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 المللنقش دین در مناسبات انسانی و روابط بین
 

1جواد دهقانی
 

  8/4/9314: تاریخ دریافت

 19/91/9314:تاریخ پذیرش

 چکیده

عنوان متغیری مهم و اثرگذار وارد عرصه اجتماعی بار دیگر دین به ه،های اخیر به وقوع پیوستبه دنبال تحوالتی که در دهه

این مهم سبب شده تا نه تنها بار دیگر توجهات . ها به چالش کشیده استر تمامی حوزهو مرجعیت سکوالریسم را د شده

رغم تصور غالب، دین  ؛ بلکه بسیاری اکنون برآنند که بهدشومعطوف به نقش دین در مناسبات سیاسی جوامع انسانی 

دارای کارکرد مثبت در راستای به ایفای نقش پرداخته است و  های گوناگون شیوههمواره در جوامع حضور داشته و به 

 پیوستهآفرینی در پاسخ به چگونگی نقش. بوده استها کارکرد منفی با دامن زدن به تنش نیز آرامش و به صلح و رسیدن

ده که دین به دلیل این که همزاد بشر شالملل به طور اخص این فرضیه مطرح دین در سپهر عمومی به طور اعم و روابط بین

گوناگون  های راهاز  و پردازدکنش میکند که انسان در قالب آن به تفکر و ارائه می را چارچوبی ،وی بوده و تاریخ حیات

گرچه مرجعیت دین را به عنوان راهنمای  ،شودعنوان سکوالریسم شناخته می زیرلذا آنچه  .گرداندزندگی وی را متأثر می

ای که درپی گونه ؛ بهدین و تبعات غیرمستقیم و پنهان آن رها سازد هسیطرخود را از  هاما هرگز نتوانست شده؛زندگی منکر 

بار دیگر دین در کنار اثرگذاری پنهان خود، در پی احیای  ،دگرگونی اوضاع و شرایط جوامع و تحوالت معناشناختی

 . مرجعیتش در تمامی ابعاد حیات انسانی برآمده است

 سازی، مشروعیتریسم، مذهب، بنیادگرایی، تمدنالملل، سکوالروابط بین دین،: های کلیدی واژه

 
 

                                                   

 Dehghanij65@gmail.com الملل دانشگاه خوارزمی واحد تهران دانشجوی دکترای روابط بین .1

 المللی قیقات سیاسی بینفصلنامه تح
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

 961 - 911صص /  9315 بهار - ششمبیست و شماره 
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 مقدمه

 ؛بودن انسان قدمتی دیرینه دارد شهری و اجتماعیگرچه روابط بین جوامع بشری به دلیل 

ـ   گیری پدیده دولتاز زمان شکل ،شودالملل شناخته می عنوان روابط بیناما آنچه امروزه به

ای که خود از پدیده ؛معنا پیدا کرد 9648در سال  ملت به دنبال انعقاد قرارداد وستفالیایی

ملت و رسمیت  ـ با پیدایش دولت. برآورد های مذهبی در دنیای مسیحیت سردل جنگ

و نیز تئوریک حول همین  های عملیعنوان یک شخصیت حقوقی، تمامی تالش یافتن آن به

 دالملل متمرکز شروابط بینعنوان تنها متغیر اثرگذار بر عرصه معادالت سیاسی در  مفهوم به

همچون مذهب در این عرصه یا مغفول واقع گشت یا در  ،و نقش دیگر عوامل و متغیرها

نقش دین و مذهب به دالیل  میان،در این . ذیل مفهوم دولت ملی مورد توجه واقع شد

 گوناگون و ازجمله به دلیل تلقی آن به عنوان منبع تنازع، با توجه به ذهنیت غربیان از

مثابه های قبل در لفافه مذهب صورت گرفته بود، بههای خونینی که در سدهدرگیری

های عمومی و بالتبع حوزه روابط از حضور آن در همه حوزه دبایای نگریسته شد که  مقوله

خصوصی و فردی محدود و محبوس  محافلالملل ممانعت به عمل آورد و آن را در بین

 . کرد

ها و هم در صحنه روابط ددی که هم در عرصه داخلی دولتبه دنبال تحوالت متع

معطوف بار دیگر توجهات به احیای اثرگذاری دین در مناسبات سیاسی  ،الملل واقع شدبین

گیری دولت ملی و شیئیت که با گذشت چندین قرن از شکل شدو سبب ابطال این فرضیه 

این . ومی محو خواهد شدیافتن آن و از رهگذر مدرن شدن جوامع، دین از عرصه عم

پردازان  تحوالت و وقایع چالشی جدی هم در برابر سیاستمداران و هم اندیشمندان و نظریه

این مهم سبب شد تا نه تنها بار دیگر توجهات معطوف نقش دین در . نمودار ساخت

بلکه بسیاری اکنون برآنند که به رغم تصور غالب،  ؛مناسبات سیاسی جوامع انسانی گردد

ها و جوامع حضور داشته و دارد و به ن همواره در زندگی فردی و جمعی انساندی
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 861/ الملل نقش دین در مناسبات انسانی و روابط بین

به ایفای نقش پرداخته است و همچون خدای ژانوس هم دارای کارکرد  های گوناگون شیوه

 ،اینبا وجود . ستهامثبت در راستای نیل به صلح و هم کارکرد منفی با دامن زدن به تنش

  :ردداچنانکه رادولف آتو بیان می

ها دست به نوعی جراحی علمی زد و عامل مذهب توان به دلیل برخی نگرانینمی»

 (. 96: 9388روحانی، )« .را از زندگی اجتماعی به طور کامل حذف نمود

دین در سپهر عمومی به طور  همیشگیآفرینی این مقاله در پاسخ به چگونگی نقش

نماید که دین به دلیل این که مطرح می الملل به طور اخص این فرضیه رااعم و روابط بین

-نماید که انسان در قالب آن به تفکر و کنش میو چارچوبی ارائه می استهمزاد بشر 

عنوان  باسازد و لذا آنچه گوناگون زندگی فردی و جمعی وی را متأثر می های راهاز  ؛پردازد

 ؛ای زندگی منکر شدگرچه مرجعیت دین را به عنوان راهنم ،شودسکوالریسم شناخته می

-گونهبه ؛اما هرگز نتوانست خود را از شبح دین و مذهب و تبعات غیرمستقیم آن رها سازد

ای که درپی دگرگونی اوضاع و شرایط جوامع و تحوالت معناشناختی، بار دیگر دین در 

کنار اثرگذاری پنهان خود، در پی احیای مرجعیتش در تمامی ابعاد حیات انسانی برآمده 

 . تاس

 
 دو نوع رویکرد به کارکرد و نقش دین

ها و پردازد که دین در عرصه کنشبه بررسی تأثیراتی میاین رویکرد  :دین به مثابه ابژه

گذاشته و ( ایمادی، نهادی یا انگاره)المللی اعم از سطح کنشگر یا ساختار های بینواکنش

ها، ساختار نظری مطالعه کنش مبنای تحقیق این سطح. کندبه عنوان ظرفیت قدرت عمل می

اعم از جوامعی که کنشگر،  ؛و یا فرایندهای بازیگران و جوامع دینی و تأثیرات آن است

های دینی شده و با ارجاع به ساختار و یا فرایندهای مورد استفاده در آن منتسب به آموزه

لیکن  ؛ی نیستندبخشی دینیابد و یا جوامعی که لزوماً به دنبال مشروعیتآن مشروعیت می
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به  ؛ندهستها، ساختارها و یا فرایندهای دینی  هبه نحو خودآگاه یا ناخودآگاه متأثر از انگار

 . ای که نوع کنش آنان بازتابی از این تأثیر استگونه

های فکری های دینی و یا پارادایمبه معنای تحلیلی است که آموزه :دین به مثابه سوژه

المللی  های عرصه بینها و واکنشاز نحوه کنش ،ایجاد کرده است های دینی آن راکه آموزه

الملل های علمی رقیب روابط بینعنوان تحلیلد که ممکن است با تحلیل آنچه بهکنارائه می

 (. 9319عبدخدائی،)باشدمتعارض، مکمل یا مغایر  ،مطرح است

 

 الملل به طور اخصبط بیندالیل نادیده انگاشتن دین در علوم اجتماعی به طور اعم و روا

ورود مباحث دین در روابط  ،الملل تا دو دهه قبلاندیشمندان روابط بین ،طور معمول به

تمرکز این . نمودندرا بر آن ارائه می ها لتند و طیفی از استدالسدانالملل را روا نمیبین

شناسانه های معرفتدالیلی که بر بنیان -9: توان در محورهای زیر برشمرداستدالالت را می

شناختی منطقی علمی تاکید داشته و مدعاهای دینی را خارج از این قلمرو و یا و روش

االذهانی پذیری بینپذیری تجربی و عدم آزمونعدم امکان آزمون :مانند ،داندمغایر با آن می

ر علوم های ارزشی دن گزارهشتهای دینی، لزوم عینی بودن مدعاهای علمی و کنارگذاگزاره

الملل را علمی مدرن، برپایه تعامالت واحدهای مدرن دانسته دالیلی که روابط بین -1 ؛...و

تواند ناظر به عصر های دینی ناظر به دنیای مدرن نبوده و نمیو بر این باور بود که گزاره

فرض این دلیل این پیش. بوده باشد ،مدرن که ماهیتی متفاوت از دنیای پیش مدرن دارد

بندی دالیلی که تأکید بر لزوم پای -3. داندت که نقش ادیان را محدود به زمان خود میاس

ساله و معاهدات های سیخطی که در پایان جنگ ؛الملل بر سکوالریسم داردروابط بین

با تحمیل  ،و در نهایت. الملل مدرن آغاز شدوستفالیایی و آغاز عصر روابط بین

ی بر عرصه تمامی زندگی و خصوصیات علم توسعه یافت های سکوالریسم عمل فرض پیش

 (. 141-146: 9311عبدخدائی، )
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الملل این ایده شکل توجهی از اندیشمندان روابط بیندرخور شمار امروزه در نزد

پردازی در این حوزه در دو مقطع از سوی دو نوع اندیشه گرفته است که نظریه

ضربه نخست از : المللی شده استعادالت بینورزانه دچار ضربه سهمگینی در فهم م تعصب

آلیسم ظهور نمود و با های لیبرالیستی بود که در مکتب ایدهلوحانه ایدهاندیشی سادهخام

تر از ضربه دوم که هولناک ، وآغاز جنگ جهانی دوم شکست آن بر همگان واضح شد

اندن و نادیده حاشیه ر گونه سکوالریسم در بهورزی فاشیستتعصب ،ضربه نخست بود

عبدخدائی، )المللی در انحای مختلف بوده استانگاشتن متغیرهای دینی در معادالت بین

9311 :148.) 

  

 الملل به طور اخصهای سکوالریسم در حوزه عمومی به طور اعم و روابط بینریشه

 نقش راندن حاشیه به و اعتنایییا بی حذف مروج که است گرایشی از عبارت سکوالریسم

 معیاری عنوانبه دین که است آن است و خواستار انسانی حیات مختلف هایساحت در دین

 دخالت بشر دنیوی سعادت تأمین در علمی، تجربه و عقلِ خودبنیاد مقابل در جداگانه

علت پیدایش چنین نگرشی را باید در عوامل گوناگون و نیز (. 53: 9311سربخشی، )نکند

 .کرد جوادوار متمادی تاریخی جست
  به دین قبوسعوامل منتسب و م -الف

ترین علل ظهور اندیشه سکوالریسم در فرهنگ غربی یکی از مهم: های مسیحیتآموزه -9

 :مانند ،در اناجیل اربعه سخنان حواریون زیرا ؛ین مسیحیت جستیتوان در خود آرا می

شواهد فراوانی  آیات و ،در تفسیر آبای کلیسا ،پولس، پطرس، آگوستین قدیس و همچنین

ضمن اینکه در این منابع و همچنین فقاهت  ؛مبنی بر جدایی دین از حکومت وجود دارد

مسیحی نبود و مشتمل نشدن قوانین اجتماعی و حکومتی در آیین مسیحیت مشاهده 

تر جامعه غربی به دامن سکوالریسم چنین نبودی خواه ناخواه باعث سوق سریع. شود می

 (. 43: 9385کاظمی، اخوان)شد 
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 تنها که بود این بر اعتقاد دوازدهم سده در: گرایی و تحجر و تفتیش عقایدجزم -1

 این از نماید؛ تضمین اروپایی جامعه در را و امنیت صلح تواندمی دینی امور در یکپارچگی

 مقابله برای سالحی عنوان به آن از و کرد را برپا عقاید تفتیش دستگاه کاتولیک کلیسای ،رو

اشپیگل، )نمود  استفاده کرد،می تهدید کلیسا را معنوی و سیاسی قدرت که تهدیدهایی اب

 اساسی قرار اصل تابع باید چیز همه که بود معتقد کاتولیک کلیسای (.414، 9ج: 9381

 به اشخاص کردن و متقاعد استدالل و بحث راه از را عقیده و ایمان نتوان اگر حتی ؛گیرد

دبورا، ) هدفی رسید چنین به خشونت و زور به توسل با باید ،دنمو حفظ و آورد وجود

9381 :99.) 

الذکر، اربابان کلیسا دچار در کنار فساد فکری و عقیدتی فوق: جانبه کلیسافساد همه -3

که ویل دورانت از قول دی و اخالقی نیز شده بودند؛ چنانهای مالی و اقتصافساد و انحطاط

 : کندای آن عصر نقل میهگیوم دوران یکی از اسقف

اکنون بدنام و  ،ها کلیسای رمترین آنویژه مقدسبه ؛ها کلیسای مقدسدر همه سرزمین»

نویسند که در آغوش اند و در گوشه و کنار جهان میمردم فریاد برداشته. رسوا شده است

اینکه همه مردم  .اندهای باال تا افراد ساده به مال دنیا دل بستهاین کلیسا همه کس از مقام

: تا دورانت، بی)« ر زبانزد همگان استدیگ ،دانندروحانیان را نمونه مخرب پرخوری می

 (.46، 6ج
  عوامل تاریخی، اجتماعی و سیاسی -ب

اروپا در قرن پانزدهم میالدی شاهد نهضت نوزایش و یا رنسانس بود که تاثیر : رنسانس -9

شت؛ ضمن اینکه تحوالت اقتصادی و سیاسی انکارناپذیری بر روند سکوالریزاسیون دا

رنسانس با تشویق اروپاییان به بازگشت به منابع ذوقی و عقلی . عظیمی را برجای گذاشت

های آزادیخواهان رومی، ویژه هنر یونانی و اندیشه ؛ بهتمدن مغرب زمین در روزگاران عتیق

 ؛ه تدریج از قدرت کلیسا کاستتوانایی تحقیق و اجتهاد را در ایشان افزایش داد و این امر ب
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درآورد و هم با پروراندن نیروی تعقل  ردم را از چنگ آن بهزیرا هم انحصار تربیت م

اعتبار بی ،مسیحیان، حکومت کشیشان را که تنها بر تعصب و نادانی مؤمنان تکیه داشت

 (. 951: 9389عنایت، )کرد

از جمله عواملی بود که  ،دینیتوان گفت جنبش اصالح جرأت می به: نهضت پروتستان -1

در عصر موسوم به رنسانس در تمامی ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اثرات 

 تأکید را با تأسیس و ابداع اندیشه گریاصالح جنبشِ». عمیقی بر تمدن غربی بر جای نهاد

 که بود نای نخست درجه در آزادی این از منظور. کرد تقویت مسیحی انسانِ بر آزادیِ

 راه از یا ایمؤسسه یا کسی به وساطتِ مقید قدسی عالمِ با انسان جهانیِاین ارتباطِ

« دادند دست از را خود سنتی ارج کلیسا و کشیش تأکید، این با .نیست خاصی تشریفاتِ

 (. 91: 9381نیکفر، )

ی ساختار این معاهده، سمبل تثبیت گذار تاریخ: ن دولت ملییمعاهده وستفالیا و تعی: 3

های متفاوت سکوالریسم های مدرن و نیز جنبهاقتدار اروپای قرون وسطی به نظام دولت

نخستین الیه عبارت است از پیروزی دولت ملی و کاهش متقابل اقتدار : گرددمحسوب می

یعنی جدایی  ؛که این باعث توسعه سکوالریزاسیون ،فراملی امپراتور مقدس روم و پاپ

اجرای سیاست جدایی دین و دولت در سراسر قاره اروپا الیه . یاسی شداقتدار مذهبی و س

دوم سنتز وستفالیایی بود که کاهش گسترده مداخالت برای اصالح حکمرانی دین در داخل 

الیه سوم سنتز . منزله فرونشاندن کامل دین نبود ، این بهالبته. شدها را شامل میدولت

ها ها به جای سکوالریزاسیون بین دولتداخل دولتوستفالیایی شامل سکوالریزاسیون در 

در این الیه . استمنزله انقیاد کلیسا توسط دولت  فاوت از سکوالریزاسیون بهو نوعی مت

بلکه چیزی  ؛تر دین نبودانقیاد سیاسی بیشتر دین یا حتی سرکوب خشن ،آنچه به دست آمد
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تر البته قدرتمندانه ؛ولت بر امور کلیسایعنی حکمرانی قدرتمند د؛ 1عنوان ایراستیانیسم بود به

مکمل الیه سوم است و  ،الیه چهارم. از آنچه پیش از اوج قرون وسطی دیده شده بود

. شودهای کاتولیک را شامل میاسقف ویژه ؛ بهکاهش شدید اقتدار دنیوی مقامات مذهبی

جم سنتز نه الیه پمنزل وان مرکز هویت و وفاداری مردم بهعن گرایی بهسرانجام ظهور ملی

 (.9311اسنایدر، )وستفالیایی بود 

طلبان در اواخر قرن هجدهم رخ انقالب کبیر فرانسه که توسط اصالح: انقالب فرانسه -4

ولتر، منتسکیو، ژان ژاک روسو، دیدرو  :چون ،متفکرانی. بر مبنای عقالنیت بشری بود ،داد

ها از آن. و باید به عقالنیت روی آوردبه این نتیجه رسیدند که دوره دین تمام شده ... و

استبداد پادشاهی فرانسه که با دین و روحانیت گره خورده بود و تنفری که نسبت به این 

: 9319دشتی، )بردند تا استبداد و کلیسا را درهم شکنند نهایت استفاده را ،دو وجود داشت

15 .) 

 با متعال خدای رابطه هستی مانند سیاسا هایمقوله به نگاه نوع: داریظهور نظام سرمایه -5

 نظام نوع پذیرش در و اقتصادی انسان رفتارهای در، جامعه و انسان انسان، خود و جهان

 اساس بر .داری دئیسم استنظام سرمایه اعتقادی مبنای تریناساسی. دارد اثر جدی اقتصادی

 در کارآمدترین نظام که را طبیعی نظام جهان طبیعت، آفرینش از بعد متعال خداوند این مبنا،

 .است نظام طبیعی از جزئی نیز اقتصادی نظام .داده است قرار آن در است، تکوین عالم

 نامرئی است و دست شخصی خود مادی منافع حداکثرسازی پی کس در هر ،نظام این مطابق

 دی،اقتصا عالمان وظیفه یگانه .حداکثر شود نیز عموم منافع تا شودمی باعث اسمیت آدام

 (. 915: 9319یوسفی،)همسویی و هماهنگی با آن است  و طبیعی نظام شناسایی درک و
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 عوامل نظری و معرفتی -ج

گرفته شده و به معنای خاک یا زمین humus اومانیسم که از واژه التینی : اومانیسم -9

از  یعنی موجودات خاکی غیر از انسان ؛است، از آغاز در تقابل با دو دسته از موجودات

اومانیسم به جنبشی فرهنگی . یک سو و ساکنان آسمان یا خدایان از سوی دیگر قرار داشت

کوشید تا آرمان شود که در اروپا بر اثر آشنایی با فرهنگ باستانی ـ رومی، میاطالق می

ای مبتنی بر آرمان فرهنگی باستانی در برابر آرمان فرهنگی قرون وسطایی به فرهنگی تازه

هدف این جنبش عبارت بود از پدید آوردن انسان خودآگاه و  ،به سخن دیگر .چنگ آورد

 (.31: 9316بوکهارت، )رهایی علم و زندگی اخالقی و دینی آدمیان از قیمومیت کلیسا 

انسان « پس هستم ؛اندیشممن می»با بیان این اصل که  ،دکارت به عنوان پدر فلسفه جدید

. مدارانه با ظهور کانت تکمیل شدو این رهیافت انسانرا در محور و مدار هستی قرار داد 

جایی عین و ذهن در قضیه او در انقالب کوپرنیکی خود در زمینه معرفت بشری با جابه

اصالت را به سوژه ( یعنی لزوم تطابق عالم خارج و اعیان با ذهن و محتویات آن)مطابقت 

تر به خدا  یگر، کارهایی که پیشد. گرایی استبه عنوان فاعل شناسا داد که اوج انسان

بر عهده انسان قرار گرفتند و کار خالق تبدیل آشفتگی به نظم کیهانی  ،شدندنسبت داده می

حسنی، )گرفت شد، حال با فعالیت انسان انجام میکه در گذشته به خدا نسبت داده می

9311 :913 .) 

 :چون ،هایی کلی و مبهمزشلیبرالیسم مکتبی فکری است که مشتمل بر ار: لیبرالیسم -1

از جمله  ،ه آزادی افرادألمس ،نمیادر این . آزادی و استقالل فردی، برابری و تسامح است

تا جایی که در میان دیگر  ؛ای به آن داردهایی است که این مکتب عنایت ویژهارزش

خود را  یها خواستهاز این دیدگاه افراد آزادند تا . یابدهای این مکتب محوریت میارزش

جمله دین از هر آنچه و  ،بر این اساس. دکننبه شرط عدم تزاحم آن با آزادی دیگران دنبال 

. محکوم و منکوب است ،ها را محدود نمایدکه آزادی افراد را سلب کند و دامنه اختیار آن
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 لیبرالیسم با تاکید بر محوریت افراد انسانی در مدار هستی، انسان را موجودی دارای قوه

نیاز از امور ماورایی اقدام انگارد که قادر است به تدبیر زندگی عمومی خود بیتعقل می

  .کنددامنه دین و شریعت را به حوزه خصوصی محدود می ،ورزد و بنابراین

ای که افالطون نیز گونه است؛ به های بسیار قدیماین نظریه از نظریه: قرارداد اجتماعی -3

ولی نظریه مذکور خصوصا از زمان ژان ژاک روسو و طرح اراده  ؛است کردهبدان اشاراتی 

بسیاری از فیلسوفان »ای که گونه ؛ بهعمومی توسط وی به طور جدی مورد توجه واقع شد

لیبرال ـ دموکرات به پیراستن آن همت گماشته و نظام دموکراسی امروز را بر پایه قرارداد 

روعیت این نظام براساس قرارداد اجتماعی و ناشی از مش ،از این رو. انداجتماعی بنیان نهاده

این مبنا (. Raphael , 1970: 88)« یابدخواست مردم است که در قالب انتخابات تجلی می

حاکمان با تشبث  ،که پیش از آنبود قرارگرفتن اراده اکثریت به معنای نفی مشروعیت الهی 

 .  راندندخود فرمان می پیروانبا آن بر 

بدین معناست که علم تجربی که مبتنی بر تجربه، مشاهده و : تیسم یا اصالت علمساین -4

شیفتگان به این تلقی از علم آنچه را که ». استتنها روش کسب معرفت  ،آزمایش است

نامند و آنچه را که ورای آن بوده و مورد تحقیق علم می ،مورد تحقیق تجربی واقع گردد

نتیجه چنین (. 311 :9386سروش، )« دانندلمی بودن نمیشایسته ع ،گیردتجربی قرار نمی

هایی نیز برای انسان مدرن در تسلط بر طبیعت و که البته با موفقیت -نگرشی به هستی

ای با طرح وحدت علوم، علوم موجب شد تا عده -بازگشایی برخی از رموز آن توأم بود

های کارگیری روشقابلیت بهکه  رنداجتماعی و انسانی را نیز همچون علوم طبیعی انگا

و این باعث شد که بسیاری از  ،علوم دقیقه را در واکاوی مسائل مطرح در این حوزه دارند

اساس روش  از جمله دین و شریعت به علت امکان پذیر نبودن سنجش آنها بر ؛عوامل

 . گرایی، مطرود و مغفول واقع شود های اثبات
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آگاهی به  بامتفاوت  ن دلیل که نوعی آگاهیاین مکتب دین را به ای: مارکسیسم -5

کند که کند و آن را مقوله بیرونی و خارجی در امر تولید فرض میهاست، حذف میواقعیت

 .استبلکه بیانگر نگرانی مظلومان و نوعی تسالی جعلی  ؛هیچ گونه دانشی دربر ندارد

های اجتماعی را عالیتها در بررسی منافع دولت، نقش ساختاری هنجارها و فماتریالیست

زیرا فرضیه اصلی آنها این است که آنچه در حیات اجتماعی قابل مشاهده  ؛گیرندنادیده می

ها و ها و ایدئولوژیفقط بازتابی از علل مادی است و این بدان معناست که ایده ،است

نتیجه یعنی  ؛فرهنگ و دین از نیروهای ثانویه در جامعه هستند :مفاهیمی همچون ،همچنین

 (. 11-91 9311نوروزی فیروز، )اند و برآیند نیروهای مادی

ای ظاهر گشت که تنیده و پیچیدهای درهمالذکر به عنوان مجموعهمجموعه عوامل فوق

المللی را متأثر کرد و تمامی سطوح زندگی حیات و جامعه بشری در عرصه داخلی و بین

حتی در  ؛نها از عرصه عمومی مطرود گشتتچنان سیطره و نفوذ آن بسط یافت که دین نه

دین به معنای  شدناین مطرود . عرصه فردی و خصوصی نیز در تنگنای شدید واقع شد

بلکه این نمود ظاهری و نیز نهادی آن بود که از صحنه  ؛محو کامل آن از زندگی بشر نبود

طینت بشر به  اجتماع کنار زده شد وگرنه کلیت دین به عنوان یک نظام معنایی سرشته با

ویل دورانت در این خصوص . وجه قابل حذف از زندگی انسانی نبوده و نیستهیچ

 : گوید  می

 خودپرستی رغم علی تا بودند (دین)آن معاضدت و همکاری جویای زمانی دیر از هادولت»

 وجود دین اگر .سازند برقرار اجتماعی نظم یک انسان، طبیعت طلبیومرجو هرج مخرب

 را آن نوماپومپیلیوس و لوکورگوس، موسی، حمورابی، :چون قانونگذاران بزرگی ،داشت مین

 امید و نیاز از درپیپی و خود به خود دین زیرا ؛ها احتیاج نیفتادبدان اما ؛کردندمی اختراع

 (. 4-3:  5تا، ج  دورانت، بی)« آیدمی وجود هب آدمی
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 الملل به طور اخصور اعم و روابط بینط پیوسته دین در مناسبات انسانی بهآفرینی نقش

 از برداشت نوعى بدون اى شده شناخته جامعه هیچ ،کرده اشاره وبرماکس که طورهمان

چنین نگرشی ما را (. 9381بل، )ندارد  وجود ،بخوانیم دینى را آن توانیم مى که اى تجربه

 -ی از آن استالملل بخشکه روابط بین-به شناسایی کارکردهای دین در زندگی بشر 

 . سازدرهنمون می

ها بوده آفرینی آنسازی و فرهنگیکی از کارکردهای بارز ادیان تمدن: سازیتمدن -9

توان وجه اما می ؛تعاریف گوناگونی ارائه شده است ،گرچه در تعریف تمدن. است

و گذر نوع بشر از وضعیت بربریت  ،این تعاریف استنباط نمود و آن میانرا از  یمشترک

منشی و جمود فکری به وضعیتی معطوف به ذهنی خالق و آفریننده شناخت زندگی حیوان

یعنی در یک وضعیت  ؛استمترتب که این مهم بر نظمی اجتماعی  ؛یده استچو معرفتی پی

ل گشته و در درک محیط زندگی خود یجمعی است که انسان به بلوغ فکری و فرهنگی نا

کردن باب دین با باز. یابدینجاست که کارکرد دین نمود میدر ا. دشومیتوانا و بهبود آن 

معرفت و شناخت یقینی با اتکای به وحی و منبع علم مطلق الهی، ماده تفکر و تدبر را در 

 : کندچنانکه عالمه جعفری بیان می ؛دهداختیار انسان قرار می

وسیله آنان به  ر بهآغاز علم از انبیا بوده و بشاگر کسی چنین ادعایی داشته باشد که »

جعفری، )« گسترش و تعمق در علم موفق شده است، ادعای خالف منطق نکرده است

 (.961: 91ج: 9361

است و کارکرد دیگر دین در تاریخ بشری  ،گذاریآفرینی و قانونایجاد نظم و امنیت

 و درا. قدری برجسته است که شخصی همچون ماکیاولی نیز بدان اذعان دارد این کارکرد به

مالحظه خواهد  ،هر کس با دقت تاریخ رم را مطالعه کند»: دکنباب تمدن رم چنین بیان می

گی مردم و ترغیب آنان به ننمود که تا چه پایه مذهب در فرماندهی سپاهیان، در یگا

-توان هیچ قانوننمی ،در حقیقت. کارهای خوب و شرمسار کردن تبهکاران مؤثر بوده است
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ا در جوامع بشری پیدا کرد که به مراجع الهی توسل نجسته باشد؛ زیرا در ای رگذار برجسته

(. 9389والیتی، )« گرفته استهرگز قوانین آن مورد اقبال مردم قرار نمی ،غیر این صورت

در قلمروی خارج از این تمدن تعین  ،شودالملل شناخته میعنوان روابط بین باآنچه امروزه 

الملل معاصر ارچوب و بستر آن است که اساساً مفهوم روابط بینبلکه در چ ؛و قوام نیافته

این امر است که  گویای ،اطالق عناوینی چون تمدن اسالمی یا مسیحی. یابدمعنا می

ها در قالب این واحد بزرگتر است که هویت یافته و به کنش و واکنش مبادرت  دولت

امه ادوار تاریخ طوالنی روابط میان الملل فعلی مقطعی کوتاه در ادورزند و روابط بین می

 .  استجوامع بشری 

یکی از کارکردهای دین : های قومی جوامعدهی به ریشهنقش دین در تغییر و شکل -1

های قومی و زبانی جوامع در کنار متحول کردن عقاید و ادیان آن ایجاد تغییر در ریشه

ای مسلمان دیگر، امروزه به مصریان و برخی از کشوره» ،مثال برای ؛جوامع بوده است

دانیم که مانند دیگر جوامع عربی شده، اما در واقع می ؛شوندعنوان مللی عرب شناخته می

 :Shuriye,2010)« مصریان هویت عربی خود را از طریق فرایند اسالمی به دست آوردند

یت را توان آثار این هر دو عنصر عربیت و اسالمالملل می و امروز در عرصه بین(. 13

تالش کشورهای اسالمی برای اثرگذاری بر معادالت سیاسی در سطح . مشاهده نمود

ای از طریق تشکیل سازمان کنفرانس اسالمی و نیز اتحادیه عرب با تکیه المللی و منطقه بین

تأثیری است که به واسطه تغییرات منبعث از دین  دوامبر عنصر دین و عصبیت عربی مؤید 

اسالم که در قرون گذشته در کشورهایی که امروز با هویت اسالمی و عربی شناخته 

 . حاصل شده است ،شوند می

و  آثار همان واقع در ،دینی هویت از مراد: هانقش ادیان در تکوین هویت افراد و دولت -3

عنوان  به دین پذیرش با ،بهتر تعبیر به .است دیندار دفر بر دین وصف حمل از ناشی عوارض

 در وجوه فرد برای مهمی نتایج و تغییرات مسلماً زندگی، در رکین رکن و اعتقادی اصل
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از جمله این وجوه، وجه سیاسی (. 8: 9383جوانی، )شود می حاصل وی حیات مختلف

ها تحت تاثیر عوامل نه مورد پذیرش بسیاری است که انساألاین مس. حیات افراد است

نمایندگی از مردم در عرصه  سیاستمداران نیز که بهپردازند و گوناگون به کنش و واکنش می

گرچه از مفهوم . نیستندمستثنا از این قاعده  ،کنندالمللی به نام دولت عمل میداخلی و بین

ن موجودی رود که باعث شیئیت یافتن آن به عنواای چون دولت چنان سخن میانتزاعی

مورد روابط  در ،ما برای سهولت صحبت» :اما به گفته مانینگ ؛گرددمستقل از افراد می

کنیم گوییم و فرض میالملل و مانند آن سخن میالملل از دولت، حاکمیت و جامعه بین بین

ای وگرنه واقع امر این است که دولت مجموعه( 9313مشیرزاده، )« ها واقعاً هستند که این

ها و هنجارهای محیطی به طور خودآگاه و فراد است که هر یک متأثر از ارزشاز ا

  :با عطف به این مقوله است که هانسون نیز برآن است که. ندهستناخودآگاه 

چرا که در این سطح است که  ؛مطالعه نفوذ دین در سیاست باید با تأکید بر افراد باشد»

اهلل فقیت انقالب اسالمی ایران بدون وجود آیتمو ،مثال برای ؛دهداتفاقات زیادی رخ می

 ( 354-353: 9381هانسون، )« .پذیر نبودخمینی امکان

های آن از این در تاکید بر تاثیر دین بر هویت یک کشور و متاثر گشتن سیاست

وی درباب . توان به این تبیین هانتینگتون از هویت آمریکایی استناد نمودهویت دینی می

 : گویدایی و ابتنای آن بر هویت دینی این کشور چنین میآرمان آمریک

اند که بر استثناگرایی ها تعریفی مبتنی بر آرمان از هویت خود ایجاد کردهآمریکایی»

باور  ،از نظر وی. کندون وعده الهی و ایجاد شهری بر روی بلندی تأکید میچو باورهایی 

ها قلمداد های اساسی هویتی آناز ویژگی ها برگزیده خداوند هستند،به اینکه آمریکایی

 (. Huntington, 1999: 37-38)شود می

تواند مانند شمشیر این مشروعیت می. بخش استمشروعیت یدین منبع: مشروعیت -4

به . های مخالف راهایش را مشروعیت دهد و هم جنبشدولبه باشد که هم دولت و سیاست
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 818/ الملل نقش دین در مناسبات انسانی و روابط بین

این قضیه . دهدمتناقض در امور انسانی ارائه می یشطور مشابه در بیشتر جوامع، مذهب نق

 و تواند ابزار قدرتمند اقناع باشددین می :کندالملل هم صدق میهمچنین درمورد روابط بین

هایشان درمیان تعدادی از مخاطبان سیاست از وسیله سیاستمداران خارجی برای حمایت به

داران و شهروندان دیگر کشورها استفاده شامل دیگر سیاستمداران، اتباعشان و نیز سیاستم

توانند مذهب را در روشی مشابه برای مخالفت با همه این مخاطبان می ،به هرحال. شود

این بسته به میزان  ،که البته ،یک سیاست یا حمایت از یک سیاست جایگزین استفاده کنند

ان و درصد دیندار بودن برد و نیز به میزاعتبار کسی است که از این اقناع مذهبی بهره می

 (.Fox, 2006: 7)مردم و سیاستمداران مخاطب بستگی دارد 

های مردم را متأثر سازد تواند دیدگاهاین بحث که دین می: بینی دینی و ایدئولوژیجهان -5

: الملل را نیز تحت تاثیر قرار دهدتواند روابط بینهمچنین می این مهم. مورد مناقشه نیست

گذارد، بر تصمیماتشان هم تاثیر بینی سیاستمداران تاثیر میدین بر جهان به میزانی که

ها های مبتنی بر آنوسیله سیاستمداران و سیاست های ملهم از دین بهگذارد و دیدگاه می

نوبه خود به حوادث  ای را برانگیزد که بههای سرسختانهتواند به طور بالقوه سیاستمی

بینی کامال دینی داشته جهانسیاستمدار الزم نیست  ،البته. شود منجرالمللی شامل جنگ  بین

 ؛ای براساس چندین فاکتوربینی پیچیدهبیشتر مردم جهان. باشد تا اینکه دین تاثیرگذار باشد

تربیت، تحصیل، دوستان، خانواده، میراث فرهنگی،  :اما نه محدود به آن شامل

حتی اگر دین یکی از چندین عامل اثرگذار  ؛های سیاسی، و تاریخ شخصی دارند ایدئولوژی

  .(Fox, 2006: 8 )اثرگذار است یآن عامل ،ایندر میان عوامل دیگر است، با وجود 

گرچه تعداد اندکی جنگ : المللی هستندهای دینی محلی مسائلی بینکشمکش -6

کم  هم یهایی با محتوای دیناما کشمکش ؛ندهستدینی  اآشکار المللی وجود دارند که  بین

های دینی که ادعای تبیین جایگاه انسان را ها و آموزهبینی های میان جهانکشمکش. نیستند

به . توانند به عنوان یک کل در سطح شناختی به فراموشی سپرده شوندنمی ،در جهان دارند
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های همگرایی هنجاری شهروندان نفوذ دهای شناختی بر بنیامحض اینکه این ناهمخوانی

هابرماس و دیگران، )شود ناپذیر تقسیم میهای سازشد، اجتماع سیاسی به بخشکننمی

گذارند؟ از الملل تاثیر میها چگونه بر حوزه روابط بیناین کشمکش(.  983-984: 9381

گرایانه در این ای از مداخله انسانیک پذیرش فزاینده ،زمان پایان جنگ جهانی دوم

های های بشردوستانه و تالشمداخالت طیفی از کمک این. ها وجود داشته استتعارض

برای مداخله آشکار نظامی به نیابت از اقلیت تحت ستم مانند آنچه در  را میانجیگرانه

دهد که چنین مداخالتی به مطالعات نشان می ،بنابراین. گیرددربرمی ،وو اتفاق افتادزکو

پنج مورد،  -درحدود چهاراحتمال بیشتر در ارتباط با تعارضات دینی است و جز 

مداخله کرده  ،گر به نیابت از اقلیتی که با آن در یک هویت دینی مشترک بوده  مداخله

 . است

توانند به ها میآن. رودالمللی فراتر میهای محلی اغلب از مرزهای بینکشمکش

. کنندهای همسایه ایجاد میشوند که مشکالتی را برای دولتمنجر ظهور آوارگانی 

مرز که وابستگی قومی و مذهبی با کسانی دارند که های همایی در دولتهگروه ،همچنین

تواند تا مرز  گاهی کشمکش می. شوندمیدرگیر اغلب در منازعه  ،در یک نزاع درگیر شدند

در جمهوری یوگسالوی سابق اتفاق  9111ها در دهه همه این. یک دولت گسترش یابد

 (.Fox,2006: 9)افتاد

 داخلی حوزه اثرگذاری دین دیگر صرفا به عرصه: های دینی فراملیسائل و پدیدهم -1

 از سیاسی فراتر عمل و اندیشه بر و رودمی فراتر مرزها از دین بلکه ؛نیستمنحصر  کشورها

 هایاز نمونه کشمیر و بالکان منطقه در مذهبی و قومی هایدرگیری» .گذاردمی اثر کشور یک

 دین ایجاد همکاری، در چه و کشمکش ایجاد در چه دیگر، عبارت به  .ستنده رابطه این بارز

 از بسیاری مسلمانان ،کرد حمله افغانستان به شوروی که زمانی .کندمی ایفا را ایفزاینده نقش

 پیروزی .افغانستان رفتند به شوروی و کمونیسم با مبارزة برای اسالم جهان نقاط اقصی
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 اسالمی تمامی کشورهای در تقریباً گرایاناسالم تشکل ساززمینه ایران در اسالمی انقالب

از  بعضی .است کرده رشد اصولگرایی هایجریان ادیان، تمامی در تقریباً ،حاضر حال در .شد

آمریکا،  اسراییل، در .هستند دولت هایسیاست بر اثرگذاری پی در اصولگرا هایجریان

 حمایت .دارند وجود هاجریان این از هایینمونه پاکستان و مصر ترکیه، هند، عربستان،

 Fuller: 1995)است  الملل بین روابط در جدید تحوالت از نیز مذهبی هایگروه ها ازدولت

 (.19: 9388به نقل از روحانی، 

همه ادیان و حتی مکاتب بشری غیرالهی : نقش ادیان در ترسیم آینده سیاسی جهان -8

ها و جوامع انسانی مشتمل بر طرحی برای آینده انسانمدعی جهانشمولی و متضمن و 

چنانکه قرآن به عنوان منبع اصلی معرِف اسالم، هم بر این نکته تأکید دارد که  ؛هستند

ها شمولیت دارد و هم با ها و انسان ها و مکانهای این دین نسبت به تمام زمانآموزه

دیگر ادیان همچون یهودیت . 1خواهد بوددارد که آینده جهان از آن اسالم  قاطعیت بیان می

تواند دارای تبعات و پیامدهای چنین رویکردی می. و مسیحیت نیز ادعای مشابهی دارند

ای که در بطن بسیاری از مسائل به گونه ؛الملل باشدسیاسی مهمی در سپهر روابط بین

مهم  های هی از مناقشیک ،نمونه برای. دکرتوان اثرات آن را ردیابی  سیاسی جهان امروز، می

و درعین حال ممتد جهان معاصر، مناقشه اعراب و اسرائیل است که کامالً ریشه دینی و 

قدس  بر یهودیان دوبارة تسلط »های یهودی و مسیحی بنابه نظر صهیونیست. مذهبی دارد

اتفاق  علت این به است، مسیح مجدد بازگشت برای بزرگ گامی و نشانه که 9161 سال در

آخرالزمان  در مسیحی و یهودی هایصهیونیست اعتقاد به .بود یهودیان با الهی ارادة که ادافت

یا  نام آرماگدون به بزرگی جنگ اردن، و فلسطین بین ایمنطقه در مسیح، ظهور از پیش و

 منطقة به را خود شرق سمت از مسیح و یهود دشمنان آن در که داد خواهد هارمجدون روی

                                                   

 91، انعام 33سوره توبه آیه  .1
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 پیروزی اولیة از پس .خورندمی شکست یهودیان با جنگ در سپس و نندرسامی آرماگدون

 را به آنان جنگ، پیروزمندانة پایان با و ظهور یهودیان نجات برای موعود مسیح دشمنان،

 (.995-994: 9381قنبرلو،)« کرد خواهد هدایت مسیحیت

دقت به  ی بهاگر کس: های دینیالملل از آموزههای روابط بینمتاثر گشتن نظریه -1

های ادیان را در تواند ریشههنوز می ،الملل نگاه کند ترین عناصر رهیافت روابط بین اصلی

االصول مثالً بسیاری از اشکال ناسیونالیسم در دین ریشه دارند و علی ؛ها ردیابی کندآن

کری و ها نیز به مبانی فسنت فکری نولیبرال. های زیادی با دین داردناسیونالیسم شباهت

های مدنی رفتاری را با های سکوالر نُرمدولت. استنزدیک بسیار فلسفی مسیحیت 

های دولت وستفالی مدرن نیز به اصالحات ریشه. کنندهای مشابه با دین برپا میویژگی

خواهی سیاسی و نابود کردن و های مربوط به تمامیتایده. شودها مربوط میدینی پروتستان

-19: 9318گنون، )های مسیحیان اروپایی مشابه است دو به اندیشه کشی قومی هرنسل

الملل نیز از نگرترین نظریه روابط بینای چون رئالیسم به عنوان مادیحتی نظریه ؛(98

چنانکه راینهولد نیبور صریحاً با اتکای به گناهکاری ذاتی . های دین متأثر بوده استآموزه

درصدد  ،ها اشاره رفتهردن قدرت خود که در انجیل بدانانسان و نیز عطش او به بیشینه ک

 . گرایی برآمده استتوجیه و تشریح مبانی و اصول مکتب واقع

  

چالش کشیدن مرجعیت  الملل و بهآفرینی آشکار دین در عرصه روابط بیندالیل احیای نقش

 سکوالریسم  

هایی از اوقات و در برهه آفرینی مستدامشان در سپهر انسانی، گاهی ادیان در کنار نقش

چنانکه پس از یک دوره چند صدساله تالش برای  ؛یابندتاریخ جلوه و ظهور بارزتری می

های اخیر، جهان شاهد حضور محو محوریت دین در امور اجتماعی و سیاسی، در دهه

از جمله دالیل این . و تالش برای احیای مرجعیت خود در امور بشری است آشکار آن

 : ستتجلی موارد ذیل قابل احصا نمود و
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 815/ الملل نقش دین در مناسبات انسانی و روابط بین

شود که مدرنیزاسیون به جای این که باعث سقوط دین ادعا می :اول پارادوکس مدرنیته -9

که نقش دین در سیاست و اجتماع افزایش است هور مجدد آن و باعث شده ظباعث  ،شود

ای هویژه در جهان سوم تالش های دنیا و بهاول این که در بسیاری از قسمت .یابد

مداران نخبه نسبت به  باعث واکنش دین ،مدرنیزاسیون با شکست مواجه شد و درنتیجه

های مدرن ها که مبنای تشکیل دولتاین ایدئولوژی. های سکوالر غربی گردیدایدئولوژی

های مدرنیزاسیون سبک ،دوم. متهم شدند که در حل مشکالت مردم ناتوان هستند ،بودند

تحت  ،جتماعی و اخالقیات را که تاحدی به دین وابسته بودندهای ازندگی سنتی، ارزش

سوم ارتباطات مدرن به . به طغیان دین علیه مدرنیته کمک کرد ،بنابراین. تأثیر قرار داد

المللی راحتی در رسانه بین تا نظرات خود را صادر کنند و به دهدهای دینی اجازه میگروه

های دینی بهره برند و اعمال مشابه را به ایر گروههای سحضور یابند، از نظرات و مشاوره

های سیاسی نیز مشارکت های مدرن دینی در فعالیتسازمان ،چهارم. یکدیگر انتقال دهند

در یک سطح عمومی شکلی از سازماندهی برای بسیج سیاسی الزم است و . جویندمی

ها دسترسی غالبا به رسانهند که هستهایی آماده برای تحقق این هدف نهادهای دینی سازمان

المللی نیز های ارتباطی بیندارند، دارای منابع مالی خوبی هستند و برخوردار از شبکه

 (. 41-41: 9381سیمبر و قربانی، ) هستند

این . ها تنوع مذهبی را افزایش داده استاین پدیده در بسیاری از دولت: مهاجرت: 1

الیایی مذاهب ملی و ترتیبات سکوالریستی را وستف ـ واقعیت جدید وضعیت موجود پسا

های مذهبی و الگوهای غربی اکثر میراث. خصوصا در اروپای غربی به چالش کشیده است

. اندهای غربی هنجارسازی کردهالملل در دو قرن گذشته را دانشمندان و قدرتروابط بین

واسطه  ود را بهگر به این جوامع وضع موجهای مذهبی جدید و مذاهب دیورود گروه

. به چالش کشیده استدولت و  اجتماع، تقاضا برای مذاکره مجدد درباره روابط مذهب

های مختلف از نوبه خود منازعات اجتماعی و سیاسی متعددی را در حوزه وضعیتی که به
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: 9311اسنایدر، )مذهبی، قومیتی، فرهنگی و اقتصادی باعث شده است  های جمله موضوع

111  .) 

شود که مراکز و شود که پسامدرنیسم باعث تشویق این امر میگفته می: پسامدرنیسم -3

سطح . شوندهویت ملی و بومی تشویق و حمایت  ،ها مورد مخالفت قرار گیرندنظام

 ،البته. افتندهای خود مییابد و مردم مجدانه به دنبال مطالبه خواستهاطالعات افزایش می

هایی ونه است که ابهام موجود در آن، نهفته در ابهامات و تردیدمعناگ یپسامدرنیسم مفهوم

پسامدرنیسم به معنای  ،از لحاظ اجتماعی. است که ذاتی زندگی دوران معاصر است

هایی که گروه ؛شودهای مختلف واقع میتغییراتی است که در تجربیات و اقدامات گروه

و ساختارهای هویتی جدیدی را  کنندابزارهای جدیدی برای دورهم جمع شدن پیدا می

پسامدرنیسم توجه ما را به تحوالت و تغییراتی که در  ،طور خالصهبه. دنکنتعریف می

ها و اما پسامدرنیسم هم خالق چالش ؛کندمتوجه می ،دهدفرهنگ معاصر ما رخ می

 (. 141-143: 9381سیمبر و قربانی، )ها و ابداعات است مخاطرات و هم آفریننده فرصت

های نخست سده بیستم باز جعل و کاربرد واژه بنیادگرا به دهه: ظهور بنیادگرایی دینی -4

در این رویارویی . رو شدند بههای آمریکا به صورت جدی با تجدد روگردد که پروتستانمی

جملگی  ،ها این بود که آنچه در کتاب مقدس آمدهواکنش و موضع شماری از پروتستان

. ها وجود نداردبه بازخوانی، تعدیل و یا حتی مسکوت گذاشتن آندرست است و نیازی 

 ؛کار و سرسخت، بنیادگرا نامیده شدندهای محافظهدر تاریخ آمریکا این دسته از پروتستان

شود که های دینی پرشمار و گوناگونی اطالق میولی امروزه واژه بنیادگرایی به جنبش

بنیادگرایان وضع موجود را (. 911: 9389ی،محمدگل)سرتاسر جهان را فراگرفته است 

ویژه ساختار فرهنگی  ها بهآن. کننددانند و تصویری ناپسند از آن عرضه مینامطلوب می

گیرند و فرهنگ جهانی را آماج حمالت خود قرار حاکم بر جهان را به باد انتقاد می

و به همین دلیل های تجدد است بخش این فرهنگ جهانی اصول و ارزشویژگی. دهند می
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بر این اساس و از آنجا که تجدد . شودتجددستیزی به رسالت اصلی بنیادگرایان تبدیل می

بنیادگرایان درعین حال که وضع . شودبنیادگرایی نیز جهانی می ،ای جهانی استهپدید

کنند، الگویی هم از جامعه آرمانی خود عرضه دانند و آن را رد میموجود را نامطلوب می

 بازسازی یک گذشته خیالی طالیی مبتنی بر ارزش هاین الگو معموالً دربرگیرند. دارندیم

 (. 911: 9389محمدی، گل)های بنیادی سنتی و دینی است 

های مطالعه فرهنگ و دین قبل از انقالب ایران در تجزیه و تحلیل: انقالب اسالمی ایران -5

اما پس از انقالب ایران بود که بازگشت  ؛یدرسسیاسی امری نامطلوب و نامربوط به نظر می

انقالب (. 991-11: 9381اسپوزیتو، )طور جدی مطرح شد عات سیاسی بهدین در مطال

این . گرایانه بعدی نقش مهمی داشتاسالمی ایران رویدادی بود که در رشد حرکت اسالم

های های شرق و غرب، موجب سقوط یکی از قدرتانقالب با شعار نفی ایدئولوژی

سیستمی اسالمی را  ،د و در عوضشالت متحده آمریکا اای و متحد ایسکوالر منطقه

عدالتی سکوالریسم و بی. شدت مخالف است المللی موجود بهجایگزین کرد که با نظم بین

ها را به چالش ترین مسائلی هستند که انقالب اسالمی ایران آنالملل، از مهمدر روابط بین

ای باال برای توسعه های فراملی و انگیزهانقالب از همان آغاز داعیه این. کشیده است

خصوص میان کشورهای جهان سوم  المللی؛ بهگرایی و رادیکالیسم در عرصه بیناسالم

 (.915: 9319قنبرلو، )داشت 

ترین این حادثه یکی از مهم: سپتامبر و عینیت یافتن پدیده تروریسم دینی99حادثه  -6

ندان به مقوله ظهور مبود که موجب توجه بسیاری از سیاستمداران و اندیشرخدادهایی 

مجدد دین به مثابه یک بازیگر اصلی در معادالت سیاسی شد و سبب گشت تا در تحلیل 

شد المللی به متغیر جدیدی که تا پیش از این نادیده انگاشته میهای سیاسی و بینپدیده

وسیله گروهی از  ، این حمله با نام دین بهیهاز یک زاو. محوریت بیشتری داده شود

اسالم و  دشمنترین گرفت که آمریکا را به عنوان اصلیمسلمانان سلفی مسلک صورت می
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ها به این اقدام، جرج بوش ن واکنشنخستیاز زاویه دیگر نیز در . نمودندمسلمانان تلقی می

منزله اعالم  نکه این اقدام بهضمن تأکید بر ایپسر در نخستین پیام خود به مردم آمریکا 

ای دینی از آغاز جنگ صلیبی دیگر سخن جنگ علیه آمریکاست، با ملوّن کردن آن به صبغه

که غول خفته از خواب بیدار  کردبی اعالم بینی توینراند و با اشاره به قدرت اسالم و پیش

آمیزی که دیگر حمالت تروریستی و اقدامات خشونت»در کنار این حادثه . شده است

موضوع دین را مورد توجه اندیشمندانی که سیاست  ،اندبراساس مذهب توجیه شده

 . قرار داده است ،کنندالملل را مطالعه می بین

 
 گیری نتیجه

احتماالً اکثر  «کنیم؟آیا ما در یک جهان مذهبی زندگی می »:در پاسخ به این سؤال که

ولی در پاسخ به این سؤال  ؛دهندمثبت می پاسخؤال الملل به این سپردازان روابط بیننظریه

جواب منفی  کسان احتماالً اکثر «ای مذهبی دارد؟الملل مدرن شالودهآیا نظم بین »:که

المللی از دو دلیل متناقض های مذهبی نظم بینمقاومت در مقابل پذیرش شالوده. دهند می

دهد که الملل مدرن نشان میینتاریخ روابط ب. دلیل نخست ترس است :گیرد سرچشمه می

خواهد با دین به عنوان منبع عمده منازعه، خشونت و جنگ و با سکوالریسم این رشته می

الملل پردازان روابط بینمقاومت نظریه ،دومین دلیل. به عنوان پادزهر اصلی آن برخورد کند

ین به عنوان منبع ها با داین است که هر چند آن ،المللدر پذیرش پایه مذهبی نظم بین

گویند دین اهمیت علّی ندارد و بدون هیچ ولی زمانی که می ؛کندآشفتگی برخورد می

 .(951: اسنایدر، همان)کنندتوان آن را نادیده گرفت، متناقض عمل میخطری می

نظر از قضاوت ارزشی در خصوص آثار مثبت و یا منفی  توان گفت صرفمی ،درمجموع

طبیعت بشر این است که یک مرجعیت معنایی که او را به عالم حضور ادیان، اقتضای 
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های حیات او باشد و چنانکه هابر راهنمای او در تمامی عرصه ،ماورایی پیوند می دهد

 :کنددرستی اشاره می ماس به

عنوان تنها عامل  جهانی ـ بهدرنگ این ایده را رد کنیم که ادیان معقول نخواهد بود بی» 

های کهن ـ جایگاهی را برای خودشان در معماری های دور امپراتوریز فرهنگمانده ا باقی

ها هنوز رنگ نباخته است و در هر زیرا جوهره شناختی آن ؛شوندمتفاوت مدرنیته قائل می

آوری را از آنجایی که ادیان همچنان یک پتانسیل معنایی دارند که یک انرژی الهام ،صورت

و به تبع آن، مفهوم حقیقی این جهانی دین را ارائه دهند، به همه جامعه روانه کنند 

 (. 911: 9381هابرماس، )« توانیم اندیشه دینی را کنار بگذاریم نمی
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