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درآمدی بر مناسبات مذهب و روابط بینالملل

دکتر کمال پوالدی

*

چكیده
هدف از این نوشتار بررسی عواملی است که موجب شده تا نقش مذهب در روابط بینالملل از سوی
محققان این رشته مورد بیتوجهی قرار گیرد .اگرچه این نوشتار تالش داشته تا همه عوامل شناخته
شده را به تصویر بکشد ،اما ادعای محوری این است که دلیل وقوع چنین امری را باید در روش غلبه
یافته بر علوم اجتماعی بهطور عام و رشته روابط بینالملل بهطور خاص جستجو کرد .غلبه متد قیاسی
بر مطالعات اجتماعی موجب گردیده که نقش مؤلفههایی کیفی که قابل اندازهگیری نیستند ،همچون
مذهب ،در تحقیقات علوم اجتماعی نادیده گرفته شود .همچنین نوشتار حاضر اهتمام خود را بر عواملی
متمرکز کرده که موجب شده تا طی دهههای اخیر نقش مذهب در روابط بینالملل برجسته شود .از
جمله فرایندهایی چون واکنش فرهنگی به مدرنیته ،جهانی شدن ،توسعه دموکراسی ،وقوع جنگهای
محدود محلی ،نزاعهای قومی و ...در این زمینه اثرات بارزی داشتهاند.
کلید واژهها
مذهب ،روابط بینالملل ،منطق قیاسی ،روش رئالیسم ،تروریسم.

* عضو هیأت علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس
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مقدمه
اگرچه تا چندی پیش در خصوص نقش مذهب در شکلدهی حوادث امنیتی اهتمامیوجوود
نداشت ،اما امروزه اندیشمندان روابط بینالملل به این مقوله توجوه بیشوتری معطووف نمودنود.
متفکران روابط بینالملل بنا به دالیلی از توجه به نقش مذهب در روابط بینالملول ،آگاهانوه یوا
ناآگاهانه ،اجتناب می کردند .ایون درحوالی بوود کوه موذهب ایودئولوای الهوام ب وش برخوی از
کنشگران روابط بینالملل ،باالخص در جهان اسالم ،بود .در غرب نیز اگرچه بوا ههوور تحووالتی
که به انعقاد قرارداد وستفالیا و یا حاکمیت سکوالریسم منتهوی شوده از نقوش موذهب تاحودود
زیادی کاسته شده ،اما بازیگران مذهبی نشان دادنود کوه ایون مؤلفوه در شوکلدهوی رفتارهوا و
کنشها همچنان بر حوزههای سیاسی -اجتماعی بهطور مستقیم و یا غیر مسوتقیم گوذاردهانود و
این در حالی بود که این تأثیرگذاری عموماً نادیده گرفته میشد.
برخی در غرب بر این عقیدهاند که دین همچنان بهعنوان یکی از مهمترین عناصر تأثیرگوذار
در روابط بینالملل می باشد اما نقش آن مورد توجه قرار نگرفت .برخی دیگر البته معتقدنود کوه
دین به حاشیه رفته و دیگر یک مؤلفه تعیوینکننوده و یوا حتوی تأثیرگوذار قلموداد نمویشوود،
اعتقادی که که با ههور حوادث امنیتی و سیاسی چوون حموالت تروریسوتی یوازدهم سورتامبر،
انفجارهای لندن و مادرید ،ههور طالبان ،قدرت گیری القاعده ،اسالم هراسوی و ...صاحبانشوان را
در تردید فرو برد .صرف نظر از اینکه کدام یک از دو نگره معتبور اسوت ،مویتووان ایون ادعوا را
پذیرفت که تحوالت سیاسی و فکری اروپائیان از قرن  71تا بدین سو در آنچه به حاشیه رفتن و
یا بی توجهی به نقش مذهب خوانده میشد اثرگذار بوده است .حوادثی چون کنار رفوتن کلیسوا
در برابر پادشاهان و شاهزاده نشینها در پی شکست در جنگهای سی سواله کوه در نهایوت بوه
قرارداد وستفالیا منتهی شد و همچنین ههور سکوالریسم بهعنووان فلسوفه حیوات و هنمونیوک
شدن آن دخیل بوده است .با این حال مجموعه ای از عوامل نیز در بازگشت موذهب نقوش ایفوا
نمودهاند.
اگرچه تحوالت بعد از فروپاشی شوروی موجب شده تا برخی ازاندیشمندان روابط بینالملول
در غرب در خصوص بازگشت مذهب به روابط بینالملل عالقه مند شوند ،اما تأثیرگذاری مذهب
در حوزههای م تلف اجتماعی عموماً موضوعی بود که همچنان چندان توجهی بودان نمویشود.
تاریخ جهان اسالم نشان میدهد که بعد از سرنگونی امرراطوری عثمانی گوروههوای اسوالم گورا
بیشتر در قالب جنبشهای اجتماعی خود را بازیافتند .اوج بازگشت مذهب در روابط بوینالملول
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در تحوالت اواخر دهه  17قرن گذشته بوده ،مقطعی که همراه با ههور انقالب اسالمیو حمایوت
غرب و جهان اسالم از اسالمگرایان در برابر ارتش سرخ در پی اشواال افاانسوتان بووده اسوت .از
این رو نمیتوان گفت که توجهاندیشمندان روابط بینالملل به مذهب همزمان با آغاز اثرگوذاری
آن بر روابط بینالملل بوده است .در واقع امراندیشمندان روابط بینالملل در غرب نسبت به این
موضوع با تأخیر وارد شدند .به هر حال مجموعهای از عوامل موجب شده که دیون در غورب بوه
حاشیه برود و از تحکم بر افتد.
گفتار اول :علل به حاشیه رفتن مذهب
اگر از منظر علمیبه روابط دولتها نگریسته نشود میتوان بهتر به نقش موذهب و بوازیگران
مذهبی در روابط دولتها پی برد .نادیده انگاشتن چنین نقشی احتماالً توابعی اسوت از کیفیوت
تأثیرگذاریاندیشمندان غربی .بدین معنا که گرایشات و روشهای پنوهشی مورد نظر آنهوا بوه
نوعی اذهان پنوهشگران سایر ملل را نیز مجذوب خوود کورده اسوت و آنهوا ر ابوه ات واذ روش
مشابه سوق داد .چه بسا پنوهشگران ممالک غیر غربی ،باالخص در خاورمیانه ،به نقوش موذهب
آگاهی یافته بودند ولی قادر نبودند تا آنها را متناسب با روشهای شناخته شده موورد بررسوی
قرار دهند .این مورد در خاورمیانه بیش از هر جایی دیگری قابل رؤیت است.
برخی از محققان به نقش مذهب در مشروعیت سازی دولتها عنایت داشتهاند .از ایون نظور
مذهب را همانند شمشیر دولبه ای خواندهاند کوه مویتوانود موجوب مشوروعیت حکوموتهوا و
سیاستهای آنها شود و یا علیه آنها بکار رود .بوه هموین دلیول برخوی ازاندیشومندان نقوش
متعارض در امور انسانی را به مذهب دادهاند که حاصل حضور دو مؤلفوه صولو و شمشویر اسوت
(.)Appleby, 2000: 27
مضاف بر آن ،دولت سازی در جهان سوم بوه حکومتهوای انحصوادی قوومیو سیاسوتهوای
قومیدر بسیاری از کشورها منتهی شده است ( .)Horowits, 1985: 154از آنجا کوه بسویاری از
هویتهای قومیبا هویتهای مذهبی همروشانی دارند ،ایون فراینود موجوب برجسوتگی هویوت
مذهبی شده است .همین وضعیت در رشد گرایشات گریز از مرکز و یا بنیوادگرا در اقلیوتهوای
مذهبی جهان سوم تأثیرگذار بوده است.
تأثیرگذاری دیگر مذهب در روابط بینالملل از طریق هویت بوده است .شوریه معتقود اسوت
که مذهب بعد از نناد بیشترین نقش را در تعریوف هویوت افوراد دارد .در جهوان معاصور بیشوتر
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م اصمات مسلحانه بور اسواس خطووذ موذهبی شوکل گرفتوه اسوت .موذهب در شوکل دهوی
سیاستهای دولتها ،امور خارجی آنها و فرایند تصمیم گیری در زمینه ایجواد ارتبواذ بوا سوایر
ملتها تأثیراتی گذاشت .بهطور مثال در جهان اسالم مذهب پایه مشروعیت ب شی بوه دولوت و
سیاستهای آن ،نووع ورود آن بوه حووزه بوینالمللوی (بوه عبوارتی نحووه درگیوری در مسوائل
بینالمللی) و روابط آن با سایر دولتها است .مذهب هنووز هوم یکوی از عناصور کلیودی روابوط
بینالملل در حوزههایی چون امنیت ،بشردوستی ،مداخله ،حقوق بشر ،تروریسوم ،جنوگ ،صولو،
جنبشهای سیاسی است .اگر مذهب همان اعتقادات ،گرایشات ،دیدگاههوا و رفتارهوا اسوت کوه
روابط افراد را با قدرت و اصول جهانی شکل میدهد از این رو روابط بینالملل که استراتنیهوا و
یا به تعبیری دافی تافتز مطالعه قدرت و گرایشات دولتها ،توسعه تعادل و برابری ،حفظ صلو و
جلوگیری از جنگ است از مذهب به اشکال گوناگون تأثیر پذیرفته است(.)Shuriye, 2011:19
اما چگونه است که نقش مذهب در روابط بینالملل تا هموین اواخور موورد غفلوت محققوان
روابط بینالملل بوده است .گویی آنها قادر نبودند تأثیرگذاری ایون نیوروی معنووی را ببیننود.
برخی بر این نظرند که علت چنین بی توجهی به مذهب را باید در به حاشویه رفوتن آن در پوی
تحوالت اروپا و نحلههای فکری و فلسفی که در قرون جدید و معاصر اروپا غلبوه یافتوه جسوتجو
کرد.
طرح این دیدگاه که طی تحوالت سیاسی -اجتماعی در اروپا مذهب از حوزه اجتماعی کنوار
رفته و دیگر عنصری تأثیر گذار نیست به نظر افراطی آید .اگر از منظر سازه اگاری به رفتارهوای
اجتماعی نظر کنیم میتوان این ادعا مطرح کرد که ارزشها و هنجارها عنصری تعیین کننده بر
رفتارهای فردی-اجتماعی است ،ارزشهایی که در برخی از سطوح و شقوق خود متأثر از مذهب
بودهاند .از این نظر طرح این دیدگاه که مذهب در امور اجتماعی به حاشیه رفته بیشوتر منطقوی
به نظر میآید تا کنار رفتن مذهب از این حوزه.
در همین راستا بررسی دیدگاههای متفکران روابط بینالملل ،به عنووان یکوی از حووزههوای
علم االجتماع ،در خصوص مناسبات مذهب و روابط بینالملل ،میتوان دو رویکرد غلبه یافتوه را
باز شناخت .از سویی برخی از متفکرین همچون هوارتزاپولوس ،پتیتوو و شویکمن هوورد معتقود
هستند که مذهب طی فرایند مدرنیته به حاشیه رفته است .با طرح مفهووم بازگشوت از تبعیود،
این رویکرد بر این اعتقاد است که در پی حوادثی چون ههور انقالب اسالمی ،حوادث تروریستی
یازده سرتامبر ،بحران بوسنی و کوزوو ،افاانستان و سیاسوتهوای بووش و  ...موذهب بوه روابوط
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بینالملل باز گشته است ( .)Petito & Hatzopoulos, 2003; Shakman Hurd, 2005اما برخی
دیگر را این اعتقاد است که حتی با وجود تحوالت اروپا (سکوالریسم و وستفالیا) ،مذهب یکی از
نیروهای اصلی روابط بینالملل باقی مانده ،اما نقش آن مورد اهمال و کوم تووجهی قورار گرفتوه
است ( .)see: Fox, 1999چه مذهب به حاشیه رفته باشد و چوه نقوش آن نادیوده گرفتوه شوده
باشد ،به طور اجتناب ناپذیری این رویداد تحت تأثیر وضعیت و تحوالت قورون جدیود و معاصور
جهان قرار داشت.
فراز و فرود نقش مذهب در روابط بینالملل ارتباذ تنگاتنگی با تحوالت روی داده در اقصوی
نقاذ جهان داشته است .بسیاری باالخص سکوالرها در غرب اعتقاد دارند که در فردای وسوتفالیا
مذهب به حاشیه رفته و یا همانطور که آمده دیگر نقشی در حوزه اجتمواعی نوداردا اموا ادعوای
این نوشتار این است که عموماً این متفکران صرفاً تحوالت اروپا را مورد توجه قرار دادهاند و اگور
این عده به تحوالت خاورمیانه بیشتر عنایت میکردند مطمئناً از ایوراد مووارد یادشوده اجتنواب
مینمودند .از این نظر مذهب همچنان یکی از عناصر شاکله دهنده به روابط بینالملل بوده ،اموا
نقش آن طی تحوالت گوناگون نادیده گرفته شده است .متناسباً ههور تحوالت دیگری در نظوام
بینالملل موجب برجسته شدن نقش مذهب و اهتمال بیشتر متفکرین روابط بینالملل به نقوش
این متایر شده است.
همانطور که ذکر شده به کاهش نقش مذهب در روابط بوینالملول متوأثر از تحووالت نظوام
بینالملل بوده است .این تحوالت هم در حوزه نظری و فلسفه اجتماع و هوم در حووزه سیاسوی
قابل جستجو است .این همان چیزی بود که ریچارد فالک بر آن تأکید مینمود .وی دلیل آنچوه
به زعم وی نادیده گرفتن نقش دین در امور حکومتی باالخص در غرب گردیده را باید در میراث
عصر روشنگری اروپا و دالئل وینه آن بهعنوان تنها راهکار قابل اعتماد برای امور انسانی جستجو
کرد (.)Falk, 2003: 186
برخی قرارداد وستفالیا را باید نقطه عطفی در این زمینه به حساب میآورند .در پوی قورارداد
وستفالیا ،که خود از دو قرارداد اسنابروک و مونستر تشکیل شده 077 ،شواهزاده نشوین آلموانی
تواستند حق اعالن جنگ و صلو را مستقل از امرراطوری مقودس روم بوهدسوت آورنود و بودین
شکل زمینه برای شکلگیری دولت -ملت بهعنوان چوارچوب هویوت سوکوالر پدیود آمود .ایون
قرارداد بعدها به تأیید پادشاه فرانسه رسید و بدین شکل این مقطع آغاز عصری جدید در روابوط
بینالملل اروپا بوده که بر اساس آن کلیسا بهعنوان سمبل شهر خدا و نیروی موادی و اقتوداری
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که مذهب را نمایندگی میکرد مستقیماً دخالت خود را در امور سیاسی از دسوت داد و آنورا بوه
شاهزاده نشینها و پادشاهان واگذار کرد .این امتیاز به سایر شواهان درون امرراطووری مقودس
روم نیز اعطا گردید و بدین سان عصر جدیدی در حیات بشری آغاز شد.
جوهر وستفالیا به رسمیت شناختن موازنه موذهبی و سیاسوی در درون امرراطووری مقودس
روم و از این رو تأییود محودودیت در ایون امرراطووری بوود .چورا کوه بور اسواس ایون معاهوده
شاهزادگان آلمانی حق داشتند مستقل عمل کرده و مذاهب پروتستان (لوتری و کوالوینی) و یوا
کاتولیک را آزادانه برگزینند (بکر و دنکاف .)227 :7830 ،از این رو وستفالیا نقطه آغوازین دوره
مدرن اروپا و نظم مبتنی بر ملت-کشور محسوب میشود.
نوع رابطه ای که بین مرجعیت و اقتودار سیاسوی و موذهبی پو از وسوتفالیا شوکل گرفوت
متضمن این موارد است که اوالً دولتها و کشورها تنهوا بوازیگران مشوروع در نظوام بوینالملول
هستندا ثانیاً کشورها برای تاییر رابطه مذهب و سیاست در سایر کشورها تالش نمیکنندا ثالثواً
متولیان مذهب و سیاست کارکرد و نقشاندک و ناچیزی در سیاست داخلی ایفا میکنند و رابعاً
کشورها در جهت پیگیری و تأمین منافع دین و مذهب تالش و اقدامی نمویکننود (حیوراننیوا،
.)7832
تقریباً همزمان با این تحوالت بوده که موازنه قوا میان امرراطوری عثمانی بهعنووان نماینوده
تمدن اسالم و امرراطوری مقدس روم به عنوان نماینده تمدن مسیحی وارد متحول شود ،اموری
که در کیفیت مناسبات دین و سیاست بی تأثیر نبود .به این معنا کوه بعود از شکسوت عثموانی
پشت دروازههای وین از قشون مسیحی ( )7838نزاعهای کالن مذهبی میان دو تمدن یاد شوده
نیز ت فیف یافت و همین موضوع نیز در کنار رفتن انگوارههوا و نگورشهوای موذهبی در حووزه
سیاست نقش تعیین کننده ای ایفا کرد (.)Fox & Sandler, 2004: 81
به همراه مورد فوق کاهش وجهه مذهب نیز در کاهش اثرگذاری آن در حووزههوای سیاسوی
اجتماعی بی تأثیر نبود .به عبارت دیگر عموماً پادشاهان و متفکرین سکوالر در غورب ایون ایوده
به هاهر پذیرتنی را ترویج میدادند که اگر مذهب به حاشیه نرود دگماتیسم و تحجر بر جامعوه
مسلط شده ،حقوق طبیعی زایل گشته و مدارا و تسامو رنوگ خواهود باخوت .بازگشوت موذهب
نتیجه ای جز پایاناندیشه ،آزادی و مدارا نیسوت و شورایطی را پدیود خواهود آورد کوه دادگواه
تفتیش عقاید مجدداً استقرار یابد .اینها همه آن تحمیالتی بوده کوه کلیسوا بور مسویحیون روا
میداشت و لذا این ادعاها در ملتهای از بنود رسوته از سولطه کلیسوا طرفوداران جودی یافوت.
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بدینسان زمینه قهری پر خروشی جهت ممانعت از بازگشت مذهب بوه حووزههوای اجتمواعی و
روابط بینالملل پدید آمد.
به موازات کاهش نقش مذهب و کلیسا در غرب بر نقش پادشاهان افزوده میشد .گوی بوازی
میان آنها صرفاً در چارچوب بازی با حاصل جمع صفر قابل ارزیابی بوود .بوه هموراه آن فلسوفه
مذهبی نیز جای خود را به سکوالریسم داد .این فلسفه مادی بوه قودری تقویوت گردیود کوه از
دیدگاه شیکمن هورد به گفتمان غلبه یافتوه در غورب بودل شوده اسوت .بطووریکوه دانوش در
خصوص مذهب و رابطه آن با سیاست نیز در چارچوب مفروضههای سوکوالر انجوام شوده اسوت
( .)Shakman Hurd, 2004: 236کازانوآ نیز معتقد است کوه تئووری سکوالریسوم تنهوا تئووری
است که قادر است به عنوان تنها وضعیت پارادایمیک در علوم اجتمواعی مودرن حضوور داشوته
باشد (.)Casanova, 1994: 17
سکوالریسم در روابط بینالملل به معنی عدم نقش آفرینی دین بهعنوان عامل تعیین کننوده
در امور خارجی و بینالملل دولتها است .سکوالر شدن روابط بینالملول عبارتسوت از پیگیوری
اهداف و مقاصد غیر مذهبی چون قدرت ،امنیت ،ثروت ،صلو ،ثبوات و توسوعه اقتصوادی بودون
توجه به انگیزههای مذهبی و عدم تالش برای ترویج مذهب (حیراننیا.)7832 ،
در فرا روایت سکوالریسم انسان جای خدا و عقل (نقاد خود بنیاد) جای عقل منبعث از دیون
و متأثر از ارزشهای مذهبی را گرفته است .عقل در نگره دینی در چارچوب ارزشهای برخاسوته
از شریعه محلی از اعراب مییافت ،اما عقل مودرن قوائم بوه ذات بوود و بوه ارزشهوای موذهبی
احساس وفاداری نمیکرد .در چنین فضایی هرچه دامنه دین محدودتر میشد دامنه عقل و علم
(سکوالریسم) وسعت مییافت .به همان سان ناسیونالیسم به عنوان مبناء هویت سکوالر جایگواه
هویت مذهبی را گرفت تا انسان مدرن در قالبی دیگر تعریف شود .شیکمن هورد به جمله ای از
یورگنسمیر 7اشاره میکند که گفته اسوت ناسیونالیسوم سوکوالر نوه تنهوا اموری عوادی تلقوی
میشود ،بلکه این مقوله عالمگیر ،کاربردی و بوه لحواا اخالقوی مثبوت و توجیوه شوده قلموداد
گردید .این وینگی در علم جدید مدرن و در روابط بینالملل ثابت تلقوی مویشوود ( Shakman
.)Hurd, 2004: 236

1- Juergensmeyer
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شاید بتوان انعقاد قرارداد وستفالیا را از پیامدهای دگرگونی در وجهه اجتماعی دین دانسوت.
بطوریکه طی فرایند دین پیرایی ،دین از مقوله ای قدسی به عنصری امنیتوی تاییور وجهوه داد.
این امر البته اجتناب ناپذیر بود ،چراکه تقریباً همه متفکران و سیاستمداران سکوالر در خصوص
نقش مذهب در شکل دهی اختناق مذهبی -سیاسی طی قرون وسطی آگاه (و در هموان حوال)
حساس شده بودند .از این رو بود که ابتکارات فلسفی آنها اساسواً در تضواد بوا آنچوه بوه عنووان
آموزهها و رویههای عصر سلطه مذهب/کلیسا ارائه شده بود .بطور مثال بجای اقتدار دینی اقتودار
سکوالر غیر مذهبی ،بجای سعادت اخروی سعادت دنیوی ،بجای تفتویش عقایود آزادی عقیوده،
بجای اجبار مذهبی آزادی مذهبی و  ...را میتوان برشمرد.
بدین شکل جایگاه دین افت کرد ،بطوری که از منظر عمده اروپائیان از ایدئولوای مسلط بوه
عنصری تهدیدزا بدل گریدد .هنوز هوم زیادنود متفکرینوی کوه دیون را بوهعنووان تهدیدکننوده
دستاوردهای خرد روشنگر امری موذموم و منفوی قلموداد مویکننود (ابراهیموی.)857 7833 ،
حاکمیت چنین نگرشی در نهایت امر دین را به موضوعی امنیتوی تبودیل کورده و بوه نووعی در
اروپا در حاشیه نگه داشت.
عالوه بر تحوالت سیاسی -اجتماعی و فلسفی یاد شده ،گویی کانت نیوز در دور شودن موذهب از
اجتماع بی تاثیر نبود .شیکمن هورد در پاسخ به سؤال علل بوه حاشویه رفوتن دیون بوه تأثیرگوذاری
فکری وی متوسل شد .شیکمن هورد مدعی بود که کانت جهت مقابله با فرقه گرایی مذهبی درغورب
بحث دین عقالنی را مطرح کرد که بر اساس آن اخالق عمومیاز مذهب کنده شده و به عقل سوررده
شد .از دیدگاه شیکمن هورد ایده نظم عقالئی و منطقی رفته رفته جایگزین دیون شوده و طوی ایون
فرایند مذهب را به حاشیه برده است (.)Shakman Hurd, 2011: 70
گفتار دوم :علل بی توجهی محققان روابط بینالملل به مذهب
من حیث المجموع چندین دلیل در خصوص بیتوجهی متفکران روابط بینالملل بوه مقولوه
دین عرضه شده است که عموماً به تحوالت فلسفی ،تحووالت سیاسوی حووزه اروپوا و تحوول در
رشته روابط بینالملل عنایت دارد .البته شرح برخی از موارد در فوق آمده ،اما با ایون حوال هور
سه مورد یادشده به تئوری مدرنیزاسیون مرتبط است.
مدرنیزاسیون رویکرد نظری غلبه یافته در اروپای عصر جدید بود .از دیدگاه هستی شوناختی
مدرنیزاسیون جهان را در مادیات خالصه میکرد و علم را صرفاً مأمور شناخت همین امور مادی
18

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درآمدی بر مناسبات مذهب و روابط بینالملل

نمود .مدرنیزاسیون مدعی بود که امور متافیزیکی خارج از دسترس ذهن انسوان اسوت و لوذا از
موضوع کنکاش نظری دور میماند .از منظر معرفت شناختی مدرنیزاسیون خرد ابزاری و تجربوه
را در حصول شناخت کافی دانسته و سایر منابع شناخت همچون وحی و تفسیر و تأویول و  ...را
مردود میخواند .... .بدین سان رفتارگرایی که برجسته ترین روش بورای شوناخت عوالم هسوتی
شد ،اگرچه تعمیم آن نارساییهایی را ایجاد کرد (سجادی و امیودی )88 7837 ،کوه مهمتورین
آن حذف واقعیات مجازی در حوزه مطالعات اجتماعی بود.
متأثر از رویکرد پیش گفته ،در عصر روشونگری نووعی منطوق قیاسوی بور حووزههوای علوم
االجتماع غلبه کرده است که بر اساس آن متایرهای اصلی هر حوزه علمیباید قابلیوت سونجش
پذیری داشت .این را باید میراث نسبتاً پایدار دکارت به علوم اجتماعی دانست که توالش داشوت
تا سازوکارهای روشی علوم طبیعی را به علوم اجتماعی و انسانی توسعه دهد .این دیدگاه توسوط
متفکران هم عصر و بعد از او مورد حمایت قرار گرفت .حتی دیده میشود که متفکران رئالیسوت
همچونهابز هم بر نوعی قیاس پذیری متایرهای اصلی دانش سیاسی و روابط بینالملول تأکیود
داشتند.
از این رو نادیده گرفتن نقش مذهب از سوی محققان روابط بینالملل ارتبواذ تنگواتنگی بوا
روش پنوهشی محققان عصر جدید و معاصر داشت.هانطور که آموده در پوی تحووالت علمویدر
اروپا مشی سکوالر غلبه پیدا کرد و بدین سان روشهای علمینیز از آن اسوت راج گردیود .روش
شناسی مسلط در این دوره روش رئالیسم بود.
وااه رئالیسم در لات به معنای اصالت واقعیت است و رئالیسم یعنی اصالت واقعیت خوارجی.
این مکتب به وجود جهان مستقل از ذهن و ادراک انسان قائل است و وهیفه محقق را شوناخت
این جهان میداند .رئالیسم نوعاً متضمن مفهوم صدق و یا حقیقوت اسوت .هودف علوم از منظور
رئالیسم روش شناختی ،توصیف صادقانه چگونگی واقعیت جهان است .رئالیسم روش شوناختی،
علی رغم اختالف دیدگاهی که بعضاً در میان طرفداران آن دیده میشود ،بوه جهوان مسوتقل از
ذهن باور دارد و معتقد است که معرفت نظری ما نسبت به ان استقالل دارد (قوائمینیوا7832 ،
( ، )87قائمینیا )57 7838 ،و ( .)Devitt, 1984: 22بازخورد اجتناب ناپذیر حاکمیت این روش
در حوزه علوم اجتماعی تأکید بر عوامل مادی (قابلاندازه گیری) است .بدین معنا که پنوهشوگر
خود را در چارچوبه ای گرفتار میدید که باید برای اثبات ادعاهای خود بور عوامول عینی/موادی
اتکاء مینمود .به همین دلیل است کوه نظریوه پوردازان رئالیسوت روابوط بوینالملول در جهوت
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سنجش میزان قدرت ملی واحدهای سیاسی بیش از هر چیز بور میوزان جمعیوت قابول بسویج،
هزینههای نظامی ،جارافیا ،دسترسی به نقاذ راهبردی و  ...نظر دارنود توا عوامول ذهنوی نظیور
اعتقادات ،ارزشها ،هنجارهای مذهبی و ....
از سوی دیگر برخی از متفکران روابط بینالملل نیز از تئوریها و اربابان علم جامعوهشناسوی
تأثیر پذیرفته بودند .عموماً جامعه شناسان این طور تصور میکردند که دین امری پسینی اسوت
و جامعه در گذر اجتناب ناپذیر خود از سنت به مدرنیسم از آن رها خواهد شد (Tomas, 2005:
 .)60-62دیوودگاه عمووده جامعووه شناسووان نظیوور دورکهووایم ،وبوور ،مووارک و  ...بوا وجووود همووه
تفاوتهایشان در این نکته به هم پیوند میخورد که دین (سونت) در دنیوای مودرن بوه صوورت
امری حاشیه ای در میآید و فرایند دنیوی شدن امری گریز ناپذیر اسوت (گیودنز.)57 7830 ،
به نظر جامعه شناسان جامعه مدرن جامعه ای بود محصول کاپیتالیسم و صنعتی شودن کوه در
اروپای غربی هاهر شده ،در آمریکای شمالی نیز گسترش یافته و همچنان در سایر نقواذ جهوان
در حال گسترش است ( .)Tomas, 2005: 50این رویکرد جامعه شناسوان بوه متفکرینوی کوه از
منظر جامعه شناختی به روابط بینالملل مینگرند منتقل شد .م صوصواً آثوار آنورا در متفکوران
لیبرال روابط بینالملل میتوان یافت.
اما عالوه بر روش شناسی رئالیسم ،سلطه طوالنی نظریه رئالیسم بر دانش روابوط بوینالملول
نیز در نادیده انگاشتن نقش مذهب اثرگذار بود .جک اسنایدر معتقد است که یکوی از مهمتورین
دلیل نادیده گرفته شدن مذهب از سوی محققان روابط بینالملول بوه حاکمیوت جریوان اصولی
(رئالیسم) بر عمده محققان این رشته باز میگشت .رئالیسم بر حوزه تئوریهای روابط بینالملل
سلطه ای هنمونیک داشت .از آنجا که محققان رئالیست ورود دین و موضوعات مرتبط با آنورا در
چارچوب مفاهیم خود س ت و دشوار مییافتند از چنین اموری اجتنواب مویکردند(بوه نقول از
حیران نیا .)7832 ،این خود ریشه در همان متد قیاسی داشت که پیشتر شورح آن رفتوه اسوت
(.)Fox & Sandler, 2004: 14-32
عالوه بر آن هاهراً تحوالت استراتنیک در قرن بیستم نیز در نادیده گرفتن نقش مذهب نوزد
متفکران روابط بینالملل بی تأثیر نبود .افول مذهب اساساً ایده ای غربی است و روابط بینالملل
نیز یک علم غربی (بهطور عام) و آمریکایی (بهطوور خواص) اسوت .تئووریهوایی کوه محققوان،
پنوهشگران و طالبان علم روابط بینالملل میخوانند تئوریهای روابط بینالملل آمریکایی است
که در چارچوب و قالب امنیت ملی نمودار شده و یا متحول گردید ،فرایندی که طی جنگ سرد
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پدید آمد .جنگ سرد رقابتی بود میان دو ابرقدرت و اقمار آنها با دو ایدئولوای متفاوت سکوالر
(.)Fox & Sandler, 2004: 19
نه تنها تئوری رئالیسم بلکه حتی مذهب در سایر تئوریها روابط بوینالملول نیوز جایگواهی
نیافته است .همانطور که پیشتر نیز آمده،اندیشمندان لیبرال بوه ایون دلیول نقوش دیون را کوم
اهمیت تلقی میکردند که اساساً آنچه که مورد نظر آنها بود مدرنیزاسیون و توسعه لیبرال بوده
است .بر اساس مدرنیزاسیون (یا آنچه نظریه توسعه تاری ی نوسازی خوانده مویشوود) نوسوازی
فرایندی طوولی اسوت کوه در ایون فراینود تموام اجوزاء و عوامول لیبورال مثول سورمایه داری،
سکوالریسم ،دموکراسی و ...در کنار هم توسعه مییابند .بر ایون اسواس دیون از موضووع مودرن
شدن و دموکراتیک شدن جوامع حذف میشود و از قلم میافتد .نظریه پردازان لیبرال در روابط
بینالملل نیز ،به همین سان ،چندان وقعی به نقش دیون نمویدادنود .نظریوههوای چوون صولو
دموکراتیک و نهوادگرایی لیبورال اگرچوه نقوش مسوتقلی بورای ارزشهوا و هنجارهوا در روابوط
بینالملل قائل بودهاند ،ولی انحصاراً به ارزشها و هنجارهای لیبرال به عنوان عاملی ثبات ب وش
تأکید می ورزند .مکتب انگلیسی هم که حد واسط لیبرالیسم و رئالیسم است و نوعاً برای جمع و
انطباق اصول و مفروضههای این دو تئوری تالش میکند نیز در تبیین نقش دیون و ارزشهوای
مشترک دینی با چالش مواجه است .چراکه ایون نظریوه بورای ارزشهوا و هنجارهوای مشوترک
جهانی که ماهیتی لیبرال و سکوالر دارنود تأکیود دارد .نظریوه مارکسیسوتی نیوز بوا تأکیود بور
متایرهای مادی و غیر دینی (ابزارهای تولید و رابطه تولید) بهعنوان نیروی پیش برنده نوه تنهوا
دولتها که همه ادوار تاری ی قادر به تبیین جایگاه دین در روابط بینالملل نیسوت(حیران نیوا،
7832ا نوروزی .)7837 ،مارک و همراهان او اساساً نظر مثبتی در خصوص موذهب نداشوتند،
چراکه آنرا مظهر از خود بیگانگی انسان و به نوعی افیون تودهها میانگاشتند.
اگر کتاب نظریه اجتماعی سیاست بینالملل ،اثر الکسواندر ونوت ،را بوه مثابوه انجیول سوازه
انگاران تلقی کنیم 7در خواهیم یافت که تأکید وی بیشتر بر اجتماعی بودن واقعیوت ،سواختار و
نظم آن است .از دیدگاه وی آنارشی وضعیتی ساخته دولتها است .از ایون رو سوازه انگواری بوه
رغم تأکید بر نقش مستقل ایدهها ،انگارههای فرهنگی ،دین را عامل منازعه در روابط بینالملول
تلقی میکند .کوبالکووا که خود از سردمداران سازه انگاری است معترف است که امکوان تبیوین
 -7بهطورکلی سازه انگاران به سه دسته سیستمی (ونت) ،داخلی (کنتزنشتاین) و کل گرا (روگی و کراتوچویل) تقسیم میشوند.
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رابطه متقابل دین و روابط بینالملل در نظریههای جریان اصلی و حتی سازه انگاری وجود ندارد
(حیراننیا .) 7832 ،البته سازه انگاری اونوف به واسطه تأکید بر چگونگی تأثیرگذاری قواعود بور
ابعاد غیر زبانی حیات بشر دارد تا حدودی قادر به تبیین جایگاه دین در روابط بینالملول اسوت.
این نوع سازه انگاری کلمات ،کنشهای کالمی و قواعد را بهعنوان عناصور عموده تعامول بشور و
نگرشها و دیدگاههای او نسبت به جهان تعریف میکند.
مذهب در سایر تئوریهای روابط بینالملول همچوون فمینیسوم ،فرااسوتعمارگرایی ،تئووری
انتقادی ،پسا تجدد گرایی نیز جایگاهی ندارد .فاک معتقد است که طوی دهوه  37و  37قورن
گذشته هیچ مدرکی وجود ندارد که از خیزش موذهب در روابوط بوینالملول حکایوت کنود .بوه
عبارتی اهمال به نقش مذهب در حوزهای علوم اجتماعی بیش از هر چیز در روابوط بوینالملول
دیده میشود .برخالف علوم سیاسی و جامعه شناسی که تئوریهایی را برای کنوار رفوتن نقوش
مذهب داشتهاند ،در حوزه علم روابط بینالملل چنین تئوری وجوود نداشوت و لوذا بوی ارتبواذ
بودن این رشته با مذهب به طور کامالً ساده ای مسلم فرض شده بود ( Fox & Sandler, 2004:
 .)23فیلروت اقدام به بررسی  7877مقاله به چاپ رسیده طی سوالهای  7337توا  7333کورد و
دریافت که طی این مدت تنها  8مقاله با موضوع مذهب مرتبط بود ( .)Philpott, 2002این خود
گواهی است مبرهن از بی توجهی محققان این رشته به نقش مذهب در روابط بینالملل.
اما حوادثی که بعد از فروپاشی شوروی روی داده محققان روابط بینالملل را به پتانسیلهای
مذهب آگاه نموده است .شاید تالش پتیتوو وهواتزاپولوس در ویورایش کتواب موذهب در روابوط
بینالملل از اقدامات شناخته شده در این زمینه باشد .این دو در این کتاب این ایده را پروراندند
که رهیافتهای فکری در روبط بینالملل نسبت بوه ههوور دیون در عرصوه بوینالمللوی حورف
چندانی ندارند ،در حالیکه خیزش مذهب بررسی بیشتر این مقوله را گریز ناپوذیر سواخته اسوت
( .)Petito & Hatzapoulos, 2003اسکات تومواس حتوی پوا را از ایون هوم فراتور مویگوذارد و
می گوید که کشورها باید سیاست مذهبی خاصی را طراحی و اجرا کنند .از دید وی بوه حاشویه
رفتن نقش مدهب در سیاست خاری آمریکا قابل نقد است و از آن نه تنها بهعنووان نقطوه کوور
نظریههای روابط بینالملل ،بلکه حتی بهعنوان نقطه کور راهبرد امنیت ملی آمریکا یاد مویکنود
(.)Thomas, 2005: 149-150
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گفتار سوم :علل بازگشت مذهب
وقوع تحوالت عدیده پنوهشگران روابط بینالملل را به نقش دین آگواه نمووده اسوت .شواید
مهمترین دلیل آن به بازیگرانی باز میگشت که اقدامات امنیتی قابل مالحظوهای را بوا رویکورد
ایدئولوایک مذهبی شکل دادهاند .مواردی چون تروریسم بنیادگرا در اقصی نقاذ جهوان اسوالم،
آبش ور مذهبی مقاومت سیکها در سیالن ،شکل گیری دولتهوای اسوالمی چوون طالبوان در
افاانستان ،تأثیرپذیری سیاستهای بوش از مذهب ،نقش آفرینی سوازمانهوایی چوون سوازمان
کنفران اسالمی و  ...را میتوان در این زمینه مؤثر دانست.
شوریه با بهرهگیری از یک رویکرد سازه انگارانه ،معتقد است که این امور میواناندیشومندان
پذیرفته شده است که مذهب در قالب فلسفه و جهان نگرش یک فرد در رفتار او تأثیر دارد و به
وینگیها و چشمداشتهای وی شکل میدهد و فرهنگ او را میسازد و اینکه چگونه بوه جهوان
بنگرد .به همین شکل هنجارهای فوردی و گرایشوات و رفتارهوای فوردی عمومواً از هنجارهوای
مذهبی مشتق میشوند .بهطور مثال ملی گراهای قومیو قبایل وقتی حساسیتهای مذهبی بوه
میان میآید ،مورد پشتیبانی مردم واقوع مویشووند .موذهب همچنوین در اموور کنوونی روابوط
بینالملل صراحتاً دیده میشود .آنچه در بوسنی روی داده حتی بر افکار عمومیموردم سوودان و
افاانستان نیز تأثیرگذارده است (.)Shuryie, 2011: 12
عالوه بر مورد فوق دالئل عمده دیگری نیز برای بازگشت نقش مذهب به روابط بینالملل بور
شمرده شد .اولین دلیل به همان فرایند مدرنیزاسیون باز میگشت .این طور فرض مویشود کوه
همانطور که مردم مدرن میشوند ،در «فرهنگ صنعتی» اجتماعی میشوند ،در جامعوه شوهری
وارد میشوند که در آن تقدیر انسانها به دست خودشان استا از ایون رو جایگواه موذهب رو بوه
تحلیل خواهد رفت .در سال  7383دانیل برگر ،جامعه شناس بزرگ دین ،گفته است که ایموان
در جوامعی که رو به کوچک شدن کرده و یا گرایشات عمومیمذهبی به انوزوا کشویده شوده بوا
یکدیگر در قالب فرق کوچک جمع شده تا در برابر فرهنوگ سوکوالر مقاوموت نماینود .برگور در
ادامه مدعی شده که در جوامع پیشرفته صنعتی بیش از  87درصد مردم موردم مودعی هسوتند
که مذهب برای آنها همچنان اهمیت دارد (.)Dufy Tuft, Philpott, etc, 2012
عالوه بر آن دموکراتیک شدن جوامع نیز در بازگشت مذهب بی تأثیر نبوده است .این فرایند
اگرچه در اروپا در پی انقالبهای  7387و  7303شروع شد اما طی زمان تکوین یافوت .توسوعه
نظامهای دموکراتیک در اوایول دهوه  17جوانی دوبواره یافوت و پو از آن نیوز شوتاب گرفوت
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(هانتینگتون .)7818 ،بر خالف رایمهای اقتدارگرا که عموماً تالش میکردند تا بازیگران مذهبی
را سرکوب کنند و یا مطیع خود سازند ،حکومتهای دموکراتیک نوعاً به بازیگران مذهبی اجوازه
ورود به عرصه سیاست را میدادنود .در  03کشوور از  13کشووری کوه در سوالهوای  7312توا
 2773فرایند دموکراتیک شدن را طی کردند مذهبیون صدای م الفان حکومتهوای سورکوبگر
بودهاند .حتی در جوامعی که بازیگران مذهبی نقش بسیار کمیدر اینگونه حرکتهوا داشوتهانود
بعد از استقرار دموکراسی نقش خود را ارتقواء دادنود .بوه طوور مثوال در خیوزش عربی/بیوداری
اسالمی نیز اگرچه بازیگران همگی اسالمگرا نبودند اما اسالم تأثیر بوارزی بور گرایشوات سیاسوی
آنها داشت (.)Dufy Tuft, Philpott, etc, 2012
عالمه بر موارد یاد شدده ،دافی تافتز ،فیلروت و ساموئل شاه معتقدند که جهوانی شودن نیوز
در بازگشت مذهب به روابط بینالملل نقش مهمی ایفا کرد .از نظر آنها در عصر کنوونی افوراد و
عقاید به سراسر جهان مسافرت میکنند و لذا آنها بوا سورعت بیشوتر و در حجوم گسوترده تور
جابجا میشوند .همانند بازیگران فراملی ،بازیگران مذهبی نیز خصوصاً از تکنولووایهوای جدیود
بهره میبرند ،ابزارهایی چون اینترنت و یا گنجاندن متن در توئیتر( Dufy Tuft, Philpott, etc,
.)2012
یکی دیگر از عوامل بازگشت مذهب به روابط بینالملل به توأثیرات بحورانهوای محلوی بواز
میگشت .اگرچه در سطو بینالمللی جنگهوای محودودی درگرفوت کوه از گرایشوات متموایز
مذهبی ناشی شده ،اما در سطو محلی کمتر معضولی امنیتوی روی داد کوه ناشوی از گرایشوات
مذهبی و دینی نبوده باشد .از جمله در فضای پ از جنگ سورد مویتووان بوه بحوران بالکوان
(بوسنی ،کوزوو) ،اشاره کرد .مطالعات فاک و سندلر نشوان داده کوه موداخالت بشور دوسوتانه
بیشتر در پی منازعات مذهبی شوکل گرفتوه و چهوار موورد از پونج موورد مداخلوه بوه واسوطه
برخوردهای مذهبی ایجاد شد (.)Fox & Sandler, 2004: 63-70
علیرغم مطالعات این دو ،این نوشتار مدعی است که مذهب حتی پیش از آن نیز آثوار خوود
را در فرایندهای امنیتی نظام بینالملل گذارده و لذا این گونه مداخالت صرفاً مواردی در فضوای
پ از جنگ سرد نبودهاند .دولتهای مشارکت کننده در قرارداد وستفالیا ،کنگره وین و  ...خود
را به حفظ حقوق اقلیتهای مذهبی متعهد نشان دادند .اروپائیان که به واقع مبدع ناسیونالیسوم
(سکوالر) هستند ضرورت حمایت از اتباع مسویحی را درکشوورهای غیور مسویحی درک کورده
بودند .این امر اگرچه برای آنها دستاویزی برای اعمال نفوذ در سایر کشورهای فراهم مویکورد،
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اما به طور کامالً بارزی مشروعیت داخلی آنها را باال میبرد .بور هموین اسواس بوود کوه اولوین
مداخله بشر دوستانه در سال  7327علیه عثمانی و در جهات حمایت از اتباع مسیحی آن شکل
گرفوت (توراز )7837 ،و ( .)Stowell, 1921: 126-127از ایون رو موذهب در سیاسوت خوارجی
کشورها تأثیرگذار بوده اما نقش آن نادیده انگاشته میشد.
اما توماس فرا یند بازگشت دیون را از منظور روانشوناختی موورد بررسوی قورارد اده اسوت .از
دیدگاه وی این فرایند پاس ی به عقدههای سرکوب شده ایست که در برخی از جوامع به وجوود
آمده است .بطوریکه در نهایت امور خوود ار در قالوب بنیوادگرایی دینوی نمایوان سواخته اسوت
( .)Thomas, 2005: 47-48این گونه تحلیل پیشتر در خصوص چرایی روی آوردن ملوتهوا بوه
نازیسم و فاشیسم مطرح شده بود .به هر حال به نظر جهوان اسوالم بیشوترین قابلیوت را بورای
سنجش صحت این ادعا دارد .چراکه عموماً تجربه حکومتهای اقتدارگرا خاندانی و یوا کودتوایی
که در مجموعه جهان اسالم ،از مارب تا پاکستان قودرت را بوه دسوت گرفتوهانود ،چیوزی جوز
حقارت و سرکوب خواستههای مردم نبود.
در خصوص فرایندهای نقش آفرینی مذهب در خاورمیانه میتوان دهه  17قرن گذشته را به
مثابه یک نقطه عطف دانست .عموماً طی ورود بوه فضوای پسوت کلونیالیسوم ایودههوایی چوون
سوسیالیسم ،سکوالریسم و نظایر آن مطرح شدند ،اما در کوتواه زموانی شکسوت خوردنود و لوذا
عصر جدید با حضور ایدئولوایک اسالم سیاسی -اجتماعی آغواز شود .ایون نقطوه عطوف هموان
پیروزی انقالب اسالمی و حمله شووروی بوه افاانسوتان بوود کوه در پوی آن آمریکوا و عربسوتان
سعودی از بن الدن حمایت کردند تا در برابر ارتش سرخ دست به عملیات نظامیبزند .در اداموه
است قرار شریعت اسالم در حقوق جوزای پاکسوتان ،اشواال مسوجد بوزرگ (خانوه خودا) بدسوت
معترضین اسالمگرا (قضیه جهیمان سیف العطیبی) و قرارداد صولو کمود دیویود ،مووردی کوه
اگرچه مورد استقبال غرب قرار گرفت ،اما این اقدام تکروانوه مصور سوادات از سووی کشوورهای
عربی محکوم شد ،عوامل ایجابی در بازگشت مذهب بوه روابوط بوینالملول خاورمیانوه بوودهانود
(.)Berger, 2010: 1
احتماالً سیاست بوش پدر در آنچه نظم نوین جهانی خوانده میشد در تقویت جایگاه مذهب
و بازیگران مذهبی تأثیرات بارزی داشت .بوش مدعی بود در نظم نوین جهانی حقوق بینالملول
جایگاه رفیعی خواهد یافت و نهادهایی چون سازمان ملل و اتحادیه اروپایی نیز تقویت میشوند.
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اما خود وی نیز به صراحت از قرن جدید آمریکایی 7دم زد .در واقع بوش به استقرار و هنمونیک
شدن نظمیبود که در آن جایگاه آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت فائقه تقویت و تثبیت مویشود و
چنین جایگاهی توسط نهادهای بوینالمللوی و ارزشوهای حواکم بور نظوام (لیبورال دموکراسوی
آمریکایی) پشتیبانی میشد .این چنین شرایطی به همه بازیگران بینالمللی دیکتوه مویگردیود.
نمونههایی چون بحران اشاال کویت توسط عراق ،بحرانهائیتی و سوومالی در اوایول دهوه نوود
فرصتی برای اجرای این ابتکارات بود .این گرایش به طور آشکاری مورد واکنش سایر بوازیگرا ،از
جمله بازیگران مذهبی قرار گرفت .م صوصاً در خاورمیانه این گرایش شدیدتر بود چراکه بویش
از هر جای دیگر تبعات ناشی از آنچه نظم نوین جهانی بوش خوانده میشد را در قالب حمله بوه
عراق تحمل کرد .از دیدگاه بسیاری از مسلمانان حمله یک کشور غیر اسالمیبه عراق پوذیرفتنی
نبووود ( .)Haynes, 2009: 44-45اتفاق واً ایوون اقوودامات زمینووه رشوود آنچووه کووه بنیووادگرایی
اسالمیخوانده میشود فراهم آورد.
 -1امواج بازگشت مذهب
با وجود چندین دهه محاق ،اما مذهب بار دیگر خود را به عنوان یکی از مؤلفههایی که نقش
آن به خوبی ادراک نگردید نمایان نموده است .بازگشت مذهب به روابط بینالملول بویش از هور
جا در خاورمیانه روی داد و گویی گروههای دین گرا در این منطقه فعالیتهوای دامنوه دارتوری
داشتند تا در سایر نقاذ و تمدنها .با کمی اغماض میتوان چهار موج را در نظور گرفوت کوه در
بازگشت مذهب قابل شناسایی است .موج اول توأثیر موذهب را مویتووان در خیوزشهوای ضود
استعماری (از الجزایر تااندونزی) مشاهده کرد .یک بررسی ساده در خصوص این جنبشها نشان
میدهد که گرایشات ملی گرایانه در دهههای  27و  87قرن گذشته با گرایشات مذهبی عجوین
شده بود و از آن جان میگرفت .دومین دوره تجلی موذهب بوه کشومکشهوای طووالنی مودت
اسرائیل -جهان اسالم باز میگشت که عموماً در دهههای  87و  17به اوج رسیده و البته با فوراز
و فرودهایی تا کنون ادامه داشته است .ههور انقوالب اسوالمی نیوز در هموین دوره روی داد .در
چنین شرایطی جریانهای اسالمگرا دریافتند کوه نوه تنهوا ارزشهوا و حضوور آنهوا در حووزه
اجتماعی از سوی قدرتهای بیگانه پذیرفته میشود ،بلکه دولتهای اقتودارگرای جهوان اسوالم
1- New American Century
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نیز نسبت به آنها احساس تهدید کرده و لذا علیه آنها موانعی ایجواد نمودنود .نمونوه بوارز آن
سرنوشتی بوده که جنبش اخوان المسلمین در کشورهای عربی تجربه کرد .لذا این جنبشها در
برابر حکومتهای اقتدارگرا موضع گرفتندا امری که به چالش سکوالریسم و مذهب دامن زد.
دوره سوم همزمان با فروپاشی شوروی آغاز شدا همانطور که هانتینگتون گفتوه ،زموانی کوه،
نزاع راهبردی و ایدئولوایک دو بلوک جای خود را به نوزاعهوای فرهنگوی -تمودنی بوا شواخص
مذهب و دین داد .در این دوره به قدرت رسیدن اسالمگراها در افاانستان و سودان در نیمه دهه
 37و رشد احزاب اسالمگرا در سایر کشورهای مسلمان را شاهد بوده ایما اگرچه این گروههوا در
آن مقطع سرکوب شدهاند  .نمونه بارز آن جبهه نجات ملی در الجزایر و حزب رفاه در ترکیه بوده
است .همچنین نزاع در بالکان ،چچن ،کشمیر و  ...از وقایعی بودند که گروههوای اسوالمگرا طوی
این ادوار در آن نقش داشتند.
موج چهارم بازگشت مذهب به روابط بینالملل از سال  2777آغواز شوده و توا کنوون اداموه
داشته است .به واقع این موج با حمله تروریستی به سازمان تجارت جهانی و ساختمان پنتواگون
آغاز شده و با حمله آمریکا به افاانستان ( )2777و عراق ( )2778ادامه پیدا کورد .طوی هموین
ادوار سازمانهای تروریستی اسالمگرا حمالتی را در اقصی نقاذ جهان علیه منوافع غورب شوکل
دادند .از جمله حمله به سفارت آمریکا در کنیا ،بمب گذاری در لندن و مادرید در سال  2770و
 ...را میتوان بر شمرد .فرایندهایی چون اسالم هراسی نیز در همین ایوام شوروع شوده و شوتاب
گرفت که البته باید آنرا واکنشی به تهدیداتی بود که گروههای اسالمگرا علیه منافع غورب پدیود
آوردند ،اگرچه خود غرب هم در ههور آن بی تأثیر نبود .این دوره با رشد گروههوای بنیوادگرا و
تکفیری همراه بوده است .در حال حاضر گروه دولت اسالمیعراق و شام (داعش) در حوال رشود
در کشورهایی است که دولتهای آنها چندان کنترلی بر مناطق خود ندارند.
 -2مشی بازیگران مذهبی به روابط بینالملل
منظور از گروههای مذهبی گروهها هستند که ایدئولوای آنهوا موذهب اسوت .ایون بوازیگران
طیف گوناگونی از دولتها (ج.ا.ایران ،سودان ،عربستان) ،سازمانهای دولتوی بوینالمللی(سوازمان
کنفران اسالمی) ،گروههای مذهبی فراملی (القاعده ،کلیسای کاتولیک،پروتسوتانهای اونجلیوک)،
احزاب و گروههای سیاسی را شامل میشود.
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این نوشتار در صدد نیست که همه کنشگران مذهبی را معرفی کرده و مشی آنها را نسوبت بوه
نظام بینالملل بررسی نماید ،که این خود پنوهشی مستقل ر ا طلوب مویکنود ،بلکوه هودف آن
دسته بندی خط مشیهای این کنشگران است .با این حال علی اغم اینکوه در بودو امور ممکون
است اینگونه به نظر آید که بازیگران مذهبی مشی بنیادگرایانه وتجدیدنظر طلبانه ای نسبت بوه
نظام بینالملل دارند ،اما بررسی مواضع و رفتارهای ایون بوازیگران نشوان داده کوه رویکردهوای
آنها نسبت به نظام بینالملل متنوع است .بطوریکه از حفظ وضع موجود تا بنیادگرایی را شامل
میشود.
نظام بینالمللی موجود با قرارداد وستفالیا استقرار یافته که در آن دولتها به مثابه مهمترین
کنشگران نظام شناخته میشوند .با این حال در کنار دولتها سازمانهای دولتی ،سوازمان غیور
دولتی فراملی و فروملی و  ...نیز حضور دارند .این کنشگران از ارزشهای مسولط نظوام حمایوت
میکنند که مهمترین نمود آن حقوق بینالملل اسوت .ترکیوب ایون سواختارها و فراینودها کوه
شامل بازیگران ،قواعد ،سازوکارها است روی هوم رفتوه در راسوتای مودیریت وابسوتگی متقابول
دولتی و غیر دولتی کنشگران بکار میرود ( .)Fox & Sandler, 2004مواضوع بازیگوان موذهبی
نسبت به این دو یکسان نیست ،بلکه میتوان آنها را در دو مقوله حافظ وضع موجود 7و تجدیود
نظر طلبی(بنیادگرایی) 2دسته بندی کرد.
دولتهای اسالمیمواضع گوناگونی در قبال نظم بینالمللی دارند .دولتهای چون عربسوتان،
ترکیه ،مصر و  ...از مشی حفظ وضع موجود پیروی میکننود ،اموا ج.ا.ایوران بیشوتر متمایول بوه
تاییر نظم است و لذا ساختار بازیگران و ارزشهای مسولط بور نظوام ر ا برنمویتابود .رودلوف و
پیسکاتوری با بررسی رفتارهای برخوی سوازمانهوای بنیوادگرای اسوالمیبوه ایون جموع بنودی
رسیدهاند که برخی سازمانها نظیر القاعده و سازمانهایی که به آن پیوستند نظیور طالبوان در
افاانستان ،دولت اسالمیعراق و شام در عراق و سوریه ،جبهه النصره در سوریها گروه توحیود و
جهاد در شمال الجزایر و تون و  ،...و همچنین لشگر طیبه در پاکستان و  ...خواهان انشوعاباتی
در نظام بینالملل هستند .این گروهها به طور صریو هنجارهای بنیادین ،قواعد ،نهادهوا کلیودی
نظام بینالملل همچون سازمان ملل را رد کرده و در جستجوی ت ریب و سرنگونی آن هسوتند.

1- Status Qua Policy
2- Revisionism/Fundamentalism
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آنها همچنین به مسلمانان جهان توصیه میکنند که حاکمیوتهوای خوود را سورنگون سوازند
(.)Rudolph & Piscatori, 1997: 12
هین در بررسی خط مشیهای کنشگران مذهبی به این نتیجه رسیده که برخوی از آنهوا
در تثبیت نظم بینالمللی مؤثر بودهاند .نمونه بارز آن کلیسای کاتولیک روم بوده که در دهه 37
قرن گذشته در توسعه نظام دموکراتیک در جوامع مسویحی تحوت حکوموت اقتودارگرایان ( در
آمریکای التین ،اروپای مرکزی و شرقی و آفریقا) نقش ایفا کرد .سازمان مذهبی پروتسوتانهوای
اونجلیک آمریکایی نیز یک نهاد دین گرا است که به همراه سازمانهای وابسته به آن طرحهوایی
را در سطو بینالمللی به پیش برده است کوه تمرکوز آنهوا بور توسوعه ،بهداشوت ،آزادیودهای
مذهبی در جهان اسالم/عرب بوده است .از دیدگاه هین سوازمان کنفوران اسوالمینیوز خوط
مشی حفظ وضع موجود داشته ،چراکه در افزایش تعامول و گفتگوو میوان دولتهوای اسوالمیبوا
حکومتهای غربی نقش ایفا کرد (.)Hayness, 2009: 45-47
نکته در همینجا است که برخالف تصور غالب در غرب ،کنشگران مذهبی اسالمگرا از مشوی
تجدید نظر طلبانه نسبت به نظم بینالمللی تبعیت نمیکنند .پیشتر این انتقواد بوههوانتینگتون
وارد آمده که همه اسالم را به یک شوکل واحود موورد تحلیول قورارداده و گرایشوات سیاسوی-
اجتماعی گوناگون بازیگران اسالمگرا را لحاا ننموده است .چراکه گروههای اسالمیدر خصووص
نظام بینالملل رویکرد یکسانی ندارند .تا همین اواخر پنوهشگران در غرب در مورد این واقعیوت
آگاهی نیافته بودند .از جمله متفکرینی که در این زمینه قلم زده محمد ایوب بوده که البته یوک
مسلمان هندی تبار است (.)Ayoob, 2010: 152-171
نتیجهگیری
بیتردید مذهب از عناصوری بووده کوه در روابوط بوینالملول تأثیرگوذار بووده اسوت .البتوه
تأثیرگذاری مذهب در نقاذ م تلف جهان به یکاندازه نبودا بطوریکه در جهان اسالم بیشوترین
و در شرق دور و یا آمریکای التین کمترین تأثیر را در سیاست داخلی و خارجی داشته است .بوا
این حال نقش مذهب توسط متفکران روابط بینالملل به طور شایسته موورد مطالعوه و بوازبینی
قرار نگرفت .دلیل بارز آن حاکمیت سکوالریسم در وزه فلسفه اجتمواعی ،روش رئالیسوم و متود
قیاسی در حوزه بررسیهای اجتماعی -سیاسی بوده است.
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توجه صرف به عوامل سنجش پوذیر و عینوی بوه عنووان یگانوه رویکورد پنوهشوگران علووم
اجتماعی تا مدتها موجب نادیده گرفتن واقعیات مجازی در زندگی اجتماعی افوراد شوده اسوت.
نمی توان گفت که رویکردهای چوون تجزیوه و تحلیول گفتموان و یوا سوازه انگواری و یوا حتوی
پساتجدد گرایی در توجه به نقش مذهب بی تأثیر بودند ،اگرچه این رویکردها توجه چندانی بوه
نقش مذهب در روابط بینالملل از خود نشان ندادند .تأثیرگذاری آنهوا از جهوت توجوه جامعوه
پنوهشگران به امور مجازی و ذهنی (ارزشها ،هنجارها ،هویت و  )...در شکلدهی کنشها بووده
است.
فرایندهایی چون شکست مدرنیزاسیون ،توسعه دموکراسی ،جهانی شدن ،نوزاعهوای منطقوه
ای و  ...بر خیزش مذهب و یا آنچه پتیتو وهاتزاپولوس به بازگشت از تبعید یاد مویکننود نقوش
داشتهاند .مذهب به واقع تا کنون به درستی مورد توجه و هماندیشمندان روابط بینالملول قورار
نداشته است .احتماالً در آینده پیش رواندیشمندان روابط بوینالملول خوالء تئوریوک موجوود را
پوشش خواهند داد ،امری که آثار قابل مالحظه ای در حوزه سیاست داخلی و خارجی دولتهوا
خواهد گذارد.
منابع
الف) منابع فارسی
ابراهیمی ،نبیاله ( .)7833دین در نظریههای روابط بینالملل سواه یا ابنه ،در حمیرا مشیرزاده و نبی
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