)دهقانی فیروزآبادی   ردیگیمی  عقلی و نقلی صورط ت رب

در چلارچوب هسلتی  الملل بیننظریله اسلالمی روابلط  یهلافرضرلیش  نیترمهم

از: اصال  واقلع  جلوهرگرایی  اصل   اندعبارطشااسی  انسان شااسی و معرف  شااسی 

یق  ربحی و فقر ذاتی انسان  علی   اص  توحید  اص  عدال   اصال  فرد و جامعه؛ حق

ماهی  روحانی و جسمانی انسان  اصال  فحلرط فلردی و اجتملاعی انسلان  اختیلار و 

عاملی  انسان و جوامع انسانی؛ امکان شااخ   تکثر متعلقاط مادی و غیرمادی شااخ   

شلااخ   یهلاروشتکثر مراتب و ماابع شااخ   تکثر معیارهای اعتبار و داوری  تکثلر 

 ب(  1731ی فیروزآبادی  )دهقان

 

 ماهیت و هدف. 2

یر نوع نظریه سیاسی اس   این نظریله نیلز مانالد سلایر  المل بیننظریه اسالمی روابط 

سیاسی به بور عام بر چیستی و چگونگی زندگی محلوب و سلعادط بشلری  یهاهینظر
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مقام تبیین ی  چه در المللبین  هدف نظریه سیاسی کادیمدر سحح جهانی تأکید و تمرکز 

و چه توجیه و توصیه  راسخگویی به ررسش اساسی چیستی و چگونگی زندگی محلوب 

ی متضمن سله موضلوع و مسل له اصللی اسل : المللبیناس   از این رو  نظریه سیاسی 

تعیین  تشخیص و تبیین نظم جهانی موجلود و چگلونگی اسلتقرار و اسلتمرار آن؛ دوم  

نظم جهانی موجود در تحقت و تلأمین  موفقی  و ناکامیارزیابی و داوری در مورد میزان 

زندگی خوب و حیاط بیبه برای بشری ؛ سوم  ترسیم و تعیین نظم جهلانی محللوب و 

چگونگی انتقال از نظم موجود به نظم محلوب از بریت تدوین قواعد  تأسلیس نهادهلا و 

 سلازدیملراهم مشترک انسانی که شرایط زندگی خوب را ف یهاارزشتثبی  ها ارها و 

 ( 713-711: 1731)رنگر  

تبییای اثباط گلرا  بلی بلرف   یهاهینظری  برخالف المللبینباابراین  نظریه سیاسی 

ای که علیرغم تلالش بلرای تبیلین نظلم موجلود خاثی و عاری از ارزش نیس   به گونه

ف زندگی سعادتمادانه و حیاط بیبه بشلر خاثلی و بلی بلر یهاآرمانجهانی نسب  به 

زنلدگی  یهلاآرمان  بلکه به عاوان یر نظریه کمال گرا در ری تحقت و ارتقلای باشدینم

سعادتمادانه انسان در عرصه جهانی اس   این امر نیز مستلزم ترجیح یلر نلوع از نظلم 

  هلدف گلرددیملکمال انسلانی ما لر  یهاآرمانجهانی بر نوع دیگر اس  که به تأمین 

ارزشلی  –عیای و اخالقلی یها یواقعو داوری در مورد  ی کشفالمللبیننظریه سیاسی 

(  11-61: 1731ی اسل  )رووط  الملللبینزنلدگی  ییعای هس  ها و بایدها و نبایدها

چون هر دو دسته از حقایت و واقعیاط خارجی و نفس االمری و هم چالین اعتبلاراط و 

 ( 6-107: 1713زدی  )مصلبا  یل رندیگیمو باید و نبایدها متعلت شااخ  قرار  هاارزش

نیز ماهی  و هدف ها اری  تبییای  تکلویای و  المل بیناین رو  نظریه اسالمی روابط  از

  سازدیمانتقادی دارد که آن را از نظریه علمی ت ربی صرف متمایز و متفاوط 

 

 انگاره کانونی: نظم جهانی عادالنه .3

اس  که یلر هسلته کلانونی  هاانگاره و هادهیااز  ینظام  المل بیننظریه اسالمی روابط 

  یلر ایلده و الملل بینروابلط  یهاهیلنظردارد  در هسته مرکزی این نظریه  ماناد سایر 

دیگلر  یهاهیلنظراز  و دهلدیملانگاره کالن قرار دارد که سرش  جوهری آن را تشکی  
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ظریله ای که این انگلاره بلزره هویل  دهالده و تعلین بخلش ن  به گونهسازدیممتمایز 

بوده و تصور و تلقی آن به عاوان یر نظریله مسلتق  و متملایز  المل بیناسالمی روابط 

شااساامه و هوی  هر نظریه مستق  و اصی     چونسازدیمرذیر را امکان المل بینروابط 

انگاره کلالن نظریله روابلط ، وابسته به یر ایده بزره اس   برای نمونه المل بینروابط 

جامعله  "ه مکتلب انگلیسلییلو ایده بلزره نظر "صلح دمکراتیر "ریکایی آم المل بین

 ( Qin,2005:2002 Callahan ;6-4باشد )یم "المل بین

اسل   ایلن  "نظم جهانی عادالنله "نیز المل بینانگاره کانونی نظریه اسالمی روابط  

انی و ایده کالن نیز برخاسته و ناشی از یر مس له ومشکله بزره اس  کله جامعله جهل

 "بشری  با آن روبرو اس   این مشک  بزره  به مثابه هسلته مرکلزی نظریله اسلالمی  

در راسل  و بله عالوان راه  "نظم جهانی عادالنه "اس  که ایده اصلی  "جهانی عدالتیبی

به عاوان ایده و انگاره کالن نظریه اسالمی  "نظم جهانی عادالنه "  ردیگیمح  آن شک  

ی موجلود در نظلام الملللبینناعادالنله نظلم  "واقعی  "اص  بازنماییح المل بینروابط 

ی یر رویداد اجتملاعی در المللبین عدالتیبی  واقعی  باشدیمبازنمایی و معاایی اسالم 

 آملدهسحح جهانی اس  که مورد التفاط و عاای  قرار گرفته و به صورط یر مس له در 

و انضلمامی حاصل  برآیالد  "واقلع املر "ان جهانی بله عالو عدالتیبیاس   از این رو  

: 1731 الهلام گرفتله از: فیرحلی ) باشلدیم رویدادهای نا عادالنه واقعی و آگاهی انسانی

جهلانی تکلرار شلده و قابل  ببیعلی سلازی  علدالتیبیاز ان ا که واقعیل  (  173-171

   در آمده اس المل بینبه صورط مس له اصلی نظریه اسالمی روابط  باشدینم

باابراین  جهان بیای اسالمی  به عاوان عاصر قوام بخش جزء متافیزکی نظریه اسالمی 

موجلود را بله صلورط متملایزی از  المل بیندر نظام  عدالتیبی  مشک  المل بینروابط 

تعریلف کلرده و راه حل  متفلاوتی نیلز بلرای آن ارائله  المل بینروابط  یهاهینظردیگر 

؛ شلودینملی ناشلی المللبینموجود  یها یواقعاره کانونی تاها از   زیرا  این انگدهدیم

در  "جهللانی عللدالتیبی "گرفتلله از درک و فهللم مسلل له واقعللی نشللأطبلکله ایللن ایللده 

  باشدیمچارچوب نظام بازنمایی خا  اسالم 

را  "جهلانی علدالتیبی "نظام بازنمایی اسالم اس  که نوع راس  و راه ح  مشلک   

را ممکن و برخی دیگر را ناممکن و حتی غیرقابل   هاآنیف کرده بعضی از تعیین و تعر
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در نظریله اسلالمی روابلط  "نظم جهانی عادالنه"  از این رو  انگاره کالن سازدیمتصور 

موجود از یر سلو و  المل بیندر روابط  "عدالتیبی"از واقعی   متأثر  ناشی و المل بین

عاایی و بازنمایی اسالم از سوی دیگلر اسل   چلون  چگونگی درک و فهم آن در نظام م

و متلافیزکی/  (یت رب) یماداز دو جزء فیزیکی/  المل بینهسته مرکزی هر نظریه روابط 

به مثابله یلر چلارچوب  ی( تشکی  شده اس   جزء فیزیکی/ت ربیفرا ت رب) یاانگاره 

حلالی کله جلزء    درشلودیمبرای ررسشگری درجه اول به جهان مادی مرتبط و مربوط 

  ماناد چارچوب مفهلومی درجله دوم بله جهلان ذهالی و نظلری یمتافیزیکی و فرات رب

 ( ,Qin 39:2010باشد )یممربوط و معحوف 

درجه دوم  همانگونه که توضیح داده شد  در ارتباط بلا مبلانی فرانظلری  یهاررسش

و روش نظریه اسالمی اس  که به مباحلث و مسلائ  هسلتی شااسلی  معرفل  شااسلی 

  در ایا لا  المل بینروابط  یها یواقعدرجه اول ناظر بر  یهاررسش  رردازدیمشااسی 

ماهی  نظم جهانی در سحح ت ربی و عیای اس   همانگونله کله الکسلاندر ونل  بیلان 

فرانظلری  یهاررسلشت ربی درجه اول خواسلته یلا ناخواسلته بله  یهاررسش  داردیم

  (3-11: 1731ن   و) خورندیموند یدرجه دوم ر

 یهلاگزارههسته مرکزی نظریه اسالمی بله ارائله  یبر این اسا   جزء فیزیکی/ت رب

؛ در حالی که جلزء ان امدیماصلی در مورد نظم جهانی واقعی موجود در بیرون از ذهن 

ی  هلاگزاره  افکادیممتافیزیکی و فرات ربی جوهر و بایادهای فرانظری این نظریه را ری 

فته از جزء فیزیکی هسته کانونی نظریه مبتای بر ت ربیاط عملی در یر شرایط گر نشأط

که حتی ممکن اس  قابلیل  راسلتی آزملایی و  باشدیمزمانی و موقعی  مکانی خاصی 

ناشی از جزء متافیزیکی  محصول نظلام  یهادهیاابحال رذیری ت ربی نیز داشته باشد  اما 

قابلی  وارسی و آزملون ت ربلی عیالی را ندارنلد   معاایی و بازنمایی اسالمی هستاد که

ی فکری در ارتباط بلا واقعیل  هسلتاد وللی از آن سرچشلمه  هاانگارهزیرا  اگرچه این 

  شوندیماسالمی استخراج و استاباط  یهاآموزهو  هاگزاره؛ بلکه از ماابع  رندیگینم

کی هسته مرکزی نظریله ارتباط تاگانگ و تعام  وثیقی بین دو جزء فیزیکی و متافیزی

در سلحح  علدالتیبیوجود دارد  به گونه ای کله وقتلی مشلکله  المل بیناسالمی روابط 

تا آن را به صورط مسل له ای کله  افتدیم  جزء فیزیکی نظریه به کار کادیمجهانی بروز 
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یلن ی بله االملللبین علدالتیبینیاز به راه ح  دارد بازنمایی کاد  اما هاگامی که واقعیل  

گونه به عاوان یر مس له بازنمایی شد  وارد داالن جلزء متلافیزیکی و انگلاره ای هسلته 

تا به ررسش اساسی چگونگی درک  فهم  تفسیر و سپس ح  ایلن  شودیممرکزی نظریه 

  در اثلر ایلن کلارکرد مکمل  و (Qin 40 :2010الهام گرفتله از )مشک  راس  داده شود 

  شلودیملساخته و ررداخته  المل بینه اسالمی روابط محلوب این دو جزء اس  که نظری

از علم دیای که به تفکیر معرف  فرانظلری از معرفل   هاقرائ لذا  بر خالف بعضی از 

   بین این دو سحح از معرف  تعام  قوام بخش وجود دارد اندقائ واقعی 

ماظور آن  دیآیمسخن به میان  المل بیناز این رو  زمانی که از نظریه اسالمی روابط 

را بله  "جهلانی علدالتیبی "هسته مرکزی این نظریله یاس  که اوالً  جزء فیزیکی/ت رب

؛ ثانیلاً  کالدیمتبدی  شده اس  بازنمایی  المل بینعاوان یر واقعی  که به مس له روابط 

و انگاره ای هسته این نظریه درک و فهم متملایز و متفلاوتی از  یجزء متافیزیکی/فرات رب

نمونله   یبلرا   به گونه ای که دهدیماز این مس له ارائه  المل بینروابط  یهاهینظرایر س

وللی  داندیم "عدالتیبی "را  المل بیناگرچه نظریه مارکسیستی نیز مس له اساسی روابط 

درک و فهم و چگونگی بازنمایی آن در نظلام معالایی و بازنملایی مارکسیسلم کلامالً بلا 

را ناشی از نظام سلرمایه داری  "جهانی عدالتیبی" را  مارکسیسمیس   زاسالم متفاوط ا

بلر خاسلته از  یهلافرضش یو و رل هامفروضه  این تفاوط ناشی از ان اس  که داندیم

روابلط  یهاهیلنظرجزء متافیزیکی هسته مرکزی نظریه اسالمی مستق  و متمایز از دیگلر 

 از جمله مارکسیسم اس   المل بین

         

 ماهیت و مقومات نظم جهانی عادالنه. 4

تعریلف  توانیم  نظم جهانی عادالنه را به این صورط المل بیندر نظریه اسالمی روابط 

  هلاارزشالگوی زندگی و فعالی  اجتماعی فحری بشر بر رایله اهلداف  مصلالح  "کرد: 

در  هاانانسلفحلری  یهااسلتحقاقمشلترک کله اسلتعدادها و  ینهادهلاحقوق  قواعد و 

  از این رو  الگوی اسالمی نظلم جهلانی "کادیم نیتأمچارچوب سعادط ک  بشری  را 

عادالنه  فحری  جهان روا و جهان گیر اس  که بر رایه عاملیل  و مشلارک  کلیله افلراد 

  ایلن نظلم فحلری جهلان شلمول  بلر خلالف نظلم ابدییمبشر در سحح جهان استقرار 
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 لزوملاًی نیس   به گونله ای کله اسلتقرار نظلم جهلانی ی  متضمن دول  محورالمللبین

ملل  بله  -مستلزم زندگی اجتماعی بشر در چارچوب سامان و سلازمان سیاسلی دولل 

  نظلم جهلانی باشلدینملعاوان تاها اجتماع و جامعه سیاسی ممکلن و مشلروع انسلانی 

در معحوف به حیاط اجتماعی نوع بشر و جامعه فراگیر انسانی اسل  کله ممکلن اسل  

 مل   ماناد ام   گرد هم آیاد  -اجتماعی دیگری غیر از دول  یهاگروه

  الملل بینروابلط  یهاهیلنظراز این رو  نظم جهانی در نظریه اسالمی  مانالد سلایر 

نللاظر بللر  (Bull و 1111: 10-11؛ 711 -716: 1731)بللرای نمونلله باگریللد بلله: رنگللر  

ی و ببیعی جهان بشلری  اسل  کله چگونگی بازسازی و تحقت وحدط و کلی  تکویا

دچار تشت  و تفرق شده اس   چون دین مبین اسالم به وحدط نوعی انسان قائ  اس   

اولیه و ببیعی کله دارنلد   یهاتشخصو  هاتفاوطبه گونه ای که کلیه افراد بشر به رغم 

 (  ایلن161: 1713بسیاری نیز برخوردارنلد )مصلبا  یلزدی   یهاشباه از اشتراکاط و 

کله بلر حسلب  باشلدیمل هاانسلانوجوه اشتراک ناشی از حقیق  واحد و مشترک همه 

 یهلاگروهو افراد مختللف کله در  هاانسان  به بوری که گرددیمفحرط انسانی تعریف 

همگی فحرط واحدی دارند که  اندافتهیگوناگون ت مع و تشک   یهافرهاگاجتماعی و 

  وحلدط نلوع بشلر و حقیقل  هاسل آن حقیق  مشترک و قوام بخش انسلانی  همله

 یآلتلفحلره ا   "سلوره روم بیلان شلده اسل :  70 هیلآبه روشلای در  هاانسانمشترک 

لخلق اهلل...؛ فطرت خلق و مردم بر فطرت الهی آفریده شدده فحرالاا  علیها ال تبدی  

عمومیل  و شلمول فحلرط  "ز این آیه. ا"است و هیچ تبدیلی در خلق خدا راه ندارد

حقلایت  "انسان و به تبع آن عدم  "واقعی  فارد و نوع واحد "و "هاانسانب  به همه نس

؛ جلوادی آمللی  11: 1731جوادی آملی  شود )یمبشر استاباط  "گوناگون و انواع متعدد

1713 :111 ) 

 

 اهداف و مصالح مشترک انسانی .4-1

اهیتی اجتماعی و ها اری   مالمل بینالگوی نظم جهانی عادالنه درنظریه اسالمی روابط 

دارد که در چارچوب یر جامعه جهانی جهان گیر و فراگیر انسانی واحد بر رایه فحلرط 

اجتماعی انسان  اهداف  مصالح  ها ارها وارزش های انسانی  حقوق تکویای و فحلری  
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  بله بیلان ابلدییمسازگار با فحرط انسلانی اسلتقرار و اسلتمرار  ینهادهاقانون  قواعد و 

گر  نظم جهانی عادالنه مستلزم وجود یر جامعه جهانی واحد انسانی اس  کله خلود دی

 باشدیممتضمن عااصر ومقوماط فراگیر و جهان روا 

موضوعاط و مسائ  نظم جهانی و جامعه جهانی  ماشاء  اهلداف و  نیترمهمیکی از 

حراری و سه دیدگاه نظلری ببیعلی  اضل یماافع زندگی اجتماعی انسان اس   به بور کل

انتخابی در مورد ضرورط جامعله و هلدف زنلدگی اجتملاعی انسلان  از جملله از نظلر 

ه اضلحرار  زنلدگی ی(  بر رایه نظر711: الف 1710  یمحهر)فالسفه اسالمی  وجود دارد 

معلول و محصول جبر زیستی و نیازهای معیشلتی  یاجتماعی و شک  گیری جامعه انسان

آوردن نیازهای ضروری حیاط خود که به تاهایی از عهلده برای بر  هاانسانانسان اس   

تا بلا همکلاری دیگلران ایلن  کاادیمبه ناچار زندگی اجتماعی را انتخاب  دیآینمآن بر 

امایل   نیتلأمبلرای  هاانسلانحوائج را بر آورده سازند  تشکی  جامعه و دول  توسلط 

گرایلی ت للی یافتله اسل   و درنظریه واقلع کادیمفردی که توما  هابز به آن تصریح 

  باشدیمنمونه بارز این دیدگاه 

هرچه بیشتر و بهتلر مالافع فلردی خلود بله  نیتأمبرای  هاانسانببت نظریه انتخابی  

  چلون افلراد بله ایلن نتی له رردازندیمزندگی اجتماعی روی آورده و به تشکی  جامعه 

ماافع بیشتری برای آنان  و کسب نیتأمکه در چارچوب گروهی واجتماع امکان  رسادیم

در نظریه لیبرالیسم که به نظم جهلانی  توانیموجود دارد  ت لی این رویکرد به جامعه را 

 به خوبی مشاهده کرد  شودیممافع  محور ما ر 

نظریه استخدام عالمه بباببایی تلفیقی از نظریه اضحراری و اناخابی اس   زیرا  وی 

 نیتلأمبله  هاانسلانو شک  گیری جامعه را گلرایش از یر سو  ماشاء زندگی اجتماعی 

  ج 1611بباببایی ) ردیگیم نشأطکه از خوی ببیع  استخدام آنان  داندیمماافع مادی 

از آن ا که انسان به رغم می  اولیله خلود بله  کادیم(  از سوی دیگر وی تصریح 111: 1

  ج 1611)بباببلایی  شلودیم  از آن به اضحرار یاد دهدیمناچار به زندگی اجتماعی تن 

1 :111 ) 

  گرایش شودیمبر اسا  نظریه ببیعی که نظریه مدنی الحبع بودن انسان نیز خوانده 

انسان به زندگی اجتماعی و تشکی  جامعه اقتضای ببیع  و فحلرط انسلان اسل   ایلن 
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دیدگاه  بر خالف نظریه ای که زندگی اجتماعی انسان را معلول ببیعل  مافعل  بللب 

  تشکی  جامعه انسانی را حاص  گرایش فحلری داندیمسان یا ناشی از جبر و اضحرار ان

که در متن خلقل  و آفلریاش وی سرشلته شلده  کادیمانسان به زندگی اجتماعی تلقی 

 اس  

کله  شودیمو معاد نیز چاین استاباط  مبدأصدرا به ویژه در کتاب  مألاز بررسی آراء 

  به گونه ای کله از داندیما به مثابه فحرط اجتماعی انسان وی مدنی الحبع بودن انسان ر

اجتماعی را برای برآوردن نیازهای زیستی و معیشلتی  یر برف تشکی  جامعه و زندگی

  از سوی دیگر وی (11: 1731؛ لر زایی  111؛ 1711صدرالمتالین  ) راداردیمضروری 

جتملاعی و جامعله انسلانی کمال و تکام  انسانی و نوع بشر را در چلارچوب زنلدگی ا

 ( 110همان:) داندیمامکان رذیر 

استاد محهری نیز مدنی الحبع بودن انسان را در چلارچوب نظریله فحلرط تعریلف و 

  به نظر وی می  انسان به زندگی اجتماعی و تشکی  جامعه در متن آفریاش کادیمتبیین 

شتی و ماافع شخصلی خلود نیازهای معی نیتأمو فحرط وی نهفته اس   انسان تاها برای 

  بلکه وی برای شکوفا کردن و محقت ساختن استعدادها آوردینمبه زندگی جمعی روی 

 هاانسانفحری خود نیز به شک  گیری جامعه نیازماد اس   چون  خداوند  یها یقابلو 

ه و استعدادهای مختلفی آفریده اس  که فحرتاً به یکدیگر وابست ها یقابل  ها یظرفرا با 

و نیازمادند  به گونه ای که شکوفایی استعدادهای نوع بشر در قالب جامعه انسانی محقت 

  از این رو  تکام  و کمال نوع بشر مستلزم حیلاط اجتملاعی اسل  کله ماشلاء گرددیم

: 1713 ؛ مصبا  یزدی 110: 1ج  1711محهری باشد )یمگرایش انسان به تشکی  جامعه 

 17توضیح ماشاء زندگی اجتملاعی انسلان بله آیلاط  یبرا نظریه فحرط دییتأدر (  101

  شودیمقرآن کریم استااد  سوره زخرف  71سوره فرقان  و  16سوره ح راط 

مختلفی که در مورد ماشاء و ضرورط حیاط اجتماعی و جامعه  یهاهینظراز بررسی 

نیسلتاد   نتی ه گرف  که دیدگا ه های مختلف مانعله ال ملع توانیمانسانی وجود دارد 

گرایش انسان به حیاط اجتملاعی  یهازهیانگیکی از عل  و  هادگاهیدزیرا  هریر از این 

  در حالی که جامعه انسانی دهدیمو تشکی  جامعه را برجسته ساخته و مورد تاکید قرار 

ممکن اس  حاص  برآیاد م موع این عوام  و انگیزه باشد  با این وجود  همانگونه کله 
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  ماشاء زنلدگی اجتملاعی و داردیمسوره زخرف آشکارا بیان  71ه ویژه آیه آیاط فوق ب

جامعه انسانی فحرط اجتماعی انسان اس   به گونه ای که سایر مبانی و مقوماط جامعله 

و ها ارهای مشترک  حقوق و قواعلد مشلترک و مالافع مشلترک  هاارزشجهانی ماناد 

 توجیه و تبیین نمود  توانیمخوبی  انسانی را در چارچوب فحرط اجتماعی انسان به

 

 فطری مشترک یهاارزش .4-2

و  هلاارزشیکی از مقوماط و عااصلر تشلکی  دهالده جامعله و نظلم جهلانی عادالنله  

جهلانی و اسلتقرار  ها ارهای مشترک انسانی اس   به گونه ای که تصور و تعین جامعه

مشلترک بلین اعضلای آن  و ها ارهای هاارزشمشروع و جهانشمول بدون  ینظم جهان

و  هلاارزشمختلف و حتی متعارضی در ملورد مبالا و ماشلاء  یهادگاهیدممکن نیس   

 ها ارهای انسانی الزم برای شک  گیری جامعه انسانی واحد وجود دارد 

در سه  توانیماخالقی و حقوقی را  یهاارزشموجود در مورد خاستگاه  یهادگاهید

تقسیم کرد که به ترتیب تکلوین  شلرع و اعتبلار را ماشلاء  دسته ذاتی  شرعی و اعتباری

که حسلن و  داندیمرا خیر و شر تکویای  هاارزش  رویکرد تکویای  ریشه دانادیم هاآن

ع  مدار  ماناد ی(  رهیاف  شر101-103: 1713مصبا  یزدی  )قبح واقعی و ذاتی دارند 

را اوامر و نلواهی الهلی و  هاارزشاشاعره  به حسن و قبح شرعی باور داشته و خاستگاه 

  راداردیمشرعی 

  با این وجلود  اعتبارگرایلان داندیم هاانسانرا ناشی از اعتبار  هاارزشاعتبارگرایی   

در مورد مرجع اعتبار و دوس  داشتن و دوسل  نداشلتن اخلتالف نظلر دارنلد  نسلبی 

جتماعی دارند که بر رایه توافت ماهی  و اعتبار ا هاارزشگرایان ارزشی بر این باورند که 

نسلبی بلوده و تلابعی از  هاارزش  از این رو  رندیگیمشک   هاانسانو قرارداد اجتماعی 

و ما به ازاء خارجی نداشته و  باشادیمشرایط اجتماعی  فرهاگی  زمانی و مکانی خا  

 ( 167: 1713سروش  )صرفاً ابداعی و اختراعی هستاد 

رگرایان  احساسلاط ناشلی از نیازهلای ببیعلی ثابل  انسلان را گروه دیگری از اعتبا

  نظریه ادراکاط اعتباری عالمه بباببلایی نمایالده دانادیم هاارزشماشاء و مرجع اعتبار 

(  در چارچوب ایلن 173: 1ج  :1711بباببایی  )بارز این نوع اعتبارگرایی ارزشی اس  
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به اقدام ملی زنلد کله در او احسلا   نظریه  انسان برای رفع نیازهای ببیعی خود دس 

  شودیم هاارزشکه ما ر به اعتبار  آوردیمدوس  داشتن یا دوس  نداشتن را به وجود 

از این رو  بر خالف نسبی گرایی  ایلن نلوع اعتبلار گرایلی متضلمن و مسلتلزم نسلبی  

ازاء اسل  کله ملا بله  ینیس   چون  اوالً  خاستگاه این اعتبارهلا املور تکلویا هاارزش

  ثانیاً  این اعتبارها ریشله در نیلاز ثابل  و دائملی باشدینمخارجی دارد و صرفاً ابداعی 

ببیع  انسان دارد که در شرایط و بسلترهای اجتملاعی و فرهاگلی دسلتخوش تغییلر و 

  ثالثاً  خوبی و بلدی یلا حسلن و قلبح  کادیمتغییر  هاآنو تاها مصادیت  شودینمتحول 

رلیش از ورود بله جامعله آن را بلر حسلب  هاانساناجتماع هستاد که اعتباریاط ریش از 

: 1731   نصلری 101-101 ؛ 161-161: 1733 عللم الهلدی کاالد )یملضرورط اعتبار 

717-711   ) 

  دانادیمرا فحرط انسانی  هاارزشسومین دسته از اعتبارگرایان ماشاء و مرجع اعتبار 

تابعی از دوس  داشلتن و  هاارزشرو آن یو ربه نظر فحرط گرایان  اگرچه حسن و قبح 

 باشدیمفحری و علوی  "من "ن دو فحرط یا یدوس  نداشتن انسان اس  اما خاستگاه ا

سفلی و حیوانی  از این رو  از آن ا که فحرط حقیق  مشلترک و قلوام بخلش  "من"نه 

ختللف    افرادبشر در شرایط زمانی و مکلانی و اجتملاعی و فرهاگلی مهاس انسانهمه 

استاد محهری از جمله افرادی اسل   کاادیماعتبارهای واحد و یکسانی را لحاظ و ای اد 

در چلارچوب  کالدیمتالش  ی  به گونه ای که وهاس ارزشکه قائ  به این نوع اعتبار 

نظریه اعتباریاط عالمه بباببایی در مورد ادراکاط اعتباری  جهانشمولی و جهان روایلی 

 ( 706: 1؛ ج 1711محهری  )را ثاب  کاد انسانی  یهاارزش

و  هلاارزشو صفاط ذاتی نوع انسان خاسلتگاه  هایژگیوباا براین  فحرط مشترک و 

و نظلام  هلاارزش  ایلن سلازدیملنظام ارزشی واحد برای جامعه و نظم جهانی را فراهم 

 نشلأطارزشی از آن ا که از فحلرط و وجلوه اشلتراک تکلویای و ذاتیلاط نلوع انسلان 

و نظام ارزشی  هاارزش نیا   از این رو اندثاب   فرازمانی و فرامکانی و محلت و رندیگیم

هیچ مخالف  و تعارضی با ذاتیاط و ببیعل  جواملع انسلانی مختللف نداشلته و مبالای 

 یهلاارزشدر نتی ه (  163-161: 1713 مصبا  یزدی ) آورندیمرا فراهم  هاآنوحدط 



11 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطططماره   دومدوره 

شماره پ طاپ   اول 

  1931سوم  بهار 

 
 

  نظم جهلانی را ین  تداوم و تثبیتکو یو اخالقی الزم برا فحری مشترک شالوده معاوی

  سازدیممهیا 

انسانی جهانشمول بله معالای نفلی و انکلار وجلود  یهاارزشماشاء و مباای فحری 

غیر فحری در جوامع انسانی نیس   چون همانگونه که فحلرط و ملن عللوی  یهاارزش

بر خاسلته از  یهاارزشیز ماشاء انسانی اس   من سفلی و حیوانی ن یهاارزشخاستگاه 

و جواملع  هاانسلان  به گونه ای که احتملال بلروز اخلتالف نظلر باشدیمهوی و هو  

 فحری وجود دارد  یهاارزشدر مورد مصادیت  یانسان

 

 حقوق فطری مشترک .4-3

یکی دیگر از ارکان جامعه جهانی برای ری ریزی شالوده معاوی و اخالقلی نظلم جهلانی 

بلا توجله بله ایاکله (  111-111: 1710   یلحقوق مشترک اعضای آن اس  )کعادالنه  

  متضلمن و مسلتلزم مبالای هاس انسانجامعه جهانی مورد نظر اسالم در برگیرنده کلیه 

حقوقی جهانشمول و جهان رو اس  که حقوق و تکالیف همه افلراد بشلر را تضلمین و 

السویه و بی قید شلرط افلراد از آن  نماید  حقوقی که امکان و اجازه عضوی  علی نیتأم

گرفتله از جامعله  نشلأطدر غیر این صلورط نظلم جهلانی  را بدهد  اندانسانجه  که 

 جهانی دارنده عاصر جهان شمولی  مشروعی  و معاوی  نخواهد بود 

قوام بخش آن از  یهاارزش  چون جامعه جهانی و المل بیندر نظریه اسالمی روابط 

  مباای حقوقی نظم جهانی مشروع و اخالقی نیز از شودیمناشی  هاانسانفحرط مشترک 

ن نظم جهانی مشروع و معاوی حقوق فحلری ی  از این رو  مباای اردیگیم نشأطفحرط 

اس   حقوق فحری در خلقل  و فحلرط انسلان ریشله دارد و از اعتبلار ذاتلی وواقعلی 

و  هاس انسانوضع و قرارداد برخوردار اس   حقوق فحری از آن ا که مستق  از اعتبار  

  چون حقوق فحلری بلر خلالف شودیمخاستگاه ببیعی دارد حقوق تکویای نیز خوانده 

  از رابحه انسلان بلا ببیعل  ناشلی هاس انسانحقوق موضوعه که تابع وضع و قرارداد 

)محهلری   باشلدیملکه از روابط غایی موجود در ببیع  و خلق  قاب  کشلف  شودیم

1607 :161- 171 ) 
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خلت لکم فلی االرض جمیعلاً؛ خداونلد هلر آنرله در  "دیفرمایمچاانکه قرآن کریم 

(؛ و لقد مکااکم فی االرض و جعلاا لکلم 11سوره بقره آیه )"زمین اس  برای شما آفرید

 ییهلاموهب معایش  ؛ ما شما را در زمین مستقر کردیم و در این زمین برای شلما  هایف

(  از این رو  اسلتعدادهای 10اعراف آیه ) "ش و زندگی شماس    قرار دادیم که مایه تعی

فحری انسان که حتی به فعلی  نیز نرسیده اس  بر حت تکویای و فحری او داللل  دارد 

 (   131: 1716 که در متن خلق  وآفریاش وجود دارد )محهری 

 هلایگلژیوحقوق فحری و تکویای که مباا و زیر باای نظم جهانی قلرار دارد از ایلن 

برخوردار اس : اول  الزمه ببیع  انسان بوده و در فحلرط و سرشل  او نهفتله اسل ؛ 

از ان  هاانسلاندوم  جهانشمول و فرازمانی و فرامکانی و ثاب  و دائمی اس ؛ سوم  همه 

به بور مساوی از آن برخوردارند؛ چهارم  قاب  رفع و سلب از انسلان  اندانسانجه  که 

را از خلود سللب نمایالد؛  هلاآننیز حت ندارنلد  هاانسانتی خود نیس   به بوری که ح

را م  ریشا اجتماعی اس  که قب  از شک  گیری جامعه و تعام  اجتملاعی بلرای انسلان 

ع  اسل ؛ هفلتم  حقلوق فحلری علین ی؛ ششم  مقدم بر قانون شرع و شرابدییمتحقت 

وجلود نلدارد )محهلری  ن دو هیرگونه دو گانگی و تعارضی یحقوق الهی اس  و بین ا

 ( 10-30: 1731 یتوسل ؛601-1731:6011؛ نصری 111:ق 1607

 

 . قواعد و نهادهای مشترک4-4

مشترک اسا  تدوین و تاظیم قواعد و نهادهای مشترک را رایه ریزی  یهاارزشماافع و 

ارکان و مقوماط جامعه جهانی و نظم جهانی عادالنه اسل    نیترمهمکه یکی از  کاادیم

ه گونه ای که تصور جامعه جهانی انسانی بدون قواعد و قوانین رفتاری و عمللی بلرای ب

اعضاء قاب  تصور و تعین نیس   از این رو  رابحه این همانی بین نظم جهانی و قواعد و 

مقرراط و نهادهای جامعه جهانی وجود دارد  زیلرا  نظلم جهلانی چیلزی جلز قواعلد و 

که امور مربوط بله هلدف و خواسل  مشلترک جملع مقرراط تکویای و تاظیمی نیس  

انسانی را سامان و سلازمان داده و جامعله جهلانی را بله صلورط قلالبی بلرای فعالیل  

  قانونمالدی نیلز چیلزی (111: 1731رنگلر  کاد )یمتعریف و تعیین  هاانساناجتماعی 
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 سل ینو ها ارهلای مشلترک  هلاارزشفراتر از رفتارهای تکراری و هدفماد مبتای بلر 

  (11-17: 1711سروش  )

قواعد و قوانین اجتماعی قوام بخش نظم جهلانی در اثلر تکلرار و تثبیل  در سلحح 

  بله گونله ای کله دهادیمجهانی به صورط عادط در آمده و نهادهای جهانی را تشکی  

  قواعد و قوانین دیریاه و تثبی  شده یلا هاعادطنهادهای جهانی به مثابه م موعه ای از 

این رو  نهادهای جهانی م موعه  از  Hanks,1986)) حه ای در جامعه جهانی هستادراب

ای از قواعد مرتبط و مستمر رسمی و غیر رسمی هستاد که رفتارهای خاصی را توصلیه 

و فعالیل  را محلدود ومقیلد و بله انتظلاراط اعضلای جامعله شلک   هاکاش و ت ویز 

کاالد یملبلازی را تعیلین و تعریلف   نهادهلا قواعلدی هسلتاد کله چگلونگی دهالدیم

(Keohane,1989:3)  

  نهادهای اولیه  آن دسته از شوندیمنهادهای جهانی به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم 

که ماهیتی تکویای داشلته و جامعله جهلانی اعضلای آن را قلوام بخشلیده و  اندیینهادها

 ( الملل بینلله و حقلوق علدم مداخ)  یلحاکم  کاالدیملاهداف آن را تعریف و تعیین 

اتحادهلا  )بلزره  یهاقلدرطدو و چاد جانبه(  ملدیری  ) یپلماسیدمرزها(  ) نیسرزم

حت تعیین سرنوش   حاکمی  مردمی  و دمکراسلی(  )جاگ  و موازنه قوا(  مل  گرایی 

معاصر و نظم و ستفالیایی حاکم بر آن هستاد  نهادهلای  المل بیننهادهای نظام  نیترمهم

اهلداف  نیتلأمکه اعضلای جامعله جهلانی بلرای  اندیالتیتشکیه  به مثابه سازمان و ثانو

  (37-36: 1710بوزان باشاد )تا حافظ نظم موجود  کاادیم سیتأسخاصی براحی و 

در نظریه اسالمی  قواعد و نهادهای مشترک قوام بخش و شک  دهاده به نظم جهانی 

 نشلأط هاانسلانو حقلوق فحلری مشلترک  هلاارزشدر قالب جامعه جهلانی از مالافع  

مختللف و متعلدد  یهلا یقابل  زیرا  نیازهای فحری برخاسلته از اسلتعدادها و رندیگیم

و حقوق فحری ناشی از آن مستلزم و موجب تکوین و  هاارزشاعضای جامعه جهانی و 

تدوین قواعد و قوانین و سپس نهادهادی مشلترک انسلانی در سلحح جهلانی اسل   در 

ملادی   مبلدأدر ساختار فحری  هلدف و رایلان سلیر وجلودی  و  هاانسان  اشتراک واقع

کالد یملفاعلی و غایی  قواعد و قوانین واحلدی در سلحح جهلانی را ای لاب و ای لاد 

 ( ب 1733جوادی آملی  )
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 یهلایژگلیوو تمایزاط تکلویای و خصوصلیاط فلردی و  هاتفاوطبه رغم  هاانسان

الط و صفاط ثاب  و رایدار مشترک به معاای عوارض ذاتیه صافی  گروهی و ملی از حا

انسانی برخوردارند که سر ماشاء قواعد و قوانین تکلویای و تشلریعی مشلترک رایلدار و 

  به گونه ای که تکویایاط  ذاتیلاط و حقلایت باشدیمنهادهای اجتماعی در سحح جهانی 

 شلودیمم بخش نظم جهانی مشترک انسانی موجب قواعد  قوانین و نهادهای مشترک قوا

  این دسته از قواعد ماهیتی تکلویای دارنلد کله نقلش (161-161: 1713مصبا  یزدی  )

  اما عالوه بر ایلن  یلر کاادیم تعیین کااده ای در تکوین شخصی  انسان و جامعه ایفا

بلوده و خاسلتگاه و رشلتوانه  هاانساندسته از قواعد تاظیمی نیز که حاص  اعتبار صرف 

ویای و حقیقی ندارند  قواعد تاظیمی اعتباری زمان ماد و مکان ماد هسلتاد کله بلرای تک

 شلوندیملوضلع و جعل   هاانسلانتاظیم زندگی جمعی و روابط اجتماعی و ارتبابلاط 

 (  106-110: 1713 مصبا  یزدی )

و حقوق فحلری  هاارزشقواعد و قوانین موضوعه و اعتباری تکویای مبتای بر ماافع  

ک انسانی قوام بخش نظم جهانی دارای چاد ویژگی اس   اول  این قواعد و قوانین مشتر

  اندهماهاگچون ماشاء فحری و رشتوانه حقیقی دارند و با نظام تکوین و فحرط انسانی 

  به بیان دیگر  از آن ا که این قواعلد و قلوانین ریشله در فحلرط ثابل  اندثاب رایدار و 

جلوادی ) باشلادیملل و جهان روا بوده و فرازمانی و فرامکانی دارند  جهانشمو هاانسان

  به گونه ای که قواعد و قوانین فرا تاریخی بلوده و (61: 1607؛ محهری  11: 1731آملی 

مختللف صلادق  یهلامکانو  هلازمانجهلانی در بلول  یهانظمدر مورد کلیه جوامع و 

 اس  

س   زیلرا  ایلن قواعلد و قلوانین بلا دوم  قواعد و قوانین تکویای و فحری عادالنه ا

  هماهاگی حقوق فحری و قواعد تشلریعی اندهماهاگ هاانسانو حقوق فحری  هاارزش

اعضلای جامعله  یهااسلتحقاقو  هلا یقابلنیز مستلزم و متضمن رعایل  اسلتعدادها و 

اعضلای جامعله جهلانی در  یها یقابل  استعدادها و هااستحقاق  یرعا  باشدیمجهانی 

چارچوب قواعد و قوانین موضوعه فحری ای اب و ای لاد کاالده نظلم جهلانی عادالنله 

 اس  
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کااده هدف و غای  جامعه و نظم جهانی  نیتأمسوم  قواعد و قوانین فحری عادالنه  

  بلا ایلن باشلدیملدر قالب حیلاط بیبله  هاانسانعادالنه یعای عدال  و سپس سعادط 

رتباباط و روابط انسانی و اجتملاعی در سلحح جهلانی وجود  قواعد و قوانین حاکم بر ا

که خاستگاه تکویای و رشتوانه فحری ندارند ممکن اس  لزوماً عادالنه نباشلاد  قواعلد و 

قوانین تاظیمی اعتباری محم در صورتی عدالنه اند که اوالً با قواعد و قوانین فحلری و 

و رضلای  افلراد و اعضلاء جامعله تکویای تعارض نداشته باشاد و ثانیاً  بر رایله توافلت 

جهانی باشاد  البته این امر بدان معاا نیس  که کلیه قواعد و قلوانین تکلویای و تاظیملی 

که ذکر شلد   همانگونه حاکم بر جامعه جهانی ضرورتاً واجد این دو ویژگی هساد  بلکه 

 واهد شد در صورط استتار فحرط و انحراف از آن ماشاء  قواعد و قوانین نا عادالنه خ

قواعد و قوانین  اعم از تکویای و تاظیملی  هملانحور کله توضلیح داده شلد  در اثلر 

  الدیآیملو سپس نهادهای جامعه و نظلم جهلانی در  هاعادطتکرار و تثبی  به صورط 

نهادهای برخاسته از قواعد و قوانین فحری قوام بخش نظم جهانی  در نظریه اسلالمی  از 

مکون( ) هیاولنهادهای  نیترمهم  اندمتفاوطستفالیایی متمایز و نظم جهانی دول  محور و

جامعه و نظم جهانی اسالمی عبارتاداز: عدال   برابری انسانی  حاکمیل  بلولی انسلان  

حت تعیین سرنوش   وفای به عهد و تعهداط  جهان وبلن گرایلی  مسل ولی  انسلانی  

آمیز  صلح  نفی سلحه گلری و  مصالح مشترک بشری  احترام متقاب   همزیستی مسالم 

خصوصی  حفظ و اسلتخدام ببیعل   و نوعدوسلتی  در قلرآن و   یمالک سلحه رذیری 

سا  به بور مستقیم و غیر مستقیم به اصال  این قواعد و نهادهای اجتماعی اشاره شلده 

 اس  

 

 نظم جهانی عادالنه یهایژگیو .5

هلانی عادالنله و فحلری دارای   نظلم جالملل بیندر چارچوب نظریله اسلالمی روابلط 

متمایز  المل بینروابط  یهاهینظراس  که آن را از معاا و مفهوم آن در سایر  ییهایژگیو

  سازدیم
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 نظم هماهنگ و یکپارچه .5-1

با عاای  به غایتمادی نظام هستی و هدفمادی خلق  انسان از یر سو و رابحه و علل  

ری انسان و خلقل  از سلوی دیگلر  نظلم جهلانی فح یها یقابلغایی بین استعدادها و 

هلا  حقلوق و نهادهلای مشلترک  یکپارچله و فحری مبتالی بلر اهلداف و مالافع  ارزش

هماهاگ با نظم تکویای حاکم بر نظام خلق  اس   از ماظر اسالمی  بر جهلان هسلتی و 

نظام خلق  نظم معیای حاکم اس  که معللول و مخللوق خلالت حکلیم و علادل اسل   

و نظام آفریاش بر نظم ریشین اسلتوار اسل   ایلن املر بلدان معااسل  کله نظلام  خلق 

آفریاش و جهان هستی به عاوان یر واحد یکپارچه از اجزاء و عااصلری تشلکی  شلده 

تااسب و تااظر ببیعلی وجلود  هاآناس  که ارتباط ماحقی و روابط تکویای دارند و بین 

ردیده  شیء و مخلوقی جایگاه  کارکرد و غای  دارد  از این رو  در این نظام احسن  هر 

  انا کل  شلیء ابدییممعین و مشخصی دارد که در هماهاگی با اجزاء دیگر به آن دس  

 (  انسان نیز به عاوان اشرف مخلوقاط از این قاعده مستثای نیس  61خلقااه بقدر )قمر: 

من آن نیس  که نظام احسن خلق  و نظم تکویای ریشین حاکم بر آن مستلزم و متض

هر نوع نظم جهانی انسانی لزوماً در امتداد و هماهاگ بلا آن باشلد  چلون نظلم جهلانی 

اسل   از ایلن رو   هاانسلانانسانی ماهیتی رسیای دارد که حاص  اراده  اختیلار و اعتبلار 

نظمی هماهاگ با نظم تکویای  توانادیممختار بر رایه اختیار و آزادی ذاتیشان  یهاانسان

شیای در اندازند یا برعکس نظم و نظامی ناسازگار و ناهماهاگ بلا آن مسلتقر سلازند  ری

جهانی ناسازگار با نظام خلق  را  یهانظامو  هانظمشواهد تاریخی و ت ربی نیز استقرار 

  دهدیمبه خوبی نشان 

  نیز گرچه نظمی رسیای اسل   المل بیننظم جهانی فحری  در نظریه اسالمی روابط 

از چاد جه  با نظم تکویای ریشیای سازگاری و هماهاگی داشته و در امتداد آن قرار  اما

دارد  اول  نظم جهانی فحری از فحرط مشترک انسانی نشأط گرفته اس  کله هملاهاگی 

کام  با نظم تکویای و نظام احسن خلق  دارد  دوم  غایتمادی نظام هسلتی و خلقل  و 

ستلزم هماهاگی نظم تکویای ریشیای و نظم جهانی هدفمادی خلق  و حیاط انسان نیز م

رسیای اس   چون هدف و کمال انسان در چارچوب نظلام آفلریاش و در هملاهاگی بلا 

ها بلرای تلأمین اهلداف شود  به گونه ای کله انسلاننظم ریشین حاکم بر آن برآورده می
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ی کاالد  آفریاش خود باید در قالب بر  و برنامه کلی و هدف غلایی آن عمل  و زنلدگ

سوم  استعدادهای فحری انسان در اثر رابحه غایی که با خلق  و آفریاش دارد به فعلیل  

رسد  چهارم  هماهاگی حقلوق تکلویای و حقلوق تشلریعی نیلز دال بلر و شکوفایی می

ضرورط هماهاگی نظم جهانی رسیای با نظم تکویای ریشیای اسل   زیلرا  نظلم جهلانی 

ها خود بر نظم تکلویای حلاکم بلر جهلان هسلتی انسان مبتای بر حقوق فحری و تکویای

 انحباق کام  خواهد داش  

 

 نظم عادالنه .5-2

در  هاانسلانبوده و عادالنه اس   چون همله  هاانساننظم جهانی فحری  متضمن برابری 

فلار  از هلردین و نلژاد و  هاانسلان  این امر بدان معااس  کله اندمشترکفحرط انسانی 

  زمانی و مکانی در فحرط به عالوان ذاط و گلوهر انسلانی  مشلترک و ملی  و موقعی

ها  دس  کم به برابرند  از این رو  نظم برخاسته از برابری فحری و فحرط مشترک انسان

سه دلی  عادالنه اس   نخس   از آن ا که نظلم جهلانی حاصل  از اعتبلار فحلری خلود 

  زیلرا  اوالً فحلرط الهلی انسلان بلر باشدیمبوده و ماهیتی رسیای دارد  عادالنه  هاانسان

  هاانسلان  ثانیاً  تراضی و توافلت کادینمخالف عدال  که خود امری فحری اس  اعتبار 

 شودیممصداق عدال  توافقی اس  که برحسب رضای  عمومی یا رضی العامه تعریف 

میلد و در اسالم به عاوان جایگزین عدال  حقیقی بله رسلمی  شلااخته شلده اسل  )ع

  نظم جهانی فحری نیز که مبتالی بلر توافلت و تراضلی نیباابرا ( 17-16: 1733زن انی  

هاس   حتلی اگلر حلت و علدال  را اعتبلاری بلدانیم  آن گونله کله بعضلی همه انسان

 ( ماهیتی عادالنه دارد 111: 1  ج 1611)بباببایی   رادارندیم

اهاگ با نظم تکویای حلاکم بلر دوم  نظم جهانی فحری بدان عل  که در امتداد و هم

نیز عادالنه اسل   اوالً  هملانحور کله توضلیح داده  باشدیمنظام آفریاش و جهان هستی 

شد  نظام خلق  نظامی احسن و مبتای بر عدل و عدال  اس   به گونله ای کله در ایلن 

نظام هرچیز و هر انسانی به فراخور استعداد و ظرفی  ذاتیش در جایگلاه مااسلبش قلرار 

ها   در نتی ه  نظم رسیای و اعتباری ساخته و ررداختله انسلانشودیمگرفته و حقش داده 

که در چارچوب این نظم ریشلیای عادالنله باشلد  عقلالً و ماحقلاً عادالنله خواهلد بلود  
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سازگاری و انحباق نظم جهانی فحری با نظم تکلویای حلاکم بلر نظلام هسلتی حلاکی از 

  زیلرا  بلا باشلدیملها در ایلن نظلم های انسلانتحقاقعدال  حقیقی مبتای بررعای  اس

استقرار نظم فحری ماحبت با نظلم تکلویای  انسلان هابله آنرله اسلتحقاقش دارنلد و در 

 که عین عدال  حقیقی اس   رندیگیمقرار  اندآنجایگاهی که مستحت 

هلا  حقلوق تکلویای و قواعلد و سوم  نظم جهانی فحری از آن جه  کله بلر ارزش

  چون اوالً  نظم جهانی فحری مستلزم باشدیمن ناشی از آن استوار اس  نیز عادالنه قوانی

که به حکم خلق  و آفریاش به او اعحا شده  انسان اس رعای  حقوق تکویای و فحری 

ها  ها ارها و سپس قواعد و قلوانین تکلویای   ثانیاً  ارزشباشدیماس  که عین عدال  

 هاانسانم بخش نظم جهانی چون از فحرط مشترک که همه حاکم بر جامعه جهانی و قوا

  ثالثلاً  قواعلد و قلوانین تشلریعی و باشلادیملدر آن برابرند نشأط گرفته اس  عادالنله 

نیز از آن ا که بر حقلوق  هاانسانموضوعه نظام بخش جامعه جهانی و تاظیم کااده رفتار 

اگلر علدال  بله مثابله قلانون عادالنله و تکویای استوارند  ماهیتی عادالنه دارند  به ویژه 

(  نظلم جهلانی فحلری کله بلر قلوانین 161: 1731متابع  در آن تعریف شود )سروش  

تکویای و تشریعی عادالنه استوار اس  به هردو معاای عدال  حقیقی و توافقی  عادالنله 

  باشدیم

 

 نظم عقالنی .5-3

نظم جهانی فحلری بله چالد دلیل     عقالنی بودنباشدیمنظم جهانی فحری عقالنی نیز 

بر مباای اراده و اختیار  هاانساناس   اول  نظم جهانی فحری  یر نظم آگاهانه اس  که 

  از آن لا کله کاالدیملسازند و در زندگی اجتماعی جهانی رعای  خود آن را برقرار می

م جهلانی (  و مباا و اسا  نظ1731عق  به معاای علم و آگاهی اس  )ابراهیمی دیاانی  

فحری نیز علم و آگاهی انسانی اس   نتی ه ماحقی این دو  عقالنی و عاقالنه بودن نظلم 

  افزون بر این  نظم بله معالای قلرار گلرفتن هرچیلز وهلرکس در باشدیمجهانی فحری 

اش مستلزم معرف  و شااخ  صادق از ایلن جایگلاه مااسلب و شایسلته جایگاه شایسته

 ( 176: 1731ن آن اس  )سروش  اس  که دال بر عقالنی بود
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دومین دلی  عقالنی بودن نظم جهانی فحری  هماهاگی و انحباق آن با نظلم تکلویای 

حاکم بر نظام خلق  و جهان هستی اس   زیرا  از ماظر اسالمی  نظم تکلویای در نظلام 

آفریاش معلول یر ناظم حکیم و عق  ک  اس   از این رو  انحباق نظم جهلانی رسلیای 

  فراتلر کالدیمن نظم عقالنی ریشیای عقالنی  نظم جهانی فحری را تأمین و تضمین با ای

از این  هماهاگی حقوق فحری نشأط گرفته از نظم تکویای و حقوق تشلریعی و قلوانین 

  چون واضلع باشدیموضعی قوام بخش نظم جهانی نیز مؤید عقالنی بودن این نوع نظم 

 و حکیم اس   امیعل حقوق تکویای در نظام آفریاش خداوند

سومین عام  عقالنی بودن نظم جهانی فحری  رابحه این همانی عق  و علدل اسل   

در صفحاط ریشین توضیح داده شد که نظم جهانی فحری عادالنه اس   ماهیل  عادالنله 

  چلون  در اندیشله باشلدیملنظم جهانی فحری مستلزم و متضمن عقالنی بودن آن نیلز 

ین همانی بین عاق  و عادل و عقالنی  و عدال  برقرار اس   بله سیاسی اسالم  نسب  ا

: هواللذی یضلع الشلیء دیلفرمایملع( صراحتاً در تعریف عاقل  ) یعلگونه ای که امام 

)نهج البالغه   دهدیمقرار  اشستهیشامواضعه؛ عاق  کسی اس  که هرچیزی را در جای 

توضلیح داده خواهلد شلد   (  از برف دیگلر  همانگونله کله1111: 111: حکم  1711

 اشسلتهیشانسب  بین عدل و نظم این همانی اس   زیرا  قرار گرفتن هرچیز در جایگاه 

  از این رو  اگر عدال  و عقالنی  الزم و ملزوم یکدیگر باشاد  باشدیممتضمن نظم نیز 

 به تبع آن نظم و عق  نیز مالزم همدیگرند و نظم عادالنه عاقالنه خواهد بود 

 

 نظم اخالقی .5-4

چهارمین ویژگی نظم فحری اخالقی بودن آن اسل   نظلم رفتلاری در زنلدگی فلردی و 

جمعی انسان  برخالف نظلم حیلوانی کله ناآگاهانله و مکلانیکی اسل   نظملی ارادی و 

آگاهانه اس   چون انسان موجودی با شعور و مخلوقی مختار اس  که بله فراخلور اراده 

  تشریع قواعد و قوانین و تأسیس نهادهای هاارزشانتخاب و اختیارش دس  به اعتبار و 

  این نظم انسانی آگاهانه تاها یر سلسلله ان امدیماجتماعی می زند که به برقراری نظم 

اعمال و رفتارهای تکراری و یکاواخ  نیس   بلکه بلر رایله و اسلا  خاصلی اسلتوار 
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 بخشدیما  آن را ماهیتی اخالقی ابتاا و اتکای رفتار ماظم انسان براین اص  و اس اس  

 ( 731: 1731)صانعی دره بیدی  

درچارچوب جهان بیای اسالمی  همانحور که بیان شد  فحرط مشترک انسانی از یر 

اخالقلی نیلز  یهلاارزشسو مباای جامعه و نظم جهانی اس   از سوی دیگر  خاسلتگاه 

فتلار اخالقلی را فلراهم فحرط تبدی  نارذیر انسان اس  کله رایله و اسلا  اخلالق و ر

  از این رو  اص  فحرط به عاوان یر اص  انسانی فرازمانی و فرامکلانی ماشلاء سازدیم

اخلالق و اعتبلار دارد  ایلن اصل   هاانسان  قواعد و قوانیای اس  که برای همه هاارزش

محلت و جهانشمول معیار و مالک الزم برای تعیین و تشلخیص اخالقلی بلودن رفتلار و 

  به گونه ای که هر رفتار و کاش فحلری لزوملاً اخالقلی نیلز کادیمنسان را فراهم عم  ا

  بر این اسا   نظم جهانی که مباا و ماهیتی فحری دارد ماحقلاً و عقلالً اخالقلی باشدیم

 هم هس  

آزاد و  یهاانسلانفراتر از این  چون نظم جهلانی فحلری حاصل  تراضلی و توافلت 

  به باشدیمنیز اخالقی  اندکردهرط مشترک خود آن را اعتبار مختاری اس  که بر رایه فح

ویژه آنکه این نظم جهانی  به جای حقوق موضوعه بر حقوق تکلویای و ببیعلی اسلتوار 

از هر نوع دین  نلژاد و ملیتلی در خلود را  هاانساناس  که اجازه و امکان عضوی  همه 

ظم جهانی فحری از انواع دیگلر نظلم وجوه تمایز ن نیترمهم  این ویژگی یکی از دهدیم

از جمله مکتب انگلیسی اس   )برای توضلیح  المل بینروابط  یهاهینظرجهانی در سایر 

 ( 170-177: 1710بیشتر رک: کی   

سران ام  نظم جهانی فحری از آن ا که امکان فعلی  یافتن و شکوفا شدن استعدادها 

نیز ماهیتی اخالقی دارد  زیلرا  در  سازدیمر معاوی و اخالقی انسان را میس یها یقابلو 

چارچوب نظم جهانی فحری  عالوه بر امکان تأمین نیازهای مادی بشر  شلرایط و بسلتر 

نیز فراهم اس   رایبادی  هاانسانالزم برای رشد و شکوفایی استعدادها و فضای  اخالقی 

یرتلر و مسلتحکم تلر اخالقی نیز در بستر نظم جهانی فحری فراگ یهاارزشبه اصول و 

و از بیلرون بلر  هاس انسانحاص  اعتبار آزادانه خود  هاارزشاس   چون این اصول و 

 تحمی  نشده اس   هاآن
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 نظم مشروع و مقبول .5-5

را مین ویژگی نظم جهانی فحری  مشروعی  و مقبولی  جهان شمول و جهان روای آن 

چاد عامل  اسل   نخسل   نظلم اس   مشروعی  و مقبولی  نظم جهانی فحری معلول 

از هلردین  نلژاد  ملیل  و زبلانی حلت  هاانسانجهانی فحری مشروعی  دارد چون همه 

عضوی  و فعالی  در چارچوب آن را دارند  دوم  مشلروعی  و مقبولیل  نظلم جهلانی 

فحری ناشی از اخالقی بودن آن اس   چون ماهی  اخالقی نظم جهانی فحری به معالای 

  سلومین عامل  باشلدیملاری بودن آن اس  کله خلود مشلروعی  سلاز اعتباری و اختی

از  هاانسلانمشروعی  و مقبولی  نظم جهانی فحری عقالنی بودن آن اس   از آن لا کله 

  برای آنان مشلروعی  و سازندیمروی آگاهی و به صورط ارادی نظم جهانی را برقرار 

 مقبولی  دارد 

 

 نظم تشکیکی و چند سطحی .5-6

نی فحری تشکیکی و دارای مراتب و سلحو  مختلفلی اسل   مشلکر و چالد نظم جها

تشکی  دهالده  یهاانسانسححی بودن نظم جهانی فحری معلول اعتبار آن توسط فحرط 

جامعه جهانی اس   از این رو  نظم جهانی در صورتی فحری خواهد بلود کله از سلوی 

همواره امکان اسلتتار و انحلراف از فحری اعتبار و برقرار گردد  اما از آن ا که  یهاانسان

غیلر  توانلدیملفحرط انسانی وجود دارد  نظم جهانی اعتبار شده نیز به هملین صلورط 

 فحری باشد 

براین اسا   نظم جهانی در ریوستاری از فحری حداکثری تا فحلری حلداقلی جلای 

  مالک و معیار فحلری بلودن نظلم نیلز فحریلاط ادراکلی و احسلا  اجتملاعی ردیگیم

فحری کمال جو و سعادط بلب اس   )برای توضلیح بیشلتر رک: بباببلایی   یهاانسان

(  مالک انسان فحری نیز دیاداری وعقالنی  اس  که خلود املری 1711محهری   ؛1731

(  از برف دیگر دین مقبلول نلزد 70فحری اس  و با فحرط انسان هماهاگ اس  )روم: 

(  چلون حقیقل  دیلن واحلد 11آل عمران: خداوند سبحان نیز دیای مبین اسالم اس  )

 ( 11اس  )آل عمران: 
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ترسلیم و در سله  تلوانیملباابراین  نظم جهانی فحری را در سه سحح و سه حلقله 

مرحله تأسیس و مستقر ساخ   در نخستین سحح و حلقه مرکزی نظلم جهلانی فحلری  

اعتبلار و ای لاد  قرار دارند که نظم اجتماعی را بر رایه فحلرط انسلانی خلود ییهاانسان

  از ایلن رو  حلقله انلدماحبت  از آن ا که دین اسالم و فحرط الهی انسان بر هلم اندکرده

  ایلن نظلم جهلانی  باشلدیملکانونی نظم جهانی  ماهیتی اسالمی دارد و نظمی اسالمی 

نظمی حداکثری اس  که در اثر برقراری عدال  حقیقی مبتای بر حت افراد در چارچوب 

  ابدییمالمی استقرار شریع  اس

در سحح دوم و حلقه میانی ریروان ادیان ابراهیملی و اهل  کتلاب قلرار دارنلد  ایلن 

  اندنساختهگرچه نظم اجتماعی کامالً ماحبت با فحرط الهی و انسانی خود برقرار  هاانسان

ولی این نظم قراب  و سازگاری بیشتری با نظلم فحلری اصلی  دارد  از ایلن رو  امکلان 

فحلری  یهلاارزشتقال از این سحح از نظم جهانی به سحح و حلقه اولی آن براسلا  ان

ق  یلا اهل  : »دیفرمایممشترک بین اعضای این دو وجود دارد  همانگونه که قرآن کریم 

 «الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیااا و بیاکم 

دارند  نظلم  کافر قرار یهاانسان در سومین سحح و حلقه بیرونی نظم جهانی فحری 

نیز لزوماً در تعارض کام  با نظم فحری نیس ؛  اندکردهاجتماعی که کفار اعتبار و اختیار 

و قواعد قوام بخش آن بر فحلرط انسلانی و  هاارزشبلکه ممکن اس  بعضی از اصول  

الملر یبقی مع الکفلر و "ای که  ببت این حدیث نبوی شریف الهی ماحبت باشد  به گونه

  امکان وجودی یر نظم اجتماعی کافر کله در آن علدال  اجتملاعی و "الظلم الیبقی مع

رعای  شود  وجود دارد  چون عدال  اجتماعی هدف آلی نظلم جهلانی  هاانسانحقوق 

 و هاانسلاناز این رو  عضوی  (  111: 1711 اسالمی اس  نه هدف غایی آن )بباببایی 

  در این صلورط نظلم جهلانی باشدیمیر جوامع کافر نیز در نظم جهانی فحری امکان رذ

  ابدییمفحری حداقلی که بر رایه عدال  توافقی استوار اس  استقرار 

از نظم فحری در سلحو  دوم و سلوم  توانیماما ررسش اساسی آن اس  که چگونه 

به نظم جهانی فحری حداکثری در سحح نخس  انتقال یافل   براسلا  تعلالیم قلرآن و 

مرتبط و ماحقی برای برقراری نظم جهانی فحلری در قاللب جامعله سا  سه ساز و کار 

از: بیدار سازی فحری  دعوط حکیمانله  و اسلتدالل و احت لاج  اندعبارطجهانی واحد 
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ماحقی  نخستین گام برای فراگیر ساختن نظم جهانی فحری  بیدار ساختن فحرط انسلان 

عقالنی انسان تااسب دارد  بله از بریت تعق  اس   زیرا  فحریاط انسانی با سحح وجود 

ای که هرچه سحح عقالنی  و تعق  انسان بیشلتر باشلد التلزام وی بله فحلرط نیلز گونه

 ( 11-11: 1711  )جوادی آملی  ابدییمافزایش 

دعوط و موعظه مبتای بر حکم  و عقالنی  دومین سلازوکار بلرای برقلراری نظلم 

ادع : »کادیمرسول مکرم اسالم توصیه  ای که رروردگار عالم بهجهانی فحری اس   شیوه

در واقع بیدار ساختن فحلرط انسلانی از راه « الی سبی  ربر بالحکمه و الموعظه الحساه

  شودیمرذیر فراخواندن وی به تعق  از بریت حکم  و موعظه امکان

استدالل و احت اج نیکو و ماحقی سومین ساز و کلار اسلتقرار نظلم جهلانی فحلری 

  کالدیمل ( توصلیه اکلرم )و جدال احسن که خداوند متعال به ریلامبر  اس   استدالل

  خود متضمن عقالنی  اس   از این رو  با احت لاج ماحقلی «وجادلهم بالتی هی احسن»

آنلان را بله تعقل   تلوانیم هاانسانواستدالل حکیمانه در فرآیاد گف  و گوی آزادانه با 

ریاط در حیاط اجتماعی انسان ختم خواهلد فراخواند  تعق  موجب التزام به فحرط وفح

  کادیمشد که نظم جهانی فحری را ممکن 

 

 ابعاد و اهداف نظم جهانی عادالنه .6

روابلط  یهاهیلنظرنظم جهانی عادالنه فحلری  در نظریله اسلالمی  بلرخالف بعضلی از 

  واجد هردو بعد سلاختاری و کلارکردی اسل   بله گونله ای کله از یلر سلو المل بین

در کاار یکدیگر و انتظلام یلافتن املور و از سلوی دیگلر   هاانساننگی قرار گرفتن چگو

  گرددیمهدف جامعه و نظم جهانی فحری مشخص و معین 

 

 بعد ساختاری .6-1

بعد ساختاری نظم جهانی فحری ناظر بر مفهوم توصیفی از نظم اس   نظم توصلیفی بله 

و  هلا یواقعو رابحه بین اجلزای آن  ها یواقعمعاای چگونگی آرایش و چیاش امور و 

سرش  روابحی اس  که میان اعضای تشکی  دهاده جامعه جهانی وجلود دارد  )رنگلر  

(  نظم جهانی فحری متضلمن سلاختاری جهلانی 133: 1733؛ دیویتاک و دان  11: 1731
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اس  که از چگونگی سروسامان یافتن واقعیاط و امور و قلرار گلرفتن افلراد انسلانی در 

  ابدییمار یکدیگر و روابط آنان تکوین کا

در چارچوب این ساختار اجتماعی  الگوی رفتاری ارادی بر رایه ها ارها و قواعد و 

  این الگوی رفتلاری در اثلر تکلرار و ردیگیمشک   هاانسانقوانین ناشی از اعتبار فحری 

تمرار برخوردارنلد  ای از ثباط و استثبی  واجد قواعد و قوانیای خواهد شد که از درجه

چون این نظم از یر سو برخاسته از فحرط و ببیع  نوعی انسان اس  کله دسلتخوش 

سلوی دیگلر  جامعله  از  ابلدییمو تاهلا تکامل   شودینمدگرگونی و دگردیسی ماهوی 

انسانی نیز ماناد انسان دارای وحدط و ثباط نوعی اس  که در عین تحلول و تکامل  از 

مانی و فرامکانی برخوردار اس   از این رو جوامع مختلف و متعلدد قواعد و قوانین فراز

انسانی ماناد افراد یر نوع دارای هویل   ذاط و مقوملاط همسلان و یکسلانی هسلتاد  

های مختلف انسانی در قوانین و قواعد بررسی آیاط قرآن کریم نیز دال بر اشتراک جامعه

 ( 161-111: 1713)مصبا  یزدی   باشدیمتکویای و تشریعی 

و  ابلدییمبراین اسا   اگر چه بعد ساختاری نظم و جامعه جهانی تحلول وتکامل  

  زیرا  بعد سلاختاری نظلم جهلانی کادینماما ماهی  آن تغییر  شودیمریریده و متکام  

  ردیلگیملها در جایگلاه شایسلته و مااسبشلان شلک  فحری بر مباای قرار گرفتن انسلان

فحری و تکلویای  یهایستگیشاو  ها یقابلیز برحسب استعدادها  جایگاه شایسته افراد ن

در کالار  هاانسلان  به گونله ای کله در اثلر آرایلش یلافتن گرددیمآنان تعریف و تعیین 

 هلاآنیکدیگر بر مباای استعدادهایشان الگویی از روابط و مااسباط و سلسله مراتب بین 

 یهااسلتحقاقین و تضلمین کاالده اسلتعداد و یابد  این ساختار از آن ا که تأمتکوین می

افراد اس   عاری از سلحه و سرکوب بلوده و مشلروعی  دارد  فراتلر از ایلن  بله رغلم 

ریریده و متکام  شدن ببیع  نوع انسان و نلوع اجتملاع انسلانی ماهیل  سلاختار نظلم 

  کادینمبر مباای استعدادهایشان تغییر  هاانسانجهانی به معاای آرایش 

 

 بعد کارکردی .6-2

  بعلد باشلدیملنظم جهانی فحری  عالوه بر بعد سلاختاری  واجلد بعلد کلارکردی نیلز 

کارکردی نظم جهانی فحری معحوف به هدف و غای  آن اس   غایتمادی نظلم جهلانی 
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فحری بدان عل  اس  که اوالً نظم جهانی فحری در امتداد و هماهاگ بلا نظلم تکلویای 

ه غایتماد و هدفماد اس   ثانیاً  جامعه جهانی فحری مبتالی حاکم بر نظام خلق  اس  ک

ها  حقوق و قواعد مشترک بوده و از این رو  جامعه ای هدفماد اسل   بر اهداف  ارزش

 هاانسلانثالثاً  نظم جهانی فحری ناشی از رفتار ارادی و اختیار انسان مختار اس  و رفتار 

 ( Mckinaly&Little, 1986: 15با: )مقایسه کاید  باشدیمنیز همواره هدفماد 

برحسلب  توانیمباعاای  به ماهی  ها اری نظم جهانی فحری  بعد کارکردی آن را 

تأمین و تحقت شرایط الزم برای زندگی سعادتماد و حیاط بیبه مبتای برحلت بله عالوان 

هدف اولیه و شرایط الزم برای همزیسلتی مسلالم  آمیلز مبتالی بلر رضلای  و توافلت 

به عاوان هدف ثانویه تعریف کرد  براین اسا  سه دسته از اهداف ضمای  آللی  هاانسان

  این اهداف در بول هم بوده باشدیمو غایی برای نظم جهانی فحری قاب  بر  و تبیین 

و هیچ تعارض  تقاب  وتزاحملی بلا هلم ندارنلد  اهلداف ضلمای نظلم جهلانی فحلری 

هدف آلی نظلم جهلانی فحلری علدال  و همزیستی مسالم  آمیز  صلح و امای  اس ؛ 

  باشدیمهدف غایی آن سعادط و حیاط بیبه دنیوی و اخروی 

 

 عدالت جهانی .6-2-1

کارکرد نظم جهانی فحری تأمین و محقت ساختن عدال  جهانی اس   برخالف  نیترمهم

  ماناد واقلع گرایلی و نلو واقلع گرایلی کله نظلم و المل بینروابط  یهاهینظربعضی از 

  از ماظلر اسلالمی کاالدیمدال  را دو ارزش متفاوط و حتی متعارض تلقی و تعریف ع

هیچ تفاوط و تعارضی بین این دو وجود ندارد  نه تاها تعارض  تقابل  و تزاحملی بلین 

برقرار اس  و ایلن دو ارزش الزم  هاآننظم و عدال  نیس   بلکه رابحه این همانی بین 

که با استقرار نظم فحری ماحقاً و عمالً عدال  نیلز برقلرار ای وملزوم یکدیگرند  به گونه

  زیرا  همانگونه که توضیح داده شد  نظلم فحلری جهلانی بله معالای چیلاش و گرددیم

یا تراضی و توافت  شانیهااستحقاقدر کاار یکدیگر براسا  شایستگی و  هاانسانآرایش 

اه مااسب و شایسته خلودش   به بوری که هرچیز  هرکس و هر امری در جایگهاس آن

؛ محهلری  771: 1710قرار گیرد  این تلقی از نظم خود تعریف عدال  اس  )بباببایی  
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از ایلن رو  نظلم جهلانی  ( 71البالغله  خحبله  نهج ؛176: 1731؛ سروش  11: ب 1710

 باشدیمفحری متضمن عدال  جهانی نیز 

  هااسلتحقاقحت و رعای  به نظر بعضی از صاحب نظران اسالمی  عدال  مبتای بر 

تعریف اولیه از عدال  اس   اما از آن ا که اجرای عدال  مبتای بر حت در شرایط عادی 

بله حکلم ثانویله  هاانسلانامکان رذیر نیس   عدال  توافقی مبتای بر تراضلی و توافلت 

  در چارچوب عدال  توافقی عمداً عملی بر خالف عدال  مبتالی بلر ابدییمموضوعی  

  ولی ممکن اس  به بور ناخواسته و ناآگاهانله بله افلراد آنرله کله شودینمن ام حت ا

استحقاقش دارند نرسد  از این رو  عدال  توافقی بدل و جایگزین عدال  مبتای بر حلت 

اس   عدال  توافقی  بر خالف عدال  مبتای بر حت که محلت اس   نسلبی و تشلکیکی 

 ( 17-16: 1733)عمید زن انی   باشدیم

استاتاج کرد که هدف اولیه نظم جهلانی فحلری تلأمین علدال   توانیمبراین اسا  

انسانی و قرار گرفتن آنان در جایگاه واقعلی  یهااستحقاقمبتای بر حت به معاای رعای  

ای که هرچه نظم جهانی فحری تر باشد در محقت سلاختن و شایسته اشان اس   به گونه

اهد بود  اما در شرایط ثانویه  دس  کلم  نظلم فحلری  عدال  مبتای بر حت کارآمدتر خو

عدال  توافقی را به بار خواهد آورد که بر رایه توافت و تراضی اعضلای جامعله جهلانی 

باشد ذاتاً متضمن ارزش فحلری علدال   هاانسان  نظمی که حاص  اعتبار فحرط باشدیم

فحرط الهی انسلان « ال عد»و « نظم»نیز خواهد بود  چون ماشأ و خاستگاه هردو ارزش 

هدف نظم و نظام اجتماعی انسان و به تبع  نیترمهماس   فراتر از این  قرآن و سا  نیز 

؛ 11:   ؛11حدیلد: کالد )یملآن بعث  انبیاء را بررایی عدل و عدال  تعیین و تعریلف 

 ( 3مائده 

ی و اسلتاتاج کلرد  اول  علدال  ورز تلوانیماز آیاط مذکور چاد ویژگی عدال  را 

برقراری عدال  به عاوان هدف نظم جهانی متعلت و مختص به زمان و مکلان و شلرایط 

مااسلباط  نیتردهیلریرتلرین روابلط انسلانی تلا تاریخی خاصی نیس   بلکه هدف ساده

سحو  عدال  اسل   دوم  علدال  معحلوف و  نیترگستردهاجتماعی در محدودترین تا 

اجتماعی انسان اس   بله گونله ای کله ارتبلاط  حیاط فردی و ناظر به ک  وجوه و ابعاد

ماحقی و عملی بین ابعاد مختلف عدال  اجتماعی  اقتصادی و سیاسی و اخالقلی وجلود 
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دارد  و قاب  تفکیر نیستاد  سوم  عدال  به عاوان هدف نظم جهانی فحری ناظر به همه 

ه  به دستور قلرآن  و جوامع انسانی فار  از نژاد  دین و ملی  اس   به بوری ک هاانسان

 هاانسلانو به اقتضای ماهی  فحری نظم جهانی عدال  راباید نسب  و در رابحه با همله 

حتی کفار رعای  کرد  این قاعده در هردو مورد عدال  مبتای بر حت و علدال  تلوافقی 

 ( 111: 6  ج 1716صادق و جاری اس  )مکارم شیرازی و همکاران  

 

 ز، صلح و امنیت جهانیهمزیستی مسالمت آمی .6-2-2

انسانی و سیاسی اجتماعی نیز سازگاری کام  دارد   یهاارزشنظم جهانی فحری با سایر 

دیگلری چلون صللح و امایل   یهلاارزشبه گونه ای که با استقرار نظم جهانی فحلری 

یعای نظم  عدال   صلح  هاارزش  زیرا  اوالً  خاستگاه همه این گرددیمجهانی نیز تأمین 

مای   فحرط انسان اس   ثانیاً  نظم جهانی فحری عادالنله بلوده و بلا تلأمین علدال  و ا

مانالد همزیسلتی مسلألم  آمیلز  صللح و  ییهاارزش  شودیمنیز محقت  هاارزشسایر 

را  ابالدییمامای  جهانی که دراثر برقراری نظم جهانی فحری و برقراری علدال  تحقلت 

 ریف کرد اهداف ضمای آن تلقی و تع توانیم

باابراین  نظلم جهلانی فحلری در سلحح حلداقلی  شلرایط الزم را بلرای همزیسلتی 

  چلون  سازدیمها در سحح جهانی به عاوان یر هدف ثانویه فراهم مسألم  آمیز انسان

اوالً  نظم جهانی فحری ماهیتی اخالقلی  عقالنلی و عادالنله دارد کله بلا اراده  اختیلار و 

نظم جهلانی را یلر  هاانسان  به بوری که ابدییمته و استقرار شک  گرف هاانسانآگاهی 

  قواعلد  قلوانین و نهادهلای هلاارزش  از این رو  التلزام بله کاادیمارزش فحری تلقی 

برخاسته از نظم جهانی از جمله همزیستی مسألم  آمیز نه از روی اجبار و اضحرار بلکه 

  ردیگیمصورط  هاانسانبه حکم فحرط اولی 

ماناد نظریه انتخاب عقالنی و نظریه اسلتخدام  التلزام بله نظلم  ییهادگاهیدراسا  ب

  چلون ردیلگیمجهانی و ها ارهای آن از سرش  سودجو و مافع  بلب انسان نشأط 

رایبادی به زندگی مسالم  آمیز با دیگران تأمین کااده ماافع آنان بوده و علدم رعایل  و 

ها همزیسلتی مسلالم  آمیلز در   از ایلن رو  انسلانشلدبایملالتزام به آن متضمن هزیاه 

نه فحلرط اوللی خلود   رندیرذیمچارچوب یر نظم اجتماعی را به حکم فحرط ثانوی 
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؛ 1711چللون فحللرط اولللی خللوی اسللتخدام و اسللتثمار دیگللران اسلل  )بباببللایی  

 ( 111: 1  ج 1611بباببایی 

  آمیز معلول فحرط اولی انسان اما بر مباای نظریه فحرط  التزام به همزیستی مسألم

ها نه از سر اضحرار یا خلوی مافعل  بلبلی همزیسلتی مسلأل  آمیلز را بلا اس   انسان

و کملال و شلکوفایی  اندشلده؛ بلکه بدان عل  که فحرتاً بر آن آفریده رندیرذیمدیگران 

جملله  شوند  فراتر از ایلن  ها ارهلا  ازاستعدادهایشان در گرو آن اس  به آن ملتزم می

و درونلی  انلدیانسلانهمزیستی مسألم  آمیز  از آن ا که محصول اعتبلار فحلری افلراد 

  للذا  دهالدیم  ماهیتی تکویای یافته و بخشی از هوی  اجتماعی آنان را تشکی  اندشده

همزیستی مسالم  آمیز ناشی از الزام و اجبار ها اری نیس  بلکه معلول اجماع و اعتبار 

فحری اس   البته رعای  و التزام فحری به اص  همزیسلتی مسلألم  ارزشی و ها اری 

آمیز لزوماً با الزام ها اری یا انگیزه سودجویانه تعارض ذاتی ندارد و امکان هملاهاگی و 

سازگاری این دو نیز وجود دارد )برای توضلیح بیشلتر در ملورد رعایل  ها ارهلا رک: 

1003  Alcobyتلاً متضلمن و تلأمین کاالده هلدف ( از این رو  نظلم جهلانی فحلری ذا

  باشدیمهمزیستی مسالم  آمیز نیز 

  امایل  شلودیمهدف ضمای دیگری که در ررتو استقرار نظم جهانی فحری حاص  

جهانی اس   نظم جهانی فحری و به تبع آن عدال  جهانی برخاسته از آن به چاد بریلت 

به حکلم فحلرط اوللی  هاانانسو دلی  متضمن امای  جهانی اس   اول  از آن جه  که 

کوشاد  حفلظ نظلم نیلز در حفظ و استمرار آن می اندکردهخود نظم جهانی را ری ریزی 

مستلزم و متضمن امای  دیگران اس   چون در اثر بلی نظملی و نلاامای بقلاء و حیلاط 

  از این رو  حتی اگلر نظلم جهلانی را معللول فحلرط افتدیمانسان مدنی الحبع به خحر 

سان برای حفظ ماافع شخصی بدانیم  باز برقراری نظم مستلزم و متضمن امایل  ثانوی ان

  باشدیمنیز 

دوم  نظم جهانی فحری چون عادالنه بوده و متضمن علدال  جهلانی اسل   امایل  

 هاانسلان  برقراری عدال  به معاای اعحای حقوق و قرار گلرفتن کادیمجهانی را تأمین 

گردد تا آنان در جه  حفظ نظم موجود تالش کاالد و میدر جایگاه شایسته اشان باعث 

از بروز ناامای جلوگیری نمایاد  به ویژه آنکه امای  نهایتاً ماهیتی روانی و مثب  دارد کله 
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  باشلدیملآن رضلای  اجتملاعی  نیتلرمهمبرای تأمین آن شرایط ای ابی الزم اس  که 

و استعدادهای همگان اس   نلوعی  هااستحقاقسوم  نظم عادالنه از آن ا که تأمین کااده 

حفظ نظلم و امایل  را  هاانسان؛ به گونه ای که کادیمنظام امای  دسته جمعی را ای اد 

  هلاینلااما  زیلرا  ریشله بسلیاری از الدینمایملوظیفه و مس ولی  جمعلی خلود تلقلی 

 کالدینملنهفته در نظم مستقر اس  که حقوق هم افراد را رعایل  و اعحلاء  هاعدالتیبی

سلوره  31-31(  رابحه علی علدال  و امایل  در آیلاط 1733)مقایسه کاید با: افتخاری  

 انعام به روشای بیان شده اس  

صلح جهانی سومین هدفی اس  که با برقراری نظم جهانی فحری و عادالنله تحقلت 

  ان املدیمل  نظم جهانی فحری به چاد صورط به تأمین و تحقت صللح جهلانی ابدییم

و ظلم بوده اس   بله  عدالتیبیها در بول تاری  عام  جاگ نیترمهمخس  بی تردید ن

و در  ورزندیمگونه ای که سلحه گران و ظالمان برای حفظ سلحه خود به جاگ مبادرط 

  از این رو  در صورط رردازندیممقاب  مظلومین برای احقاق حقوق خود به نبرد با آنان 

  دوم  از آن لا کله بالددیملجاگ در م امع جهانی رخ  بر برقراری عدال  این عام  

اعضای جامعه جهانی از نظم موجود عادالنه رضای  دارند  حفظ صللح را وظیفله خلود 

شوند  چون در سایه این نظم عادالنه به حقوق خود دس  دانسته و به جاگ متوس  نمی

 ( Mirbagheri, 2006: 3; Tadjbakhsh, 2010: 185)مقایسه کاید با:  ابادییم

سوم  برداش  و تلقی واحد از عدال  در چارچوب نظم جهانی فحلری عادالنله  بله 

مختللف از علدال  و بله تبلع آن  یهابرداشل   چلون ان املدیملصلح عادالنه جهانی 

 ,Frostاسل  )راهبردهای متفاوط برای تحقت آن عام  جاگ و ماازعه بین جوامع بوده 

توجه به ایاکه عدال  ناشی از نظلم جهلانی عادالنله معللول   از این رو  با (1996:515

  این عامل  جالگ نیلز ماتفلی باشدیمفحری  یهاانساناعتبار فحری و اجتماعی ارزشی 

  شودیم

 

 سعادت انسانی .6-2-3

هدف غایی نظم جهانی فحری  تأمین سعادط و رستگاری دنیوی و اخروی انسان اسل   

ل   صللح و امایل  نیلز از آن جهل  ارزشلماد و هلایی چلون علدابه بوری که ارزش
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ساز سلعادط و فلال  بشلر هسلتاد  آیلاط و روایلاط اسلالمی  اهیزمضرورط دارند که 

اهدافی را چون خلیفه ا   قرب الهی و لقاء ا  را به عاوان سعادط آدمی و خیلر نهلایی 

باشلد  از  هلاآن نیتلأمکه نظم و نظام سیاسی و اجتماعی باید زمیاه ساز  اندکردهتعریف 

این رو  عدال  نیز هدف نهایی و غایی نظم جهانی فحری نیس   بلکه یلر هلدف آللی 

  از ماظر قلرآن رسدیماس  که در ررتو آن انسان به حیاط بیبه و سعادط دنیا و آخرط 

کریم عدال  بریقی  دارد که از راه آن انسان از قید و بالدهای خلود سلاخته اجتملاعی 

 ( 1733)مقایسه کاید با: خانی   ابدییمبه کمال محلوب خود دس   رهایی یافته و

براین اسا  سعادط انسان رسیدن به کمال و شکوفا شدن استعدادهایی اس  کله در 

خلق  و فحرط انسان نهفته اس   به گونله ای کله انسلان زملانی سلعادتماد اسل  کله 

بخشلیده باشلد  از ایلن رو   توانسته باشد این استعدادها و کماالط فحری خود را فعلی 

انسان در صورتی به سعادط خواهد رسید که به استعدادها و کماالط فحری خود آگاهی 

: 1731برآید )برای توضیح بیشتر رک: نصری   هاآنو توجه داشته باشد ودر صدد تحقت 

(  نظم جهانی فحری از آن روی که برخاسته از فحلرط انسلان بلوده و عادالنله 61-771

که به معاای  باشدیمتضمن شکوفایی و فعلی  یافتن استعدادها و کماالط انسانی اس  م

 تأمین سعادط اس  

 

 گیرینتیجه

تبیلین  الملل بیندر این مقاله تالش شد تا الگوی نظم جهانی در نظریه اسلالمی روابلط 

شود  جه  تأمین این هدف نخسل  معالا و مفهلوم و ماهیل  نظریله اسلالمی روابلط 

توضیح داده شد  سپس رویکردهای نظری مختلف اسالمی کله امکلان تلدوین   الملبین

در چارچوب آن امکلان دارد  بررسلی شلد  رویکلرد  المل بینیر نظریه اسالمی روابط 

نظری مختار که به نظر نویساده از امکان رذیری بیشتری برخوردار اسل   تحل  عالوان 

ف   مقوماط و مبانی نظم جهانی فحلری این نوشتار قرار گر مباای« تکثرگرایی تأسیسی»

  حقوق  قواعد و نهادهای مشترک نیز هاارزشمورد نظر اسالم در قالب اهداف  مصالح  

مختلف نظم جهانی فحری به معاای هماهاگی بلا  یهایژگیوتوضیح داده شد  هم چاین 

آن نیلز نظم تکویای ریشیای  ماهی  عادالنه  عقالنی  اخالقی  مشروع و تشکیکی بلودن 



11 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطططماره   دومدوره 

شماره پ طاپ   اول 

  1931سوم  بهار 

 
 

تبیین گردید  سران ام ابعاد و اهداف نظم فحری جهانی نیز مورد بحلث و بررسلی قلرار 

 گرف  

از م موع مباحث محروحه در زمیاه الگوی نظم جهلانی در نظریله اسلالمی روابلط 

 استاتاج کرد: توانیمچاد گزاره زیر را  المل بین

ی الملللبیناای عل  یابی نظم قدرط تبیین به مع المل بیناول  نظریه اسالمی روابط 

ی مسلتقر الملللبینعل  و عوام  شک  گیری نظم  تواندیمای که موجود را دارد  به گونه

و چرایی ماهی  آن را توضیح دهد  از این رو  نظریه اسالمی یر نظریه تبییای اس  کله 

  باشدیمالمللی موجود قادر به شااسایی و ح  مسائ  و معضالط نظم بین

ی موجود وجلود المللبیندر چارچوب نظریه اسالمی  امکان نقد و ارزیابی نظم  دوم 

ماهیل  و  تلوانیملفحلری  یهامالکو معیارها و  هاشاخصدارد  به بوری که با ارائه 

ی موجلود را تشلخیص داده و بله درملان آن الملللبینمیزان عادالنه یا ظالمانه بودن نظم 

 ماهیتی ارزیابی کااده دارد  المل بینیه اسالمی روابط ررداخ   این بدان معااس  که نظر

امکان توضلیح چگلونگی تکلوین   المل بینسوم  افزون براین نظریه اسالمی روابط 

  به سخن دیگر  این نظریه سازدیمالمللی مستقر را نیز فراهم استقرار و استمرار نظم بین

  برقرار گشته و ادامله یافتله چگونه نظم موجود به این صورتی که هس دهدیمتوضیح 

یابلد کله آن را از نظریله تبییالی صلرف اس   از این رو  این نظریه ماهیتی تکویای ملی

  کادیممتمایز 

چهارم  در چارچوب نظریه اسالمی  امکان اصال  و تغییر نظلم موجلود نیلز وجلود 

  در نتی له  دارد  چون نظم جهانی حاص  اراده و اختیار انسان و رفتلار آگاهانله اوسل 

همواره امکان تغییر و تحول و تبدی  یر نظم به نظلم دیگلر وجلود دارد  ایلن ویژگلی 

 حکای  از ماهی  انتقادی نظریه اسالمی نظم جهانی دارد 

ای ها لاری اسل   چلون نظلم جهلانی   نظریهالمل بینرا م  نظریه اسالمی روابط 

  کالدیملقت آن را تعیین و ت ویز محلوبی را ترسیم کرده و راهکارها و سازوکارهای تح

نظم جهانی اسالمی  خاستگاه فحری دارد  از این رو  تحقت و استقرار ایلن نظلم فحلری 

  اهداف  حقوق  قواعد و نهادهای فحری مشلترک بلین هاارزشبازگش  و رفتار بر رایه 

 س  هاانسانهمه 
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  آن بله کلاش ششم  این نظریه  چرایی و چگونگی التزام بله نظلم جهلانی و تبلدی

  التزام به نظم جهانی از سر اضحرار و اجبار یلا حتلی اللزام دینمایمسیاسی را نیز تبیین 

ها اری نیس  بلکه ناشی از گرایش فحری انسان به زندگی و نظم اجتملاعی بله حکلم 

فحرط اولی اس   به سخن دیگر  التزام به نظم جهانی معلول التلزام بله فحلرط الهلی و 

  باشدیم فحری یهاارزش

 

 منابع

 تهران: بر  نو  دفتر عقل و آیت عشق، ( 1731  )ابراهیمی دیاانی  غالمحسین

در علیخلانی و  ؛ رویکدردی قرآندی،«امنیت عادالنده»نظریه (  1733  )افتخاری  اصلغر

همکاران  درآمدی بر نظام سیاسی علدال  در اسلالم  تهلران: رژوهشلکده محالعلاط 

 فرهاگی و اجتماعی 

 کمی و کیفی در علوم انسانی، یهاروشمبانی پارادایمی (  1731  )محمد تقیایمان  

 قم: رژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

نظریله  یهلایکرسل  تهلران: دبیرخانله حمایل  از تجربی( دینیعلم )(  1731  )باقری

 رردازی  نقد و مااظره 

دیدن بدا هویت علم دینی: نگاهی معرفت شناختی به نسدبت (  1731  )باقری  خسرو

 تهران: سازمان چاپ و انتشاراط وزارط فرهاگ و ارشاد اسالمی علوم انسانی، 

چاپ دوم   ساختار علم تجربی و امکان علم دینی،(  1731  )بستان  حسین و همکاران

 قم: رژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

(: روش بهره گیری از متون دینی 2) ینیدگامی به سوی علم (  1710  )بستان  حسلین

 قم: رژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ر علوم اجتماعی،د

 ی منطقده ای،المللبینخاورمیانه از منظر مکتب انگلیسی: جامعه (  1710  )بوزان  بری

ترجمه  در فرد هالیدی  بری بوزان  هیاه بوش و دیگران  خاورمیانه نو: نظریه و عم  

 عسگر قهرمان رور  تهران: انتشاراط امیر کبیر 
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  در لر زایی  حق، عدالت و برابری از دیدگاه استاد مطهری(  1731  )نتوسلی  حسی

     محهری  چاپ چهارم؛ قم: بوستان کتاب آن ف  اندیشه سیاسی آی  

سال دوم  شماره ششلم   راهبرد فرهنگی،  «علم اسالمی(  »1733)   عبدا    جوادی آملی

 تابستان 

   قم: مرکز نشر اسراء ه معرفتشریعت در آین(  1711  ) جوادی آملی  عبدا   

   قم: نشر اسراء در اسالم المللبینروابط (  ب 1733)    جوادی آملی  عبدا  

   قم: مرکز نشر اسراء فطرت در قرآن(  1711      )جوادی آملی  عبدا

علدم (  1731  )حسای  سید حمیدرضا  مهدی علی رور و سید محمد تقی موحد ابححی

   چاپ چهارم  قم: رژوهشگاه حوزه و دانشگاه الحضاتو م هادگاهیددینی: 

در علیخانی از دیدگاه اسالم،  المللبینعدالت در روابط (  1733  )خانی  محمد حسن

و همکاران  درآمدی بر نظام سیاسی عدال  در اسالم  تهلران: رژوهشلکده محالعلاط 

 فرهاگی و اجتماعی 

چگونگی و چیستی نظریه اسالمی روابط »(  الف 1731  )دهقانی فیروزآبادی  سید جالل

   بهار 1  سال را م  شماره پژوهشنامه علوم سیاسی  «المل بین

مبلانی فرانظلری نظریله اسلالمی روابلط (  »ب 1731  )دهقانی فیروزآبادی  سید جلالل

   سال دوم  شماره ششم  تابستان روابط خارجی  «المل بین

دانشلاامه روابلط  ، در مدارتین گدریفیت ،نظدم ( 1733  )دیویتاک  ریرارد و دان  تلیم

 و سیاس  جهان  ترجمه علیرضا بیب  تهران: نشر نی  المل بین

ترجمله  ، نظریه سیاسی و مسأله نظم جهانی،المللبینروابط (  1731  )رنگر  نیکال 

 ی المللبینلیال سازگار  تهران: دفتر محالعاط سیاسی و 

  ترجمله محملد شل اعیان  تهللران: وم اجتمداعیفلسدفه علد(  1731  )رووط  مایکل 

 رژوهشکده محالعاط فرهاگی و اجتماعی 

 تهران: صراط ادب قدرت، ادب عدالت،(  1731  )سروش  عبدالکریم

چلاپ دوم  تهلران:  در فلسفه علم االجتمداع، ییهادرس(  1711  )سروش  عبدالکریم

 نشر نی 
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چاپ  ،در ارتباط علم و اخالق یدانش و ارزش: پژوهش(  1713  )سروش  عبدالکریم

 انتشاراط یاران تهران: دوم  

چلاپ  فلسفه عمومی(،) یفلسف یهاشهیاندمبانی (  1731  )صانعی دره بیدی  مالوچهر

 دوم  تهران: امیرکبیر 

تحقیت و  المبدا و المعاد، ( ش 1730ق /  1611  )صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی

   چاپ سوم  قم: دفتر تبلیغاط اسالمی مقدمه سید صدرالدین آشتیانی

ترجمله احملدبن محملد  االسدفار،(  1711  )صدرالمتالهین  محمد بن ابراهیم شلیرازی

 الحسیای اردکانی  به کوشش عبدا  نورانی  تهران: مرکز نشر دانشگاهی

چلاپ چهلارم  تهلران:  زوال اندیشه سیاسدی در ایدران،(  1737  )بباببایی  سیدجواد

 کویر  انتشاراط

؛ بلله کوشللش سللید هللادی قددرآن در اسددالم(  1731  )بباببللایی  سللید محمللد حسللین

 خسروشاهی  قم: بوستان کتاب 

  چلاپ 1 -1ج  اصول فلسفه و روش رئالیسم،(  1711  )بباببایی  سید محمد حسلین

 هفتم  تهران: صدرا 

قر   ترجمله محملد بلاترجمده تفسدیر المیدزان(  1711  )بباببایی  سید محمد حسلین

 موسوی همدانی  قم: دفترانتشاراط اسالمی 

قم: انتشاراط اسلالمی   المیزان فی تفسیر القرآن(  1611  )بباببایی  سید محمد حسین

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

تهران: انتشاراط دانشگاه امام  نظریه اسالمی تعلیم و تربیت،(  1733  )الهدی  جمیلهعلم

 ع( صادق )

  در عللی اکبلر علیخلانی و عدالت توافقی در اسدالم(  1733  )اسعلیعمید زن انی  عب

همکاران  در آمدی بر نظام سیاسی عدال  در اسلالم  تهلران: رژوهشلکده محالعلاط 

 فرهاگی و اجتماعی

 جلد اول  تهران: رخ داد نو دین و دولت در عصر مدرن، (  1731  )فیرحی  داود
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فلرای  گلره و جاسلتیاا اهلیگن  تصلویرهای    درالملدلبینجامعه (  1710  )کی   ر 

 متعارض از سیاس  جهان  ترجمه علیرضا بیب  تهران: نشر نی 

تهران: رژوهشگاه علوم انسلانی و  از علم سکوالر تا علم دینی،(  1711  )گلشای  مهدی

 محالعاط فرهاگی 

   قلم: بوسلتان.. مطهدریآاندیشه سیاسی آیت (  1730  ))به کوشلش( لر زایی  ن ف

 کتاب 

  تهلران: شلرک  جامعه و تاریخ از دیددگاه قدرآن(  1713  )مصبا  یزدی  محمد تقی

 سازمان تبلیغاط اسالمی  المل بینچاپ و نشر 

چلاپ چهلارم     جللد اول و دوم اسالم و مقتضیات زمدان(  1713  )محهری  مرتضلی

 تهران: صدرا 

 تهران: صدرا فطرت، (  1711  )محهری  مرتضی

   چاپ سوم  تهران: صدرا جامعه و تاریخ(  الف 1710  )ضیمحهری  مرت

   چاپ را م  تهران: صدرا عدل الهی ( ب 1710  )محهری  مرتضی

 چاپ نهم  تهران: صدرا بیست گفتار،(  1717  )محهری  مرتضی

   چاپ دوازدهم  تهران: صدرا فلسفه اخالق(  1717  )محهری  مرتضی

   چاپ چهارم  تهران: صدرا نظام اقتصاد اسالمنظری به (  1717  )محهری  مرتضی

   چاپ نوزدهم  تهران: صدرا نظام حقوق زن در اسالم(  1716  )محهری  مرتضی

   تهران: صدرا 1  ج فلسفه تاریخ(  1711  )محهری  مرتضی

چاپ اول  تهلران: بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی، (  ق 1607  )محهری  مرتضی

 انتشاراط حکم  

   قم: دارالکتب االسالمیهتفسیر نمونه(  1716  )کارم شیرازی و همکارانم

  چاپ را م  استاد مطهری یهاشهیاندحاصل عمر: سیری در (  1731  )نصری  عبدا 

 تهران: دفتر نشر فرهاگ اسالمی 

 قم: مؤسسه فرهاگی تحقیقاتی امیرالمؤماین (  1737  )نهج البالغه  ترجمه دشتی
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