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  چکیده
 امـا مبـانی،؛ )تاریخچه( رود  به شمار میوای ن ،پدیدهیستیکرد رئالیاصل بقاء در رو

! )هپیشین( موشکافانه حالجی نشده است چرایی و نقد آن ازمنظر اندیشۀ اسالمی،
ــد شــامل دو ز ایــن رویکــرد مــی ــ ارز،اول :رشــاخۀ اساســی باشــدیتوان  ی مبنــایابی

» بقـاء«ل  تفاوت در مـدلویابی؛ و دوم، ارزیستی رئالیۀ اصل بقاء در نظریستینیدارو
). مــسئله(گــر ی در طــرف دی طــرف، و نظریــۀ رئالیــستکیــ در یکــرد اســالمیدر رو
 اصـل بقـاء چگونـه در یستیـنیرسـاخت داروین است که زی ایرو، پرسش اصل ازاین

 نـوع متفـاوت نگـاه ؟)سـؤال (وتحلیل است ِچهارچوب اندیشۀ اسالمی قابل تجزیه
 شـکاف در یعلـت اساسـ ،یاسـیل نظـام سی بقاء و هدف از تشک موضوعاسالم به

 بـا آشـکار ، حاضـرۀمقالـ). هیفرضـ(  اصـل بقاسـتبـارۀ دری و غربیکرد اسالمیرو
ها،  ستی رئالیالملل کرد بینی اصل بقاء در رویسم اجتماعینیرساخت دارویساختن ز

ن نوشـتار، در یـا). هـدف( پـردازد  آن ازمنظر اندیـشۀ اسـالمی مـییابیبه نقد و ارز
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عنوان   به،د از مفهوم بقاءی خواهد کوش،دای درک ژایشکن چهارچوب مفهوم شالوده
ــرین مفــاه ی از اصــلیکــی ــهیــیم مطــرح در تبیت ــ اصــطالح واقــع ن ب  روابــط ۀگرایان

 ن اصــل را فــراهم ســازدیــ در ایشیــ بازاندۀنــی و زمکنــد ی ساختارشــکن،الملــل بــین
 بقـاء  اصلدربارۀ ی و غربیکرد اسالمیز در رویبرانگ  کشف نقاط اختالف؛ و)روش(

  ).افتهی(است  مقاله یالملل از دستاوردها در روابط بین

  واژگان کلیدي 
  به، حفظ نظام و اسالمیات طیدفاع، تعاون، ح سم،یرئال اصل بقاء،

   مقدمه
الملـل، اصـل  نی بـودن نظـام بـکی بـه آنارشـیها با اتکـا ستیان رئالی و ثابت میاز اصول کل

، در زمره موضـوعات یستی رئالی موضوعیها یبند می که در تقسین اصلیبرمبنای چن. بقاست

 ازجملـه مـسائل یزیـت و بقـاء بـر هـر چیـگیـرد، امن قرار مـی) یاست عالیس( استیحاد س

شـود؛   داده مـیبرتـری) یاسـت دانـیس(  موضوعات درجه دومهمثاب ، توسعه و رفاه بهیاقتصاد

شه یـد، همیـایش بی پی تعارضیط اقتصادی با محیاسیط سیات محیان مقتضیکه اگر م ییتاجا

ها با طرح و بسط مفهوم بقـاء،  ستی رئال.)٥: ١٣٧٦مورگنتا، (  خواهد بودیاسیط سیت با محیاولو

 امکـان اسـتمرار منزلـه بـه و درواقـع، بقـاء را شمارند می) وجود صلح(ت یآن را مترادف با امن

  . )Kydd, 2009: 121-122(کنند  ی و قلمداد میابیالملل ارز نیها در نظام ب ات دولتیح

کـرد، ین رویـباور ا ن نکته بس که بهی هم،یستیکرد رئالیت اصل بقاء در رویان اهمیدر ب

 این باالترین منفعت ملی اسـت کـه رهبـران .مسئلۀ بقاست، همان ها دولتهدف اولیه همه 

 در اولویت دوم قرار ،توسعۀ اقتصادی مانند  اهداف دیگر وبگذارندسیاسی باید به آن احترام 

گیـری نظـام و سـاختار  ترین و اولین قدم در مسیر شـکل ای  بقاء را پایهها ستیرئال. رندیگ یم

 نیز باید در خدمت آن ها ارزشکه معتقدند اصول اخالقی و  ای گونه به ؛دپندارن یالمللی م بین

 امنیـت بـرای حفـظ دولتمـردان آن اسـت کـه ، برتـریی ادعـاۀن راستا، گزاریر اد. قرار بگیرد

را ) یاخـالق حکـومت(  اصول اخالقی سیاسـتبلکه یِباید نه اصول اخالق فردان، شکشور

 نـه هـا دولـت رهبـران و ی رفتـاریهـا ر، اقـدامات و کـنشیاصول اخ. مورد توجه قرار دهند
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 شـود مـیارزیـابی هـا   آنبلکـه براسـاس بـازدههـا،   آنتیـا عـدم حقانیـت یـ حقانبراساس

)Buzan&Waever, 1998:98(. ت یـ بـرای بقـاء و حفـظ موجوددولتمردان، یبترت این به)تیـامن (

این اصـول .  در پیش بگیرند را باید اصول اخالقی متفاوتی از اصول اخالق فردیشان،کشور

، باید یا نبایـد یـک عمـل را شود میکه از آن به اصول اخالق حکومتی یا اخالق سیاسی یاد 

 اش عملـی ۀبسنجد، آن را براساس نتیجودن آن حقانی بودن یا نب برمبنای بیش و پیش از آنکه

 توان میح، ین توضیبا ا. دکن می ارزیابی ، آن کشوریاسیس-ییایت جغرافیت موجودی تثبیبرا

ه و یـ هـدف اولمثابـۀ به» بقاء« حول و حوش اصل گرایی واقع یها گرایش که همۀ شد یمدع

کیدالملل  نی ساختار نظام ب، بریاسی سی واحدهاِییابتدا  کنـت کـه چنـان.  دارنـدیا ژهیـ وتأ

 ،هـا دولتء، اهداف انگیزۀ بقا یدر ورا«: کند میح یز تصری نی ساختارییگرا درواقعوالتز، پ

  .)Waltz, 1979: 91(» ت متفاوت استینها یب

 موضـوع روابـط  کـهکننـد مـی تصریح شانمقدمۀ کتابکه سنز و استات نیز در طور  ناهم

اساسا دربار ،سیاسی
ً

 منـافع ملـی خـود تأمین به دنبال ، هر لحظهها لتدو زیرا ؛ تضاد استۀ

 بیـشتر و هاسـت  آنیین وسـیله و پـشتیبان بقـاتـر  مهـمْقـدرت نظـاممیـان،  درایـن. هستند

» کـارگیری زور اسـت  کارگیری یا تهدید به به  بهۀ دربار،الملل ت در رشته روابط بینموضوعا

)Sens and Stoett, 2005: 14(. تنـازع معنـای بـهالملل را  نیه، روابط بدگاین دیا، طور خالصه به 

فاقـد نظـم  (کی آنارشـیطـیل بـه قـدرت در سـاختار و محی نیز برایبقاء، و کشمکش و ست

 ی منفعـت و اهـداف ملـتـأمینبـا هـدف ) ی مرکـزی بر حکومت جهانی مبتنیمراتب سلسله

اف مزبـور  تضاد منـافع و اهـدبه باتوجهنشان دهد  و بر آن است که کند می یابی ارزها دولت

 یت نـوعیـ، شاهد حاکمدیگر ازسوی یاسی سیان واحدهایع نابرابر قدرت می و توزیازسوی

 وضـعیتی،ن یدر چنـ. می هـستالملـل بـینسم در نظـام یـنی بر اصول دارویقانون جنگل مبتن

قـدرت، « و ١»روز اسـتیـقدرتمنـد، پ« که کند میح ین نکته تصریالملل بر ا نیم بینسیداور

  ٢».قت استیحق

                                                       
1.Sauve Qui Peut. 
2 .might is right.  
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 آن است که اوال ضمن تشردر پیش رو ین مقدمه، مقاله پیابا 
ً

 یستینیرساخت دارویح زی

 یابیـ به نقد و ارزی اسالمیکردیالملل، با رو نیها در روابط ب ستیکرد رئالیاصل بقاء در رو

ثانیا،. آن اهتمام بورزد
ً

رسـاخت، در ین زیـ ای اصـلی از روبناهـایکـی عنوان به اصل بقاء را 

 کیـ مثابـۀ به ،ری و نشان دهد که اصل اخکند یشی بازاندی اسالمیو نگاهب منطق چهارچو

 را در دل خـود ی در اسـالم، چـه مـدلول متفـاوتاندیشۀ سیاسـیسم و یان رئالی مکدال مشتر

 قلمـداد کـرد کـه در ی لفظـیاشـتراک، حیـث ازاین توان می، اصل بقاء را درواقعپروراند؟  یم

  . دهند یبه دو مدلول متفاوت ارجاع م ،یکرد اسالمیم و رویکرد رئالسیرو

  یرویکرد مفهوم
هرچنـد ایـن . شـود مـیدا نسبت داده ی درک به ژابیشتر» Deconstruction « مفهومِینوآور

 شکنی ج، در زبان فارسی به ساختارشکنی، ساختارزدایی، شالودهیع و رایشاطور   بهاصطالح

صـرفا  ن مفهـومیـ، ا استفکنی ترجمه شده بنیان و
ً

 بلکـه ؛ستیـکننـده و سـاختارزدا ن نفـی

 یشـکن  شـالودهیح معنـای در تـشردریـدا. ز باشـدیخواهد ایجابی و اثباتی ن  میحال درعین

سـازی یـک سـاختمان   تخریـب و ویـرانْفکنـی، مـراد نُگوییم بـ وقتی می«: کند میح یتصر

مران، یض(» .ورد الگو و طرح معمارانه به شمار آۀای پرسش دربار گونه به بلکه باید آن را ؛نیست

 کیـزیکـرد متافیرو.  دریدا نقد بنیادی متافیزیـک اسـتدغدغۀ اصلی، هرحال به .)٤٣:١٣٧٩

ب، خـالص و یـع قـت سـاده، بـدونی منبع و مبدأ حقکیشه در اعتقاد آن به ی ر،دایدرازنظر 

َ و عرضیآن، امور فرع برمبنای مستقل دارد که : ١٣٩٤، یملکشاه( شوند می مشخص و معلوم یَ

ل یـا آنچه خود ذی تفکر غرب یی استعالۀشیدا به اندی، درطور خالصه بهح، ین توضی با ا.)٢٦

. دهـد می نشان ازحد توجه بیش ،داند ی میکیزیشی متافی گرا١،»ک حضوریزیمتاف«اصطالح 

، آن اسـت کـه نـشان مـیالدی١٩٦٨ در ٢»زیتما« تحت عنوان ش معروفۀ در مقالیهدف و

ن یت بـیـ و ثنویمانند دوگـانگ( مراتب سلسله متضاد و ِیوگانگدهد ترسیم هرگونه تقابل و د

                                                       
1 . metaphysics of presence. 
2. Difference. 
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فرهنـگ،  عـتیمـرد، طب اب، زنیغحـضوربـد،  نوشـتار، خـوب گفتارشرق، اه، غربیسدیسف

، پـر از )روح نمـود، ذات، بودیرونـیب یمـتن، درونـ یسوژه، کالبدروح، معن نهان، اوبژهآشکار

اساسا  ،م بودهیان مفاهیتعارض م
ً

 ، اسـتیسم غربی مدرنییکر استعال و مصنوع تفیساختگ

 ۀی سـونفـع بـههـا را  ین دوگـانگی موجود در ایها هازسوی یکیکوشد  یخود م ۀنوب که البته به

  .  طرد کندیا حذف ،گرید

معنا که  این ؛ به» وجود نداردیزی چ،خارج از متن«کوشد نشان دهد که  ین راستا، او میدر ا

 ، متعـارض و متـضادیهـا مراتـب زهـا و سلـسلهیتما. رندیگ یها در درون متن شکل م واقعیت

 ِیتوان بدون لحاظ کردن وجود و هست  نمی،نی متن هستند و بنابراۀوپرداخت  ساختهی،تعبیر و به

 ی هستۀگو و شناخت دربار و به گفت» شرق«، »وانهید«، »اهیس«، »زن«، »ریدگرغ«، »هیحاش«

، انـد وپرداخته مـتن که ساخته» غرب«، »عاقل«، »دیسف«، »مرد«، »یخود«، »متن«ِو وجود 

 ی بر آن است تا تفکر فلـسفی،شکن دا با طرح و بسط مفهوم شالودهی، درترتیب این به. پرداخت

 یهـا تیـهـا و هو تیـ موجود١بودن یرارتباطی غرب را که بر استقالل و غییاد و استعالیخودبن

زات یتمـا/ ها تی و ثنوی دوقطبیها او در این راستا، تقابل.  به نقد بکشاند، تأکید داردیاجتماع

ها بر طرف  تین ثنویک طرف از ای بودن رجحان ی و قطعیحتمدر  و سازد میدوگانه را برمال 

 کـه ،كیـزی مبارزه بـا متافبرایدا یترتیب، در این  به.)٢٧٢: ١٣٨٢مران، یض(ایجاد کند د ی ترد،گرید

 را طرح و بـسط یکیزی به تفکر متافشزیدآمیکند، نگاه ترد اد میی ٢»یمحور کالم«گاه از آن به 

 ۀدواژیـه بـر همـان کلیـزمینـه بـا تک او درایـن.  کنـدکی تشک، آنیکوشد در مبان یدهد و م می

  .)Mikics, 2009:2( را نشان دهد»  معنای ذاتیاعتبار یب«کوشد  ی م،»زیتما«

کیـد مـورد یها تی ثنواین آزادانه از یا  با بهره ، اش یشـکنکـرد ساختاریدا در رویـ درتأ

، الملـل نیدر روابـط بـ» بقـاء«ا اصل ی مفهوم به یستیکرد رئالی شد که در روی مدعتوان می

 و یر جسمیوم  مرگدرمقابل آن، بقاء ی نهفته است که طکیزی متافی، نوع) متنکی مثابه به(

 کـه کنـد مـیل ی تحمها دولتات را به ی تنازع حی برای دوراهی نوع،نیابد و ای ی معنا میماد

                                                       
1 . irrelational. 
2. Logocentrism. 
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 ین در حـالیـا. گـذارد ی نمـی آنان باقی نزاع و جنگ براسوی  جز رقابت و حرکت بهیا ارهچ

خود اصـالت  یخود  بهْات و مرگی، حاندیشۀ اسالمکرد و منطق یب روچهارچواست که در 

به، یات طی بلکه مطابق تفکر ح؛ستندین) برتر( ییگاه استعالی جادارایدا ی درتعبیر بهندارند و 

 خـدا و حفـظ و ی احقـاق حـق، بنـدگی برایا لهی ارزشمند است که وسیاتیح و یآن زندگان

ن ید در خدمت چنی بقاء هم بای حتترتیب، این به.  باشدیاله-ی اسالمیها ارزشانت از یص

 ی ذاتـیانگـاراعتبار بی از روش یریگ ن مقاله با وامین ایهمچن. ردی قرار بگیی واالیها ارزش

 بـه مفهـوم و یستیـکـرد رئالی نهفتـه در روی ذاتیست تا از معنادا، بر آن ای درۀیمعنا در نظر

، کـارکرد مثبـت بنـابراین. کنـد یـیزدا اعتبـار/تیالملل، مرکز نی در روابط بویژه  بهاصل بقا، 

 و بخـشد مـی ارتقـای را ین است کـه تـوان تفکـر انتقـادی ا،دای درۀشیساختارشکنی در اند

ح مـدلول ی و تشریها در معرف ستیِنجا زبان رئالیر اد( های پنهان و تنیده در زبان ایدئولوژی

 ،اسـت) الملل نینظام ب( ی انسان از هستۀ تجربۀکنند نیی، تعخود نوبۀ بهرا که ) ِ دال بقاءیبرا

 یکردهـایار رویـ ابـزاری مناسـب در اختهمثابـ بهد توان میست که رو ازاینسازد و  آشکار می

 استفاده یالملل نی مدرن بیها هی به نظریاسالمکرد ی همچون رویا شکنانه  و ساختیانتقاد

 مفهوم ماننـد کی ۀ درباری علماصطالح به زبان ازجمله(ن ساختارشکنانه، زبا ازمنظر .شوند

معموال  آنچه برخالف، )ن مقالهیمفهوم بقاء در ا
ً

کامال اعتمادم، ابزار یپندار یم
ً

 بـرای پـذیری

ها  یدئولوژی است که ایاسی اهداف پنهان سیا مبهم و داریا ایجاد ارتباط نیست، بلکه حوزه

گاه باشد، برنامهیاز طر    .)Tyson, 2006: 249(د کنن ی میزیر ق آن، انسان را بدون آنکه خودآ

  الملل بین اصل بقاء در روابط یستینی دارويبنام
د که اگرچه داروینیسم اجتماعی اولیه در صورت اصلی خـود، اسـتثمار گوی جرج کاتب می

ی  طبیعـی امـرعنـوان بـه، بعـدها از نـابرابری در جامعـه کنـد مـی و توجیـه نتأییـد آشکار را

 ،همچینـین داروینیـسم اجتمـاعی جامعـه را در بهتـرین وجـه. کنـد مـیدفاع ) گریزناپذیر(

 یـا شکـست شـوند مـی یـا چیـره ،داند کـه در رقابـت بـا یکـدیگر ای از افرادی می مجموعه

 خود، زنـدگی اجتمـاعی ۀشد اجتماعی در شکل متکاملداروینیسم ، ترتیب این به. خورند می



  ١٧الملل ازمنظر اندیشۀ اسالمی  نی در روابط بیستیکرد رئالیاصل بقاء رو

 

 کـه ؛کند میهای انسانی تحلیل  ناپذیر و طبیعی میان گروه  کشمکش اجتنابۀمثابه عرص بهرا 

های خشونت بیناگروهی در جامعـه کـه   شیوههمۀ تأیید زمینه را برای توجیه و ،چنین تحلیلی

احتماال 
ً

. )Ketab,2003: 298(د آور اسـت، فـراهم مـیاستثمار امپریالیستی ها،   آنترین شاخص

سـازی جنـگ و   ابـزاری بـرای عـادیعنـوان به ،دارد که مفاهیم داروینی پاول کروک بیان می

مراتب جبـری   منطق تکاملی، نوعی سلسلهبراساسمفاهیم این . اند امپریالیسم برساخته شده

گیرنـد و  ی فـرض مـیالمللـ ی نظامی و اقتصادی در رأس هـرم قـدرت بـینها قدرترا برای 

، کننـد می از جهان وحشی توجیه ناپذیر اجتناب  بخشی مثابۀ بهای که خشونت را   ادلهعنوان به

 .(Crook, 1994:25) ندبر  میبه کار
 ازقبیـلهای داروینی بـر مـدار مفـاهیمی  تقدیر، برداشت مرسوم و معمول از تئوریهر به

بقـاء «ایـن برداشـت، بـر آن اسـت تـا . چرخـد تهاجم، رقابت فعال و نزاع خودخواهانه مـی

ب چهـارچوشناسـانه در تئـوری تکامـل داروینـی را در   یک مفهـوم زیـستعنوان به» اصلح

ز خاطرنـشان یـ گلداشـتین نکـه چنـان.  اجتماعی و سیاسی تفسیر و معنا کنـدیدستورالعمل

گ  ایـن بـود کـه جنـ،های اجتماعی از تفکر دارویـن سازد که برداشت غالب دارونیست می

المللـی، نظـامی  و البته گریزناپذیر است؛ نظام اجتمـاعی و سیاسـی بـین» طبیعی« واقعیتی

فـر را  مراتبی است؛ و نظام اقتصادی مبتنی بر نابرابری اقتصادی مبتنی بر اصـول لـسه سلسله

قـانون کـه ح کـرد ی تـصرتـوان مـین بخش ی ایبند  و در جمعطور خالصه به .کند تجویز می

عـت یوانات در طبین حاکم بر رفتار حی همان قوان،یستینیسان در منطق داروحاکم بر رفتار ان

 .شـود مـیدائـم  ٣ و تنـازع بقـاء٢اصلح بقاء ١،یعی قانون انتخاب طبِاست که شامل سه اصل

 .)Spencer, 1964: 307(م داد یز تعمـی نیبه اجتماع انسانرفته  را رفتهن اصول و قواعد یا ،اسپنسر

 یعت، در قالـب رقابـت بـرای طبۀز و خودخواهانه در حوزیآم  رفتار رقابت که همانمعنا این به

  .کند میدا ی پینیظهور و بروز ع نیز  کسب قدرت و ثروت

                                                       
1.Natural Selection.  
2.Survival of Fittest. 
3.Struggle for Survival. 
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الملـل در رونـد  بخش برخی اندیشمندان روابـط بـین این شاخه از تئوری تکاملی، الهام

 نمونـه، بـرای.  سرشت انسان بوده اسـتبارۀهای کالسیک در بازنگری در مباحث رئالیست

الملـل، از نـوعی   تئوری تکاملی بر غنای تئـوری رئالیـستی روابـط بـینتأثیرتایر با اعتقاد به 

ِرئالیسم کالسیک احیاشده حمایت   هماننـد کنـت یان ساختاریگرا  واقعبرخالف که کند میِ

 ، قائل نیـست و درعـوض، اهمیتیکردن جبریت ساختاری آنارشی جهان والتز، برای تئوریزه

ر یتـا. الملـل معتقـد اسـت در سیاسـت بـین» نهـاد بـشر «ۀکنند گذاری تعیینراثچنان به هم

دوسـت   افـراد نـوعدرمقابـلطبیعت در انتخاب خود، از افراد خودخـواه که  کند میح یتصر

وی بـا الگـو قـرار دادن تئـوری . گزیند طبیعی آن را برای بقاء بر میطور   به وکند میحمایت 

جامعـۀ ب ادبیات بیولوژیکی، یک عضو از اعضای چهارچودر که  ندک می یادآوری ،تکاملی

 زمانی نسبتا،یبشر
ً

 مقایسه با دیگر اعضای همان  که دراست» آماده «ْ برای زیست اجتماعی

  .  بقاء و بازتولید خود باشدتأمین بهتر و بیشتر قادر به ه،جامع

زۀ اجتمـاعی خاطرنـشان را در حـو» بقـاء اصـلح«باور تایر، این موضـوع اهمیـت مفهـوم  به

 محدود و بنابراین تأمین بقاء ْآمیز، جایی که منابع در یک محیط خصومت«: تعبیر تایر به. سازد می

پرمخاطره است، موجودات اجتماعی نوعا
ً

 به دنبال تأمین نیازهای فیزیولوژیکی خود ازقبیل غذا، 

 تأمین درصددباشند، را داشته گران  کمک به دیدغدغۀرو، بیش از آنکه  هستند و ازاین... سرپناه و 

 ، که بقاء در یک جهان پرمخاصمهوضعیتی به باور او، در ،درواقع» .منافع و نیازهای خود هستند

 گروه و اراده برای صیانت و حمایت از یک گروه دیگـر را بـه دنبـال کنوعی ترس از طردشدگی ی

 همزیـستی میـان بـه و کاهـد مـی هـا مراتب قدرت از کـشمکش  سلسلهۀآورد، انطباق با قاعد می

اســاس، علــم  بــراین. )Thayer,2000: 131(شــود  منتهــی مــیهــا   آنجوامــع در عــین تــضاد منــافع

کیولوژیب(شناسی تکاملی  زیست
ْ

زمینـه،  درایـن .شـود احیای پروژه رئالیستی مطـرح مـیبرای ) 

ا یـ» کشته شدن  کشتنیدوراه«، » اصلحیبقا«، »ایبقاء اقو«  ازقبیلییها که گفته شد، گزاره چنان

از  ١،»حـق بـا کـسی اسـت کـه زورمنـد اسـت« ن گزاره کـهیا ای» خورده شدن  خوردنیدوراه«

  . استکیولوژیهای ب ستیان رئالی مداروین ی تکاملی برگرفته از تئوریها گزاره

                                                       
1.Might is Right. 



  ١٩الملل ازمنظر اندیشۀ اسالمی  نی در روابط بیستیکرد رئالیاصل بقاء رو

 

 چنین ،الملل نیسم در حوزۀ سیاست بینی دارویشناخت  انسانیح مبناینکتۀ اساسی در تشر

 گـروه و ک نوعی ترس از طردشدگی یـ، که بقاء در یک جهان پرمخاصمهموقعیتی است که در

هـا و  انـسان(آورد، انطباق ضـعفا  اراده برای صیانت و حمایت از یک گروه دیگر را به دنبال می

 همزیـستی و بـه کاهـد میها  مراتب قدرت از کشمکش  سلسلهۀبا قاعد) تر فی ضعیها دولت

 برداشـت مـذهبی یح، حتـین توضیبا ا. شود منتهی میها   آنافعمیان جوامع در عین تضاد من

انـسان هبـوط «، »انسان عاصی« که در قالب مفاهیمی مانند از ،های سنتی از انسان رئالیست

 بـا رویکـرد ،شـود و درعـوض  کنار گذاشته می،دآی  پدید میی منفیها و دیگر برداشت» یافته

صا نظری خصو،شناسی  علم زیستویژه به ،علوم طبیعی
ً

ی و ذات شریر انـسان ت تکاملی بدطینۀ

ن راسـتا، یـدر ا. گیـرد المللی مورد بحث و بررسی قرار مـی و تأثیر آن بر روابط اجتماعی و بین

 بر آن هستند که مبنایی علمی براساس ،ریچارد داوکینز١»ِژن خودخواه« ِ با الهام از تئورییبرخ

 خودخواهی ۀاسی اجتماعی، برای تبیین مسئلشن های علم ژنتیک و در چهارچوب زیست آموزه

  . )Thayer, 2000: 132( کنندریزی  اجتماعی و سیاسی انسان طرح

روابط اجتماعی  ازنظر کشند، ، هابز و الک به تصویر میماکیاولی نمونه، انسانی که برای

س و تر« در این تلقی،. گیرد می تنازع بقاء و داروینیسم اجتماعی جای ۀچهارچوب اندیشدر 

» گونه گرگ «ۀو نابودی، که نوعی رابطبنیان روابط اجتماعی است؛ ترس از حذف » حسادت

سوی تنـازع   بهه همواره فرد را، ک و حسادت به موقعیت و جایگاه برتر دیگرانکند میرا مطرح 

 قابل ،سمینی دارویشناخت  انسانیالبته مبنا. )٨٥-٧٩: ١٣٨٦قـوام، (دهد  می سوق و جدایی دائم

در .  اسـت)»مکتـب قـدرت«معروف بـه ( به انسان ی آلمانۀچیش نیکرد فردریسه با رویمقا

منحـصرا  کامل است که ین مکتب، انسانیب اچهارچو
ً

 .)١٠٨: ١٣٨٣، یمطهـر(د مقتـدر باشـ

 کـه انـسان اسـتسم ینیشناسانه دارو ه انسانی همان پا، قدرتِیشناخت ، مکتب انساندرواقع

 ؛دانـد یت مـی صـاحب حـق و مـشروعش، اهداف و منافعیریگی پیقدرتمند و زورگو را برا

  : کند میح ی تصریکه شهید مطهر گونه آن

                                                       
1 .The Selfish Gene. 
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اساسا ها که  ن حرفیا
ً

اش  هیـ است با انـسان قدرتمنـد و زورمنـد، پایانسان کامل مساو

ات، یـاند که ح ه کرده و گفتهی آن تکین روی داروۀ همان اصل تنازع بقاست که در فلسفیرو

وانـات و یم اگـر حییگـو یمـ. شه در حال تنـازع بقـاء هـستندی هم،واناتیح و بقاستتنازع 

وانـات یف حیـرد ن جهـت، هـمیـم انسان را در ایتوان مین هستند، ما نیچن نیرانسان هم ایغ

ن است ین حرف ایا معنا آخر،. ستی بقاء نیِات انسان هم جز جنگ برایم حییم و بگویبدان

هـا و  یهـا، همکـار هـا، تعـاون ها، وحـدت تیمیمن صیپس ا. ستی نیزیِکه تعاون بقاء چ

زع است و تعاون، مولـود تنـازع اصل، تناها   اینست؟ در نظریان افراد بشر چیمها در محبت

  .)١١٣-١١٢: همان( است

شه در تفکـر یـ ر،الملـل نیسم در نظـام بـیـنی دارویشناخت محور انسان  قدرتین مبنایا

 ی، توماس هابز و برخیاولیکوال ماکیبور، نیننهلود ی رهمچون کی کالسیها ستی رئالیبرخ

 :کنـد میح یبور تصری، نبرای نمونه. مورگنتا دارد. یج. مانند هانسکی نوکالسیها ستیرئال

، قابل پیگیـری ها انسانها در نادانی و حماقت  عدالتی  منازعات اجتماعی و بیریشۀ اصلی«

 سرشـت ذاتـی بازتابنـدۀ ها دولتبیعت بور طی نۀدیعق ، بهدرواقع. )Niebuhr, 1960: 23( »است

 اسـت کـه دینامیـک اجتمـاعی در رفتـار میـان معتقد یو. های اجتماعی انسانی است گروه

سـتیز «ست که رو ازاین دارد و یای دیگر بستگ ای و باخت عده  به  برد عده،های انسانی گروه

 روابطدر یصه ماندگار  یک خصعنوان به یک ویژگی گذرا بلکه عنوان به نه ،میان بازیگران ملی

، رئالیـسم مـسیحی نیبـور، طور خالصه به .)٣: همـان( ».ماند با یکدیگر پا برجا باقی میها  آن

 ١»نخستین گناه «ۀ ایجاد پیوند وثیق میان آن و اید را باها انسانمیان » کشمکش ابدی«مفهوم 

صـورت   بـهبیـشترمنـد و  قاعـدهصـورت   بـهز البته، کمتـریماکیاولی ن. کند میخود، تقویت 

، وی در یکـی از اشـعارش انـسان را برای نمونه. پردازد پراکنده، به موضوع سرشت انسان می

جو، شرور، خشن  کینه«ازهمه، تر  مهمو »ثبات گر، بی ناپذیر، خودبین، حیله سیری«موجودی 

» بـد بـودن«، فـرض بـر طـور خالصـه به. )Machiavelli,1965:736(کند  میتوصیف » و وحشی

                                                       
1. original sin. 



  ٢١الملل ازمنظر اندیشۀ اسالمی  نی در روابط بیستیکرد رئالیاصل بقاء رو

 

 از یکــیابنــد، ی کــه بیالت و اغــراض بـد، در هــر فرصــتیاز تمــاهــا   آنتیــ و تبعهــا انانـس

او   است که  ازدیـدگاهیین فضای در چن.)٤٦: ١٣٧٧، یاولیماک(ست گفتارها ثابت یها هیما درون

 و ومـرج هـرج آزاد شوند، به چنانچه ، اجبار و ضرورت است و مردمان،کار نیکدادن انجام 

 جنـگ و افـزایش ۀدر گـرو اندیـشرا  حیات و بقاء شهریار ،رو ازاین .دنآور نظمی روی می بی

  .)٩٩: همان( داند ین هنر می واالترعنوان به ،قدرت نظامی

دانـد کـه  یمها مؤثر  انساندر تحلیل علل ستیز و منازعه میان را ز سه سبب اصلی یهابز ن

: ١٣٨٠هـابز، (شود  یم ٣یطلب ا همان جاهی و عنصر شهرت ٢ عنصر ترس١شامل عنصر رقابت،

 اولِ علت،دگاه هابزی در د.)١٥٧
ْ

 و  برای کـسب امنیـتْ دومِعلت،  آدمیان را برای کسب سود

ِاین رویکـرد هـابزی . )١٥٨: همان(د دار  به تعدی وا می، برای کسب اعتبار و شهرتْ سومِعلت
تقریبا به ، منازعه و جنگۀگان های سه  ریشهبارۀالملل در روابط بین

ً
مستقیم قابل مقایـسه طور  

ها  ها و آتنی ، در تحلیل علل جنگ میان اسپارت آتنی، دانشمندبا سه علتی است که توسیدید

ِطلبـی  منفعـت٤،او نیز به سـه عامـل تـرس. ی پلوپونز نوشته استها جنگدر 
 شخـصی و ٥

 هـا نـسانا هـابز، رفتـار ۀعقید به، طور خالصه به. )Tusidid, 1972: 87(کند  می اشاره ٦طلبی جاه

تماما
ً

ّ، سرشـت خودخواهانـه، منیـت و تـر دقیـقعبـارت  و بـههـا   آن از امیـال و غرایـزمتأثر 

تنهـا در «برای قدرت است که ها   آنناپذیری  از میل سیریمتأثر ،درواقعو ها   آنخودمحوری

   .)١٣٨: ١٣٨٠هابز، ( »پذیرد صورت مرگ پایان می

  مسی رئالیستینی داروی در مبانی اسالمیتأمل
ِشـرط بقـاء عبـارت  شی، پـگفته شد که گونه همان، یسم اجتماعینیب منطق داروچهارچودر 

 زیـرا؛ ی اجتماعی زندگۀاز صحنرقبا  دیگر  حذفیاست از قدرتمندتر و ثروتمندتر شدن برا

                                                       
1 . competition. 
2 . diffidence. 
3 . glory. 
4 . fear. 
5 . self-interest. 
6 . honor. 
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هم ذاتاها   آن کهیگری دیها انسانصورت،   نیر ایدر غ
ً

جو هستند، او را  طلب و لذت  منفعت

دربـارۀ نانـه ی بدبیستیـ رئالیهـا  انگارهید برخیبازتول. )٦٥: ١٣٨٠، کوارنو(د حذف خواهند کر

 مثال ،انسان
ً

است و در قالب ش نوعدن همی که به دنبال دری گرگمثابه بهم انسان یتصور و ترس

 اعتقـاد یج عملـی نتااز، شود می متبلور )٢٤٠: ١٣٨٣عـالم، ( » گرگ انسان است،انسان «ۀجمل

ا بـر ضـعفا یت منطق تسلط اقویاکم حنیهمچن. است یستینی دارویکرستم فیبه منطق و س

 ،یجنـگ دوم جهـان ویـژه بـه، یی جهانها جنگ همچون یالملل نی تحوالت تلخ بیدر برخ

شه یـ رعنـوان بـهگـرا   توسـعهیدار هیمنطـق سـرما ؛تی امنی شورای حق وتو به اعضایاعطا

 و یاســی سیعملــاز نتــایج  ،)١٢٦: ١٣٩٣، یرمــرادیپ(د یــم و جدی اســتعمار قــدیبنــد صــورت

خصوصا  ،یالملل نی در نظام بیستینی استقرار منطق دارویالملل نیب
ً

کـرد یب روچهـارچودر 

 ی نقـد هرگونـهۀح، ارائـین توضـیـبا ا. است) کیولوژی بِکیسم کالسیخاصه رئال(ی ستیرئال

 تـضاد ،یرهـای فکـ هیـن پای از ایکیخاص، الجرم با طور   بهیعام و طرح نقد اسالمطور  به

  .شداشاره خواهد ها   آن ازی بخش در ادامه، به کهکند میدا ی پییمحتوا

 بـه کن، کمـی تکامل داروۀی نظربراساس : تنازع ۀشیعنوان ر   نقد کمبود منابع به   . 1

 ، نسل بـشریف را برای به ضعک کمی وکه تاجایی ؛شود می ی ضدارزش تلق،فی ضعهمنوع

 بـه ککمـمنزلۀ  به ،فی مساعدت ضعرا اعتقاد دارد کهزیداند؛  یرسازنده می مخرب و غیامر

ک
ُ

 نظـر براسـاس ،بنـابراین. )Darwin,1902: 180( اسـت فیمحـو و حـذف ضـع فرایند ند شدن

 در نکتۀ مهـم .شود میکننده تلقی  نیی بنیادین و تعیا تکامل انواع، مسئله  رقابـت در،داروین

 و منابع ازسویی موجودات به زاد و ولد یتن میل ذا کردن تنازع و رقابتی،  برجستهیل چنیتعل

 ْ تنازعۀشیدگاه، رین دیدر ا. گر استید ازسوی نامحدود آنان یازهای نتأمینستی و یمحدود ز

 کـیـ موجـودات است که  منــشأ یـستیاز زیط با نی منابع محیبرابرناط و یت محیمحـدود

، شـود مـی ی معرفـکننـده تعیینو شاء یما  که فعالینجا آن عاملیدر ا. شود ی میـستیتنـازع ز

 جـزء کیـ عنوان بهن ی دارویعی انتخاب طبۀدین جاست که ایط است و از همیعت و محیطب

نکـه در هـر تنـازع ی ایعنی یعی انتخاب طب،درواقع. شود می متولد ، تکاملۀی در نظریضرور

 انتخاب ۀدیا و ـت رقابۀدیا، رات در انواعییتغن، یبنابرا. کند تعیین میرا برنده ط ی، محیستیز



  ٢٣الملل ازمنظر اندیشۀ اسالمی  نی در روابط بیستیکرد رئالیاصل بقاء رو

 

ــشاهد ،عــییطب ــزء م ــه ج ــل از ارکــان ۀس ــۀ تکام ــستندنظری ــیمهــدو(  ه  .)٩٢: ١٣٩٠، ی آزادبن

 است که جنگ و نـزاع را  یطی محیها محدودیتعت و ین طبین ایدارو ازمنظر ،ترتیب این به

ط ی تحـت شـرایدوسـت نجاسـت کـه اخـالق و نـوعیدر ا. کنـد میل ی ماندن و بقاء تحمیبرا

 یهـا ان گـزارهیـونـد می پی بـرای و راهـشـود می گذاشته یط، الجرم به کناریمح از یلیتحم

  . ماند ی نمی باقیالملل نی و بیاسیس-یست اجتماعی با زینی و دیاخالق

 از ی بقـاء، ناشـیبـراهـا   آنزی نزاع و ستدرنتیجهگر و یکدی رقابت انواع موجودات با ۀدیا

مـالتوس بـود کـه قبـل از زیـرا  ؛مـالتوس باشـد» ِیستیکمبود منابع ز «ۀدی از ای واثرپذیری

اد نـسبت بـه منـابع یـت زیـجمع(ی ستیت و منابع زیان جمعی تناسب منبود ۀ مسئل،نیدارو

ت و یـش جمعی افـزابـه باتوجـهن منابع یرا مطرح کرد و بر آن بود که کمبود ا)  محدودیستیز

نهایتا  آن، به اصل رقابت و یازهایش نی افزا،بالتبع
ً

 ی زنـده مانـدن منتهـی بـرانـزاع و جنـگ

سم یـ رئالیتینسی داروی به مبانی و جدیح، نقد اساسین توضی با ا.)vaknim, 2005: 5( شود می

ا یـده یـ در اکی و تـشکایجاد تردید ازمنظر دتوان می ،یاست خارجی و سالملل بیندر روابط 

ن مفـروض یـ ای نادرستیمتوان می ،درواقع.  مالتوس باشدیستی منابع زیها محدودیت ۀینظر

ل نـزاع یـ تحمیستیـنیهای دترم هی پایادی و تاحدود زکنیم اثبات کریم قرآن را از نگاه یاساس

گونـه از   بـا دورسد نظر می باره به دراین. رو سازیم روبه ید جدیبا تردرا  بقاء به نوع بشر یبرا

اصوال  که یاتی آ، اولۀدست: می هسترو روبهات قرآن یآ
ً

، بـر کنند میا رد  ریطیکمبود منابع مح

)٦: هود(ورزند  می تأکیدش آن یوسعت و گشا
و نـه (ن  رفتار نادرست خود انـسا، و در عوض١

)٤١: روم(دانند  می فساد و مشکالت منشأرا ) یدربارۀط یمح
 خـود ،ن رفتـار سـوءیکه البته ا ٢

توکل به خدا شه کردن تقوا و ی پکه گونه همان ٣؛)٦: انعام(شود  می یز معرفیعامل قطع نعمات ن

                                                       
ِوما من دابة ف«. ١ ٍ

َّ َ ْ
ِ

َ َ األرض إال علی الله رزقها ویَ َ ُ ْ
ِ ِ

َّ َ َ َّ
ِ ِ

ْ َ ْ
َعلم مستقرها ومستودعها َی َ َ ْ ََّ َ َْ ُْ َ َُ َُ ِکل ف.ْ

ٌّ ُ
ِ کتاب مبی ٍ

ُ َ
ست یـای ن چ جنبـدهیه؛ )٦: هود (ٍنیِ

 »... خداوند استۀ او به عهدیمگر آنکه روز
َظه« . ٢

َ
ِر الفساد ف

ُ َ َ ْ  البر والبحر بما کسبت أیَ
َ ْ َ َ ََ َ َ

ِ ِ
ْ ْ َْ ِ الناس لیِدْیِّ ِ

ِقهم بعض الذیِذُیَّ
َّ َ ْ َ ُ َ

ْ عملوا لعلهم ی ُ َّ َُ َ
ِ

َرجعونَیَ ُ
ِ

 در یفساد و تبـاه؛ )٤١: روم (ْ
 »...ها آشکار گشت  رفتار انسانۀلیوس  بهیا و خشکیدر

ْألم «. ٣ َ َ
ِروا کم أهلکنا من قبلَی

ْ َ
ِ

َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِهم من قرن مکناهم فَ
ْ ُ َّ َّ َّ ِّ

ٍ
ْ َ

 األرض ما لم نمکن لکم وأرسـلنا الـسماء علـیِ
َ َْ َ ْ َْ ََّ َ َ َ ََ ْ ُْ َِّّ َُ

ِ
َ ْ

َهم مـدرارا وجعلنـا األنهـار ْی ً ََ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ِّْ
ِ

ِتجر
ْ َ

ِ من تحتهم فأهلکناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخری
َ َ ًَ َ ُْ ْ ْ ْ

ِ ِ
ْ َ

ِ ِ
ْ ََ َ َ

ِ ِِ ِ
ُ ُ َْ ْْ َ

ِ
َ

 .َنی
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 ی عامل افتتاح درها٢؛)١٢-١٠: نوح؛ ٥٢ و ٣: هود(ر  استغفاطور همین و ١؛)٩٦: ؛ اعراف٣-٢: طالق(

  .  ان شده استی بها سوی انسان  به نعمت و رزق خداوندۀخزان

ن مسئله را ی، ایطی محی مادی کمبودهای برخیرش ضمنی که با وجود پذیاتی آدستۀ دوم

کـم از یو ی سـۀیـ آ،برای نمونـه. پندارند ز میی ناچ،تی تمتع بشریراوند بارادۀ خدا درمقابل

وال تقتلوا أوالدکـم خـش«:  داردیدین مضمون توحیء اشاره به همسورۀ اسرا
ْ َ ْ ُ َ َ َْ ََ ُ ُْ َ

ُة إمـالق نحـن َی ْ َّ
ٍ

َ َْ
ِ

ِنرزقهم و إ
َ ْ ُ ُ ُ ْ ِاکم إن قتلهم کان خطئا کبَّیَ

َ َ ًُ ْ َ
ِ

َ َّْ ُْ َ ْ
ن مـا یـا. دیی نکـشدست گتنم یفرزندان خود را از ب؛ ًرایِ

نا کشتن آنان گناهی است بـزرگیقی. میده م که آنان و شما را روزی مییهست
ً

ه، یـن آیـدر ا» .

صرفا ط یمح
ً

.  شده اسـتی بقاء معرفی تنازع برای جزممنشأشه و ی نزاع و نه ریکیزیظرف ف

است و ده ی گردی عامل جنگ و نزاع معرفیستیدر عوض، تصور نادرست نوع بشر از منابع ز

 عامـل قتـل فرزنـد ،یاز فقـر و گرسـنگ» ترس«ز ی نآیۀ شریفهن ی در اکه چناننه خود منابع؛ 

  . کمبود و خود فقری و واقعینی و نه وجود عشود می یمعرف

ت یط، تنازع بقاء معلول و محصول محـدودی از محیم قرآنیر و ترسی، در تصودرمجموع

ط یرا محـیـست؛ زیـن)  اسـتین مـدعیـداروکرد مالتوس و ی روکه گونه آن( طیمنابع در مح

                                                       
ْومن....«. ١ َ َتق الله َی َ َّ

ِ
ًجعل له مخرجاَیَّ ََ ْ َ ُ َ ْ ؛ ».دهـد شـدنی قـرار مـی رونیـبرای او راه ب] خدا[و هر کس از خدا پروا کند ؛ )٢:طالق(»ْ

َرزقه من حَیَو« ْ
ِ

ُ ْ ُ ث ال ْیْ
َ ُ

ْحتسب ومن َی َ َ ُ
ِ
َ توکل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل اللَیْ

َّ َّ َّ ََ َْ َ َْ ََّ َ
ِ ِ

ْ َ ُ
ِ

َ َُّ
ِ

ُ ْ َ ََ َُ
ِ

ه لکل شَ
َ ِّ ُ

ِ
ًء قدرا ْیُ ْ َ

و از ؛ )٣:طالق(ٍ

 خدا فرمانش را به  ، او برای وی بس است؛ خدا اعتماد کندهرساند و هر کس ب  به او روزی می،کند ی که حسابش را نمییجا

  ».ای مقرر کرده است  زی اندازهی به راستی خدا برای هر چ؛رساننده است انجام

و لو أن أهل القری«
ُ ْ ََ ْ َ ََّ ْ ِآمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و األرض  َ

ْ َ َْ ْ َ َ َِ َّ َ
ِ ٍ

َ ْ
ِ
ْ َ ََ ْ َُ َ َ َّ

و اگـر مـردم آن شـهرها کـه بـه عـذاب ؛ )٩٦: اعراف( 

گـشودیم، ولـی پیـامبران و  هایی بر آنان می یقین از آسمان و زمین برکت گرفتار شدند، ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، به

 ». گرفتار ساختیم،گناهانشان بودنمود  ما نیز آنان را به عذابی که . انگاشتندآیات ما را دروغ
وأن استغفروا ربکم ثم توبوا إل «.٢

َ
ِ

ُ َُّ َّ ُْ ُ َ ُ
ِ
ْ َ ْ َ

ِ
َ

َمتعکم متاعا حسنا إلی أجل مسمی وُیِه ْی ُ َ ََ َ
ٍ

َ َْ َ
ِ

ً َ ً َ ِّْ ُ
ِؤت کل ذُی

َّ ُ
ِ

 فضل یْ
ْ َ

و اینکه از پروردگارتان ؛ )٣: هود(

مند سـازد و بـه هـر  ن بهرهیی تا زمانی معیکویمندی ن شما را با بهره] نکهیتا ا [؛دی سپس به درگاه او توبه کن،دیآمرزش بخواه

ا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إلَیَو» «.سته نعمتی از کرم خود عطا کندیشا
َ
ِ

ُ َُّ َّ ُْ ُ َ ُ ْ
ِ
ْ َ ْ

ِ
َ

رسل السماء علـُیِه ْی
َ َ َ َْ َّ

ِ َکم مـدرارا وْیِ ً َ ْ
ِ

ْ ُ
َّزدکم قـوَیـ ُ ْ ُ ْ

ة إلـی ِ
َ
ِ

ً

ِقوتکم وال تتولوا مجرم ِ
ْ ُ َْ َ ََّّ ََ َ ْ ُ

ِ
ُ

از ] تـا [؛دیـ سپس به درگـاه او توبـه کن،دیو ای قوم من از پروردگارتان آمرزش بخواه؛ )٥٢: هود( َنی

  ».دید و تبهکارانه روی بر مگردانیفزایروی شما بیی بر نیرویآسمان بر شما بارش فراوان فرستد و ن

استغفروا ربکم انـه کـان غفـارا یرسـل الـسماء علـیکم مـدرارا و «:به مردم مجرم و گناهکار زمانه خطاب از زبان حضرت نوح
ً ً

ِ
ُ َُ َ َ َّ

ِ ِ
ُ ّ َ َ ُ َّ

ِ
َّ َ

یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا
ً َ َ َ ََ َ ُ

ٍ
ّ ُ َ َ

ِ
ُ

از پروردگـار خـود آمـرزش بخواهیـد کـه او ؛ )١٢-١٠: نوح (ِ

های مفید و پربرکت را از آسمان بر شما پیوسته دارد و شما را بـا مـال بـسیار و فرزنـدان متعـدد  بسیار آمرزنده است؛ تا باران

 ».ّهای خرم و نهرهای جاری به شما عطا فرماید یاری رساند و باغ
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ن انسان است که بـا ی، ایکردین رویدر چن.  رزق موجودات استۀ خزانی حاواندازۀ کافی به

: ١٣٩٠، ی آزادبنیمهدو(د  داریستیم در وقوع تنازع زی نقش مستقش خاصینوع نگرش و رفتارها

ن موضـوع، یـت در ایر و جزمچ جبیابد و هیر یید تغتوان میز ین نقش او نی که البته ا؛)٩٦-٩٥

د خـود و توانـ مـیده شـده اسـت و یـار برگزیـاخت  عاقل و صاحب،انسانزیرا ست؛ ی نمطرح

ن بدون یر دهد و در مقام و کسوت صالحیی تغی و الهیدیهای توح را مطابق آموزهاش  هشیاند

ِولقد کتبنا ف«: ن خدا را به ارث ببردی بقاء،  زمی و ترس براینگران
َ ْ َ َ ْ َ َ َّلزبور من بعد الـذکر أن  ایَ َ

ِ
ْ ِّ

ِ
ْ َ ُ

ِ ِ
َّ

األرض 
َ ْ َ ْ

ِرثها عبادَی ِ
َ َ ُ

َ الصالحونَیِ ُ
ِ

نوشتیم که البته ) داود( و ما بعد از تورات در زبور ؛)١٠٥: انبیا( َّ

  ». را وارث و متصرف خواهند شد ملک زمین،بندگان نیکوکار من

ـ  ح یمفهـوم اسـالم   ( بقاء و مرگ     کیولوژی ب ي در معنا  کی تشک .2 از ): بـه ی ط اتی

 را در یمـرگ و زنـدگکه  اصل بقاء آن است ،یستینی داروۀیقابل طرح به پاو  یاشکاالت جد

 تـوان مـیر قـرآن یاین در حالی است که از مجموع تعاب.  آن خالصه کردهیستیالی ماتریمعنا

کیدات و مرگ خلقت، ی محور حمثابۀ بهانسان، ) ِیکیولوژیربیغ (ُبعد عقالنیبر  ح ی و تصرتأ

عد ُن بی انسان در همی ذاتی ارزش واقع،یکرد و تفکر اسالمیب روچهارچو، در درواقع. ردک

ات یـ، حشـود می ی معرفیقی مکتوم و مستتر است و آنچه بقاء حق،یرمادی و غکیولوژیربیغ

ن یت از چنـیـ، محرومشـود مـیر یم و تصوی ترسی مرگ واقعمثابۀ بهمقابل، آنچه  و دربه؛یط

ِب چهـارچور و در ین وصـف، در فرهنـگ و تفکـر قـرآن در مـسی با ا.استای  هزیات پاکیح

د و نـه از یـآ یان مـیـ به می سخنیوانیات حیِات انسان کامل، نه از حیان خصوصی و بیمعرف

در عـوض،  ).ونّیـکرد منطقیموجودات در رو دیگر ز انسان ازی وجه تماعنوان به(ق قدرت نط

د، یـآ ی جنس و فصل انسان از قرآن به دست مـنوانع بهآنچه «، ی آملی جوادالله آیت تعبیر به

 متأله استّیر حیتعب
ّ

  .)١٥: ١٣٧٨، ی آملیجواد(» 

تألـه« از یز انسان در فرهنگ قـرآن، ناشـّیفصل مم
ّ

 مـسبوق بـه ی خـداخواهیعنـیاو، » 

ز ی، تمـایف منطقـی تعربرخالف ،نی بنابرا.ت استّیِان الهی و ذوب او در جری ویخداشناس

ن ی چنـ،کـریم قـرآناز . شـود مـی او خالصه نی ظاهریی جانداران در سخنگوگریانسان از د

 را فطرتاین، آدمیآفر  انسانی که خداشود میاستنباط 
ً

 متألـه آفرّی ح
ّ

ن یـچـون ا. ده اسـتیـ
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ر ییـن تغیگزین صورت است، نه بدون جـایباترین ماده و زی، مشتمل بر بهتریِساختار ملکوت

ل ی تا سخن از تبـدشود مین، متفاوت یگزی شود و نه با جایته منیابد تا به امحا و نابودی می

  .)١٧: همان( دیان آیبه م

 آثار یو دارابخش  حیات را که مرگشان یات انسان، مردگانی نگرش به حاینقرآن در پرتو 

 و )١٦٩:عمران  آل؛١٥٤:بقره(د دان شدگان در راه خدا، زنده می  است، همچون کشتهیات انسانیح

 نـدارد، در شـمار یتجلـهـا   آن دریات انـسانی از آثار حیک هیچ را که ای یدگان، زندرمقابل

که صـاحب ـ  اتیاز حای  هن مرتبی، چنترتیب این به .)٥٢: روم؛٨٠:نمل(کند  میمردگان قلمداد 

ش را حفظ کرده و چشم و گوش و عقل خود را به کـار بـرده و ی خوی و شعور فطرکآن، ادار

 همچنـین و گناه و ی از زشتی و دوریشگی پرواپزمینۀ، یطرت خداد از فیدر پرتو برخوردار

قطعـا   ـت و بالنده کرده استیر خود تقویر و شر را در ضمی و خی و بدیاحساس خوب
ً

برتـر 

» بقـاء «، اسـالمی ازدیـدگاه،بنـابراین .)١٥-١٤: ١٣٨٤،یعیرف(  استیوانی و حیستیات زیاز ح

 یاد قـدرت جـسمیو فراتر از از) یجسم( کیولوژی بمفهومی فراتر از تالش برای زنده ماندن

ن راستا قابل فهم است که در صورت ضرورت، حتـی یدر ا. گیرد می به خود ، ماندنمنظور به

ا و زنـده یـ اح،درواقـعو . کنـد مـی، وجوب و تعـین پیـدا ها ارزشفدا کردن خود، برای بقاء 

ن یـ ابراسـاس. شـود مـیعنا و مفهوم  مها دولت و ها انسان، فراتر از بقاء ها ارزشداشتن نگه

 تـر  مهـم باید قربانی شود و امری، آنیها ارزش در راه حفظ اساس اسالم و یزی هرچ،آموزه

  .)٧٧: ١٣٨٩جعفرپیشه، (  قابل تصور نیست،از آن در سپهر احکام و تکالیف دینی

 ارۀبـ قابـل طـرح دری از انتقادها:ینیکرد دارو ی رو یشناخت  انسان ی در مبان  کیتشک. 3

کرد کـه همـۀ ابعـاد زنـدگی ین رویگویی ا انگاری و کلی  بقا عبارت است از سادهیستی رئالیمبان

کنـد و درواقـع، دیگـر علـل و عوامـل مـؤثر در   مـی سیاسی را در قالب قدرت خالصه و محدود

الملـل،  گرایـی بـه روابـط بـین گرسخن، ازآنجاکه رهیافت واقـعید به. اندازد می سیاست را از قلم 

 تنـازع بقـاء و ۀالملل را عرصـ بندی شده،  نظام بین راساس مبانی فلسفی مادی و طبیعی صورتب

 محکوم بـه انقیـاد ،های ضعیف داند که در آن، اصالت با قدرت است و قدرت حکومت اقویا می

گیـرد کـه  قدر مورد تأکید قرار می  آنی،ستی و اصالت قدرت در منطق رئالییروا.  هستند یا نابودی
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گرایـی،   در رهیافـت واقـع،شود و درواقع ح داده میی مانند عدالت ترجیا یت بر مفهوم متعالقدر

کـرد و یتـوان مطـابق رو  که میی پرسش،ن مقدمهیبا ا. ماند باقی نمیجایی برای عدالت و برابری 

، شف مانـدنیف بـودن و ضـعیا ضعی انسان ین قدرتمندی انسان تأیید و تحسبارۀمنطق اسالم در

   است؟یدها نکوهیرا مدح کرده » قدرت«ا اسالم یآن است که ی ا،ردمطرح ک

 یعنـی؛  اسـتش شـدهی قوت و قدرت سـتاْ در اسالم،کند میح ی تصری مطهرکه گونه آن

 اسـالم از ۀزی تأمل و وجه ممدرخور ۀالبته نکت. شناسد ی انسان می ارزش براکیاسالم آن را 

را  یی قـدرت و توانـاْن است که اسالمی ا،یاعسم اجتمینی دارویو مبناای  هچیمکتب قدرت ن

ن یـ اۀ همـمجموع در کهداند میگر ین ارزش دی در کنار چندی انسانیها ارزش ارزش از کی

، فـرق ییل نهـایـدر تحل. دهـد مـیل ی انسان کامل اسالم را تـشک،گریکدی در کنار ها ارزش

شتر یـ ارزش بکیـت ی انـسان،چـهین است که در مکتـب نیچه و مکتب اسالم در ایمکتب ن

ن ارزش یگر در خدمت ای دیها ارزش ۀ و قدرت است، پس همییندارد و آن عبارت از  توانا

ن ارزش ی چنـدۀ ارزش از مجموعـکیـ در اسـالم، قـدرت موقعیتین یدر چن. ندگیر میقرار 

ات یـ ماننـد آیاتی آۀمشاهد، با ترتیب این به .)٢٤٠-٢٣٩: ١٣٨٣، یمطهر(  در انسان استیمتعال

و  ٥؛ انفالۀ سور٦٠ ٤؛ فتحۀ سور٢٩ ٣؛ صفۀ سور٤ ٢؛عمران آل ۀ سور١٤٦؛ ١می مرۀسور ١٢

 هـا انـسان ی قدرت و توانمنـد،ن مدعا را مطرح کرد که در اسالمی اتوان می ٦ بقرهۀ سور١٩٠

صرفا تا آن
ً

و از کنـد من ی و تـضتـأمین  که بتواند عـزت انـسان را است ممدوح ی ارزشییجا

  .کند یریوگ و ذاللت او جلیخوار

 ، اصل بقاءِیستینی دارویز در مبناینقدبرانگاز نقاط  :جاي تنازع بقاء     تعاون بقاء به   .4

کید  :رعـد( کـریم قـرآن از یاتین مسئله را به آی، ای برخی که حتبقاستز یآم عد تنازعُ آن بر بتأ

                                                       
ٍی خذ الکتاب بقوةَیْحَیا َی«  .١

َّ ُ
ِ

َ َ
ِ

ْ
ِ

ُ
.« 

وکأ« .٢
َ َ ِن من نبِّیَ

َّ ِّ قاتل معه ربٍّیِّ َ
ِ

ُ َ َ َ َ
ِون کثُّی

َ ِ فما وهنوا لما أصابهم فٌریَ
ْ ُ َ َ َ َ َ

ِ
ُ َ َ َ

ِ سبی
ُل الله وما ضعفوا وما استکانوا  والله یَ َّ ََّ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ َ

ِ ِحب الصابرُیِ ِ
َّ ُّ

 ».َنیِ
َإن الله « .٣ َّ َّ

ِحب الذُیِ
َّ ُّ

ِقاتلون فُیَن یِ
َ ُ َ

ِ سبیِ
ْله صفا کأنهم بنیَ ُ ُ َّ َ َ  َ

ِ ٌان مرصوصَیِ ُ ْ َّ ٌ.« 
ِمحمد رسول الله« .٤

َّ ُ ُ َُ ٌ َّ ِ والذَ
َّ َن معه أشداء علی الکفار رحماء بیَ َُ ُ َُ َ َ

ِ
َّ ُ ْ َ َّ

ِ
َ ُ َ ْنهمْیَ ُ َ.« 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخ« .٥
َ ْ َ

ِ
َ ِّْ َّ

ِ
َ ِّ ْ َّ َ

ٍ
ُ َُ َ ُ ُّ

ِ
َ

ْل ترهبون به عدو الله وعدوکمْی ُ ُ َُّ َ ََّ َ
ِ ِ
َّ

ِ
َ ُ

ِ
ْ ُ

ِ« 
ِو قاتلوا ف« .٦

ُ
ِ

َ ِ سبیَ
ِل الله الذیَ

َّ
ِ
َّ

َقاتلونُیَن یِ ُ َ
کم وال تعتدوا ِ

ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ان الله ال . 

َ َ َّ ِحب المعتدُیَّ
َ ْ ُ ْ ُّ

 »َنیِ
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های رعـد  وره مورد بحث در سۀی دو آ درمورد.سازند یهم مستند م )٢٥١ : بقره؛٤٠ – ٣٩ : حج؛١٧

  ان حق و باطل و پیروزیدار طرفای به تنازع   اگرچه اشاره،یی طباطباالله آیت تعبیر بهو حج، 

ن و لـوازم حـق یرومندتر و مجهزتـر بـودن تـابعینازنظر پیروان حق شده است، این پیشرفت 

  و نـصرتتأیید حیث؛ بلکه از)کند میکه اصل تنازع و انتخاب اصلح اقتضا طور  آن(نیست 

کید نکتۀ اساسین ی رعد، بر اۀسور ١٧آیۀ ، در برای نمونه. الهی است ح شده است ی و تصرتأ

ماند و باطل از میـان میـرود و دوام و بقـاء نـدارد، اعـم از   همیشه پایدار و برقرار می،که حق

اتفاقا در مثالی کـه. ری پیوندد یا خ اینکه تنازعی میان این دو به وقوع
ً

  ذکـر شـدهۀ درمـورد آیـ

 تنازعی وجود ندارد و اساس آن مثـال بـر گونه هیچ ،) سیلیها و بقا مثال سیل و کف(است 

رونـد و بقـای   از میـان مـیرفته رفتهمصرف و باطل   های بی  کف ؛بقاء حق و فناء باطل است

) کنـد مـیگذارد و انواع نباتـات در آن نمـو   که از خود باقی می های پراستعدادی خاک(ل سی

ز، بحـث از یـحـج نسـورۀ  ٤٠ و ٣٩ات یـ، در آازطرفـی .)١١: ١٣٨٨، ییطباطبا( ندمان باقی می

ترند که نـشان  تر و ناتوان حیث قوای مادی ضعیفکه ازاست  حق شده  داران ای از طرف تهدس

 ٢٥١آیـۀ   درمـورد.)همـان(  اصـلح ندارنـد آیات داللتی بر اصل تنازع و انتخاباین  دهد می

 تا فساد ؛کند می دیگری جلوگیری ۀای از عد  عدهۀوسیل خداوند به «دیفرما ی م،زی بقره نۀسور

 اسـت کـه مـالزم بـا حفـظ کثـرت و بقـاء ی تعاون  این همان روح اجتماع.زمین را فرا نگیرد

تنازع  ی معن کهکند می دیگری نابود ۀ عدۀوسیل به را  ای خداوند عده: گوید اجتماع است؛ نمی

هـم خـوردن کثـرت و اجتمـاع  ه دیگری و برفتن ازبینصنف و   ماندن یک بقاء و مستلزم باقی

  .)١٢: همان(» باشد

  د در عـالمتوانـ می ؛ زیرا دو اصل ندارند گونه داللتی بر این  آیات مزبور هیچ،ترتیب این به

 تـر  قـویُ جست که با وجود انـواعیتر را پ  انواع بسیاری از حیوانات و نباتات پست،طبیعت

ن انواع بسیاری از گیاهـان و حیوانـات وحـشی یهمچن. اند  حفظ کرده موجودیت خود را،آن

 مفـسران  ازدیدگاه،بنابراین .)٨: همان(اند  هتری تبدیل شد یت انسان، به انواع عالی تربۀواسط هب

» قـانون نظـام هـستی«و معارض با » فطرت سلیم انسانی« جنگ، مخالف با ازآنجاکهقرآن 

بـسیار » انتخـاب اصـلح« دوام جامعـه و منظـور بـهزع بقاء است، هرگونه استناد به اصل تنا
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 زیـرا، وجـود نـدارد؛ خـصوص دراین و هیچ گونه توجیه عقلی و نقلی رسد نظر می  بهمتزلزل

 بایـد هـا انـسان. )١٠ :١٣٦٢ مکارم شـیرازی،(ء  و نه تنازع بقابقاستاساس زندگی انسان، تعاون 

  .امان دهند و به تکامل برسند اصل تعاون، زندگی اجتماعی خود را سبراساس

، بـه انـد کـردهۀ قوانینی که خداوند و بشر وضع هم:  بقاء در اسالم   يجواز دفاع برا  . 5

 دفـاع از ی تـا بـرادهـد مـیبیند، اجــازه  اشخاص یا جماعتی که امنیت خود را در خطر می

الاصـو .نورزنـد دریـغ حفـظ موجودیـت ی از هرگونه اقدام منطقی و متناسب بـرا،خویشتن
ً

 

 نظــامی و کـسب ی انفال بـه تجهیــز و تقویــت نیــروۀ سور٦٠آیۀ  براساسدستور اسالم 

 ، آن اسـت کـه در برابـر دشــمنان،هیـن آیـمحتـوای ا. ستها  تقابل بـا ناامنییاقتـدار، بـرا

 تهدیـد جهـان بـه بـرای اما این امر ؛ـد، از نیـرو و قدرت آماده سازیدهرانـدازه توانـایی داری

هـا   آنو اسـتعمارها و امـوال دیگـران   مخرب و ویرانگر و تصاحب سرزمینیها سالحانواع 

 بلکه هدف؛نیست
ْ

 هـدف ، جهـانی اسـالمایـدئالالبته تحقق حکومت .  امنیت استتأمین 

 در سایه این حکومـت اسـت کـه  امنیــت فراگیـر در تمـام عـالم ایجـاد ،نهایی است؛ زیرا

  .)٧٥-٧٤: ١٣٩١باقرزاده، ( خواهد شد

ی المللـ بـینر ی امنیت جامع و فراگتأمین اسالم، ی و اصولیاز اهداف اساس، ترتیب این به

صـرفا  ،شرط پیشرفت و کمال جوامع انسـانی شی پمثابه به ،تی امن؛زیرااسته انسان یبرا
ً

در 

، جنـگ بنابراین. ندا زانی که از حق گرشود مین ی و تضمتأمین ی دشمناندرمقابل مبارزه ۀیسا

 و در ؛ت شـده باشـدیِ که از مسلمانان سلب امن استدهی زمانی تشریع و ابالغ گردْمدر اسال

صرفا ن راستا یا
ً

. )٤١-٣٩: حــج( ستم شـده اسـتها   آن جنگ داده شده که بهۀ اجازیبه کسان

جواز آغاز و ابتکار ای  هی که در قرآن وارد شده، آی جهادۀی آ٢٦٠ان ی ادعا کرد که از متوان می

 یاتی از معدود آ،وجود بااین .)٤٩-٤٨:١٣٨٨ ، و روشندلیازغند( به مسلمانان نداده استحمله را 

شـهید .  حـج اسـتۀ چهلـم سـورۀی آ،شود می آن استنتاج براساس بقاء یکه جواز جنگ برا

 بقـاء مفـروض ی جنـگ بـرامنظـور بـه یه را جوازین آی که ایری در مخالفت با تفاسیمطهر

  :کند میح ی تصراند، هگرفت
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 دفـاع را طـرح ۀ مـسئل،ه در قـرآنیـن آیـ ا.اند هدی قرآن را اشتباه فهمۀین آیها ا نیا
ش یا کـشیـقـرآن در جـواب آن پـاپ . زنـد یت حـرف مـیحی مسِدرمقابل و کند می

م، یهــست» صــلح کــل« محکــوم اســت و مــا ًد جنــگ مطلقــایــگو ی کــه مــیحیمــس
 کـه دفـاع از ی نـه جنگـ، که تجاوز باشـدی جنگ محکوم است، اما جنگ:دیگو یم

از کمـال و ای  ه نـدارد کـه انـسان بـه مرحلـی مـانع،نیبنـابرا .قت اسـتیحق و حق
 هـم وجـود ی وجود نداشته باشد، جنـگ مـشروعیمتجاوزًاساسا ت برسد که یترب

 ۀمعنـا کـه الزمـ این به بقاست تنازع یند زندگیگو ینکه مین، ایبنابرا. نداشته باشد
  .)١١١: ١٣٨٣، یمطهر( ستی نی حرف درست،، جنگ و تنازع استیزندگ

 راهبرد سیاست خارجی خـود را بـا ، بقرهۀ سور١٩٠آیۀ  ی، اسالم مطابق معناترتیب این به

ۀ دفـاع از امنیـت در برابـر  آن را وسـیلسـازد و مـیاصول صحیح و منطق عقــل هماهنــگ 

 مبـارزه بـا ن آیه، قرآن دسـتور مقاتلـه ویدر ا. دهد می قرار موجودیت اهل حق علیه هاتهدید

 آنـان اجــازه  بـهکـشـند و  مـسـلمانان شمـشیر مــییکسانی را صادر کرده است که بـه رو

 و از خود و حقوق خویش دفاع برند دست به سالح ، سرکوب کردن دشمنانی که برادهد می

 تقابـل بــا ی بـرا،ه نیز تصریح دارد که این فرمـانین آیدر ا» الذین یقاتلونکم« عبارت .کنند

هـر نـوع تالشـی کـه بنابراین،  .)٧٤: ١٣٩١باقرزاده، (  علیه امنیت جامعۀ اسالمی استتهدیدها

 را فراهم سازد، مصداقی آشـکار از ها انسانآمیز   امنیت و همزیستی مسالمتتأمینموجبات 

است با هدف مهـار تنازعـات معتقد است که اسالم موقعیتی ن یدر چن. استجهاد مشروع 

های درونـی و   کشمکش،توأمانطور   به باید،امنیت فردی و عمومی آرامش و تأمینانسانی و 

اسـالم، مبـارزه بـا  ازنظـر ح،ین توضـیـبـا ا.  موضوع مبارزه باشـد، انسانیرونیتعارضات ب

، مهار درمقابلو » جهاد اکبر«بودن،   زیربناییدلیل به ،ها و تعارضات درونی انسان کشمکش

احمـدی، ( شـود مـی خوانده » جهاد اصغر«بودن،  ایی روبندلیل بهتنازعات و تعارضات بیرونی 

٩٢: ١٣٨٤(.  
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  گیري نتیجه
 ،الملل بیناست ی سکیولوژی در اصول بکی و تشکیمالسازبربرای تالشی بود مقالۀ حاضر، 

خصوصا 
ً

 ،این امر. یقرآن-یهای اسالم ب آموزهچهارچواصل بقاء در شناختی  ستیاصول ز

اسـت و روابـط یو مفروضات نادرست نگارندگان متن س در اصول یشی بازاندۀنید زمتوان می

 درانـداختن ی را فـراهم سـازد و راه را بـراهـا دولـتان یخصوص نزاع و جنگ مالملل در بین

 . بـاز کنـدیانـسان-ی اسـالمالملـل بـیناست و روابط یر نگارش اصول سی نو در مسیطرح

 از پارادایمی بوده است که أثرمت علمی نوظهور، همواره ۀعنوان رشت به ،الملل بین روابط ۀرشت

 قلمداد کرده و همواره این رویکـرد را ناپذیر نزاع و عدم هارمونی منافع را یک ویژگی  اجتناب

 قـرار تأییدشناسی اجتماعی مورد   و زیستنظریۀ تکامل ۀمتأثر از رویکردهای تئوریک دربار

 ی بـراید مستمـسکتوانـ مـی آن است که ،اولین کاربرد گسترده از دانش تکاملی. داده است

شناسـی  هـای علمـی زیـست  نهاد انسان با توسل به شـاخهۀ رئالیستی دربارِدیدگاه کالسیک

شناسـانه  انه و زیـستشناسـ روانهـای  این اسـتدالل. ی تکاملی باشدشناس رواناجتماعی و 

 انعنـو بـهرا » رقابت«و » پدرساالری«، »نژادپرستی«، »خشونت «ازقبیلند تا مقوالتی ا برآن

بـه  مـؤثر  بـه دنبـال یـافتن پاسـخی،رو ازاین بشری اثبات کنند و ۀی طبیعی تجربها خصلت

 ذاتـی بـودن ِیپذیرش وجـه علمـ. ها هستند این خصیصهواسطۀ   بهتحمیل شده» واقعیات«

و ) ر نخـستیا تـصویـل یـسـطح تحلبه مثابه (ها  طلبی انسان خشونت، نژادپرستی و رقابت

هـای متمـایز و رقیـب   آمادگی گروهاز  حاکی،)ر دومیا تصویل یل سطح تحمنزلۀ به( ها دولت

  .است) ر سومیا تصویل ی سطح تحلعنوان به(الملل  بینبرای ورود به جنگ در نظام 

 ی محتوادربارۀشده   نوشتهِییکایمرا ویژه به ،ییاروپا-ییکایمرا ی متون علم،ترتیب این به

صریحا ، تـیالمللـ بین و یسم اجتماعینیرو از دامتأثر، الملل بیناست ی روابط و سیاصل
ً

ا یـ

حایتلو
ً

کیدن انگاره ی بر ا  دنیایی که هـرکس بـه فکـر خـویش اسـت، تنهـا«کنند که در  ی متأ

استوار شده اسـت » بقای اصلح« برمبنای ت قوانین طبیع،زیرا؛ »ها بقاء خواهند یافتتر قوی

ایـن طـرز نگـرش بـه » .دخـورد یـا خـورده شـ«؛ »باید کشت یـا کـشته شـد« یا رو ازاینو 

ی برجا مانده، اصـلح و ها فرهنگانجامد که افراد و   این فرض رایج و گسترده میگیری شکل
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اجبــار از  حــاکی کــه ی از چنــین پــارادایممتــأثر.  خــود هــستندنرو برتــر از مخالفــا ازایــن

 تلویحا گفته تنها نهو تکاملی است، شناختی  زیست
ً

د حق با کسی است که زورمنـ« :شود می

» . وجود خارجی دارد، بر حـق اسـتهرآنچه« که شود می، بلکه بر این نکته تصریح »است

خصوصا ی اجتماعی و سیاسی مدرن و ها واقعیتاین جمله اخیر در خدمت توجیه  
ً

کرد یرو

هـای واقعـی کـه از   تنهـا گزینـهعنـوان بهرا ها   آن وگیرد می قرار الملل بین در روابط یستیرئال

کـرد ین رویر اد. کند می مطرح اند، همشخص شد» رقابت ازروی انتخاب «های رهگذر قرن

خ ی تـارۀرو، عرصـ ازایـنر او بوده و ی آنچه بشر به ارمغان آورده محصول سرشت شر،نانهیبدب

 ،اسـاس اینبـر. انت و دروغ مبدل کـرده اسـتیله، خیز به  صحنه حی را نیالملل بین و یبشر

کید که گونه همان ر و اخـالق و یـ  خیانـه، حتـنی بدبکن مـالیـاکه  کند یم شهید مطهری تأ

 ی ناچـاریروها از انسانخ، محصول جبرند که ی مشاهده شده در طول تاریی انسانها ارزش

ن در یـ بقـاء دارونظریـۀ تنـازعم ی که حاصل تعمـیسم اجتماعینی دارو.اند ه دست یافت به آن

  . دارددیدگاهی  نیچننیز  است یجامعۀ بشر

دو محـور  برمبنـای  در متن مقالـه آمـد،که گونه آن ، اصل بقاءۀانی ذکرشددر مب کیتشک

 یستیـنی دارویمبنـا نقادانـه یابیـ ارز،ا موضوع اولیمحور :  قابل طرح و بسط استیاساس

» بقـاء« تفاوت در مـدلول یابیا موضوع دوم، ارزیمحور .  استینظریۀ رئالیستاصل بقاء در 

. گـر اسـتی در طـرف دینظریـۀ رئالیـست طـرف و  کیـ در ی انقالبـ-یکرد اسـالمیدر رو

 سو و تفاوت معنا و کیاز را  اصل بقاء یستینیهای دارو هید تا پاین مقاله کوشی، ااساس براین

 مــورد دیگــر ازســوی را ی انقالبــ-یکــرد اســالمی و رویستیــکــرد رئالیمفهــوم بقــاء در رو

  .کند را برجسته یکررمجموعه هی قرار دهد و در هر بخش، انتقادات زوتحلیل تجزیه

  کتابنامه
 .، تهران، سمت معاصرکمسائل نظامی و استراتژی). ١٣٨٨(ازغندی، علیرضا و روشندل، جلیل 

رویکرد : قسمت دومامنیت؛ مفاهیم، مبانی و رویکردها، «). ١٣٨٤بهار (احمدی، محمدرضا 
 .١١١-٧٦، ص ١٥، سال پنجم، ش مربیان ،»اسالمی
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تدابیر اسالم برای پیشگیری از نقض حقوق بشر «). ١٣٩١و زمستان پاییز (باقرزاده، محمدرضا 
 . ٨٩-٦٩، ص ٨، ش معرفت سیاسی، »الملل در محیط بین

گرایانه در  نقد و بررسی کارآمدی منطق اثبات«). ١٣٩٣پاییز و زمستان ( پیرمرادی، محمدجواد 
 .١٣٨-١٠٩، ص ٣٢ش . پژوهشی دینی انسان، »پژوهی براساس اندیشۀ اسالمی حوزۀ انسان

 و اهل حق تمرد و وجوب حفظ نظام ازمنظر اهل بیت «.)١٣٨٩پاییز (جعفرپیشه، مصطفی 
 .٨٦-٦١، ص ٣٣، شپژوهشنامه حکمت و فلسفۀ اسالمی، »سنت

 .قم، اسراء. حیات حقیقی انسان: کریم تفسیر موضوعی قرآن). ١٣٧٨(جوادی آملی، عبدالله 
» )کریم براساس حکمت نظری و عملی قرآن(بۀ انسان حیات طی«). ١٣٨٤زمستان (رفیعی، علی 

 .٤١-٥، ص ١٨ ش ،مربیان
 .، دریدا و دلوز، تهران، هرمسنیچه پس از هایدگر). ١٣٨٢(ضمیران، محمد 

 . تهران، هرمس، حضورک دریدا و متافیزیکژا). ١٣٧٩(ـــــــــــــ 
هایی  درس، » انتخاب اصلحقرآن و قانون تنازع بقاء و«). ١٣٨٨اسفند (طباطبایی، محمدحسین 

 .١٢-٧، ص ٣، شاز مکتب اسالم
وزارت انتشارات ، تهران، مرکز چاپ و  تاریخ فلسفۀ سیاسی غرب). ١٣٨٣(عالم، عبدالرحمن 

 .امور خارجه
 .تهران، سمت. ها و رویکردها الملل نظریه روابط بین). ١٣٨٦(قوام، سیدعبدالعلی 

 .مۀ محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی، ترجگفتارها). ١٣٧٧(ماکیاولی، نیکولو 
 .تهرانۀ  صدرا. انسان کامل). ١٣٨٣(مطهری، مرتضی 

، سال بیست و چهارم، فصلنامۀ مترجم، »)٣(ترجمه چیست «). ١٣٩٤بهار (ملکشاهی، مرضیه 
 .٣٤-٣، ص٥٦ش 

نقد اعتبار کالمی نظریه کمبود منابع زیستی در آیات «). ١٣٩٠بهار (مهدی آزادبنی، رمضان 
 .١٠٢-٨٧، ص ٥٩، قبسات، ش »کریم رآنق

 ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر ،ها سیاست میان ملت). ١٣٧٦(مورگنتا، هانس جی 
 .المللی وزارت امور خارجه مطالعات سیاسی و بین

 .، حسین بشیریه، تهران، نیۀلویاتان، ترجم). ١٣٨٠(هابز، توماس 
 ترجمۀ ابوالقاسم فنایی، قم، بوستان بیستم،فلسفۀ اخالق در قرن ). ١٣٨٠(، مری کوارنو
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