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 المللبین  سیاست در دین جایگاه

 

 علی کرمی 

 

 الملل از دانشگاه خوارزمی بین الملل تهرانکارشناس ارشد روابط بین

 

به طور خاص  الملل بین روابطنقد مهمی که در حال حاضر به علوم اجتماعی در کل و :  چکیده

 اساس، اين بر. شدن می باشد سکوالريزه يا تقلیل آن در راه و گرفتن دين ناديده وارد می شود

الملل امری بسیار مهم است که به غنای اين رشته می مفهوم سازی دين در سیاست و روابط  بین

 بپردازيم، پديده ای که با افزايد، خصوصا زمانی که به تحلیل اين مفهوم در عصر جهانی شدن

 صنعتی کشورهای محلی، اقتصادهای کردن فروکش ها، تکنولوژی در نوآوری مانند مؤثری عوامل

 اساسی و مهم تغییرات باعث... و  سوم جهان بر ديگر ملل سیاسی و نظامی فشارهای شمال، شده

 یحوزه در چه و تئوريک یحوزه در است. چه شده جهان و ها دولت اداره و حکمرانی فرآيند در

 رانده و طرد الملل،بین روابط عمل و مطالعه متن از و رفته حاشیه به المللبین روابط در دين عمل،

است. لذا در پاسخ به سوال اصلی که جايگاه دين در عرصه روابط بین الملل چگونه است؟ بايد  شده

چند قرن پس از معاهده وستفالیا که  پاسخ داد که با وجود حذف دين از روابط بین الملل در طول

در آن بازيگران اصلی صحنه روابط بین الملل، قدرت های اروپايی بودند، امروزه با گسترش ايده 

های سکوالر در سطح جهانی، شاهد مقاومت هايی در مقابل اين جريان بوديم که بازگشت مجدد 

ه نظر می رسد که تحلیل های دين به عرصه روابط بین الملل را در پی داشته است. لذا ب

انديشمندان و نظريه پردازان روابط بین الملل بدون توجه به اين شاخص مهم از ارزش علمی 

 پايینی برخوردار خواهد بود.

 سیاست بین الملل، دين، کلیدواژه ها:

 مقدمه

يا  و گرفتن دين ناديده طور خاص وارد می شود به الملل بین روابطنقد مهمی که در حال حاضر به علوم اجتماعی در کل و 

امری بسیار مهم  المللبین مفهوم سازی دين در سیاست و روابط  اساس، اين بر. می باشد شدن سکوالريزه راهتقلیل آن در 

 بای که است که به غنای اين رشته می افزايد، خصوصا زمانی که به تحلیل اين مفهوم در عصر جهانی شدن بپردازيم، پديده ا

 نظامی فشارهای شمال، شده صنعتی کشورهای محلی، اقتصادهای کردن فروکش ها، تکنولوژی در نوآوری مانند مؤثری عوامل

 .است شده جهان و ها دولت اداره و حکمرانی فرآيند در اساسی و مهم تغییرات باعث ...و  سوم جهان بر ديگر ملل سیاسی و

يکی از مهمترين حوزه هايی که تحت تاثیر جهانی شدن تغییرات زيادی پیدا کرده و نقش آن در چند قرن اخیر کاهش پیدا 

کرده است، حوزه دين می باشد. اوج دوران حکمرانی دينی را می توان در قرون وسطی مشاهده نمود. در اين دوران حکومت 

نقش اصلی در روابط بین پادشاهی ها و  المللبین م بوده و در حوزه روابط دينی بر تمامی جنبه های زندگی انسان ها حاک
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امپراطوری ها را ايفا می کرد. نمونه بارز اين نقش می توان در جنگ های صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان و همچنین در 

تی که در طول قرن های گذشته تحت عالوه بر تغییرا جنگ های مذهبی بین کاتولیک ها و پروتستان ها در اروپا مشاهده کرد.

تاثیر انقالب های فکری و علمی از قبیل رنسانس، عصر روشنگری و انقالب صنعتی روی داد و باعث کم رنگ شدن نقش دين 

و حتی در حوزه سیاسی و در داخل کشورها شد، در عصر مدرن و در چند دهه اخیر تحول پرشتاب  المللبین در حوزه روابط 

جايگاه تضعیف  حوزه شده است. البته در مقابل فرايندنوان جهانی شدن باعث کم رنگ شدن نقش دين در اين ديگری تحت ع

از قبیل انقالب ايران، اخوان المسلمین در مصر، ظهور گروه های تندرو از قبیل ، جنبش هايی المللبین  دين در سیاست

 منظر از .ی ظهور کرده اندالمللبین در عرصه های سیاسی و دين  يگاهجايابی باز در جهتنیز وهابیون، طالبان، القاعده و داعش 

 ستا ممکن جامعه دو دقتصاا بین بطهرا يشافزا با بلکه ؛کند نمی تعديل را جهانی سیاست ترکیب نشد جهانی ن،يااگر قعوا

 ،معتقدند وهگر ينا.دنمو عايیاد چنین لتیدو منظا رهبادر انتو نمی تیکهرصو در د؛شو فرماحکم دو آن بین دیياز بستگیوا

 تعديل را ها لتدو بین سیاسی رتقد ء رزهند مبااتو نمی نشد جهانی و کنند می حفظ را نشادخو یها حاکمیت ها لتدو

 به ستا ممکن نشد جهانی.باشد شتهدا را اقو ازنتو همیتا يا زور از دهستفاا ایبر تهديد ورتضر نداتو نمی همچنین و کند

 تتبعا از و هدد ءتقاار را ها لتدو لمللیا بین سیاسی منظا نداتو نمی ماا ارد،گذ تأثیر معاجو همرروز ندگیز و فرهنگ د،قتصاا

 جهانی،ها اللیبر منظراز  .دنمو رهشاا انتو می جامعه هر خاص یها يژگیو فحذ و معاجو ينید و فرهنگی طختالا به آن

 .ننددا می جهانی سیاست تمد ل بلندنتقاا آورد ستد نپايا انبعنو را نشد جهانی نهاآ .دارد تیومتفا ربسیا تصوير يک نشد

 ندارمید رظهاا ها اللیبر .نددار يستزمحیط  و وریفنآ د،قتصاا نچو موضوعاتی به تأکید و بینند می را ملی منافع ها اللیبر

 لتیدو غیر یها نمازسا انيگرزبا و ها لتدو بین تعامل از بلکه ،کند نمی رظهو هاونیر انتو در فقط جهانی سیاست در نظم که

 که اعتقاد دارد منظا دازپر نظريه يک .کند می توجه جهانی دقتصاا یلگوهاا به جهانی منظا نظريه نیز نهايت در .دشو می منتج

 تصنعی ای هپديد نشد جهانی که معتقدند جهانی منظا دازانپر نظريه د.شو می تعیین طبقاتی یهاوتوسط نیر ها لتدو رفتار

 می لمللیا بین داری سرمايه توسعه از مرحله خرينآ انعنو به را نشد جهانی نهاآ .نیست نوينی هپديد يک و ستا ساختگی و

 یها بخش با جهانی دقتصاا .دنمو هداخو ديجاا را جهانی جديد سیاست که ستا سیعو نچنا آن دقتصاا لنتقاا هنحو. ننددا

 جهانی ،يگرد یسو از باشد. شتهدا يکیدنز ربسیا بطهرا لمللیا بین رتتجا و يیدارا يشافزا با نداتو می که دارد طتبای اريگرد

 همگونی چنین ،شد داده توضیح که گونه نهما و هاسترکشو نمیا يطاشر يکدنز همگونی یمعنا به تحقق رتصو در نشد

 از نجها پیشرفته یهارکشو. ستا همشاهد قابل نشد جهانی يندآفر از ندکیا نشانه 0991 ههد در حتی. اردند دجوو ای

 عملی و ینظر یها عرصه ن،شد جهانی يندآفر یباال سرعت بدلیل .ندا هشد رمتضر يا و مند هبهر تیومتفا کامأل یها سرنوشت

ملت ها به -شده و در اثر فشردگی زمان و مکان، حوزه های داخلی و خارجی دولتجه امو شگرفی تتحوال با یبشر تحیا

يکديگر گره خورده اند. يکی از مهمترين مصاديق اين بهم پیوستگی، رابطه میان دمکراسی در داخل و صلح در خارج از 

 ام های سیاسی کشورها است.مرزهای ملی با وجود تفاوت در اديان و نقش آنها درنظ

 ینظر جديد یگیر موضع زم استدر راستای بررسی جايگاه دين در سیاست بین الملل و در عرصه جهانی شدن حکمرانی، ال

 جهت يک در فقط پرسش يعنی ؛ندا دهکر ردبرخو گزينشی متغیر مثابه به دو ينا از امکد هر با انتحلیلگر غلبا. ارائه شود

 جهانی و يند بايد صخا نيااد و جهانی سیاست از ترکیبی نظريه يک ماا. ستا دهبو متمرکز برعکس( يا سیاست در ين)د

  .دبگیر نظر در يکديگر رکنا در و هم با را نشد
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 فرضیه اصلی پژوهش

های جدی مواجه نموده و باعث کم رنگ شدن چالش با را المللبین سیاست کارکرد دين در جهانی شدن حکمرانی نقش و

 جايگاه آن شده است.

 فرضیات فرعی پژوهش

 در جهان کاهش يافته است. کشورها همزمان با موج مدرنیسمدين در سیاست  کارکرد

 خود داشته باشند.در حوزه داخلی حکمرانی  یتغییرات بنیادين در شیوه هادولت ها برای حکمرانی جهانی بايد 

جايگاه دولت ها را منطبق با نیازهای  المللبینجهانی شدن حکمرانی بدون متزلزل ساختن جايگاه دين در سیاست  نظريه

  سازد. جامعه در حال جهانی شدن می

 چرایی حذف دین از روابط بین الملل

 روابط عمل و مطالعه متن از و رفته حاشیه به المللبین روابط در دين عمل، یحوزه در چه و تئوريک یحوزه در چه

 قرار المللبین روابط یحاشیه در اخیر هایسده طی که مفاهیمی است. البته در چند سال اخیر شده رانده و طرد الملل،بین

 قرار مستقلی متغیرهای یزمره در امروزه، نبودند، قائل المللبین نظام تغییر در هاآن برای نقشی معاصر، انديشمندان و داشتند

 است «دين» مفهوم مفاهیم، اين ترينبرجسته. هستند المللبین نظام ترتیبات در چشمگیر تغییراتی ايجاد صدد در که دارند

پس از معاهدات وستفاولی و شکل گیری دولت مدرن، امروزه  المللبین روابط مطالعاتی و عملیاتی فضای از «تبعید» از پس که

 :O’Petito and hatzopoulos, 3112) .است گرفته قرار آن مرکز به بازگشت فرآيند در و شده رها حاشیه از تا حدودی

5) 

 شناسی،معرفت باب در اصلی هایپرسش به که اندشده بنا خاصی فرانظری مبانی اساس بر هانظريه و هاپارادايم از يک هر 

 .دهندمی شکل خود محتوايی و ماهوی مسائل به ها،پاسخ همین اساس بر و دهندمی پاسخ شناسیروش و شناسیهستی

 دين یمقوله به نسبت که است شده ايجاد المللبین روابط تئوری بنای حوزه، سه همین اساس بر )01-03: 0231)مشیرزاده، 

 در ایعمده تغییر توانست روشنگری، عصر یفلسفه تأثیر تحت فرانظری مبانی یارائه دلیل به تئوری، اين. اندبوده توجهبی

 منابع ساير و کرد اعالم کافی شناخت حصول در را تجربه و ابزاری خرد ،«شناسیمعرفت» باب در. کند ايجاد اجتماعی علوم

 که دانست مادی واقعیتی صرفاً را جهان ،«شناسیهستی» باب در. دانست مردود را... و تأويل و تفسیر و وحی همچون شناخت

 موجود اومانیسم با. نیست آن شناخت به قادر انسان متافیزيک، وجود صورت در و است مادی امور همین شناخت به مأمور علم

 ابزار نیز شناسیروش در. بگیرد خود اختیار در را جهان آن، شناخت با بايستمی و شد هستی عالم محور انسان مکتب، اين در

 شناخت برای روش ترينبرجسته( رفتارگرايی) گرايیاثبات رو، اين از دانست؛ ابزاری عقل و تجربه و حس به محدود را شناخت

)سبحانی و  .شد اجتماعی علوم برای تنگناهايی بروز موجب اجتماعی علوم به طبیعی علوم از آن تعمیم که شد هستی عالم

 (0291امیدی، 

 ،"سکوالريسم" حداقلی خوانش در و "زدايیدين" حداکثری قرائت در: »که است شده گزاره اين تولید به منجر توجهیبی اين 

 روست اين از هم.« داشت قرار ـمارکسیستی و لیبرالیستی رئالیستی،ـ المللبین روابط پیرامون مختلف هاینظريه ثقل مرکز

 را دينی هاینزاع رويکرد، سه هر (Barnet, 3100: 92) .دارد اذعان المللبین روابط تئوری بودن سکوالر بر بارنِت مايکل که

 و متنازع هایموجوديت همکاریِ يافتن، برتری برای نزاع از ایجلوه و «گذشته دوران» از جامانده به آثاری یمثابه به
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 خصوصی ایمقوله عنوان به دين هاتئوری اين نگاه از (Khatzeneshtine, 3100, 045) .بینندمی طبقاتی تضاد هایپويايی

 نگويیم اگر) را آن و است همراه دين «ساختن امنیتی» با که است پساوستفالیايی تفکر داروام نگاه اين. شودمی گرفته نظر در

 .است کرده قلمداد شر و جنگ خشونت، نزاع، منابع از يکی عنوان به ،(عزيمت ینقطه عنوان به

. دارد مدرن المللبین روابط تاريخ در ريشه که وستفالیاست معاهده المللبین روابط از دين حذف داليلمهمترين  جمله از 

 ديگر، عبارت به. شودنمی گرفته نظر در المللبین سیاست از بخشی عنوان به ديگر دين که است اين وستفالیا اصلی یفرضیه

 حاکمیت دين بر المللبین روابط وستفالیايی نظم پس، آن از و شد معکوس وستفالیا از پس المللبین روابط مديريت فرآيند

 .بخشید پايان المللی،بین منازعات مرجع یمثابه به دين مشروعیت به وستفالیا یعهدنامه که گفت توانمی بنابراين. يافت

 یتاريخچه در فرابشری عناصر و مفاهیم اهمیت و دين نقش به نگاه بايستی عملی، یحوزه در دين نقش به بردن پی برای 

 با بشر که اجتماعی، هایحوزه ساير از متأثر امروزی المللبین روابط مدرن، دوران در اساس همین بر. داشت انسان مسائل حل

 از و است داشته موضوعات به المسائلیحل نگاه منطق اين با که چرا است؛ شده نهاده بنا سکوالريسم یپايه بر است، درگیر آن

 تاريخ برای که مبدأيی امروزه( 0233:01)روحانی،  .شد( سنتی) پیشامدرن یدوره به مربوط ایمقوله دين، که است حیث اين

 المللبین روابط تولد و ملی هایدولت ظهور موجب که وستفالیاست صلح یمعاهده گیرند،می نظر در مدرن الملل بین روابط

 ملی و قومی مخاصمات حل برای مدرن یدوره درونی تحوالت در بايد الملل،بین روابط از دين حذف برای بنابراين. شد مدرن

 فهم مقدمات، اين یجمله از. است مقدماتی نیازمند الملل،بین روابط در دين شدن رانده حاشیه به علل کشف. کرد کنکاش

 انتزاعی و فلسفی هایتحلیل از و شود بررسی خاص تاريخی یزمینه در بايستی که است «سکوالريسم و دين میان یرابطه»

 شده رانده حاشیه به توجه متن از داليلی، به دين،. يافت دست دو اين یرابطه از روشن فهمی به بتوان تا شود اجتناب محض

 که پیداست ناگفته البته. المللبین روابط و جهانی تحوالت تاريخ در ريشه هم و دارند فلسفی مباحث در ريشه هم که است

 .است کرده کمک مهم، اين به دارند، پیوند مدرنیزاسیون تئوری با غالباً که نیز المللبین روابط یرشته نظری تحوالت

  (0291)نوروزی، 

 و امنیتی معضالت با آن آمیختن برای تالش است، گرفته قرار المللبین روابط یحاشیه در مذهب که داليلی ترينمهم از يکی 

 مذهبی سمت به افراد ذهن آيد،می میان به... و تروريسم ترور، ناامنی، از صحبت که ایلحظه که ایگونه به است؛ سازناامن امر

 گرفته قرار آن روی پیش که است اساسی مشکالت از يکی مذهب کردن امنیتی همین. رودمی آفرين، خشونت امر علت بودن،

 اين مسئله الملل،بین روابط عمل یحوزه در چه و نظری یحوزه در چه دين، رفتن انزوا به مورد در اينکه نهايت در .است

   .دارند آن رفتن حاشیه به تمايل که هستند تأثیرگذار بازيگران اين بلکه است، داده دست از را خود کارکرد دين که نیست

  را می توان در موارد زير خالصه نمود: در حوزه عملی حاشیه رانده شدن دين در روابط بین المللبه طور کلی علل به 

 امر اين البته کنند؛می تعقیب المللیبین یصحنه در را سیاسی اهداف اغلب مذهبی هایسازمان: دين به ابزاری نگاه -0

 در اما باشد، مثبت جنوبی آفريقای در آپارتايد سقوط در کلیساها جهانی شورای حمايت مثل مواردی در است ممکن

 استفاده آن از اهدافشان یتوسعه برای بدبینانه دولتی گذارانسیاست و نهادها اين که است ابزاری نیز مواردی

 .کنندمی

 االهیاتی هایگزاره. است ذهنی واقعیت دين. است اجتماعی یپديده يک عنوان به دين: دين به شناختیجامعه نگاه -3

 هايیگزاره تمام ؛...و دارد اهمیت مذهب، کارکرد. هست ابژکتیويته با متفاوت و سوبژکتیو مذهب. هستند ذهن امر
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 به مذهب، به نگاه اين. هستند مذهب به نسبت پديدارشناسانه و کارکردگرايانه نگاهی یدهندهنشان شد، گفته که

 .بماند دور غربی المللبین روابط سازینظريه متن از تا شده سبب بینی،جهان یدهندهارائه نه و نهاد يک عنوان

 و شودمی مطرح گذارانسیاست توسط که مذهب از ملهم هایديدگاه: خشونت یآفريننده عنوان به مذهب -2

 به تواندمی خود ینوبه به که باشد دشوار هایسیاست بخشالهام بالقوه طور به تواندمی هاآن بر مبتنی هایسیاست

 اما .کند تشويق را آشتی و صلح تواندمی همچنین مذهب ديگر، سوی از. بینجامد جنگ جمله از المللیبین حوادث

 خشونت ايجاد عامل همین است، شده المللیبین خصوص به و اجتماعی مناسبات در مذهب نمود که چیزی آن

 مذهب، جايگاه از که مواردی آخرين از يکی. است شده تکرار کرات به تاريخ در که است ایمقوله امر اين. است

 بهره آن از عراق به خود مقدس یحمله برای بوش واکر جرج که است جمالتی است کرده توجیه را خشونت اعمال

 ایصحنه وارد را فعال يک که کندمی فراهم تعهدی و بینش مذهب» کندمی استدالل نیز ماير يورگن مارک. جست

: 0293)فاکس،  .«کندمی محکم را فعاالن حمايت اجتماع که کندمی مهیا ايدئولوژيکی چسب و کندمی خشونت از

015) 

 منازعات اما است، اندک بسیار مذهبی المللیبین هایجنگ شمار هرچند: محلی منازعات کردن مذهبی به تمايل -4

 .گذارندمی تأثیر المللیبین یصحنه بر متعدد طرق به منازعات اين. اندمشاهده قابل وفور به مذهبی آثار با محلی

 از برداریبهره دهند، جلوه مذهبی را آن ماهیت تا دارند تالش منازعات حامی هایگروه که داليلی از يکی )همان(

 منازعات، کردن مذهبی داليل از ديگر يکی. است آن شدن طوالنی از حمايت و کردن طوالنی برای موضوع اين

 وقتی است؛ المللیبین هایحمايت برای منازعه کردن المللیبین و ملی مرزهای از خارج به هاآن تسری برای تالش

 قومی و ملی مرزهای از فراتر که دارند وجود کیشانیهم زياد احتمال به آيد،می وجود به کشوری در مذهبی درگیری

 .باشند متخاصمان از حمايت صدد در

 پررنگ را مذهب نقش تا اندکرده تالش کمتر صلح، ايجاد در گذاران،سیاست: جنگ یبازدارنده عنوان به مذهب -5

 جنگ» چون واژگانی از مدام برند،می خشونت اعمال برای مذهب از هاآن که ایبهره دلیل به عکس بر و کنند

 از برخی نقش که کرد اشاره توانمی حتی. اندجسته بهره... و «نحس امپراتوری» ،«مقدس یحمله» ،«مقدس

 و هستند مذهبی موازين از برخاسته که دلیل اين به جنگ المللبین حقوق جمله از جنگ یبازدارنده نهادهای

 و است شناسانده جنگ بازدارنده يا جنگی نهاد عنوان به نخبگان نزد در را مذهب دارند، مذهبی هایريشه به استناد

 .صلح نهاد عنوان به نه

 گرفته قرار المللبین روابط یحاشیه در مذهب که داليلی ترينمهم از يکی: المللبین روابط در مذهب کردن امنیتی -6

 ناامنی، از صحبت که ایلحظه که ایگونه به است؛ سازناامن امر و امنیتی معضالت با آن آمیختن برای تالش است،

 امنیتی همین. رودمی آفرين، خشونت امر علت بودن، مذهبی سمت به افراد ذهن آيد،می میان به... و تروريسم ترور،

 .است گرفته قرار آن روی پیش که است اساسی مشکالت از يکی مذهب کردن

 جمله از سیاسی و اجتماعی هایپديده و نهادها یهمه مدرنیته: سکوالر نهادهای توسط اجتماعی نظم کاریدست -1

 زوال به منجر مدرنیته که کنند بینیپیش اجتماعی دانشمندان بیشتر تا شد سبب همین. ساخت متأثر را مذهب

 نیز سکوالر هایارزش بر مبتنی که است سکوالر نظم يک وستفالی نظم که داشت توجه بايد. شد خواهد مذهب

 (0293)حیران نیا،  .کندمی تضمین را سیاست و دولت نهاد از دين نهاد جدايی نظم اين. است يافته ابتناء
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دانشگاه و انديشه نیز تفکر سکوالر از سلطه بالمنازعی در چند قرن اخیر برخوردار بوده است که مهمترين علل آن را  در حوزه

 می توان در موارد زير خالصه نمود:

 مذهبی سازینظريه بسط راه سر بر مانعی که محلی، شرايط ترينمهم از يکی: سکوالر پردازیتئوری نهادی شرايط -0

 از منظور. است نهادی شرايط است، شده المللبین روابط غربی هاینظريه تفوق عامل و شده المللبین روابط برای

 که است کسانی فکری هایويژگی و ایحرفه زندگی ساختار کار، حجم منابع، تأمین به مربوط امور نهادی، شرايط

 ایحرفه زندگی ساختار غرب، علمی محافل در. داشت را علمی یحوزه در پردازینظريه انتظار هاآن از توانمی

 .کنید کسب درجه ارتقای توانیدنمی کردن، پژوهش بدون: کندمی تشويق را[ سکوالرـغربی] پژوهش دانشوران،

 بسترساز نهادی شرايط زيرا شودمی بازتولید و تولید سکوالری ینظريه رشد غرب در (53: 0239)بوزان و آکاريا، 

 .افتدنمی اتفاقی چنین غربی غیر کشورهای در اام است؛ امری چنین

 در مذهب نقش شدن گرفته ناديده که رسدمی نظر به: المللبین روابط هاینظريه توسط دين شدن گرفته ناديده -3

 که باشد غربی متفکران یفرضیه اين و المللبین روابط دانش بر غربی یمدرنیته تسلط از ناشی الملل،بین روابط

 به ،«مورگنتا. جی هانس. »است شده توجه قابل اجتماعی و سیاسی نیروی يک عنوان به مذهب زوال سبب مدرنیته

 در علمی، غیر یمقوله يک عنوان به توانمی را دين که است معتقد الملل،بین روابط یرشته بزرگان از يکی عنوان

 (Fox and Sandler, 3114) .گرفت ناديده المللبین سیاست هایتحلیل

 به دين تأثیرگذاری عدم بر مبتنی المللبین روابط سکوالر هاینظريه یکلیه مفروض و مبنا که داشت توجه بايد

 دين اهمیتیبی بر المللبین روابط خردگرای جريان هاینظريه. سازدمی باطل و نقض را المللیبین نتايج و تحوالت

 قالب در انگارها و هاايده ها،ارزش برای تکوينی نقش بر بودن قائل علت به انگاریسازه ینظريه. دارند تأکید

 بر تأکید یواسطه به اما دارند، اگرچه را المللبین روابط در دين نقش تبیین نظری امکان غیرمادی ساختارهای

 و استعاليی نهادهای و ساختارها تبیین به قادر انسانی، اجتماع و بشر دست ساخته غیرمادی و اجتماعی ساختارهای

 در دين برای جايگاهی و نقش خود، مادی شناسیهستی به توجه با نیز، مارکسیستی هانظريه. نیست الهی

 و روشنگری یپروژه نقد رغم علی هم، فرانکفورت مکتب انتقادی ینظريه. نیستند قائل المللیبین هایپديده

 جدايی به قائل و دارد سکوالر ماهیتی فناوری، و تجربی علم ابزاری، عقل طريق از بشر هایآرمان تأمین در مدرنیته

 سکوالريست حد، از بیش الملل،بین روابط هاینظريه ديگر مانند نیز مدرنیسم پست. است المللیبین سیاست از دين

 مفروض و مبنا که داشت توجه بايد مجموع، در .دارد امید و باور سنتی و الهی مذاهب نقش رفتن بین از به و است

 و نقض را المللیبین نتايج و تحوالت به دين تأثیرگذاری عدم بر مبتنی المللبین روابط سکوالر هاینظريه یکلیه

 .نیستند قائل المللیبین سیاست در دين برای کنندهتعیین نقش ها،نظريه اين از يک هیچ چون سازد؛می باطل

 (0293)حیران نیا، 

 علمی هایروش که است آن بر نظر را المللبین روابط پردازاننظريه: عالی ینمونه عنوان به سکوالريزاسیون ینظريه -2

 بین نزاع در )همان( .کندمی خارج اجتماعی علوم یگردونه از کامالً را دين مسلط، پارادايم عنوان به سکوالريسم، و

 بهبود در آزمايش و مشاهده تجربه، عقل، یواسطه به را هايشتوانايی علم بود، رنسانس از برخاسته که علم، و دين

 پرستیموهوم ماندگی،عقب با کلی طور به دين نتیجه، در. آمد بیرون پیروز ماراتن اين از و کرد ثابت زندگی وضعیت

 پیشرفت و آزادی عقالنیت، با کردمی انکار را دين دنیوی امور در مداخله که سکوالريسم و خورد پیوند رویواپس و

: 0239)امیدی و زارع،  .شد تبديل غیردينی گفتمانی به مسلط گفتمان پس، آن از دلیل، همین به. يافت ارتباط
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 در سکوالريزم. کند پیدا انسانی علوم در پارادايمیک موقعیت يک توانست سکوالريسم رفته،رفته بنابراين، (014

 تدوين و المللیبین امور یاداره در کنندهتعیین عامل يک عنوان به دين آفرينینقش عدم معنای به المللبین روابط

 چون غیرمذهبی مقاصد و اهداف پیگیری از عبارت نیز المللبین روابط شدن سکوالر. است خارجی سیاست اجرای و

 و حفظ برای تالش عدم و مذهبی هایانگیزه به توجه بدون اقتصادی یتوسعه و ثبات صلح، ثروت، امنیت، قدرت،

 .است مذهب ترويج

 در ناتوانی و دين انزوای در شدهغربی مسیحیت ضعف از بايستی البته: بشر علمی نیازهای تأمین در مسیحیت ناتوانی -4

. کرد ياد نیز شد سکوالريسم عزيمت ینقطه که مهم عامل عنوان به نیز بشر اجتماعی و علمی نیازهای به گويیپاسخ

 .آمد وجود به کلیسا و علم میان عمیقی شکاف وسطی، قرون در دينی مراجع خواهیتمامیت یواسطه به

 روابط مهم هاینظريه بیشتر در: المللبین روابط در هاخوب نبود برای مذهب کردن متهم برای پردازاننظريه تالش -5

 و خاص انکار يک در داریجانب اين. است مذهبی ضد داریجانب يک یبرگیرنده در روندها و هاانديشه الملل،بین

 تلقی مهم که دهدمی تجلی هايیپديده آن فهرست در را مذهب نبود عوض در. يابدنمی تجلی مذهب مهم آشکار

 (015: 0293)فاکس،  .شوندمی

 علوم هایشاخه تمامی مانند الملل،بین روابط هایتئوری: مذهب انکار در المللبین روابط بر اجتماعی علوم تفوق -6

 روابط علم حقیقت، در. اندنداده قرار جدی توجه مورد را مذهب نقش سکوالريسم، و مدرنیته تأثیر تحت اجتماعی،

 توانمی جرئت به که حدی تا است، زده دور را آن و گرفته ناديده را مذهب اجتماعی، علوم ساير از بیش الملل،بین

 بسیار اند،داده قرار توجه مورد مستقیماً المللبین روابط در را مذهب نقش که کسانی تعداد اواخر، اين تا گفت

 (014: 0239)امیدی و زارع،  .بودند محدود

 اصلی یثمره. شد آغاز رنسانس ظهور و روشنگری عصر از دين و علم جدايی آلودشتاب روند: بديهی امر مذهب رد -1

 تولد که دلیل اين به. شد اجتماعی شئون ديگر در سکوالريسم آن از بعد و علمی سکوالريسم به منجر دو اين جدايی

 شود؛می مربوط بعد سال 211 به هست، هم متنوعی نظريات حاوی که علمی، یرشته يک عنوان به المللبین روابط

 .است شده بديهی امری به تبديل علمی، یحوزه در آن طرد و مذهب که زمانی به

 يک است، زوال به رو مذهب که فرضیه اين که آنجا از واقع، در: اجتماعی علم ترينغربی المللبین روابط ینظريه -3

 مذهب شدن گرفته ناديده بنابراين، است؛ اجتماعی علوم ترينغربی تقريباً المللبین روابط علم و است غربی یايده

 .است تررايج علوم ساير به نسبت المللبین روابط علم در

 هرچند و بسیار شواهد وجود با: ملی امنیت ناقض عنوان به مذهب الملل؛بین روابط بر ملی امنیت هاینظريه تسلط -9

 شدن گرفته ناديده برای توانمی که را علتی المللی،بین یمشخصه با سیستمی در مذهب سیاسی توان از غیرغربی

 هایتئوری ويژه به غربی، المللبین روابط هایتئوری اکثر که است اين کرد ذکر المللبین روابط علم در مذهب

 اين به و است يافته استنتاج است، سرد جنگ در متمرکز که ملی، امنیت هایتئوری از يی،آمريکا المللبین روابط

  .است رفته حاشیه به بنابراين است، شده شناخته ملی ناامنی عامل مذهب که دلیل

 بازگشت دین به عرصه روابط بین الملل

 شاکمن که گونه همان. دارد ريسمسکوال و ندي رابطه تحلیل با تنگاتنگی ارتباط بین الملل، روابط عرصه به دين بازگشت فهم

 ذفح علت نه که شود می موجب تاريحی بستر در ريسمسکوال و دين هرابط فهم عدم کنند می بیان هاوس واتر کاري و هورد

 سکاک هاروی ،لمثا برای .دهیم ارائه ريسمالسکو و دين هطراب يندهآ از روشنی یینتب بتوانیم نه و کنیم فهم خوبی هب را ندي
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 اين از المللی بین روابط نآ عتب به و اجتماعی، حیات عرصه به دين بازگشت باب در هايش تحلیل در که است کسانی جمله از

 دين به کتمس هک دکر حمطر هگون ناي 0965 الس در رالسکو شهر نام به خودش کسیالک متن در او. است برخوردار مشکل

 برای نهاآ کند، نمی دوا را دردی گردد می بر دوباره ، کمتافیزي و ندي روزی هک دامی ناي با یحیتمس متافیزيک ایه هنسخ يا

 .شويم قغر رسکوال شهر جديد دنیای در و سازيم رها را خودمان توانیم می ما که معناست بدان اين و اند شده ناپديد همیشه

 (031-021: 0291)نوروزی فیروز، 

 فراهم بايستی ريسمسکوال برای یپاسخ هچ ود،ش ورداربرخ یمحسوس درش از دين يافته، توسعه جوامع در اگر ،لحا اين با

 اين نمودن رسکوال که است شده شمرده بر جوامع در پیشرفت مانع مهمترين دين، مدرنیزاسیون، تئوری اساس بر زيرا ساخت؛

 به غربی کشورهاییابی دست رغم علی که شاهديم امروزه مفروضه، اين فبرخال اما. است شده نهاآ پیشرفت بسب جوامع

 روندی با که گفت می توان صورت هر در. باشیم می مواجه اعیاجتم و دیفر حسط در دين به بازگشت نوعی با مادی پیشرفت

 نه ای آينده در که باشد پیشبینی قابل شايد است، گرفته خود به امروزی بین المللی جوامع و اجتماعی عرصه در دين که

 و مدرنیزاسیون پیش فرضهای و تئوريها از بسیاری و گردد تبديل بین الملل روابط دهنده شکل عنوان به دين چندان دور

 )همان(. گرفت خواهند قرار طرد و اشکال مورد سکوالريزاسیون

 جهانی عرصه در گرايی دين که از پرداختن به دين پرهیز داشته است، فرايندبرخالف تصورات و پیش بینی های جريان اصلی 

 يا دين جهانی احیای چون تعبیرهايی از گاه آن، توصیف در که نحوی به است؛ داشته پرشتابی سیر اخیر، های دهه طی

 مورد در. است شده مشاهده جهان سرتاسر در دين، به نوين گرايش های نشانه. است شده استفاده دينی های سنت رنسانس

 به خود پیروان نگاه که اديان درونی های پتانسیل بر عالوه. است مطرح مختلفی مباحث گرايی، دين اين محرک های ريشه

 خیزش در مقطعی، شرايط و عوامل برخی شوند، موجود وضع از انتقاد محرک توانند می و است داده قرار تأثیر تحت را اطراف

 ـ اجتماعی و سیاسی اقتصادی، مختلف ابعاد در ـ شدن جهانی مقطعی، عوامل رأس در .اند داشته بنیادين نقش گرايی دين

 نظیری کم های فرصت و امکانات دينی، های ارزش و ها سنت آينده مورد در گرايان دين نگرانی تشديد ضمن که دارد قرار

 .است آورده فراهم آنها فعالیت توسعه برای

 چند در است، بوده الملل بین روابط و سیاست صحنه از دين حذف دنبال به اخیر قرن چند طول در که جريانی کنار لذا در

 عرصه به محدود تنها اخیر، های دهه در بازگشت اين البته. است گرفته شکل جريان اين برضد هايی جنبش اخیر دهه

. است داده نشان را خود آثار بشر حیات مختلف ابعاد در که بوده فراگیر روندی بلکه است، نبوده الملل بین روابط و سیاست

 اين در. دارد بارزی سیاسی و اجتماعی های جلوه بلکه نیست، انسان زندگی خصوصی و فردی ابعاد به محدود اخیر، گرايی دين

 طرز به سیاست، عرصه در جمله از بشر، زندگی به دهی جهت در دينی های گفتمان و ها رويه شعائر، اعتقادات، نقش روند،

 سازمان و سیاسی احزاب غیردولتی، های گروه و ها شبکه فعالیت در را آنها برآيند که نحوی به است؛ شده پررنگ محسوسی

 .ديد توان می رسمی، يا غیررسمی های

 الملل بین روابط مطالعات در آنچه اما است، داشته مختلفی های جلوه و نبوده محدود خاصی مذهب و دين به اخیر گرايی دين

 نقد الملل بین روابط در موجود نظم آن، چارچوب در که است گرايی دين سیاسی های جلوه بوده، برخوردار ويژه اهمیتی از

 ها چالش تشديد آن، و داشته مهم پیامد يک الملل، بین روابط در گرايی دين توسعه. شود می کشیده چالش به يا و شود می

 را الملل بین روابط تئوری ايجابی، و سلبی شکل دو به چالش اين. است الملل بین روابط تئوری مسلط و اصلی جريان علیه

 معرفت و شناختی هستی های چارچوب به شدن محدود از الملل، بین روابط تئوری سلبی، لحاظ به. دهد می قرار تأثیر تحت
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 بین روابط تئوری نیز ايجابی لحاظ به .شود می تضعیف آن شناخت و فهم قابلیت چراکه گردد؛ می منع مدرنیته شناختی

 بین روابط عرصه در گرايی دين پیام. يابد می سوق فرامدرن شناختی معرفت و شناختی هستی های حوزه سمت به الملل،

 الملل بین روابط شناخت راه معتبرترين بشر، زندگی به معنابخشی و شناخت عالیِ مرجع يک مقام در دين که است اين الملل،

 .است آرمانی و مطلوب المللی بین نظم ايجاد راهنمای بهترين و

 نیروهای آن، در که عصری کند؛ می توصیف جهانی عصر در «دين بازسازی» اصطالح با را دينی احیای نوين روند واثنو، رابرت

 بین و داخلی سیاست در فرهنگی تحول زمینه جمعی صورت به شدن، جهانی تأثیر تحت ساز، تحول اجتماعی و فرهنگی

 کشیده چالش به را دين درباره مدرن های مفروضه از بسیاری وضع، اين (Wuthnow, 0933) .سازند می فراهم را المللی

 نیاز نظیر مهمی داليل با بلکه نیست، جهل و پرستی موهوم گرايی، خرافه مثابه به بودن دار دين ديگر شرايط، اين در. است

 به محدود جغرافیايی لحاظ به اخیر، دوره در دين احیای و همچنین بازگشت .شود می توجیه زندگی در معنا به انسان جدی

 يافته تحقق آمريکا و آفريقا خاورمیانه مرکزی، آسیای شرقی، آسیای جمله از مختلف، مناطق در بلکه نیست؛ خاصی مکان

نمونه بارز اين مثال را می  .شود نمی مشاهده گرايی دين با توسعه و مدرنیزاسیون بین مشخصی ارتباط فرايند، اين در. است

توان شمار زياد افراد مذهبی که از کشورهای اروپای غربی و يا ديگر کشورهای توسعه يافته به گروه های تروريستی از قبیل 

 داعش می پیوندند، دانست.

تواند دهد که چگونه دين میو نشان می پرداختهالمللی آفرينی دينی در سطح بینبه بررسی ارتقای نقشاريک او هانسون نیز 

های آفرينی و تأثیر بدون محدوديتمنبع مهمی برای ارتقای مشروعیت اين دسته از بازيگران محسوب شود. البته اين نقش

دين اينکه وی در کتاب ها نیز پرداخت. به ويژه و تنگناها و چالشها باشد که بايد به بررسی اين محدوديتمربوط به خود نمی

و  داده استمطالعه خوبی در مورد ارتباط متقابل دين و سیاست انجام  (0239و سیاست در نظام بین الملل معاصر )

آمريکای التین خاورمیانه و اروپا  با جزئیات در مناطق مختلف جغرافیايی دنیا مانند آسیا،را های آن ها و تأثیرپذيریتأثیرگذاری

های مثبت و منفی است که در آفرينی دينی در عرصه سیاست دارای جنبهمعتقد است که نقشهانسون نشان داده شده است. 

دهد. فرضیه کتاب اين است که اگر چه قرار می های مختلف ايده خود را مورد بحث و استداللاين راستا با ارايه نمونه

های های سی ساله در دنیا متداول شد اما، امروزه احیای حرکت( و جنگ0603-0643سکوالريسم غربی بعد از وستفالی )

قرن دينی را به نوعی در دنیا شاهد هستیم که از ابعاد آن تساهل دينی و گفتگوی بین اديان است. رهبران سیاسی و دينی در 

سته هستند. نخبگان غربی چندان آماده بناپذيری به يکديگر واهايشان به طور اجتنابها و شکستبیست ويکم در موفقیت

های سکوالر هستند. اين در حالی است که رهبری چنین دنیايی با چنین شرايطی نیستند چرا که آنها دارای آموزش و ذهنیات

 (0239)هانسون،  .شوندوناگون اجتماعی، زيست محیطی، دينی و سیاسی منجر میهای گسی نیز به بحرانامنظامهای ای

معتقدند که دين الهی، به دلیل موفقیت مؤلفه های علمی و تجربی از محدوده تکامل زمانی خارج  نیز برخی از جامعه شناسان

و بسته جامعه را به عنوان کج روی  شده و اکنون دوره تسلط علم فرا رسیده است. آنها رهايی انسان از موقعیت های تنگ

کنند. همچنین انسان بايد از  اجتماعی ـ سیاسی محکوم کرده اند و روح جمعی را به جای روح خدا يا خلیفه او، جايگزين می

برند  آگاهی تحريف يافته خود فراغت يابد، زيرا دين دستاورد تضاد طبقاتی است. برخی ديگر نیز که از روش تفسیری بهره می

با مردود دانستن وجوه آرمانی ناخداگرايی و  عواملگرايی متفکران پیشین، انديشه رهايی انسان را مورد بررسی قرار داده اند ،اما 

درعین حال توجهی به مسائل مربوط به نقش دين در جامعه به ويژه ابعاد پیشرفتی آن مانند انديشه خدا، و تأثیر ايمان به او 

اند. اين تفکر مبنای اساسی نظريه سکوالريستی غرب، طی چهار قرن گذشته بوده است، اما از اوايل  در جهان اجتماعی نداشته
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کاران راست مذهبی در  میالدی به دلیل گسترش نقش دين در عرصه عمومی و افزايش تأثیر سیاسی  محافظه 0931دهه 

ديل و به عنوان مکانیزم ورود به عصر پسامدرن به کار اياالت متحده، و راديکال های راست کشورهايی مانند هند و اسرائیل، تع

 (004: 0292)قربانی شیخ نشین، گرفته شد. 

 سعودی، عربستان مثل پردرآمدی کشورهای و التین آمريکای و آسیا مثل نوظهور اقتصادهای از برخی در گرايی دين جريان

 کشور در گرايی دين پديده همچنین .ندارد وجود گرايیدين و رفاه توسعه افزايش بین معکوسی ارتباط که دهد می نشان

 جدی مانع نیز سیاسی توسعه بلکه اقتصادی، توسعه تنها نه که دهد می نشان متحده، اياالت يعنی جهان، برتر اقتصاد و مدرن

موفقیت انقالب دين يا به عبارتی بهتر سازمان دينی،  مهم ترين عامل مؤثر در  (Thomas, 3115: 31) .نیست گرايی دين

، برزيل در اواسط دهه 0911میالدی، انقالب اسالمی ايران در اواخر دهه  0911 هايی مانند اسپانیا و پرتغال در اواسط دهه

 0961قرن بیستم بوده است. در اسپانیا، زمان فرانسیس فرانکو، کلیسا از اواخر دهه  0991و لهستان در اوايل دهه  0931

های کارگری و مشاغل   رالی در پیش گرفت و خواستار اجرای انتخابات عادالنه در داخل اتحاديهمیالدی، سیاست های لیب

همزمان جريان . نیز کلیسا با سیاست های فرانکو مخالفت و پناهگاه اصلی مخالفان شد 0911ای شد. در اوايل دهه  حرفه

ضرورت محدوديت صالحیت های پادشاه و افزايش اختیارات دموکراتیک مسیحی مالکیت قانونی اسپانیا را بر عهده گرفت، و بر 

، کلیسا از طريق همکاری با نظامیان حاکم، 0914ر پرتغال بعد از سقوط نظام آنتونیو ساالزار در سال . دپارلمان پافشاری کرد

بود؛ به گونه ای که در ايران، دين پاشنه آشیل انقالب  نقش عمده ای در اداره روند تحول دموکراتیک آن کشور ايفا کرد.

ترين حامی  کند. کلیسای کاتولیک در برزيل، اصلی ياد می «انقالب دينی در عصر مدرن»میشل فوکو فرانسوی از آن با عنوان 

رهبری تحول دموکراتیک را بر عهده داشت. در لهستان نیز کلیسا،  0931رفت و در اواسط دهه  حزب کارگر چپ به شمار می

که دموکراتیزاسیون لهستان را « جنبش همبستگی»کشاورزان و کارگران تبديل شده بود و عالوه بر آن از  به پناهگاه اعتصابات

 (005: 0292)قربانی شیخ نشین،  کرد، حمايت به عمل آورد. میالدی هدايت می 0991در دهه 

ده ای داشته است. امروزه نیز  مريکای التین نقش عمآاروپايی و  کشورهایدين در بسیاری از در چند دهه اخیز بنابراين، 

رفت، مسجد در جنبش های انقالبی اخیر  همانگونه که کلیسا پايگاه سازمان دهی و بسیج تظاهرکنندگان به شمار می

کشورهای عربی، مقر اصلی مخالفان نظام های حاکم و بسیج کننده نیروهای انقالبی بود؛ در واقع، مراد از تأکید بر نقش مسجد 

، همانند ديدگاه برخی روشنفکران عرب نیست، «تئوکراتیک»تأسیس دولت دينی يا سیستم حکومتی  ای عربی،در انقالب ه

بلکه اساساً توجه به بديل های عملی آن برای جامعه مدنی از جمله احزاب، سازمان ها و جنبش های اجتماعی است. در اين 

 صدد تقويت ارزش های آزادی و دموکراسی مورد توجه قرار می در چهارچوب، دين به عنوان نیروی نمادين و ارزشی بسیج گر،

 )همان( گیرد.

 ها شبکه ها، گروه اسالم، جهان در فقط اخیر، های دهه طی. دارد آشکارتری های جلوه الملل بین روابط عرصه در گرايی دين

 ـ اسالمی گیری جهت الملل، بین روابط عرصه در هايشان فعالیت و مطالبات که اند گرفته شکل مختلفی های سازمان و

 در بود، غالب الملل بین سیاست جوّ بر شرق و غرب ايدئولوژيک ـ سیاسی تقابل سرد، جنگ دوره در که حالی در. دارد سیاسی

 اسالم های جنبش. است گرفته قرار راديکال گرايی اسالم نام به ديگری مهم چالش برابر در غرب سرد، جنگ از پس دوره

 اساسی تغییرات خواستار و موجود المللیِ بین نظم مخالف که اند شده تبديل غرب برای چالش به حیث اين از راديکال، گرای

 عقالنی با سیاسی و اقتصادی توسعه و رشد که است مدرن مهم مفروضه اين تزلزل از حاکی وضعیتی، چنین .هستند آن در

 .گردد می دين جايگاه شدن کشیده حاشیه به و تضعیف موجب بشر، حیات کردن
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. بود گرفته قرار بحث موضوع مختلف، های صورت به تر پیش الملل، بین روابط عرصه در اديان پیروان رويارويی احتمال مسئله

 عصر در گرايی دين گسترش به اشاره ضمن که شد مطرح متنوعی مباحث 0991 دهه اوايل در سرد، جنگ خاتمه از پس

 برخورد» درباره هانتینگتون ساموئل تئوری. کرد می تأکید مختلف اديان پیروان مناسبات آمیز منازعه آينده بر شدن، جهانی

 از پس جهان در تمدنی هويت فزاينده اهمیت بر تأکید ضمن هانتینگتون .است مباحث اين ترين پرآوازه از يکی «ها تمدن

 و فرهنگ در تفاوت جديد، شرايط در وی، نظر به .است قائل تمدنی تمايزات در دين و فرهنگ برای ای ويژه نقش سرد، جنگ

 با مقابله و دين احیای واقعیت به اشاره ضمن او. کند می عمل ها سیاست بین تفاوت در مهم عاملی جايگاه در دين،

 :Huntington, 0992) .کند می تأکید آنها میان نزاع و هويتی تمايزات در دين اساسی نقش بر نو، عصر در سکوالريزاسیون

35-39) 

 دين مجدد تقويت همان دارد، اساسی اهمیت اينجا در آنچه داشته، همراه به گرايی دين رشد که مسائلی و منازعات از جدا

 بنیادگرايانه گیری جهت زيادی حد تا نوين گرايی دين اينکه ديگر جالب نکته. است حکمرانی شدن جهانی عصر در گرايی

 دينی های ارزش و اصول کارگیری به درصدد که است سیاسی ـ دينی حرکت و طرح نوعی دينی بنیادگرايی. است داشته

 عصر در دينی بنیادگرايی جوشش .است جامعه معنوی و مادی مجدد امور ساماندهی برای دين، آن مقدس متون از برگرفته

 بود اين ناظران از بسیاری بینی پیش چراکه است؛ داشته پی در را مدرنیته سکوالر هواداران و متفکران حیرت شدن، جهانی

 کشورهای از بسیاری در. باشد داشته دنبال به را دينی بنیادگرايی بیشتر هرچه تضعیف گرايی، عقل تقويت با شدن جهانی که

. هستند خود اجتماعی محیط بر اثرگذاری درصدد کرده، قوا تجديد دينی های جنبش که رسد می نظر به چنین جهان،

 انحطاط از را جامعه تواند می و دارد سیاست و قانون با ناگسستنی پیوندی دين، که است استوار باور اين بر دينی بنیادگرايی

 از فراتر اخیر، های دهه در گرايی دين که الزم به ذکر است (395-393: 0232)هی وود،  .دهد نجات مدرن اخالقی و فکری

 امور به ساماندهی ضرورتاً نه هدفش که بوده الحادی تفکر برابر در تدافعی واکنشی موارد، برخی در و بنیادگرايانه های حرکت

 مهم عوامل از يکی گرايی دين 0931 دهه در. است بوده فردی معنايی نیازهای ارضای اول، درجه در بلکه سیاسی، و اجتماعی

 نمايان خوبی به لهستان انقالب در گرايش اين. رفت می شمار به مسکو الحادی گرايی مطلق به شوروی اقمار جوامع اعتراضات

 هم ويژه، به. داد نشان را مدرن جهان در روم کاتولیک کلیسای قدرت شرقی، اروپای و لهستان در کمونیسم فروپاشی .گرديد

 (Thomas, 3115: 2-1) .بود  دوم پل ژان پاپ دينی های آموزه قوی تأثیر تحت کمونیسم، برابر در ها لهستانی بستگی

 رو، ازاين. داشت جريان نیز آن نشین مسلمان مناطق جمله از شرق، بلوک مناطق ساير در شوروی، ستیزی دين از نارضايتی

 پساکمونیستی، جوامع در گرايی دين هرچند يافت؛ رونق شرق بلوک جوامع دينی نهادهای شوروی، اتحاد فروپاشی از پس

 .است داشته کمتری نسبتاً سیاسی نمودهای

: کنند می ويژه توجه متغیرها از مجموعه دو به الملل، بین روابط در گرايی دين رشد عوامل و علل بررسی در محققان

 ضرورت که دارد اشاره دين ذاتی و درونی های پتانسیل به اصل در ثابت، متغیرهای. مقطعی متغیرهای و ثابت متغیرهای

 ای ويژه شرايط مقطعی، متغیرهای اما. کند می ايجاب را سیاسی ـ اجتماعی امور در دينی های دستورالعمل و قواعد دخالت

 در. شوند می سیاسی گرايی دين تحريک موجب کرده، ظهور خاصی اجتماعی تحوالت تأثیر تحت و زمان طول در که هستند

 طی الملل بین روابط در گرايی دين تقويت تبیین در چرا که برخوردارند؛ ای ويژه اهمیت از مقطعی متغیرهای مبحث، اين

 موجود وضع تغییر برای مختلف اديان که ثابتی نسبتاً هنجارهای و ها آرمان. دارند ای کننده تعیین نقش اخیر، های دهه

 متغیرهای نقش که اينجاست انجامد، نمی موجود نامطلوب وضع علیه انقالبی حرکت يک به خود، خودی به معموالً دارند،
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 چنین اهمیت توانیم می الملل، بین روابط در نوين گرايی دين اجتماعی های ريشه در تأمل با. يابد می اهمیت مقطعی

 .کنیم درک را متغیرهايی

 عمل الملل بین روابط در اخیر گرايی دين در دخیل مقطعی متغیرهای جوهر مثابه به که ای پديده ترين مهم و ترين بنیادی

 به که است نوينی تحوالت از تر طوالنی بسیار مدرنیزاسیون، و جهانی پیشینه البته. است مدرنیزاسیون و جهانی شدن کرده،

 ای ويژه شرايط با جهانی شدن اخیر، های دهه در اما اند، شده مشهور الملل بین روابط در گرايی دين و دين جهانی احیای

 :جمله از. است بوده مؤثر بسیار گرايی دين خیزش در که شده همراه

 احتمال درباره نگرانی و خاطر آشفتگی نوعی بروز موجب غربی مدرن استانداردهای با شدن جهانی فرايند توسعه -0

 تجربه .است ساخته فراهم را گرايانه دين های واکنش زمینه و شده سنتی هنجارهای و ها ارزش حذف و اضمحالل

 زندگی های سبک تخريب با مدرن، هنجارهای و ها ارزش توسعه چراکه افزايد؛ می نگرانی اين بر گذشته عملی

 های گروه دينی، نهادهای و دين تضعیف با سکوالريزاسیون. است بوده همراه اخالقیات و دينی های ارزش سنتی،

 بعضاً که است هايی واکنش محرک نگرانی، و ترس همین و سازد می مواجه هويت بحران از نگرانی نوعی با را دينی

 گیرد؛ می خود به بار خشونت شکل

 برخی اند، شده مواجه شکست با مدرنیزاسیون به مربوط های تالش سوم، جهان مناطق از بسیاری در که آنجا از -3

 بوده، ناهمخوان آنها جامعه شرايط با غربی سکوالر های ايدئولوژی که استدالل اين با گرا دين منتقد های گروه

 بر غالباً ها گروه اين. اند کرده دفاع دينی های ارزش مشروعیت از و کشیده چالش به را غربی سبک به مدرنیزاسیون

 انحطاط موجب نیز شدن غربی و است شدن غربی همان واقع در امروزی، رايج سبک به مدرنیزاسیون که اند بوده آن

 بود؛ خواهد شکست و

 اين و يابد گسترش دينی و دولتی نهادهای از مجموعه دو هر نفوذ قلمرو شده باعث شدن، جهانی و مدرنیزاسیون -2

 و دولتی نهادهای اختیار در مدرنیته که امکاناتی و ابزارها. گردد منجر برخورد و رقابت به موارد بسیاری در گسترش

 در که دينی فعاالن برای خصوص به موضوع، اين. است شده نفوذطلبانه های فعالیت تسهیل موجب داده، قرار دينی

 برای. دارد ای ويژه اهمیت کنند، می احساس دينی های ارزش و اصول از دفاع برای سنگینی رسالت مدرن عصر

 و مديريت توان دينی، فعاالن آگاهی سطح افزايش ضمن جمعی، های رسانه و ارتباطی های تکنولوژی مثال،

 است؛ کرده تقويت دولتی نهادهای با رقابت در را آنها سازماندهی

 های سیستم اينکه به توجه با. است شده تقويت گرا مردم مدرن نهادهای مجرای از گرايی، دين جوامع، برخی در -4

 های بخش تقويت و اندام عرض برای مناسبی بستر اند، کرده مجاز را سیاست در عمومی مشارکت مدرن، سیاسی

 نهادهای ديگر، عبارت به. است شده گرايی دين جريان بازتولید موجب ها، بخش اين تقويت و گرديده فراهم دينی

 اند؛ گرفته قرار گرا دين های جريان خدمت در مدرن سیاسی

 های گروه برای را امکان اين زمانی، و مکانی موانع کاهش با شدن، جهانی عصر در مدرن ارتباطی های تکنولوژی -5

 گونه اين. دهند اشاعه تر آسان بسیار المللی، بین های رسانه طريق از را خود عقايد و افکار که اند کرده ايجاد دينی

 است ممکن و افزايد می دينی های گروه مختلف های دغدغه از جهانی آگاهی بر طبیعی طور به تبلیغی های فعالیت

 فراهم دينی اجتماعی های شبکه گسترش برای تری مناسب زمینه همچنین جمعی، های رسانه. کند تقويت را آنها

 (Fox, 3114: 03-04) .کند می کمک روند اين به نیز دين انتخاب آزادی مدرن اصل. کنند می
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. آنهاست ترين مهم از مدرنیته نقد که غالبند های گرايش برخی حاوی تنوعشان، و ها تفاوت وجود با نوين دينی های جنبش

 مالحظات ورود خواهان المللی، بین و سیاسی های سیستم در سکوالريسم شدن نهادينه از انتقاد با ها جنبش اين از بسیاری

 . هستند الملل بین روابط و سیاست عرصه به معنوی و اخالقی

. است داده قرار تأثیر تحت نیز را الملل بین روابط تئوريک بستر کرده، ايجاد الملل بین روابط عرصه در دين متغیر که تحوالتی

 و کارايی فرهنگ، و دين متغیر از ها تئوری اين غفلت که است اين الملل، بین روابط اصلی جريان های تئوری بر اساسی نقد

 بین روابط در جديدی نظری زيرمجموعه از کوبلکووا وندولکا که است اساس اين بر. است کشیده چالش به را آنها تبیین قابلیت

 و بلوکی های هويت خیزش بر موضوع، اين از دفاع در کند. وی می صحبت  «الملل بین سیاسی الهیات» عنوان با الملل،

 (Kubálková, 3112: 19-33) .کند می تأکید شدن جهانی عصر در قومی و دينی های وفاداری بر مبتنی محلی

 و موجود های واقعیت طرفانه بی انعکاس تئوری، وظیفه که شود می ادعا الملل، بین روابط و سیاست مدرن های تئوری در

 سؤال اين الملل، بین روابط واقعیت در گرايی دين و دين فزاينده نقش به توجه با حال،. آنهاست در جاری تحوالت تبیین

 محورهای از يکی .کرد تبیین را موجود شرايط االطراف، جامع و طرف بی تئوری يک با توان می چگونه که گردد می مطرح

 سکوالر، اومانیسم منظر از که است اين الملل، بین روابط جمله از مدرن، اجتماعی علوم در رايج های تئوری بر دينی انتقاد

 طراح، فاقد که شوند می تصور موجوداتی ها، انسان مجموعه. است محسوسات عالَم به محدود هستی، شناخت قابل قلمرو

 طبیعت به طبیعی علوم دانشمندان نگاه مشابه نگاهی چنین. ندارد اهمیتی فعالً وی شناخت دارند، اگر يا برترند ناظر و خالق

 همه شناسیِ هستی اساس بر که حالی در دارند؛ تمرکز طبیعت در مشاهده قابل متغیرهای بین رابطه تبیین بر فقط که است

  .است عاجز آن مشاهده از بشر حواس که است برتر خالقی مديريت و نظارت تحت و مخلوق جهان، بزرگ، اديان

 بر مدرنیته گفتمان در که است «عقالنیت» گرفته، قرار نقد و توجه مورد دينی انديشه در که مهمی مفاهیم از بنابراين يکی

 به رسیدن آن، در هدف که است بشر تفکر نمايانگر ابزاری، عقالنیت. است شده تأکید آن محور معیشت يا ابزاری جلوه

 کنشگرانی ها، انسان ابزاری، عقالنیت چارچوب در .هاست روش ترين هزينه کم و کاراترين طريق از ممکن سود بیشترين

 می را سازوکارها ترين اقتصادی و ترين مناسب شان، محورانه منفعت و معیشتی اهداف به رسیدن برای که گرند محاسبه

 هايش فعالیت انسان، نوع اين. هستند انسان دنیوی آمال و ها خواست خدمت در ابزارهايی همگی تفکر، و علم طبیعت،. جويند

 مدرن های سیستم ريزی پی در ابزاری عقالنیت .کند می تنظیم زيان سازی حداقل و سود حداکثرسازی اصل اساس بر را

. گردد می برقرار منفعت اصل و معاش عقل اساس بر يکديگر، با ها دولت روابط. است داشته اساسی نقش الملل، بین روابط

 الملل، بین روابط به دينی رويکرد در. دارند ای حاشیه بسیار نقشی مدرن، الملل بین روابط در معنوی های دغدغه و اخالق

 در گرفتاری از را انسان که است اين بیشتر اديان، رسالت. گیرد می قرار چالش مورد نظمی، چنین آن تبع به و عقالنیت چنین

 .است شده بنا آن اساس بر مدرن الملل بین روابط که ای مسئله دهند؛ نجات دنیوی عاليق دام

. گردد می مطرح نیز روابط اين نظری عرصه در تحول ضرورت مدرن، الملل بین روابط بر وارد دينی انتقادات به توجه با حال،

 دين نقش و اهمیت از شناختی، هستی لحاظ به اوالً، ها تئوری اين که است اين اصلی، جريان مدرن های تئوری بر عمده نقد

 راهنمای و مرجع را انسانی عقل و درک شناختی، معرفت لحاظ به ثانیاً، اند؛ کرده غفلت الملل بین روابط در دينی کنشگران و

 .اند کشیده حاشیه به را دينی شناختی مجاری و کرده تلقی الملل بین روابط شناخت اصلی
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 هایحوزه درون نیز اديان کنند،می برخورد يکديگر با هافرهنگ که زمانی يکم و بیست سده در عصر جهانی شدن حکمرانی در

 جهانی و مذهب میان رويارويی .زنندمی تعامل و کنش به دست گسترده هایسرگردانی در و مجاور مرزهای امتداد در اصلی،

 که جهانی تحوالت در. است مشهود مذهب از جديد آگاهی سیاست، علم بررسی در. است کنونی جهان مهم مشخصه شدن،

 عمومی و افکار تساهل، آشتی، منازعه، بنیادگرايی، و دموکراسی ازقبیل خاص موضوعات فهم برای مذهب دهد،می روی

 با امروز به تا تاريخ سراسر در المللبین نظام ساختار و حاکمیت ازقبیل المللبین روابط فراگیر هایجنبه .است مهم ديپلماسی

 .اندگرفته شکل جهانی و محلی سطح در شانسیاسی هایمحیط با نیز اديان سان،همین به. اندشده تنیده درهم مذهب

 قرار نامیممی شدن حکمرانی جهانی امروزه ما آنچه ويژهبه بشر فعالیت واقعی جهان هسته در سیاست و مذهب تقاطع محل

 و متخصصان. است بوده برعکس يا سیاست به مذهب تقلیل معموال موضوع اين به المللبین روابط هاینظريه نگاه. دارد

 چنین چگونه اما. نگريست هم کنار در بايد را شدن جهانی و سیاست و اديان که معتقدند جهانی سیاست به نگاه در تحلیلگران

 کنیم؟ اضافه پرازدحام سیاسی نظريه به را ديگری متغیر اينکه بدون داد، انجام توانمی را کاری

 جهانی و دين درباره تا دارد وجود فوری لذا برای درک مناسب تر از پديده های نوظهور در عصر جهانی شدن حکمرانی نیاز

 اند؛کرده برخورد گزينشی متغیر مثابه به دو اين از کدام هر با تحلیلگران اغلب. بگیرد صورت نظری جديد گیریموضع شدن

 و جهانی سیاست از ترکیبی نظريه يک اما. است بوده متمرکز( برعکس يا سیاست در دين) جهت يک در فقط پرسش يعنی

 زندگی بنیادين هایمشخصه عنوان به يعنی بگیرد؛ نظر در يکديگر کنار در و هم با را شدن جهانی و دين بايد خاص اديان

 سیاست از ايدئولوژيکی ديدگاه نوعی مذهب. دارند واگرايی و همگرايی زيادی طرق به که اجتماعاتی کل و اشخاص تکتک

 بلکه اين دو قابل ترکیب باهم می باشند.نیست،  نگرش دينی برای رقیب نوعی نیز جهانی سیاست. نیست

 نتیجه گیری

 چند به حکمرانی شدن جهانی. است حکمرانی شدن جهانیدر ابتدا،  الملل بین روابط از دين حذف مورد در مفروض ترينمهم

 :از عبارتند طرق اين. راند حاشیه به حداقل يا و کند حذف کشورها بین روابط و سیاسی صحنه از را دين توانست طريق

 روابط و دين مطالعه در را منفی تأثیرات ترينمهم ويژگی اين که جهانی، حکمرانی نتیجه عنوان به: سکوالريزاسیون -0

 .است نهاده جای بر المللبین

 امری منزله به دين، میان اين در. رودمی شمار به مدرن و سنتی جامعه تمايز معیار بارزترين که: اقتصادی توسعه -3

 .باشدمی توسعه و پیشرفت راه سر بر مهم مانعی عنوان به تئوری اين در سنتی، جامعه از جامانده-به

 . است اجتماعی تغییر از رشد به رو خطی مفهوم يک که: مدرنیزاسیون -2

 سلطه و حکمرانی شدن جهانی تأثیر تحت که گرفت نتیجه چنین المللبین روابط از دين حذف باب در توانمی بنابراين

 به و شد گرفته ناديده المللبین روابط در دين اجتماعی، تحلیل هایتئوری ساير بر آن حاکمیت و مدرنیزاسیون، و سکوالريسم

 هایبخش و اروپايی جوامع بر زمانی که دين. داد روی المللیبین و داخلی بعد دو در دين شدن ایحاشیه. شد رانده حاشیه

 در مندیقدرت حضور مدرن، دوران از قبل تا دين.  نهاد افول به رو نوزدهم قرن اواسط از تقريباً داشت، سلطه آن مستعمره

 تغییر اجتماعی زندگی ديگر هایحوزه از بسیاری مانند نیز، دين جايگاه شدن، صنعتی پیشرفت با اما داشت، اجتماعی جهان

 دست از بودند، کرده اعمال آن از پیش که را دنیوی قدرت از زيادی مقدار غربی کشورهای در دينی مجامع و کلیساها. کرد

 کردن فراهم نظیر شد،می انجام کلیسا توسط قبالً که را وظايفی از بسیاری ها،دولت بهتر عبارت به يا و هاحکومت. دادند
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 عرصه و سیاست سپهر از دين حذف راستای در سکوالريزاسیون چه اگر ديگر بیان به.  گرفتند عهده بر را پرورش، و آموزش

 بر مثال برای. شود کاسته مؤمنین و دينداران تعداد از شد موجب خصوصی، حوزه در نفوذ با تدريج به اما گرفت، شکل عمومی

 اين 0911 سال در. رفتند می کلیسا به بزرگساالن درصد 41 حدود 0350 سال در ويلز و انگلستان کشور در آمار اساس

 به و داشت ادامه همچنان افول اين 0911 دهه دوم نیمه تا و يافت کاهش درصد 31 به 0951 سال تا و درصد 25 به نسبت

 عرصه از دين راندن حاشیه به موجب سکوالريسم، مسئله داشتن بر در دلیل به حکمرانی شدن جهانی.  رسید درصد 00

 .گرديد المللبین روابط مطالعات و داخلی سیاست

 تاريخ در ريشه که بود وستفالیا معاهده جهانی حکمرانی گیری شکل های زمینه مهمترين از می توان نتیجه گرفت که يکی

 در سکوالريسم سلطه به منجر شد، منعقد مذهبی ساله سی های جنگ پايان در که وستفالیا. دارد مدرن المللبین روابط

 عهدنامه واقع در. بود جهانی حکمرانی و مدرن های دولت گیری شکل ساز مقدمه که شد الملل بین روابط و سیاسی عرصه

 هنجار عنوان به وستفالیا معاهده اصلی ويژگی. بخشید پايان المللیبین منازعات مرجع مثابه به دين مشروعیت به وستفالیا

، اين جريان تا زمانی که سکوالريسم تنها در غرب مسلط بود. است شده شناخته المللبین روابط در مداخله دين عدم سیاست

مشکل آنچنانی ايجاد نکرد، اما به محض گسترش آن در سطح جهانی، تحت تاثیر پديده جهانی شدن، مقاومت های بسیاری 

 .در مقابل ان شکل گرفت. چنانچه در حال حاضر نیز بیشتر قدرت های دينی مخالف با سکوالريسم، در حوزه شرق می باشند 

 روابط» گیریشکل از پس آن حیات تجديد مراد، آيد،می میان به سخن المللبین روابط در دين حیات تجديد از که هنگامی

 از و حذف المللبین روابط عرصه از را دين وستفالیا، معاهده. گرفت رونق وستفالیا معاهده از پس که است «مدرن المللبین

 همچنان المللبین نظام و کرد پیدا ایحاشیه ایجنبه دين، که بود آن از پس و کرد تبديل فرع به المللبین روابط در اصل

 تطبیق المللبین محیط موجود هایواقعیت با امر اين که آنجا از اما. نمايد حفظ را خود سکوالر ساختار که کندمی تالش

 که آنیم شاهد سرد، جنگ پايان از پس گرديد، ناقص المللیبین روابط ظهور موجب غیرمادی نیروهای گرفتن ناديده و نداشت،

است که بارزترين نمود آن را می توان در مولفه دين  گرفته صورت بیشتری توجه المللبین روابط در ایانگاره هایمؤلفه به

 يافت.

لذا در پاسخ به سوال اصلی که جايگاه دين در عرصه روابط بین الملل چگونه است؟ بايد پاسخ داد که با وجود حذف دين از  

که در آن بازيگران اصلی صحنه روابط بین الملل، قدرت های  طول چند قرن پس از معاهده وستفالیا روابط بین الملل در

 مقاومت هايی در مقابل اين جريان بوديم که شاهد با گسترش ايده های سکوالر در سطح جهانی، ، امروزهاروپايی بودند

به نظر می رسد که تحلیل های انديشمندان و نظريه  ذارا در پی داشته است. ل بازگشت مجدد دين به عرصه روابط بین الملل

 پردازان روابط بین الملل بدون توجه به اين شاخص مهم از ارزش علمی پايینی برخوردار خواهد بود. 
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