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دانشگاه آزاد اسالمی

بررسی و نقد کتاب نظم جهانی

چکیده
موضــوع اصلــی رشــتة روابــط بین الملــل، ســامان دادن بــه روابــط میــان کشــورها و جهــان در پرتــو 
مســئلة نظــم جهانــی اســت. اهمیــت ایــن موضــوع ســبب شــده تــا اندیشــمندان و پژوهشــگران 
ــار در ایــن حــوزه  ــن آث ــی توجــه داشــته باشــند. یکــی از مهم تری ــه مســئلة نظــم جهان ــادی ب زی
کتــاب نظــم جهانــی اثــر هنری کســینجر اســت. در ایــن کتاب نویســنده کــه یکــی از تأثیرگذارترین 
متفکــران عرصــة عملــی و نظــری ایــاالت متحــده آمریــکا به شــمار می آیــد ســعی در ارائــة تصویــری 
دقیــق از ســپهر نظــام بین الملــل دارد. کســینجر معتقــد اســت کــه مفهــوم نظــم کنونــی جهــان، 
قرن هــا پیــش در قــرارداد صلــح وســتفالیا و بــر مبنــای موازنــة قــدرت میــان واحدهــای اروپایــی 
ــروز  ــا ام ــه ت ــت ک ــرار گرف ــا ق ــاط دنی ــایر نق ــرای س ــی ب ــوان الگوی ــد و ســپس به عن به وجــود آم
ادامــه داشته اســت. او در ایــن اثــر عــالوه بــر تجزیــه و تحلیــل نظــم جهانــی کنونــی، ســیر تاریــخ 
روابــط بین الملــل و مناطــق مختلــف جغرافیایــی را نیــز مــورد بررســی قــرار داده اســت. شــناخت 
ــاالت متحــده  ــذار در سیاســت خارجــی ای ــه کار و تأثیرگ ــی کهن ــوان دیپلمات ــای او به عن دیدگاه ه

بــرای پژوهشــگران ایــن حــوزه الــزام آور و مفیــد می باشــد. 

واژه های کلیدی: 
نظم جهانی، ایاالت متحده آمریکا، روابط بین الملل، هنری کسینجر.

مقدمه
ــی  ــة محمدتق ــا ترجم ــینجر2 ب ــری کس ــر هن ــن اث ــی1 تازه تری ــم جهان ــاب نظ کت

1. World Order
2. Henry Kissinger
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حســینی بی تردیــد یکــی از مهم تریــن آثــار در حــوزة روابــط بین الملــل و مســئلة 
ــا  ــی ب ــن مســئله از آنجای ــی اســت. ای ــی نظــم بین الملل ــن رشــته یعن محــوری ای
ــی  ــات اصل ــی از موضوع ــاب یک ــی کت ــة اصل ــا دغدغ ــه نه تنه ــت ک ــت اس اهمی
ــردازی  ــت مدار و نظریه پ ــنده سیاس ــه نویس ــت بلک ــل اس ــت بین المل ــة سیاس عرص
ــزرگ  ــه در سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده آمریــکا به عنــوان قدرتــی ب ــا تجرب ب
ــه  ــر چ ــی ب ــی کنون ــم جهان ــه نظ ــت ک ــن اس ــاب ای ــی کت ــؤال اصل ــد. س می باش
ــری  ــوان از فروپاشــی و زوال آن جلوگی ــه می ت اساســی شــکل گرفته اســت و چگون
کــرد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش نویســنده بــا شــرح تاریــخ روابــط بین الملــل در 
اروپــا بــه سرشــت تاریخــی شــکل گیری نظــم می پــردازد و بــا برشــمردن تهدیــدات 
ــد. دور از  ــه می ده ــی ارائ ــی توصیه های ــم جهان ــوردن نظ ــم خ ــرای بره ــی ب فعل
انتظــار نیســت کــه کســینجر به عنــوان دیپلماتــی آمریکایــی، ایــاالت متحــده را در 
ــن  ــار ای ــای رفت ــر مبن ــای او ب ــد و بیشــتر توصیه ه ــرار می ده ــن نظــم ق ــز ای مرک

ــرار دارد. ــی ق ــح بین الملل ــرای حفاظــت از نظــم و صل کشــور ب
ــود  ــی به وج ــگ جهان ــای دو جن ــان خرابه ه ــه از می ــی ک ــی کنون ــم جهان نظ
ــح  ــدة صل ــینجر »معاه ــر کس ــم دارد. از نظ ــرن نوزده ــم ق ــه در نظ ــده ریش آم
وســتفالی نقطــة عطفــی در تاریــخ ملت هــا بــود؛ زیــرا عناصــری کــه از آن به وجــود 
ــام  ــینجر، 1396، ص. 19(. در نظ ــود« )کس ــذار ب ــی تأثیرگ ــاده ول ــیار س ــد بس آم
ــا  ــه در آن اروپایی ه ــت ک ــکل گرف ــی ش ــط بین الملل ــام رواب ــتفالی1 اصــول نظ وس
ــارة جنگ هــای خانمان ســوز  ــروز دوب ــا از ب ــوازن قــوا دســت یافتنــد ت به نوعــی از ت
پرهیــز شــود. کســینجر ایــن رویــداد مهــم را به عنــوان نقطــة عزیمــت خــود بــرای 
ــا  ــن دورة اروپ ــودن ای ــرد ب ــر منحصربه ف ــد و ب ــرار می ده ــی ق بررســی نظــم جهان

1. Westphalian

■ کیســینجر، هنری )1396(. نظم جهانی، ترجمة 
محمدتقی حسینی، تهران: علمی و فرهنگی

شابک:    978-600-436-211-5
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ــی  ــوان الگوی ــی را به عن ــدرت اروپای ــة ق ــام موازن ــن او نظ ــد. بنابرای ــد می کن تأکی
ــرد. ــان درنظــر می گی ــایر مناطــق جه ــرای س ب

ــی  ــی در دنیای ــترک بین الملل ــم مش ــاد نظ ــی ایج ــینجر، او چگونگ ــة کس به گفت
ــوژی  ــای خشــونت آمیز، تکنول ــف تاریخــی، درگیری  ه ــای مختل ــای دیدگاه ه ــر مبن ب
ــه در  ــت ک ــد اس ــینجر معتق ــد. کس ــل می کن ــک را تحلی ــی ایدئولوژی و افراط گرای
زمــان مــا تــالش بــرای ایجــاد نظــم جهانــی نیــاز بــه درک متقابــل جوامــع از یکدیگــر 
دارد. به عبــارت دیگــر فرهنــگ بــه جهان بینی هــای جوامــع شــکل می دهــد، 
ــه  ــت ک ــم اس ــترده تر نظ ــدل گس ــرای م ــوذ ب ــل نف ــع غیرقاب ــک مان ــگ ی ــا فرهن ام
ــاب  ــن کت ــا، ای ــن معن ــه ای ــازد. ب ــم متحــد س ــا ه ــف را ب ــای مختل ــد رژیم ه می توان
نظــر هانتینگتــون1 مبنــی بــر برخــورد تمدن هــا2 را قبــول نــدارد و بــا ایــدة معــروف 
ــل اســت. او ادعــا می کنــد کــه  ــان تاریــخ 4در تقاب فرانســیس فوکویامــا3 در مــورد پای
نظــم جهانــی واقعــی مســتلزم ارتبــاط تمدن هــا بــا هــم اســت. به طــور خالصــه ایــن 
ــان  ــی از زب ــم بین الملل ــی نظ ــت کنون ــی از ریشــة شــکل گیری و وضعی ــاب روایت کت
یکــی از برجســته ترین متفکــران عصــر کنونــی اســت. در ایــن نوشــتار ضمــن معرفــی 

ــرار می گیــرد. ــر مــورد نقــد و بررســی ق ــن اث ــی، ای کتــاب نظــم جهان

معرفی اثر و نویسنده
ــاور  ــه و مش ــور خارج ــر ام ــی و وزی ــات آمریکای ــینجر5 دیپلم ــرد کس ــری آلف هن
امنیــت ملــی ســابق ایالــت متحــده اســت. او در 27 مــه ســال 1923 در خانــواده ای 
ــرل  ــان تحــت کنت ــال 1938 از آلم ــد و در س ــا آم ــان به دنی یهودی االصــل در آلم
ــد. او  ــاکن ش ــورک س ــت و در نیوی ــکا گریخ ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــا ب نازی ه
سیاســت مدار و مشــاور سیاســی در دولت هــای مختلــف آمریــکا بــوده کــه در چنــد 
ــت.  ــی داشته اس ــش مهم ــور نق ــن کش ــازی ای ــة سیاست س ــر در صحن ــة اخی ده
از او به عنــوان یکــی از تأثیرگذارتریــن متفکــران سیاســت های امــور خارجــه 
ایــاالت متحــده امریــکا نــام بــرده می شــود. هنــری کســینجر در رویدادهــای مهــم 
ــا، وقایــع شــیلی و دولــت پینوشــه،  بین المللــی ماننــد جنــگ ویتنــام، بحــران کوب
ــلیحات  ــرل تس ــش و کنت ــرات کاه ــرائیل، مذاک ــراب و اس ــش روزة اع ــگ ش جن
ــا چیــن نقــش تأثیرگــذاری ایفــا کرده اســت.  اســتراتژیک )ســالت( و تنش زدایــی ب
ــه مســیر سیاســت خارجــی  ــا ســخنرانی ها و تألیفــات خــود ب کســینجر همــواره ب

1. Samuel Huntington
2. Clash of civilizations
3. Francis Fukuyama
4. End of history
5. Henry Alfred Kissinger
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امریــکا شــکل داده اســت و به همین دلیــل بررســی آثــار او از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت. از جملــه مهم تریــن آثــار او در حــوزة سیاســت خارجــی عبارتنــد 
ــکا  از: تســلیحات هســته ای و سیاســت خارجــی )1957(، سیاســت خارجــی آمری

ــن )2001(. ــی )1994( و چی )1969(، دیپلماس
کتــاب نظــم جهانــی1 نوشــتة هنــری کســینجر و ترجمــة محمدتقــی حســینی 
ــا شــمارگان 1500 نســخه ازســوی شــرکت انتشــارات علمــی  در 457 صفحــه و ب
ــت  ــاب امنی ــی کت ــال 1396 به چــاپ رسیده اســت. موضــوع اصل ــی در س و فرهنگ
ــد.  ــاص می باش ــور خ ــی به ط ــم بین الملل ــی و نظ ــور کل ــل به ط ــط بین المل و رواب
ــتا  ــن راس ــت و در ای ــی اس ــم جهان ــاب نظ ــن کت ــینجر در ای ــوری کس دغدغه مح
ــه شــکل  ــی جهــان چگون ــن ســؤاالت می باشــد: نظــم کنون ــه ای ــال پاســخ ب به دنب
گرفته اســت؟ ایــن نظــم از کجــا شــروع شــد؟ ژئوپولتیــک هــر منطقــه و بازیگــران 
اصلــی آن چگونــه بــر ایــن نظــم تأثیــر گذاشــتند یــا تأثیــر پذیرفتنــد؟ ایــن کتــاب 

ــه جــز آمریــکای التیــن را پوشــش می دهــد. تقریبــاً تمــام نقــاط جهــان، ب
عــالوه بــر مقدمــة مترجــم و پیشــگفتار، کتــاب شــامل 9 فصــل اصلــی و ســخن 
ــراه  ــاب به هم ــی کت ــاختار اصل ــة مترجــم، خالصــه ای از س ــی اســت. در مقدم پایان
دالیــل اهمیــت موضــوع نظــم بین المللــی در رشــتة روابــط بین الملــل ذکــر 
ــت.  ــی اس ــم جهان ــف نظ ــم مختل ــة مفاهی ــال ارائ ــاب به دنب ــة کت ــت. مقدم شده اس
ــز  ــی« متمرک ــف »نظــم جهان ــوم مختل ــار مفه ــر چه ــن قســمت، نویســنده ب در ای
می شــود. نخســت، سیســتم موازنــة قــدرت اروپایــی اســت. در ایــن مفهــوم، 
ــن نظــم اشــاره  ــن ای ــوان نقطــة آغازی ــح وســتفالیا به عن ــرارداد صل ــه ق کســینجر ب
می کنــد. دومیــن مفهــوم نظــام اســالمی اســت. کســینجر معتقــد اســت کــه نظــم 
جهانــی اســالم براســاس مأموریتــی اســت تــا دارالحــرب را بــه نظــم جهانــی خــود 
متصــل کنــد و بــه ایــن ترتیــب صلــح جهانــی را بــه ارمغــان بیــاورد. مفهــوم ســوم، 
ــن، هندوســتان و  ــف )ژاپ ــدگاه مختل ــدرت آســیایی اســت کــه از ســه دی ــة ق موازن
چیــن( مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در ایــن راســتا، او تأکیــد می کنــد کــه نظــم 
ــامل  ــیایی ش ــر آس ــم معاص ــه نظ ــی ک ــت در حال ــتقل بوده اس ــا مس ــی اروپ تاریخ
ــر  ــم موردنظ ــوم نظ ــن مفه ــود. آخری ــی می ش ــزرگ خارج ــای ب ــت قدرت ه دخال
کســینجر، نظــم آمریکایــی اســت. ایــن بخــش همچنیــن ســه ســطح نظــم را تعریــف 
ــر  ــدام ب ــر ک ــه ه ــه ای، ک ــم منطق ــی و نظ ــم بین الملل ــی، نظ ــم جهان ــد: نظ می کن
پایــة دو اصــل اســت: مجموعــه ای از قوانیــن معمــول پذیرفته شــده و موازنــة قــدرت. 
ــی،  ــم اروپای ــر نظ ــی« ب ــرای جهان ــم تکثرگ ــا: نظ ــوان »اروپ ــا عن ــل اول ب فص
ــز شده اســت. در  ــای آن متمرک ــالب فرانســه و پیامده ــتفالیا، انق ــح وس ایجــاد صل

1. World Order
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ــا  ــک ســری رویداده ــال ی ــه به دنب ــا ک ــی در اروپ ــخ نظــم جهان ــن بخــش، تاری ای
ــد و راه  ــتفالی ش ــح وس ــرارداد صل ــه ق ــر ب ــاله( منج ــای سی س ــی جنگ ه )یعن
ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــاخت، م ــوار س ــی هم ــم جهان ــدرن نظ ــوم م ــرای مفه را ب
ــی در  ــح وســتفالی نقطــة عطف ــدة صل ــرار گرفته اســت. از نظــر نویســنده »معاه ق
ــی  ــاده ول ــد بســیار س ــود آم ــه از آن به وج ــرا عناصــری ک ــود زی ــا ب ــخ ملت ه تاری
ــی  ــن به بررس ــل همچنی ــن فص ــینجر، 1396، ص. 19(. ای ــود« )کس ــذار ب تأثیرگ
ــا کــه توســط  ــدرت اقتصــادی اروپ ــة ق ــر موازن ــر آن ب دورة انقــالب فرانســه و تأثی

ــت.  ــه کرده اس ــد، توج ــظ می ش ــتفالیا حف ــتم وس سیس
ــان آن« می باشــد. در  ــی و پای ــدرت اروپای ــة ق ــوان فصــل دوم »نظــام موازن عن
ایــن فصــل نویســنده بــر نقــش مهــم و موقعیــت یگانــة روســیه به عنــوان قدرتــی 
اوراســیایی کــه در هــر دو قــاره گســترش یافته اســت، تأکیــد می کنــد )کســینجر، 
ــی،  ــم اروپای ــادن نظ ــر افت ــی و به خط ــای ناپلئون ــس از جنگ ه 1396، ص. 53(. پ
کنگــرة ویــن در ســال 1814 توانســت بــا برقــراری مجــدد نظــم، سیســتم تــوازن 
ــا  ــدرت در اروپ ــة ق ــارة موازن ــث درب ــان به بح ــنده همچن ــد. نویس ــا کن ــوا را احی ق
ــر  ــد. از نظ ــه می ده ــی دوم ادام ــگ جهان ــس از جن ــی و پ ــای جهان ــی جنگ ه ط
کســینجر اصــول تــوازن قــدرت کــه در طــول پیمــان وســتفالی کــه تقریبــاً چهــار 
ــا  ــه زوال گذاشته اســت و چنــد ســؤال در رابطــه ب قــرن پیــش مطــرح شــده، رو ب

ــن فصــل مطــرح شده اســت. ــا در ای ــوازن قــدرت در اروپ عــدم قطعیــت ت
ــت.  ــوب« اس ــی پرآش ــه: دنیای ــالم گرایی و خاورمیان ــوم »اس ــل س ــوان فص عن
ــم  ــه نظ ــی ب ــا نگاه ــاب ب ــن کت ــا، ای ــوا در اروپ ــة ق ــام موازن ــی نظ ــس از بررس پ
جهانــی اســالم، بهــار عربــی، جنــگ ســوریه و مســئلة فلســطین بــه اســالم گرایی و 
خاورمیانــه می پــردازد. در ایــن بخــش، نویســنده جهــان و دیــن اســالم را بــا شــرح 
ــن  ــد. در ای ــته می کن ــی برجس ــوری عثمان ــترش امپرات ــد گس ــالم و رون ــخ اس تاری
ــاهی عربســتان  ــوریه، پادش ــی، بحــران س ــار عرب ــه به ــی ب فصــل به صــورت اجمال
ــی قــدرت در جهــان اســالم پرداختــه شده اســت. کســینجر  ــد نزول ســعودی و رون
ــی  ــن بغرنج ــی بدی ــم جهان ــئلة نظ ــان مس ــای جه ــچ کج ــت: »در هی ــد اس معتق
ــه  ــی رخ ندهــد، منطق ــه مفهــوم نظــم جهان ــه دســتیابی ب ــی ک ــا زمان نیســت و ت
ــار  ــا آن گرفت ــزاع ب ــی و ن ــة جهان ــه جامع ــش ب ــان گرای ــواره در کشــمکش می هم

ــینجر، 1396، ص. 110(.  ــد« )کس ــد مان خواه
فصــل چهــارم بــر روابــط ایــران و آمریــکا و رویکردهــای نظــم تمرکــز 
ــالب  ــس از انق ــده در دوران پ ــاالت متح ــران و ای ــل ای ــه تقاب ــل ب ــن فص دارد. ای
اســالمی و همچنیــن نقــش ایــران انقالبــی در تغییــر نظــم سیاســی در خاورمیانــه 
می پــردازد. او بــه مســائل مربــوط بــه گســترش ســالح هســته ای در ایــران اشــاره 
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می کنــد و معتقــد اســت ایــران به دنبــال ترســیم نظمــی نویــن در منطقــه اســت. 
ــا حکومــت داری ایــران اظهــار داشته اســت: »در میــان همــة  کســینجر در رابطــه ب
کشــورهای منطقــه، ایــران دارای منســجم ترین شــکل ملیــت و دقیق تریــن ســنت 
حکومــت داری بــر مبنــای منافــع ملــی اســت« )کســینجر، 1396، ص. 170(. عــالوه 
بــر ایــن، حکومتــداری ایــران براســاس ســنت امپراتــوری ایــران اســت. کســینجر بــه 
آینــدة روابــط ایــران و آمریــکا امیــدوار اســت و بــا تأکیــد بــر نقــش کلیــدی ایــران 
ــه را در رابطــة  ــه عنــوان یــک بازیگــر مهــم منطقــه ای، تنهــا راه ثبــات خاورمیان ب
ــد ولــی ایجــاد ایــن رابطــه را  مثبــت بیــن ایــران و ایــاالت متحــده آمریــکا می دان

ــد.  ــوان می کن ــران عن ــن در حاکمیــت ای ــر بنیادی ــر تغیی مبنــی ب
ــی  ــا نگاه ــیا«،  ب ــدی آس ــای چندبع ــوان »ویژگی ه ــت عن ــم تح ــل پنج فص
ــد  ــیایی مانن ــم آس ــورهای مه ــدگاه کش ــی از دی ــم جهان ــیا و نظ ــه آس ــاوت ب متف
ــم  ــل، مفاهی ــن فص ــنده در ای ــردازد. نویس ــوع می پ ــن موض ــه ای ــد ب ــن و هن ژاپ
آســیایی و اروپایــی موازنــة قــدرت را بــا بیــان این کــه مفهــوم تــوازن قــوا در آســیا، 
ــا  ــد؛ ب ــی اســت، مقایســه می  کن ــدرن سیســتم وســتفالی نظــم بین الملل نســخة م
ــر، نظــام آســیا  ــر حاکمیــت براب ــی مبتنــی ب ــن حــال، برخــالف سیســتم اروپای ای
ــورد  ــن فصــل، نویســنده در م ــان ای براســاس سلســله مراتب اســتوار اســت. در پای
نظــم منطقــه ای آســیایی ســؤال می کنــد و نقــش تأثیرگــذار اندونــزی را در آســیای 
ــته  ــالم برجس ــان اس ــده و جه ــاالت متح ــن، ای ــا چی ــه ب ــرقی در موازن ــوب ش جن
ــای  ــر اقتصاده ــت تأثی ــه تح ــم ک ــی ه ــره جنوب ــب، ک ــن ترتی ــد. به همی می کن
بــزرگ جهــان قــرار دارد نقــش مهمــی در موازنــة قــدرت شــرق آســیا ایفــا می کنــد. 
فصــل ششــم، دربــارة نظــم آســیایی: رویارویــی یــا همــکاری؟ بــه چیــن، نقــش 
آن در نظــم جهانــی و همکاریــش بــا ایــاالت متحــده مربــوط می شــود. ایــن فصــل 
ــه مفهــوم  ــا توجــه ب ــی آســیا ب ــه نقــش چیــن در نظــم بین المللــی و نظــم جهان ب
ــخ نشــان  ــول تاری ــن را در ط ــی چی ــت عال ــه موقعی ــه« ک ــاهی میان ــی »پادش چین
می دهــد، تأکیــد می کنــد. بــا ثــروت اقتصــادی و توانایــی تولیــد کاالهــای مطلــوب، 
چیــن می توانــد نفــوذ سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی خــود را در حــوزة منطقــه ای و 
جهانــی اعمــال کنــد. بنابرایــن چیــن تنهــا رقیــب جهانــی بــرای ایــاالت متحــده در 
نظــم جهانــی اســت. در نتیجه گیــری فصــل ششــم، کســینجر معتقــد اســت دیــدگاه 
ــن  ــان ای ــط می ــم انداز رواب ــا چش ــا و آمریکایی ه ــان چینی ه ــاوت می ــی و متف منف
ــرار می دهــد. او پیشــنهاد می کنــد کــه تعــادل مــدرن  ــر ق دو کشــور را تحــت تأثی
قــدرت بایــد بــر مبنــای مفهــوم مشــارکت باشــد نــه رویارویــی یــا رقابت تســلیحاتی؛ 
بــرای انجــام ایــن کار، چینی هــا و آمریکایی هــا بایــد همــکاری ســازنده ای را تجربــه 

کننــد کــه بتوانــد منجــر بــه ایجــاد جهانــی صلح آمیــز در آینــده شــود.
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فصل هــای هفتــم و هشــتم بــه ایــاالت متحــده و مفهــوم نظــم جهانــی اختصاص 
ــوم نظــم  ــاالت متحــده و مفه ــرای بشــریت: ای ــل ب ــم، عم یافته اســت. فصــل هفت
جهانــی آن، نقــش ایــاالت متحــده در صحنــة جهانــی را بررســی می کنــد و مفهــوم 
نظــم جهانــی آمریکایــی را از دیــدگاه ســه رییــس جمهــور آمریــکا یعنــی تئــودور 
روزولــت، وودرو ویلســون و فرانکلیــن روزولــت تجزیــه و تحلیــل می کنــد. از دیــدگاه 
ــدرت و در  ــن ق ــوان بزرگ تری ــاالت متحــده به عن ــت، ای ــودور روزول ــه تئ واقع گرایان
ــان  ــام جه ــت تم ــورد سرنوش ــری در م ــرای تصمیم گی ــرد ب ــی منحصربه ف جایگاه
ــاالت  ــرا ای ــک آرمان گ ــوان ی ــون به عن ــه وودرو ویلس ــود ک ــی ب ــن در حال ــود. ای ب
متحــده را به عنــوان وجــدان جهانــی قلمــداد می کــرد. از نظــر او مأموریــت آمریــکا 
ــال  ــی اول، به دنب ــگ جهان ــکا در جن ــة آمری ــود و مداخل ــان ب ــح در جه ــاد صل ایج
ــدن  ــود، بلکــه بازگردان ــع شــخصی نب ــا مناف ــدرت ی ــه ق ــرای دســتیابی ب ــالش ب ت
صلــح و نظــم جهانــی بــود. فرانکلیــن روزولــت هــم کــه فــردی آرمان گــرا بــود، بــر 
ایجــاد نظــم و صلــح بین المللــی از طریــق اعتمــاد، احتــرام بــه حقــوق بین الملــل 

ــد می کــرد. ــط دوســتانه تأکی و رواب
ــش و  ــر نق ــردد« ب ــدرت م ــده: ابرق ــاالت متح ــوان »ای ــا عن ــتم ب ــل هش فص
ــة  ــق گفت ــردازد. طب ــی می پ ــم جهان ــال نظ ــده در قب ــاالت متح ــئولیت های ای مس
ــل  ــش بی بدی ــر نق ــگ ب ــس از جن ــور پ ــس جمه ــی دوازده ریی ــینجر تمام کس
ــالش خــود را  ــد و تمــام ت ــد کرده ان ــی تأکی ــح و نظــم جهان ــکا در حفــظ صل آمری
در ایــن راســتا انجــام داده انــد )کســینجر، 1396، ص. 333(. از زمــان پایــان جنــگ 
ــه  ــود ک ــده می ش ــردد دی ــی م ــوان ابرقدرت ــده به عن ــاالت متح ــی دوم، ای جهان
ــه تصمیم گیــری در مــورد ماهیــت نقــش جهانــی خــود نیســت، یعنــی در  قــادر ب
معــرض چالــش میــان آرمان گرایــی و واقع گرایــی قــرار دارد. در طــول ایــن فصــل، 
کســینجر در مــورد وقایــع تاریخــی به ویــژه پنــج جنگــی کــه ایــاالت متحــده پــس 
ــج  ــگ خلی ــام، جن ــره، ویتن ــته )ک ــرکت داش ــا ش ــی دوم در آن ه ــگ جهان از جن
فــارس، عــراق و افغانســتان(، به منظــور ارائــة سیاســت خارجــی دوجانبــة آمریــکا، 
ــا  ــد ت ــک کن ــش کم ــه خوانندگان ــد ب ــعی می کن ــینجر س ــد. کس ــح می ده توضی
مبــارزة آمریــکا را بــا چالــش واقع گرایــی و آرمان گرایــی بهتــر درک کننــد. این کــه 
ــا جــرج  ــن ت ــاالت متحــده از هــری تروم ــک از رؤســای جمهــور ای ــه هــر ی چگون
بــوش ســعی داشــتند نفــوذ جهانــی آمریــکا و انســجام ملــی را حفــظ کننــد و ســعی 

در ایجــاد نظــم جهانــی داشــتند. 
ــان«  ــودآگاه انس ــه و ناخ ــاوری، موازن ــوان »فن ــا عن ــر ب ــم و آخ ــل نه در فص
ــش گســترش  ــه چال ــه ب ــا توج ــی را در عصــر هســته ای و ب نویســنده نظــم جهان
تســلیحات هســته ای، نقــش فنــاوری در نظــم جهانــی و ایجــاد سیاســت خارجــی در 
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نقد آزاد

دوران دیجیتــال بررســی می کنــد. بدیهــی اســت کــه تســلیحات هســته ای تأثیــر 
ــر  ــی ه ــت خارج ــی سیاس ــز اصل ــی دارد و تمرک ــم بین الملل ــر نظ ــمگیری ب چش
ــن اســت کــه ســایرین از ســالح های  ــژه ابرقدرت هــای هســته ای ای کشــوری، به وی
کشــتار جمعــی اســتفاده نکننــد. بنابرایــن کشــورهای هســته ای بایــد بــرای عــدم 
ــکاری  ــر هم ــا یکدیگ ــی ب ــم بین الملل ــظ نظ ــته ای و حف ــلیحات هس ــترش تس گس
ــایبری  ــای س ــت فناوری ه ــر اهمی ــن ب ــند. نویســنده همچنی ــته باش ــی داش نزدیک
ــی  ــم بین الملل ــورها و نظ ــان کش ــط می ــه رواب ــکل دادن ب ــان در ش ــی انس و آگاه
ــرد و  ــه خ ــد ک ــری می کن ــینجر نتیجه گی ــی کس ــل پایان ــد. در فص ــد می کن تأکی

آینده نگــری در دوران تکنولوژیــک الزم می باشــد.
کســینجر در نتیجه گیــری کتابــش بــا تکیــه بــر تأثیــر دو گرایــش یــا عــدم موازنــه 
در مــورد تکامــل نظــم بین المللــی بحــث می کنــد: تعریــف مجــدد مشــروعیت و تغییــر 
ــه تغییــر ارزش هــا و هنجارهــا در  ــوط ب ــوا. گرایــش اول مرب ــوازن ق ــل توجــه در ت قاب
نظــم بین المللــي اســت، درحالي کــه گرایــش دوم مربــوط بــه عــدم توانایــي کشــورها 
بــراي پذیــرش تغییــرات عمــده در روابــط قــدرت اســت. بــا وجــود ایــن عــدم تــوازن 
میــان قــدرت و مشــروعیت، کســینجر چهــار بعــد مهمــی را کــه در نظــم جهانــی قــرن 
بیســت ویکم از دســت رفته اســت یعنــی ماهیــت دولــت، ســازمان سیاســی و اقتصــادی 
ــزرگ و  ــرای مشــورت، همــکاری قدرت هــای ب ــر ب جهــان، عــدم وجــود ســازوکار مؤث
نقــش مــردد آمریــکا در جهــان را برمی شــمارد. او نقــش ایــاالت متحــده را در تنظیــم 
و حفــظ نظــم جهانــی بــا اهمیــت می دانــد و معتقــد اســت ایــاالت متحــده ناچــار بــه 
ایفــای نقشــی مســئوالنه در تکامــل نظــم جهانــی در قــرن بیســت ویکم اســت. به گفتــة 
نویســنده تــالش بــرای برقــراری نظــم جهانــی در دوران کنونــی نیــاز به یک اســتراتژی 
منســجم بــرای ایجــاد مفهــوم نظــم در مناطــق مختلــف و ارتبــاط نظم هــای منطقــه ای 

بــا یکدیگــر دارد.

بررسی و نقد شکلی اثر
ــي و قطــع مناســبي دارد.  ــي، کیفیــت چــاپ، صحاف ــی صفحه آرای ــاب نظــم جهان کت
ــر طــرح روی جلــد کتــاب،  غلــط چاپــی برجســته ای در متــن مشــاهده نمی شــود. ب
تصویــری کلــوزآپ از هنــری کســینجر نقــش بســته اســت کــه بــا نگاهــی نافــذ بــه 
ــاب در ســطح  ــاپ کت ــت چ ــت کیفی ــوان گف ــی می ت ــور کل ــرد. به ط مخاطــب می نگ
عالــی اســت. از نظــر رعایــت قواعــد عمومــی نــگارش و ویرایــش، متــن رســا و شــیوا 
اســت و رعایــت عالئــم نگارشــی و ویرایشــی در آن موجــب شــده تــا متــن اثــر بــرای 
عمــوم خواننــدگان قابــل فهــم باشــد. در ترجمــة اثــر قواعــد عمومــي نــگارش رعایــت 

ــد. ــا می باش ــیار روان و رس ــه بس ــاظ ترجم ــر از لح ــی اث ــور کل ــت و به ط شده اس
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کسینجرخوانی در تهران

یکــی از اصطالحاتــی کــه به کــرات در متــن کتــاب اســتفاده شده اســت، 
ــوم  ــن مفه ــه ای ــرا ب ــری واقع گ ــوان متفک ــینجر به عن ــت. کس ــدرت1 اس ــة ق موازن
ــدگان  ــاب خوانن ــای کت ــام فصل ه ــه در تم ــژه ای داشته اســت؛ به طوری ک ــه وی توج
ــف  ــن اصطــالح را در قســمت های مختل ــر، ای ــه رو می شــوند. مترجــم اث ــا آن روب ب
ــه کرده اســت و در  ــدرت« ترجم ــادل ق ــه »تع ــاب ب ــة نخســت کت به خصــوص نیم
قســمت های دیگــر »موازنــة قــدرت« را بــه کار برده اســت. از آنجایی کــه ایــن 
کتــاب دربــارة یکــی از اصلی تریــن مســائل رشــتة روابــط بین الملــل نوشــته 
شده اســت و مفهــوم »موازنــة قــدرت« در ادبیــات مکتــب واقع گرایــی بســیار 
ــة  ــه »موازن ــة balance of power ب ــد ترجم ــر می رس ــد، به نظ ــداول می باش مت

قــدرت« صحیح تــر می باشــد.

بررسی و نقد محتوایی اثر
رونــد  در  ســال ها  کــه  فــردی  و  آمریکایــی  دیپلماتــی  به عنــوان  کســینجر 
ــد  ــة دی ــت، از زاوی ــذاری داشته اس ــش تأثیرگ ــده نق ــاالت متح ــت گذاری ای سیاس
ــرد.  ــی می نگ ــائل بین الملل ــه مس ــی ب ــن کشــور در نظــم جهان ــش ای ــکا و نق آمری
اگرچــه ایــن مســئله طبیعــی به نظــر می رســد امــا در مــواردی مشکل ســاز اســت. 
نویســنده مکــرراً اســتدالل می کنــد کــه چگونــه ایده هــای اروپایــی جهــان را شــکل 
ــرن پانزدهــم باعــث ایجــاد  ــا در اواخــر ق ــه رخدادهــای تاریخــی اروپ داده و چگون
ــن مســئله ســبب نادیده گرفتــن نقــش ســایر نقــاط  ــی شــد. ای اولیــن نظــم جهان
جهــان شده اســت. تاریــخ اندیشــه ها بــه طــور کامــل یک طرفــه نیســتند و تمــدن 
ــت.  ــد شده اس ــا بهره من ــف دنی ــق مختل ــای مناط ــدت از نوآوری ه ــی به ش اروپای
در ایــن کتــاب، کســینجر نشــان می دهــد کــه هنجارهــا به طــور کلــی از مرکــز 
ــن  ــا ای ــی ی ــران غیرغرب ــده اند. بازیگ ــده ش ــیه ای پراکن ــق حاش ــه مناط ــی ب غرب
ــدرت  ــا به ن ــد، ام ــا مقاومــت کردن ــر آن ه ــا در براب ــد ی ــد را پذیرفتن ایده هــای جدی
عامــل پیشــرفت بوده انــد. بــا توجــه بــه ایــن مــدل فکــری، تاریــخ به صــورت فراینــد 
رهبــری غربــی اســت کــه کســینجر بــر نقــش اروپــا و ســپس ایــاالت متحــده در 
ــد کــه  ــا و بارهــا اشــاره می کن ــکل گیری آن تأکیــد می کنــد. او باره رونــد ش
قدرت هــای غیرغربــی مجبــور بــه اتخــاذ مجموعــه ای از قوانیــن و مقرراتــی هســتند 

ــته اند.  ــی نداش ــان نقش ــود آمدنش ــه در به وج ک
ــور  ــتان و حض ــراق، افغانس ــای ع ــاً از جنگ ه ــاب صریح ــن کت ــنده در ای نویس
ــد؛  ــت می کن ــتی حمای ــی و انسان دوس ــام دموکراس ــوریه به ن ــکا در س ــی امری نظام
درحالی کــه تأثیــر اقدامــات آمریــکا در بی ثبات ســازی خاورمیانــه و مشــکالت 

1. balance of power
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ــینجر  ــرد. کس ــده می گی ــه را نادی ــور در منطق ــن کش ــت های ای ــی از سیاس ناش
ــام  ــت در نظ ــدرت و سیاس ــئلة ق ــه مس ــار ب ــت تمام عی ــک رئالیس ــدگاه ی ــا دی ب
بین الملــل می پــردازد و نقــش ســایر عوامــل را تقلیــل می دهــد یــا نادیــده 
ــال  ــد و به دنب ــی جهــان می دان ــز نظــم فعل ــاالت متحــده را در مرک ــرد. او ای می گی
حفــظ ایــن برتــری در مواجهــه بــا چالش هــای پیــش روی ایــن کشــور می باشــد. 
ــه  ــی اســت ک ــن کتاب های ــی یکــی از جامع تری ــاب نظــم جهان در مجمــوع کت
در رابطــه بــا مســئلة نظــم بین المللــی در حــوزة روابــط بین الملــل به چــاپ 
ــا توجــه بــه ویژگی هــای نویســندة کتــاب از نظــر تأثیرگــذاری در  رسیده اســت و ب

ــد. ــر می باش ــم نظی ــان ک ــع جه ــده و به تب ــاالت متح ــطح ای س

ارزیابی نهایی
ــار در حــوزة  ــن آث ــری کســینجر یکــی از مهم تری ــم هن ــی به قل ــاب نظــم جهان کت
روابــط بین الملــل و به ویــژه نظــم جهانــی اســت کــه از حیــث نویســنده و 
تأثیرگــذاری از اعتبــار باالیــی برخــوردار اســت. ایــن کتــاب نه تنهــا بــرای افــرادی 
ــتند از  ــل هس ــط بین المل ــت و رواب ــوزة سیاس ــه در ح ــه مطالع ــد ب ــه عالقه من ک
ارزش باالیــی برخــوردار اســت بلکــه خواننــدگان را بــا دیدگاه هــای جــذاب در مــورد 
تاریــخ جهــان، سیســتم موازنــة قــدرت اروپــا، نقــش آمریــکا در سیاســت جهانــی، 
ــر  ــان معاص ــم جه ــاوری در نظ ــش فن ــه، نق ــکالت خاورمیان ــیایی، مش ــم آس نظ
ــن  ــذاری، ای ــة تأثیرگ ــه دامن ــه ب ــا توج ــد. ب ــنا می کن ــی آش ــم جهان ــدة نظ و آین
ــرای محققــان، اســاتید و دانشــجویان روابــط بین الملــل  کتــاب منبعــی ضــروری ب
ــود.  ــنهاد می ش ــدان پیش ــی عالقه من ــة آن به تمام ــه مطالع ــد ک ــاب می آی به حس
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