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چکیده
تحوالت چند دهه اخیر که از آن تحت عنوان اسالمگرایی ،بنیاادگرایی یاا
بازگشت دین به روابط بینالملال ناام باردی مایشاود ،تااکنون عاالوی بار
موضعگیریهای سیاسی ،به مجادالت نظری فراوانی در حوزیهای مختلا
علوم اجتماعی از جمله دانش روابط بینالملل رقم زدی اسات تاا ایش از
رویادادهای اخیار ،عماال مقولاه دیاان باه دالیال مختلا در آثاار الاالی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

نظریههای روابط بینالملل مورد بیتوجهی قرار گرفته بود و جریان الالی
نظریه ردازی در روابط بینالملل عوامال فرهنگای و اجتمااعی و از جملاه
مسئله دین را اموری مربوط به حوزی داخلی دولتها و ناامرتطط باا حاوزی
روابط بینالملل تلقی میکرد با این حال ،بسیاری از نظریه ردازان اهمیت
تأثیرگذاری ادیان در رویدادهای س از جنگ سرد را باه منللاه بازگشات
دین به روابط بینالملل و مساتللم باازنگری جادی در ایش فار هاای
نظری دانش روابط بینالملل ارزیابی میکنند فر

مقاله حاضر این است

که به رغم آن کاه تحاوالت مارتطط دیان در ساه دهاه گذشاته تاأثیرات
تعیینکنندیای بر معادالت بینالمللی و شارایط زیسات جهاانی گذاشاته،
دانش روابط کمک زیادی به فهم این تحوالت نکردی است

واژههای کلیدی :دانش روابط بینالملل ،دین ،اسالمگرایی ،فرهنگ
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مقدمه
دینمداران در دهه ههی ایرهع صع ه سریسه
اداشت اند .این ازع ک ا سعص

ا صع

را اه وهیحر ازهع اهی ا
سریس

دایلی اه صع ه سریسه

ارناحملل کشرد شد اس  ،موضوصیت قدیمی امهی همچنهین لهل نشهد ا میننهد
نسب

دین سریس

یی نسب

اسالم غعب را مجهددا اه موضهوم مجهید ت

نظع ازلرلگعان در لو هی مختلف ا دینشنیسین گعفت اهی ایمهه شنیسهین
سر امییالت دینمداران در نقیط مختلف اهین ،در شعایطی ک اصهور انتظهیر
صمومی اهینی صعفی شد

دین دایی شد اس  ،ا یژ پس ا فع ریختن انرهین

اهیرضههیت ایههدژوحودیر د ران انههر سههعد را انتظههیر مههیکشههرد ،اسههریر ا
مفع ض هی مسلط نه انههی در دانهر ر ااهط اهرناحملهل ،الهه در کلره

صلهوم

ااتمیصی را در اعااع پعسرهی اد قعارداد اس .
اسالم گعایی ،اسالم سریسی ،انریدگعایی یی اهیرض اسالم غعب یواند مهیشهود،
در س ده گذشت ایثرعات اهررنکنند ا اع مهید ت ارناحمللی شهعایط یسه
اهینی گذاشت  ،دانر ر ااط کمر یید ا فهم این ازو ت نهعد اس  .ا گون
قیال درکی ازلرل گعان نظعی پعدا ان ر ااط ارناحملل ا

مین ارشتع نری داشتند

ای اپذیعند موضوم ازو ت سریسی-مهذهبی در اعیهی اوامه اسهالمی ابههیت
دارد کهه اییههد اههییی اههعا نن در

منطقهه ا

اههرناحمللههی نن ،ننقههدر اهمرهه

نظعی پعدا

هی ر ااط ارناحملل ای کنند؛ امی س ده پس ا شع م این ازهو ت،

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

فعض مقیح لیضع این اسه

که اه رغهم ننکه ازهو ت مهعابط اهی ننچه

دانش روابط بینالملل و مسئله بازگش

اندیشمندان صلم سریس

ر ااط ارن احملل ابدیل کعد اسه  .گسهتعس سهعی
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دیدگی هی اراژ شد اغلب ا ای ننه ابررنی نظع ا این ر یدادهی اراژ کننهد،
ا اوضرح ورت مسئل پعدایت

لداکثع د یل قوم این ر یدادهی را ا حزهی

ایمه شنییتی ،فلسفی یی ایریخی مورد اعرسی قعارداد اند .در این مقیحه اهالس
یواهد شد ای االس هی

ورت گعفت اهعا ابرهرن نظهع ازهو ت اهرناحمللهی

معابط ای مسئل ای گش

ا دین در اسریر ا اوام اسالمی مورد نقد ار یهیای

قعارگرعد.
 .1تحوالت جدید در روابط بینالملل
ا گونه ا قیاهل پهرر ارنهی ،ازهو ت ونهد دهه ایرهع که ا نن ازه
اسالم گعایی ،انریدگعایی یی ای گش

صنهوان

دین ا ر ااط اهرناحملهل نهیم اهعد مهیشهود،

ایکنون صال اع موض گرع هی سریسی ،مجید ت نظع فعا انهی در لهو ههی
مختلف صلوم ااتمیصی رقهم د اسه  .اقعیبهی همزمهین اهی اشهدید ا ج گرهع
امییالت صالق مند هی ای اعا الری ار س هی نمو ههی دینهی در دهه
 ،1990کوشر هی اعا
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د ر ا نزدیر ا د ده  ،لجم نسبتی سهرهی ا اظهیرنظعههی همچنهرن نثهیر
نوشت هی در این مرن اه رشهت ازعیهع درنمهد .در اقه  ،گسهتعس نقهرنفعینهی
اعیینهی گع هی دینمدار در زن سریس
ارستم ده هی نغی ین قعن ارس
سریسی ،رسین ا
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ارناحملل طی د ده پییینی قهعن

یهم ا طهور ههم مهین در سهطوت مختلهف

صلمی (دانشگیهی) ،ا یله منهیظعات ،گفتمهینههی ادارهیت

ای ا در زن سریسه

ر ااهط اهرناحملهل منجهع شهد که طرهف سهرهی ا

موضوصیت ،ا اظهیر نظعهی موض گرع هی سریسی گعفت ای مبیله

فلسهفی

ایمه شنییتی پرعامون نقر دین در ندگی ااتمیصی ،مشهیاعات نظهع پرعامهون
نظم ارناحمللی ،اییگی دین در نظعی پعدا

هی ر ااط اهرناحملهل ازلرهلههی

ایریخی – امدنی ا منیسبیت اسالم غعب همچنهرن ازلرهلههی یهسهوی در
یصوص اع ریسم را هی مقیال ای نن را دراعمیگرعد.
ا رغم ننک
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ورت اند  1ایهن ر یهدادهی اهی نرهز نغهی شهد .طهی

مین یید ا نغهی ایهن مجهید ت سریسهی ،اهیریخی نظهع
1. framing

نمیگذرد ،انوم ازول ر یهعدهی دیدگی هی در پیسه اه وعایهی شههلگرهع
ازو ت ادید اوضرح ااهید نن ا شهل ایمل اعانگرهز سهعی
سر

اس  .یر دحرل این مسئل قطهی ا نقر ایثرعگذار

پعدامنه اهود

صمر مقوح دین اهع

ندگی ااتمیصی یصو ی انسینهی اعمیگعدد .ادیین ا طور ایریخی ا مهمتعین
مزورهی ازول در ایری لریت انسینهی اه شهمیر مهینمهد انهد اسیسهیاهعین
وعیر هی در ایری اشع ای ظهور ادیین ازرگ رقم یورد اس  .در مقط فهلهی
نرز طعت مجدد مسئل دین در سطح ارناحمللی ا دیدگی اعیهی ا ازلرهلگهعان ا
نغی یر د ر ادید در ازو ت اهینی لهیی

دارد.

در نغی  ،پعسر هی در یصوص ااههید میهره

ایهن پدیهد ادیهد ،صمهدای

اوسط رهبعان سریسی پیس گفت شهد .در ایهن وههیرووب در نغهی دهه ،1980
اغلب االس هی اعا ای گش
د ح

انقالای در ایعان اعا

مشخص شهد که ایهن پدیهد ا مرنه ههی ااههید گسهتعد اهع ا نن

اعیوردار اس
هدای

د ر انقالب نسب

داد شد (اسپو یتو ،)1382 ،امهی

ک یر د ح

ای کیر ن وندان قدرامند اتواند نن را مهدیعی

کند .ا همرن دحرل ،ای اندکی صقب نشرنی ا رسمر

ای  ،االس شد ای ا طعی اعاست سی

سریسی"

2

یی "انریدگعایی" 3،این پدید ا

شنییتن این ازهول

مفیهرمی مینند "اسالمگعایهی"" 1،اسهالم
اژد ا در متن اسالم سنتی اقلرل داد

شود .در ده  ،1990ای افهزایر لوهور اهرناحمللهی نرع ههی ادیهد ،در فوهی

میرکسرستی شد اود ،ا این ازو ت داد شد .در نهیی  ،ا دنبیل قوم لیدث 11
سپتیمبع ،اسیسی این ازو ت در فوی سریسی رسهین ا ازه احشههیم موضهوم
"انر صلر اع ریسم" قعارگعف .

یههیرج ا فوههی سریسههی رسههین ا  ،در نغههی ا ه دحرههل صههدم شههنیی
صالق مند نظعی پعدا ان ر ااط ارناحملل ،این موریین شعقشنیسین اودند ک در
1. Islamism

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

سریسههی رسههین ا صنههوان "اهدیههد اسههالمی" ،که اه نههوصی اههییگزین اهدیههد
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ا سعص

ا دین در اعیی ا اوام اسالمی اه صالقه منهد

2. Political Islam
3. fundamentalism

11

اوام غعای ظرف اوضرح این ازو ت را اعصههد گعفتنهد .ایکرهد اهع مفهیهرمی
همچون اهیرضیت ایریخی انریدین اسالم (ا مثیاه یهر دیهن یهر امهدن)
دموکعاسهی موضهوصی اهود که در

غعب ضمیژم فعهنگهی نن میننهد مدرنرته

ر یهعد ایمه شنییتی شعقشنیسین ادید اعاستگی ارشهتع پرهدا کهعد .در ایهن

متن ،ازو ت ده هی ایرع یی در قیحب "اهیرضیت فعهنگی" مفهوماند شد یهی

در قیحب "شورشی اهین سومی صلر غعب"
نرههز نن را نترج ه شهسهه

)1998

 .(Hunter,اعیی ا نظعی پعدا ان

مدرنرت ه القههی کعدنههد (اومههیئ ،فههوکس) .سههیموژل

هینترنگتون ،نظعی پعدا امعیهییی نرز این ازهو ت را در قیحهب اعیهورد امهدنههی
مفهوماند کعد.
اهمر

ارناحمللی ر یداد  11سپتیمبع ن انهی نظعی پعدا ان ر ااط اهرناحملهل را

متقیصد کعد ای ا موضوم "ای گش

دین ا ر ااط ارناحملهل" ،که اه نواه یهود

مستلزم ارد کعدن اغررعات اد در نظعی پعدا
اله لتی پی فالسف

هی گذشت اود ،سخن اگوینهد،

ر شنفهعانی مینند هیاعمیئ ،این راحهز ،نحهن اهدیو ،دا

رانسرع اعیی دیگع را ا مرین کشرد ننهی را متقیصد کعد ک نگی اهد اهع اه
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موضوم ر د ا د ران پسیسهو ریسم داشت ایشند.
این ک نظعی پعدا ان دانشوران رشت ر ااط ارناحملهل وه اوضهرزی اهعا
الد اعا نن اود نهدارد.

این ازو ت اراژ میکنند ،موضوصی اس

ک پیس

اثعگذار صمر این ر یدادهی اع میهر

انرینهی دانر ر ااط ارناحملل ،هم اه

حزی شهلی هم ا حزی مزتوایی ،اعیی ا نظعی پعدا ان این رشت را ا اینسو
سوق داد اس

ک ای اغررع دال معکز در این ر یدادهی ا "اسالم" "مسلمینین"

ا "دین" ،االس کنند ای در متن دانر ر ااط ارناحملل مواود اییی اعا دیهن –
امع ک ا گفت اینیاین فوکس ای نن مین مغفول میند اهود -ای کننهد .اعیهی ا
نظعی پعدا ان نرز ایثرعگذار مجدد ادیین در ر ااهط اهرناحملهل را نترجه اعاسهت
شدن فعهنرهی هوی هی در اهین پس ا انر سعد ازلرل میکنند اهی ایکرهد
اع اینه دین در نمیی ا لی فعهنر هی را شهل داد اس  ،این ازو ت را اخشی
ا فعایند کالن اهمر ییای فعهنرهی در ازو ت ارناحمللی میدانند.
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اد ن اعدید ،اخشی ا مشهل انوم ورت اند هی مطعت شد نیشی ا این
ک در س ده گذشت ازو ت معابط ای دین در ر ااط ارناحملهل ،موضهوصی

اس
ند

در لیل اغررع اود اس

که موضهوصیت در لهیلن شهدن

ادیهی اسه

اطور نمی اوانند ا درستی مورد ادرا قعار اگرعند ،امی دشواراع مهینی اسه

که

مسئل ا هم ایری داشت ایشد ،هم ای نمدن یود مهریرهی قواصد پذیعفته شهد
یی شنییت شد صلمی را دویر دگعگونی کعد ایشد هم موضوم لب اغه
یی امییالت اه گرع ههی سریسهی فعهنگهی قعارگعفته ایشهد .در اقه  ،ا
یرسو ،ا دحرل میهر

ااهید در لیل اغررع این ازو ت ،ازلرلهی افسهرعهی ا

نن نرز کیمال شهلی ایریخی ا یهود گعفته

در د ر ههی مختلهف متنیسهب اهی

ازو ت مختلف ،ازلرل هی افسرعهی متفی ای ا این پدیهد ادیهد اراژه شهد
اس ؛ ا سو دیگع ،اه دحرهل اهداص
متهیرضی ا نن ورت گعفت

نن ،ازلرهلههی افسهرعهی

اهمره

اه حزهی مفههومی نرهز در قیحهبههی متنهوم

رسین  ،دانرپژ هین نظعی پعدا ان لو ههی مختلهف صلهوم ااتمهیصی لتهی
فالسف  ،هنعمندان استعااژیس هی ا صع

پیس گهویی اه پعسهرههی مطهعت

شد  ،ا پرچردگی انوم گفتمینی در این مرن کمر کعد اس  .اهداف ،انگرز هی
نغی گی هی متفی ت هعیر ا این گع هی اعا

ر د اه ازه  ،التمهی دحرهل

دیگع اعا این پرچردگی انوم گفتمینی ا شمیر مینید؛ امی موضوم دیگع ک
ای یگعان ا لی این ازو ت ادید –یهنی اعیینههی دیهنمهدار -انهی اه د یهل
مختلف ،ا امل صدم اشعاف نظع نسب
یی نداشتن مهیرتهی نظع

سریسی

ا موقهرتی ک در نن قعار گعفته انهد
م ،صمال فع

امههین ونهدانی اهعا

مهعفی یود نداشت اند.
 .2نظریههای سنتی و تحلیلهای مادی از تحوالت جدید
ا
نسب

مین اأسرس رشت ر ااط ارناحملل در سیلهی مرین د انر اههینی ،همهوار
ر ااط ارناحملل مهی ع ای امور مینند دین ،ایالق ار سهی اشع یهی

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

ا نظع میرسد ا ااهیم پرچرد اع شدن مسئل کمر کعد اسه  ،ایهن اسه

که

دانش روابط بینالملل و مسئله بازگش

متهدد مفهوماند شد اند در این مرین ،ر د هم مین سریسه مهداران ،ا هزیب
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ا موضوصیت مجیدح اعانگرز در مرین نظعی پعدا ان این رشت اود اس  .ای پرر ا
ر یدادهی ایرع در زن ر ااط ارناحملل ،ا د یل مختلف ،ننگون ک اعیهی ا
نظعی پعدا ان نرز ا نن اشیر کعد اند ،صمال مقوح دین در نثهیر ا هلی نظعیه ههی
ر ااط ارناحملل مورد ایاواهی قعار گعفت اود اعیین ا هلی نظعیه پهعدا

در

ر ااط ارناحملل ،صوامل فعهنگهی ااتمهیصی ا امله مسهئل دیهن را امهور
معاوط ا لو دایلی د ح هی نیمعابط ای لو ر ااط ارناحملل القهی مهیکهعد
) .(Lapid & Kratochwil, 1996: 85نظعی پعدا ان مزور در رشت ر ااط ارناحملهل نه
انهی در د ران انر سعد د ران غلب نظیم د قطبی ،اله در د ران پس ا نن نرز
ارد کعدن متغرع ا نیم دیهن در ازلرهلههی نظهع ا

صالق مند وندانی اعا

یود نشین نداد اند .ا صقرد اشنییدر ،یر دحرل این نیدید انگهیر ایهن اسه

که

اههعا پژ هشههگعان اعیههین ا ههلی ر ااههط اههرناحملههل ،ارد کههعدن دیههن در
وهیرووبهی مفهومی اسریر دشوار اود .گزار هی انرهیدین سه پهیرادایم ا هلی
ر ااط ارناحملل –کن

احتهز در اقه گعایهی ،مییههل د یهل رااهعت کهوهن در
در سی انگیر  -ههرچ رهنمهود ر شهنی در ایهن مرنه

حربعاحرسم احهسیندر ن
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اراژ نمیدهند در موارد ا این اشیر میکنند ک در منط پیرادایم ننههی نقشهی
اعا دین مجی دانست نشد اس
ا

( .)Snyder: 2011, 1-2اشنییدر ای ارین این نقل قول

احتز ک گفت اود موضوم فعهنر در نظعی سییتیر ر ااط ارناحملل را نه اه

این دحرل ک اهمرتی ندارد ،اله ا این دحرل ک طعالی یر نظعیه

هعف اویینه

نری مند امعکز اع مفع ضیت مزور درایر ر ااط "سییتیر" "فعایند" اس  ،رهی
کعد اس  ،ایکرد میکند ک
نیمعاوط ا سریس

اقه گعایهین دیهن را امهع سهییتگی ،لیشهر ا یهی

القی میکنند؛ یعا امیمی الدهی ا هع نوم نن ،یوا سههو ر

یی مذهبی ،اگع مییواهند نقر مؤثع در سریس
یر مسرع صمل کنند

)9

 .(Snyder,سیموژلشی

کالسرر ادید اع د ح

ارناحملهل اهی

کننهد ،اییهد در

فرلپوت مهتقدند ک ایکرهد رژیحرسهم

امییل نن ا قدرت امنر  ،اییی اهعا دیهن اهیقی

نمیگذارد ) .(Samuel shah & Philpott. 2011: 51مونرهی دافی ایف

نرز مهتقد اس

ک

نظعی هی سنتی ر ااط ارناحملل ،راهنمیییهی اندکی اعا ضع رتهی فههم اثهع
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متقیال دین سریس

در یر صع

اهینی اراژ میدهنهد ).)Duffy Toft, 2012: 673

ا همرن دحرل اعا اسریر ا نظعی پعدا ان سهنتی اصهم ا
ازههو ت دههه هههی ایرههع در هل ه نخسهه

ا

اقه گهعا یهی حربهعال،

ا ه کههیمال نشهههیر نن یهنههی

یشون هییی ک در اسریر ا موارد شهل اع ریستی ا یود گعفت اس  ،اهمر
پردا میکند .این اقهر

که اسهریر ا نظعیه پهعدا ان اعیهین ا هلی در ر ااهط

ارن احملل انهی مینی ا موضوم ای گش

ا دین در اوامه اسهالمی اواه نشهین

دادند ک در یی دهم سپتیمبع  ،2001اعجهی د قلو اجیرت اهینی در نرویهور
هدف لمالت انتزیر قعار گعفتند ،ا این موضوم لهیی

میکند ک اهعا ایهن

نظعی پعدا ان منطقی ازو ت غرعمید اهی مهینی که پریمهدهی مهید مشهخص
اعاست ا نداشت ایشد ،ار س اوا

ندارد .این مسهئل ا دیهدگی

نظعی پعدا

منتقدان نظعی هی سنتی مهمتعین دحرل نیکیمی این نظعی هی در پررارنی یهی ازلرهل
ازو ت پس ا انر سعد ا شمیر می نید .رااهعت کهوهن اصتهعاف مهیکنهد که
اهینی ،ا طور یستگینیپذیع نسب

ا موضوم انگرهز ههی 1نگعشهی

در سریس

سهو ر دارند .ننهی ایثرع مذهب را ای اود این اقهره

که انهبرههی سریسهی

سرل اهصبیت دینی اقوی

میشوند ،نیدید میگرعند

اهین دهند اهینی اغلب ا
).(Keohane, 2002

کوهن ا رغم این اصتعاف ،یود نرز االس نمیکند ای این ازو ت را اع مبنهی
مرن انگرز هی مذهبی ندارد ،امعکز یهود را اهع ازلرهل ایهن ر یهدادهی ا منظهع
سن شنیسی یشون هی

ورت گعفت قعارمیدهد .ا نظع کوهن مهمتهعین اه

ر یدادهی ایرع شهلگرع نوم ای ا ا یشون هی در سطح ارناحمللی اس

نیم نن را "یشون هی غرعرسمی اهینیشد " 2مهیگهذارد .کهوهن یشهون

غرعرسمی را ا صنوان نوصی ا یشون

اهعیف میکنهد که اه

ک

سهرل اهی یگعان

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

انگرز هی مذهبی ای یگعان نن ازلرل کند ای این استد ل ک هرچگون دانشی در

دانش روابط بینالملل و مسئله بازگش

لمالت  11سپتیمبع این موضوم را نشهیر سیی

ک هم نظعی هی اعیین ا لی

1. motivation
2. Globalization of Informal Violence
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غرعد حتی اعا ایجید نسربهی ازرگ اهی ظعفره ههی مهید انهد
مزعمین

غیفلگرعکنند

اه ر س

ورت می گرعد .ونرن یشونتی غرعرسمی اس ؛ یعا اه

سرل یر نهید د حتی رسمی اصمیل نمیشود نوصی در نغی همهعا اهی ههرچگونه
ارینر اصالم انر نرس  .لیدث  11سپتیمبع این شهل ا یشون

را اههینی کهعد،

همینگون ک در ده  ،1950یشون هی رسمی کنتعل شد ا

سر ااعقدرتههی

اهینی شد ).(Ibid: 32
کوهن پریمد این یشون هی را اعا امعیهی مهم مهیدانهد مهتقهد اسه
ر یداد  11سپتیمبع نشهیر سیی

که

ای و اندا ایی ت متزد میاواند در اعااع ایهن

یشون هی نسرب پذیع ایشد .ا گفت کوهن هعوند که مرهزان ایهن نسهربپهذیع
نشهیر نرس  ،امی در دستعئ اودن اازارهی کشتیرامهی ،مرزان نفعت ا امعیهی
ر د ا یی این کشور ا امیمی نقیط اهین ،شدت این نسربپهذیع را

سهوح

افزایر داد اس

).(Ibid: 18

اعیالف کوهن ،اعا این معشهییمع اسهریر ا نظعیه پهعدا ان اقه گهعا،
یشون هییی لتی در سطح لیدث  11سپتیمبع نرز موضوصیای نرسهتند که اتواننهد
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦
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مشهلی اعا ااعقدرای مینند ایی ت متزد امعیهی ایجید کنند .معشییمع ای هعال
ایکرد میکند ک اهدید اع ریسم اعا امعیهی اهدید کووهی 1اسه
)2014

ا همرن دحرل ،این ریدادهی یللی در نظعی پهعدا

(Mearsheimer,

ههی د حه مزهور

قدرت مزور پرشرن ایجید نمیکند .معشییمع مهیپهذیعد که در  11سهپتیمبع ،2001
امعیهی قعاینی یر لمل غرعمنتظع شد؛ امی ا نظع

این موضهوم اه ههرچ اه

امعیهی را فلج نهعد .ا نظع ا اهدید اع ریسم اهعا امعیههی در دهه  ،1970لتهی
ازرگتع ا نن ورز اود ک اههد ا فع پیشهی اهعجههی د قلهو شهیهد نن اهودیم
(همین) .احبت معشییمع می پذیعد ک ونینچ اع ریس هی ا سالت هسهت ا دسه
پردا کنند ،این موضوم ای

را کیمال اغررع یواهد داد؛ امی ا التمیل ایهن مسهئل را

اند می داند .اعا معشییمع اغلب اق گعایین ،ر یدادهییی ک ا دیدگی اعیهی
ا نظعی پعدا ان لهیی

ا ای گش

دین ا ر ااط ارناحملل دارد ،مسهیژلی معاهوط
1. minor threat

ایثرعگذار اسریر مزد د اع ضهر

ا امور دایلی کشورهیس

ارناحمللی

ر ااط قدرتهی ازرگ دارد.
 .3بازگرداندن دین به روابط بینالملل
اگعو اعیی ا نظعی پعدا ان سنتی رشت ر ااط ارناحملل صالقه ا اه اجدیهدنظع
در نظعی هی مواود ا منظور ازلرهل ازهو ت ادیهد نداشهتند ،امهی اسهریر ا
نظعی پعدا ان اهمر
ای گش

ایثرعگذار ادیین در ر یدادهی پس ا انر سعد را ا منزح

دین ا ر ااط ارن احملل مستلزم اهی نگع اهد در پهررفهعضههی

نظع دانر ر ااط ارناحملل ار ییای میکنند .ا حزهی اهیریخی ،همهین طهور که
اشههیر شههد ،ر یههداد هههعائانگرههز  11سههپتیمبع  ،2001اسههریر ا ازلرههلگههعان
نظعی پعدا ان را متقیصد کعد ک ای عال

ا ای گش

سخن اگویند .صد ا لتی ا این فعااع رفت
صیمل مستقرم اهدید نسب

ا

دین اه ر ااهط اهرناحملهل

این مسئل را مطعت کعدند ک دیهن

لح ثبیت ارناحمللی مزسوب میشود (التشیمی،

11سپتیمبع "دین" ا موضوم معکز در مبیلثیت معاوط اه سریسه
ابدیل شد اس

) .(Snyder, 2011: 1اسهیت اومیئ نرز ای اشهیر اه

اهرناحمللهی
قهییهی میننهد

انقالب اسالمی در ایعان ،لیدث  11سپتیمبع لتی انقهالب انهبر همبسهتگی در
حهستین در ا ایع ده  ،1980مینویسد نخسترن موضوصی که ا ایهن ر یهدادهی
اسریر مهم مشخص میشود این اس

ک می ای یر ای یرز

الری مجدد "دین"

اس

).(Thomas, 2005: 10
اعیی دیگع ا نظعی پهعدا ان اهع ایهن مسهئل ایکرهد کعدنهد که رنسینسهی ا

سن هی دینی در سعایسع اهین صمال در لیل ر

دادن اسه

(Hasenclever and

) .Rittberger, 2000: 641اینیاین فیکس شموژل سندحع نرز ای اشهیر اه ر یهداد 11
سپتیمبع مینویسند ورز ک ا طور مشهخص شهگفتی غهعب را اعانگرخه
اقهر

اود ک پدید "دین" وگون میاوانس

ایهن

یر ونرن ایثرع را در قلب اهین

غعب اجی اگذارد (فوکس سندحع .)1389 ،فوکس ایکرد میکند ک لمل ا معکهز

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

در سعاسع اهین مواا هسترم ک افسرع می ا اهین مدرن را مورد ویحر قعارداد

دانش روابط بینالملل و مسئله بازگش

 .)64 :1389در اق همینگون ک ار اشنییدر اع نن ایکرد میکند ،ا مین لیدث
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اجیرت اهینی پنتیگون در  11سهپتیمبع ،ایصه

شهد که نظعیه پهعدا ان ر ااهط

ارناحملل ا سیدگی ا مذهب نگذرند (همین  .)44ارموای سیموژل شی نرز اهع ایهن

مسئل ایکرد میکند ک "دین" ک اصور میشد ا طور داژمی اوسط فعاینهد صعفهی
شدن ا لیشر رفت اس  ،نیگهین ا موضوم معکز در امهور اههینی ابهدیل شهد
) .(Samuel Shah, 2012: 1ا نظع هینسون نرز ریدادهی اهینی ا انقهالب ایهعان اه
اهد ایص

شد ک اسریر دین را ا صنهوان صنصهع صمهد در اغلهب نظهیمههی

سریسی ملی ا

یژ در کشورهی در لیل اوسه ابرنند .ا نظهع هینسهون ،اگعوه

هرچ نظیم صیحمگرع دینی اود ندارد ،امی هم انوام دین ا شهل فزایند ا ا یهر
ای یگع سریسی در د ران پس ا انر سعد ابدیل شد اند ) .(Hanson, 2006: 6مونرهی
دافیایف

در لیل التویر ههم نرسه  .در اقه

نرز مینویسد دین نمعد اس

دین یر اجدیدلریت را اجعا میکنهد ( .)Samuel Shah, 2012: 127ههینترنگتون نرهز
نقل قوحی ا اعج یگل ،ازلرلگع نویسند امعیهییی را ذکهع مهیکنهد مبنهیاهع
اینه غرعسهو ر شدن اهین یهی ا لقیی ااتمیصی مسلط در ا ایع قعن ارسهتم
اس

) .(huntington, 1993: 26این اظهیر نظعهی در لیحی ورت میگرعد ک ا گفته
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اومیئ مطیحه فعهنر دین اهی پهرر ا انقهالب اسهالمی ایهعان در ازلرهلههی
سریسی امع نیمعابط القی میشد
ننچ

قتی انقالب اسالمی در ایعان سلط غعب را در سیل  1979ا ویحر کشهرد،

غرعصید ا نظع میرسرد ،در ده  1990ا مومون غیحب در سریسه
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اهرناحملهل

ابدیل شد ).(Juergensmeyer, 1993: 1-2

گزار ای گش
قع ن  17 16ک

دین ا ر ااط ارناحملل ،ای ییدن ر د ر ا ا ایری ار پهی در
ا مشخص نن انرهی مذهبی اود ،ا نغی معلله اهی ا

ا ر ییر ییهی مذهبی در ر ااط ارناحمللی یبع میداد .ای این لیل یلبنظعان
در مورد اینه ای گش

دین ا

اقهر

ر ااط ارناحملل ورت گعفت اس

یی اه

نظعی ر ااط ارناحملل ،ای یهدیگع ایتالفنظع دارند .اعیهی میننهد یورگنزمهییع اهی
پذیعس گفت

حتع ک مهتقد اود ای لح ستفیحی د ران انهرههی مهذهبی اهعا

همرش ا پییین رسرد اس
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)2005: 2

 .(thoms,یورگنزمییع نرز ایکرد میکند ک

این اشتبی صصع ر شهنگع که پرشهعف

دانهر

نفوذ دین مینه احجم هستند ،ا ای گش

دین ا

ر ااط اهرناحملهل سهخن

اقهر

گفتند اعیی دیگع مهتقدند ک دین همرش یر صیمل در ر ااط مرین مل هی اود
اس  ،امی اغلب در دانر ر ااط ارناحملل مورد غفل
(کوایحهوا  .)70اعایین ه یع مهتقد اس

نظیممنهد قهعار گعفته اسه

ک ا رغم ایکرد ک اع الری مجدد دیهن

در امور اهینی ورت می گرهعد ،دیهن ،اه ایهن دحرهل که در صمره اهعین ااههید
شخصر
سریس

انسینی لریت ااتمیصی ریش دارد ،ههرچگهی ا
اهینی غییب نبود اس

)2012: 15

هزن اهرناحمللهی

 .(Hehir,ار اشنییدر نرهز نظعیه ههی

ر ااط ارن احملل را ا این ایب ک موضوم دین را مورد کهماهواهی قهعار داد انهد،
مورد انتقید قعار میدهد مهتقد اس

این اهیاصتنهییی اه دیهن در نظعیه ر ااهط

ارن احملل غرعقیال اوار اس ؛ یعا دین میاواند نقهر اهرهرنکننهد ا در شههل
اخشردن ا ا ول نظم دهند نظیم ارناحملل همچنرن ایثرع اعاسهت ا اهع رفتهیر
الدهی در دایل نظیمی داشت ایشد ک پرر ا این شههل گعفته اسه

(همهین).

ا امل ر ااط ارناحملل میداند ( .)Desch: 2013, p: 14اینیاهین فهوکس شهموژل
سندحع نرز نیاوانی رشت ر ااط ارن احملل در فهم ازهو ت ادیهد را انههی نیشهی ا
نیدید گعفتن موضوم دین در مطیحهیت این رشت میدانند مهتقدند در این مرنه
یر غفل

ورت گعفت

یعا هرچگون فهمی ا ر ااط ارناحملل نمیاوانهد اهد ن

در نظع گعفتن منوم سییتن دین ا این رشت کیمل ایشد .این د مذهب را اههد
ائور هی مهم ر ااط ارن احملل گنجیند شد

مینی ههم که مطهعت مهیشهود،

ارشتع ا صنوان یعمجموص ا ا صنی ین مهمتع مینند نهیدهی ،اع ریسهم ،ایمهه یهی
امدنهی مورد اوا قعار گعفت اس

(فوکس سندحع .)31 :1389 ،ا گفت فوکس

سندحع در موارد نیدر ک اداریت ر ااط ارناحملل اهی مهذهب موااه مهیشهود،
مذهب یی ا صنوان انب ثینو
مورد استثنی ک اهمر

فعصی مسئل مورد از

مهعفی میشهود یهی یهر

وندانی ندارد (همین) .اومیئ نرز اصتعاف میکنهد که ااههید

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

مغفول میند در ر ااط ارناحملهل مهیداننهد مهتقدنهد که مهذهب اه نهدرت در

دانش روابط بینالملل و مسئله بازگش

مییهل دس ریش این مسئل را در غلب نهید هی صعفی در صلوم ااتمهیصی مهی هع

مذهبی اسریر ا ر یدادهییی ک اهین را اهین داد اند ،ای مین اغررعات ایرع که
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نگی دانشوران را ا این موضوم مهطوف کعد ،پنههین مینهد اهود ).(thoms, 2005: 17
اقهر

اعا این دست ا دانشوران ،دین ارر ا ننک ا

ر ااط ارناحملل ای گشت

ایشد ،ا نظعی ر ااط ارناحملل ای گشت اس .
پریمد نظع نغی کعدن ا هعیر ا این د موض متفی ت ایهن اسه
وهیرووب دیدگی نخس

که در

می ای گسستی در ایری ر ااط ارناحملل موااه هسهترم

ک ا طور انریدین ای د ر پرر ا نن متفی ت اس  ،امی در وهیرووب دیدگی د م
ننچ ک رخ داد اس  ،غفلتی نظع اود اس

ک ایید ا طعی اعیی ای نگع هی

در نظعی ر ااط ارناحملل نن را ا الت کعد .شیید این موضه ا ا الهرن که مهتقهد
اسهه

موضههوم دیههن در سههیلهههی ایرههع اهه مههدد د مسههئل را یههود را اهه

نظعی پهعدا

ههی ر ااهط اهرناحملهل اهی کهعد اسه  :ا ل افهزایر کیرکشهتگی

متد حودیر متخصصین این لو

د م ر یدادهی در لو اهین اقههی (

Bellin:

 ،)2008, p: 315موضهی اقهیاع ایشد .ا هع لیل ،همینطور ک پرر ا ایهن مهورد
اشیر قعارگعف  ،دانشوران نظعی پهعدا ان رشهت ر ااهط اهرناحملهل در لهیحی ا
اجدید لریت دین ،غرعسهو ر شدن اهین یی ای گشه
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ارناحملل سخن می گفتند ک ای نن مین دانر نظع در این رشهت فوهی امههینی
اعا مطیحه نقر ادیین مذاهب ایجید نهعد اود .ا نظهع فهوکس سهندحع احبته
ارد کعدن دین ا ر ااط اهرناحملهل ،اه مهنهی رد کهعدن نظعیه ههی گذشهت
ر سشنیسی نن نرس  .ا نظع ننههی را لهل ایهن اسه

ag
e

که مهی در فههم ،ادرا

ازقرقیت یود در ر ااط ارناحملل ،الو هی نمودهی متنوصی ا مهذهب نفهوذ
نن در طرف سرهی ا پدید هی سریسی ااتمیصی ک صلم ر ااط ارناحملل سهی
در ابرههرن اوضههرح ننهههی دارد را دایههل نمههییرم (فههوکس سههندحع.)19 :1389 ،
اعیالف فوکس سندحع ،اریر هینسون مهتقد اس

اعا

ارد کعدن دین ا مهتن

دانر ر ااط ارناحملل مواود ،می ا پهیرادایم ادیهد در ایهن رشهت نرهی داریهم
(هینسون .)1389 ،سیموژل شی
سهو ر سریس

فرلپوت نرز مهتقدنهد که اهی اواه اه

اهینی ،الری دین در سریسه

یالف قیصد هی را ایجید کعد اس
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مجهدد دیهن اه ر ااهط

ضههر

اههینی لجهم قیاهل اهواهی ا

ک یر اغررع پیرادایمی را اعسهرم مهیکنهد .در

اق اگع نظعی هی ر ااط ارن احملهل اخواهنهد نقهر سریسهی متمهییز دیهن را اه
لسیب اری رند سریس

اهینی را اهتع افهمند،

م اس

اجدیدنظعهی افعاطی

در مفع ضیت یود داشت ایشند.
ورت گعفت اوسط پژ هشگعان ر ااط ارناحملهل

اشنییدر کوشرهی نظع

اعا مفهوماند نقر دین در ازو ت ارناحمللی را در وهیر مسرع اه گرهع
ک شیمل کیرههییی در مهتن پهیرادایم سهنتی اسه ،

متفی ت می داند .مسرع نخس

را هییی را اعرسی می کند ک ا طعی نن دین گیهی ا قیت ا شهل قطهی ا نظیم
د ح هی شهل داد  ،الدهی اشههرل دهنهد نن را اهعیهف کهعد
وشماندا ننهی قوام اخشرد اس  .رهریف
مطعت شد این اس

د م ک صمهدای اه

ک دین ا مرزانی در امور اهینی معکزی

پیرادایم مواود را ا ای کند
ابدیل شد اس  .رهریف

اه منهیف

سهرل ههینترنگتون
پردا کعد اس

یود ا منشور ا لی افهع درایر سریس

سوم مهتقد اس

که در

ای ر یهعد دینی قعاردارد .ا این منظع هع د پیرادایم میاوانند ههم مهین در
اینهه رهریفه

اهینی لوور داشت ایشهند .در نهییه

وههیرم اه دیهن

صمدای ا مثیا یر متغرهع صلیهی نگهی مهیکنهد اهعا دیهن در اعیهی ا مسهیژل
ارن احمللی نقر صلیی قیژل اسه  .اه طهور مشهخص در ایهن مرنه مهیاهوان اه
ر یهعدهههییی اشههیر کههعد که نقههر دیههن را در قههوم انههرهههی مههورد اعرسههی
اسهیت اومیئ در االس اعا ام اند دیدگی هی مطهعت شهد در مهورد
نقر دین در سریس
ا هف

ارناحمللی ،مهتقد اس

ک دانشوران ر ااط ارناحملل لهداقل

منظع موض متفی ت ا ازلرل اییگی دین در ر ااط ارناحملهل مهی هع

پعدایت اند .دین ا مثیا شهلی ا ایهدژوحود  ،شههلی ا هویه  ،نظهیم ای رههی
فعاملی ،شهلی ا قدرت نعم ،ای یگعان فعاملی ،امدن یی صع
دین ا مثیا اوام شنییتی ،هف
ا منظع نن ا موضوم نسب

رهریفتی اس

فعهنر در نهیی

ک ا گفت اومیئ ،نظعی پعدا ان

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

قعارمیدهند ).(Snyder, 2011: 2

دانش روابط بینالملل و مسئله بازگش

سریس

اههینی

سهو ریسهم را نبییهد در نقطه مقیاهل

دین القی کعد ،اله سهو ریسم گون قریئپذیع ا نگهی اههینی اسه
رقیا

ک

دین ر ااط ارناحملل ر د کعد اند (.)Thomas: 2000
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 .4دین و مسئله خشونت
اخر صمهد ا ا مطیحههیت هورت گعفته پرعامهون ای گشه
ارناحملل ،اع موضوم رااط مرین ای گش

دیهن اه ر ااهط

دین اشدید یشون ههی اهرناحمللهی

ایکرد می کنند .هی ن کلور ریتبعگع مهتقدند ک الرهی سریسهی ااتمیصهیت دینهی
اغلب ای درگرع هی یشون نمرز در ن مرهین کشهورهی همهعا اهود اسه  .اهی
این لیل هی ن کلور ریتبعگع ایکرد میکنند ک افسرعهی متفهی ای ا رااطه مرهین
دین یشون

اود دارد .کهنگعایهین ( )Primordialismمهتقدنهد که افهی ت در

سن هی ادیین را ایید ا صنوان یهی ا مهمتعین متغرعهی مسهتقل اهعا اوضهرح
یشون

ارن یی در مرین مل هی القی کهعد .اهی یگعان امههی در سهطح ملهی

همچنرن ارناحمللی صالق مندند ک اازیدهییی را پرعامون اههینارنهیههی مشهتع
شهل دهند انر اهرن اههینارنهیههی متفهی ت ا همهرن اهی نغهی مهیشهود.
کهنگعایین مینند هینترنگتون ،دیل کپل اسیم اربی مهتقدند ک ایافتیدن مل هی در
امدنهی مهمتعین صیمل اهررنکننهد سریسه

اههین در قهعن  21اسه  .مشخصه

مزور هع امدنی ا نوا یود دین اهینارنیا اس

ک اع نن مبتنی اس .
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اازارانگیران ( )Instrumentalistsمی پذیعند ک اهیرضیت ممهن اسه

اه دحرهل

صقیید مذهبی متفی ت اشدید شود ،امی ننهی ایکرد دارند ک اگهع نه هعگهز ،امهی ،اه
ندرت ادیین صل

یشون

هستند .ا نظع ننهی اجدید لریت دینهی مهی هع ارشهتع

لی ل نیاعااع هی اقتصید  ،ااتمیصی سریسی در ن ارن کشورهی اس  .افعاد
لیشر ا ک در مهعض فقع ،لیشر نشرنی یی اهدیدات فرزیههی هسهتند ،اه دنبهیل
یر نظم سریسی اییگزین ا سن هی دینیشین ر
رسمر

شنییتن امنر

می ن رند ای مرن رفهی  ،اه

یود را اأمرن کنند .مهینی که رهبهعان سریسهی اهالس

میکنند ای دشمنین سریسی را ا دشمنین دین ابهدیل کننهد ،لمییه
دس

کسهینی را اه

مین رند ک دینشین ا نیعین پنیهگی شین ابدیل شهد اسه  .اازارانگهیران

اوانههییی سریسهه مههداران را در افههزایر قههدرت نفوذشههین در ااههزار کههعدن
اسطور هی کهن سن هی مقدئ نشین میدهند .ا نظع اازارانگیران همبسهتگی
مرین اعیوردهی یشون نمرز الری ادیین قدیمی اهجهب اعانگرهز نرسه  ،امهی
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ضع رای هم اینگون نرس .
(Costructivists

در مقیاههل ،سههی انگههیران مرین ه ر

 )Moderateکشههمهرهههی

ااتمیصی را در دل سییتیرهی شنییتی نظرع ایدژوحود  ،ملیگعایی ،قومر
می ارنند .اصمیل یشهون
مشع صر

اه مشهع صر

یی دین

نرهی دارد دیهن رهبهعان دینهی ایهن

را میاوانند فعاهم نمییند؛ امی ننهی ممهن اسه

ایهن را رد کننهد .اهعا

سی انگیران مرین ر قهدرت منهیف در سهییتیرهی شهنییتی که اه ننههی مهنهی
میاخشد ،متجسم میشود.
فوکس سندحع نرز در ازقرقهی متفهی ت ا طعیه اعرسهی مجموصه نسهبتی
سرهی ا انرهی منی صیت مزلی ،االس کعد اند ای این فعضهر را اثبهیت کننهد
ک مذهب اع اصمرم گرع اعا مدایل در یر منی ص اسریر مهؤثع اسه  .ننههی ا
اعرسیهی یود ا این نترج میرسند ک مذهب غیحبی نقر اهررنکننهد ا اهه
مدایل در منی ص را ایفی میکند .د ح هییی ک ا مدایل در منی صه مهیپعدا نهد،
ایشند.
دافی ایف

نرز در ازقر مشییهی ا طعی اعرسی انرهی دایلی هورت

گعفت در فی ل سیلهی  1940ای  ،2010ا س نترجه مههم اشهیر مهیکنهد :ا ل
اینه انرهی دایلی مذهبی ارر ا یرسوم هم انهرههی دایلهی هورت
گعفت در د ر موردنظع را شیمل میشود .د م ایهنکه مرهزان انهرههی دایلهی
اس  .سوم اینک در ارر ا  80در د این انرهی اسهالم مدایله داشهت اسه
).(Duffy Toft, 2012, 139
اعیالف فوکس ،سندحع دافیایف  ،یلریم کی انوگ 1در یر اعرسی مفصهل
ایریخی االس می کند ای نشین دهد ک انرهی مهذهبی اهرر ا ننکه

اقهره

داشت ایشند ،اعسییت هییی هستند ک کیرکعد مشع صر اخشی اعا مدرنرت داشهت
اس  .این موضوم اهمر

انریدینی اعا غعب سهو ر دارد؛ یعا ریش ههی مسهرع
1. William T. Cavanaugh

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

مذهبی در ده  1970افزایر داشت

این رشد در ده  1980نرز ادامه پرهدا کهعد

دانش روابط بینالملل و مسئله بازگش

اعارح میدهند ک ای کسینی ک ا نف ننهی مدایل میکنند ،قعااه

مهذهبی داشهت
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ندگی غعای نظیم لهومتی نن را اوضرح میدهد .کی انوگ در مورد انرههی
هفد مینویسد ک من استد ل نمیکنم که ایهن انهرههی

مذهبی قع ن شینزد

اقهی درایر مذهب نبودند ،امی اقهی درایر سریس

یی اقتصید یهی فعهنهر اودنهد

).(Cavanaugh, 2009: 123-4
 .5تالشهای نظری
ای اود ایکرد ک اسریر ا
دارند ،اغلب پژ هرهی
پریمدهی ای گش

یلبنظعان اع ای گش

دین ا ر ااط اهرناحملهل

ورت گعفت در این مرن صمهدای اه اعرسهی د یهل

دین ا ر ااط ارناحملل پعدایت اند ا نسهب

اهالس کمتهع

اعا ازلرل نظع این موضوم اعاسیئ یر نظعی مشخص ورت گعفته اسه .

در این مرین مقیح "ا سو احهریت سریسی ارناحملل" نوشت
همچنرن مقیح مشتع کیرستن ژوستسن ا ح
دین؛ امنرتیسی

یور 2ازه

نهد حهی کواهیحهوا

1

صنهوان "در دفهیم ا

معا امنرتی مقدئ" ،ا مهد د نثیر هستند که اعاسهیئ یهر

نظعی مشخص االس کعد اند ای اعا ازو ت ادید اوضرزی نظع اراژه کننهد.
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کوایحهوا در مقیح ا که اه نن اشهیر شهد ،مهتقهد اسه
قواصدمزور

)Constructivism

که انههی سهی انگهیر
3

 (Rule-Orientedمبتنیاع دیدگی هی نهرهالئ ا نهف ا

پرشگیمین افهع سی انگیر یی اعسیی گعایی در ر ااط ارناحملل میاواند اوضهرح
قین کنند ا ا نسب

دین اهی ر ااهط اهرناحملهل اراژه کنهد .اه گفته کواهیحهوا،

وهیرووب ا نف اگعو سهو ر اس  ،امی نییواسهت فوهییی فعایتهع اهعا فههم
اجعا دینی ایجید میکند

)2003: 91

 .(Kubalkova,ا گفت کواهیحهوا ،اعیهین ا هلی

ر ااط ارن احملل در ن مزد دی هی پو یترویستی ،مید گعایی د حه مزهور
نمیاواند دین را در ر ااط ارناحملل نظعیه پهعدا
قینونمزور ،پو یترویس
مهم اقهر

کنهد .اهعصهس ،سهی انگهیر

نرس  ،اله ر ااط ارناحملل را در مقیم یر اخر اسهریر

ااتمیصی اد ن د ح مزور یی ادا ا امیمی دیگع اخرههی در نظهع
1. Vendulka Kubalkova
2. Carsten Bagge Laustsen and Ole Wæver
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3. Nicholas Onuf

میگرعد

)81

 .(Ibid,ا نظع کوایحهوا ازه

کهعدن دراهیر اییگهی دیهن در ر ااهط

اهرناحملهل ،اههد ن فههم اینهه افههی تههی مرهین ادیههین اندیشه سههو ر شهههل
هستی شنییتی دارند ،مزیل اس ؛ هعکهدام ا ننههی اقهره

را متفهی ت مهیارننهد.

االس اعا اطبر دادن اجعا دینی در ن وهیرووای پو یترویستی مهیاوانهد انههی
نن را صقرم نمیید ،نن را ا کیریهیاور ابهدیل کنهد ،مهنهی نن را منزهعف سهی د
قدرار را دس

کم اگرعد).(Ibid, 87

در استع ر ااط ارن احملل ،ادیهین یهی اه منزحه یههی ا ااتمیصهیت مهعفتهی
)(Epistemic communitiesیی سی مینهی فعاملی یی غرعد حتی صمل کعد انهد .ا ایهنر
ادیین ا یهی ا د مقوح
سید سی

یع اقسرم شهد انهد :اهد یهی یهوب .اهعا ا هالت ایهن

 ،کوایحهوا مرین دین ادیین امییز قیژل مهیشهود .ا حهی اه مثیاه پهرر

شعطی اعا فهم د می د می غرعقیال اقلرل ا ا حی اس  .ادصی کواهیحهوا ایهن
اس

ک وهیرووب سهی انگهیر ننقهدر گسهتعد اسه

که مهیاوانهد اه نزهو

پو یترویستی یود را اطبر دهد .ایاواهی ا هستیشنیسی دین مهیاوانهد ایصه
ایجید نشفتگی دین ا مثیا شرو اییگزین نگعس ا دنری ا یر طعف ادیهین اه
مثیا نهیدهی مواود مید سی مین ییفت اعا اهقرهب دیهن ا طهعف دیگهع شهود
)87

 .(Ibid,ادیین (در مقیال دین) ،اه مثیاه نهیدههی اه حزهی ااتمهیصی اعسهییت

میشوند .اعارب ااتمیصی متنیظع ای دین (مبتنهیاهع قواصهد قطههی) نن شهبه ههی
ننهی ایکرد میکند.
ا نظع کوایحهوا افی تهی در ادیهین اندیشه سههو ر هسهتیشهنییتیانهد
هعکدام ا ننهی اقهر

را متفی ت میارنند .ا اینر  ،فههم ایهن اههینههی ذهنهی

متفی ت راهی اعا کیهر انر مرین ننهی اس  .کوایحهوا ای ایکرهد اهع نظهع ا نهف
مبنی اع اینه س گون قیصد اع ندگی ااتمیصی لیکم اس
دستور

(قواصد قطهی ،قواصهد

قواصد اههد ) ،ادیین را اجلی ممهن قواصد قطهی مهیدانهد.

اهی رد

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

انجمن هی غرعرسمی اود اس

ک اع منزح

ر لهینرون اوهمرن اییگهی مههم

دانش روابط بینالملل و مسئله بازگش

مینه احجمهی ای ادصیههی هسهتی شهنییتی نظرهع ادصیههی دیهن صلهم ااتمهیصی

اینه فقط احگو صقالنی -اازار اندیشه مهیاوانهد صقالنهی القهی شهود ،نشهین
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می دهد ک وگون لتی در ایمه غعای اع اشهیل اهینی غرع اهینی اعییسهت ا
قواصد قطهی پرشیصلمی اهر مهیشهود

)92

 .(Ibid,دیهن اغلهب در هسهت اعاربهیت

ااتمیصی یی سهییتیر قهعاردارد که اهی یگع در ن نن صمهل مهیکنهد .در ن ایهن
وهیرووب اس
موقهر

ک متوا میشویم یی اهعیف میکنهرم که وه ورهز در یهر

فعضی صقالنی اس  .ا نظع کوایحهوا این موضوم راهی اعا همگعاسی

گفتمینهی دین ر ااط ارناحملل فعاهم میسی د ).(Ibid, 99

ژوستسن

یور در مقیح ا ک ا نن اشیر شد ،ای ایکرد اع اینک در دنرهی

پس ا انر سعد ریش منی صیت ن ا مسیژل سریسی ،اقتصید یی ایدژوحود اله
اه طهور مشهخص دیهن اهی میگهعدد ،اهالس مهیکننهد اهی

ا فعهنر ،هویه

یژگیهی پویی کنر امنرتی ک ا نیم دیهن هورت مهیگرهعد را کشهف کننهد.
پعسر مشخص ننهی این اس
objects

ک وگونه موضهوصیت اهی انرهید دینهی

 ،constituted referentامنرتیسی

religiously

میشوند یی موضهوم امنرتهیسهی

میگرعند؟ ننهی ای استفید ا نظعی امنرتیسی

قهعار

( (securitization))1معا یهی موضهوم

مزور دین ک می اواند مورد اهدید قعار اگرعد یی ا اهبرهع در نترجه فعاینهد
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مورد اهدید قعار گعفت اس

نوسی

را مفهوم «ایمین»

)(Faith

می دانند .اگع ایمهین

یر فعد مورد اهدید قعار اگرعد ،گویی هستی ا مهورد اهدیهد قهعار گعفته اسه
) .(Laustsen and Wav, 2003: 158ژوستسن

یور در اهعیف مفهوم ایمین ا دیدگی

کِییعکگیرد دینشنیئ دانمیرکی استفید میکنند ک مهتقد اود ایمین هموار فعااهع
ا سیل

صقل مزد د منط

مستلزم یر اهر در نهی در انسهین اسه  .ا

نظع کِییعکگیرد ایمین ا طعی مزیسبیت صقالنی لی ل نمی شهود ،الهه صنهییتی
اس

ک ا سو یدا ند ا اعیی افعاد ورت میگرهعد .ا طعیه ایمهین امهییز

مرین قلمهع متجلهی

)(immanent

امهع متههیحی ) (transcendentدر مهیشهود یهی

اعصهس این امییز ایمین را ممهن میسی د .ای این لیل ،یدا ند متههیل نری منهد نن
اس

ک ا

سرل انسین مورد ای نمییی قعار گرعد ،ا اینر امییز مرین امهع متههیحی

امع متجلی ا

ورت امع مقدئ امع صید یهود را نشهین مهیدههد اعیهی

موضوصیت ،اشخیص یی اصمیل مقدئ شنییت میشوند .ای اوا ا اینک امعکهز
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ag
e

رهریف

اع فعایند اس

امنرتیسی

ک ا طعی نن موضوصیت ای این ادصی ک اهی

اهدیدات اود فور مواا هستند در دستورکیر سریسی قعار داد میشهوند،
ای اوا ا این ک اعاسیئ اهیریف ژوستسن

یور دین امع

اود ا شهمیر

می نید ،انیاعاین ،هع اهدید صلر نن یر اهدید اود القی میشود .موضوصیت
مقدئ اغلب ا سیدگی ارشتع موضهوم نگعانهیههی امنرتهی قهعار مهیگرعنهد
کنشگعان دشوار
نظع ژوستسن

یید اعا در یطع نشین دادن موضهوصیت مقهدئ ندارنهد .ا
یور ا طهور کلهی دیهن اه سه شههل ممههن اسه

موضهوم

سریس هی امنرتی قعار اگرعد:
 یر گع مذهبی ا اهدید اعا اقی یر د ح -ایمین ا

ابدیل شود؛

سرل هع ورز یی هعکس غرعمذهبی (میننهد د حه  ،هنهتیشهدن،

مدرنرسم غرع ) مورد اهدید القی شود؛
 -ایمین ا

سرل یر گفتمین یی ای یگع مذهبی دیگع مورد اهدید القهی شهود

منط سریس هی امنرتی در مورد نخس
د م سوم در اق د یل اع

صلر انرهیدگعایی اسه  ،امهی مهوارد

انریدگعایی ا شمیر مهی نینهد .انریدگعایهین کسهینی

هستند ک در شهعایط اهدیهد انههی لفهن دیهن را –ننگونه که مزیفظه کهیران

سن گعایین ایکرد میکنند -کیفی نمی داننهد مهتقدنهد که اییهد اهعا مقیاله اهی
اهدیدات دس

ا اقدام د.

اگعو نظعی پعدا ان مختلف اهمر

یهسینی اعا ر یهدادهی مهعابط اهی دیهن در

سطح ارناحمللی قیژل نرستند ،امی انوم اعداش هی در این مرن ا نواه یهود لهیژز
اهمر

اس  .ننچ اعا

حربعالهی نگعان کنند

اق گعایین موضوصی کم اهمر

ا شمیر مهینیهد ،اهعا

اعا سی انگیران موضوصی قیاهل در اه نظهع مهیرسهد.

اسریر ا نومیرکسرس هی در اهتعین لیح

این ر یدادهی را نشهین ا ا مقی مه

در اعااع ا فعهنگی نظیم سعمیی دار اهینی ازلرل میکنند .در نهیی
فالسف ننهی را دحرلی اهع پییهین د ران سهو ریسهم

اعیی ا

ر د اه د ران پسیسههو ر

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

 .6ناکامیهای دانش روابط بینالملل
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).(Laustsen and Wav, 2003: 160
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میدانند.
ای پرر ا ازو ت ایرع ،فعض غیحب در مرین نظعی پعدا ان ر ااط اهرناحملهل
این اود ک در د ران پس ا
ملی کنتعل شد

ستفیحی ،ا

افی تهی فعهنگی در پشه

مع ههی

د ح هی ملی انهی سخنگو فعهنرهی هوی ههی مختلهف
مدرنرسهم ر نهد

در سطح اهینی ا شمیر مینینهد ،د م اعارهب اهواحی سهن

ااتنیب نیپذیع اعا امیمی اوام انسینی القی میشود .ا صبیرت دیگهع ،نهوصی
همگونگی اعا ر ند لعک

امیمی اوام انسینی مفع ض گعفت مهیشهد .سهوم

ر ند مدرن شدن لتمی ا صعفیشدن یواهد انجیمرد در نهییه

اینهه در سهطح

ارناحمللی "منیف " وعاغ راهنمی رفتیر ای یگعان د حتی در سطح ارناحمللی اس .

اغلب نثیر ک ا ازلرل ازو ت ایرع پعدایت اند ،میپذیعند ک امهیمی ایهن
پررفعضهی یی لداقل اعیی ا ننههی ،پهررفهعضههی نیدرسهتی اهود انهد .اهی
اینلیل ،مشهل ا ننجییی نغی میشود ک
صمل ا مهنی

یع سئوال اعدن این پهررفهعضههی در

یع سئوال اعدن اسریر ا مبینی افهع مدرن ا یژ در لو دانر

ر ااههط ا هرناحملههل الق هی م هیشههود .اگههع مواودی ه هههی فعهنگ هی اطههیاقی اههی
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مواودی هی سریسی ندارند در شههل اخشهردن اه ازهو ت اههینی ا ننههی
سبق

گعفت اند ،در این ورت دانر ر ااط ارناحملل ک امیمی اصتبیر یهود را ا

غلب نظیم د ح مزور ایذ کعد اس  ،و کمهی ا ازلرل ازو ت ایرع میاواند
اهند؟ موضوصی ک
سی انگیر

اه مشهتع ههع سه رهریفه

نتی اس  ،از

نو اقه گعایهی ،نهوحربعاحی

د ح مزهور اسه  .ههع سه رهریفه

مزور د ح هی در ازو ت سریسی ارناحمللی ایکرهد دارنهد .احهسهیندر نه

ag
e

اهی

اود االشی ک اعا صبور ا مید گعایی در ر ااط ارناحملل میکند ،مهتقد اسه
ک د ح هی هنو هم مهمتعین صیمل اسطی هستند ک ایثرعات سییع کنشهگعان اهع
انظرم یشون

ا طعی ننهی ا نظیم اهینی هدای

میشود ( ن .)14 :1384 ،

ا اینر  ،اهیرض در سطح ارن احمللهی اه صنهوان مهمتهعین مسهئل دانهر
ر ااط ارناحملل انهی مرین الدهی ملی رخ میدهد .ازو ت ادید ا این اهه
مهم هستند ک اعا نخسترنایر ا انرهییی شهل داد اس
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اهع نقهر

ک ننههی را نه مرهین

د ح هی ن در در ن ننهی میاوان ا لسهیب ن رد .اهعا نخسهترناهیر در د ران
ادید ،می ای انرهییی مواا هسترم ک ن احزامی مهیاهوان ننههی را انهر دایلهی
مزسوب کعد ن انر در سهطح اهرناحمللهی .ایهن همهین موضهوصی اسه
هینترنگتون را ا این اشتبی اندای

که

ک ا امدنهی ا صنوان لو ا ک انرههی

ادید مرین ننهی رخ میدهد ،سخن اگوید .انر در افغینستین فقهط انهر طیحبهین
صلر د ح

معکز افغینستین نرس  ،همین طور ک انر نرع هی د حه

صعاق شیم (داصر) در سوری

اسهالمی

صهعاق انههی صلره د حه ههی معکهز در ایهن

کشورهی نرس  .لتی ر مندگین ایعانی در اعیین انر هش
انر یود را انر مرین د د ح

سهیح اهی صهعاق نرهز

القی نمیکعدند .اه کهیرگرع اههیارع میننهد

انر صلر استهبیر اهینی ،انر ل
اسالم ا سو رهبعان ایعان ،لهیی

ایطل یی انر امیمی کفع در اعااهع امهیمی
ا نن داش

صعاق را عفی نیشی ا ایتالف مرین د

که انقالارهون ایعانهی انهر اهی

الد ملی نمیدانند.

یههود را اعمبنههی مع انههد هههی پذیعفت ه شههد د حتههی اهعیههف نمههیکنههد .ایههن
مع اند هی ادید ا انرهی ادید دامن د اند .ا گفت فیکس انریدگعاییهی
دینی ن پدید هی مزلی هستند ن لی ل سریس هی د ح  ،اله پدیهد ههی
مهیشنیسهند که

اهود

فعاملی هستند ک مع هی د ح

را ای درا ا ا رسمر

این مع هی -لداقل در شهلی ک اکنون اود دارند -اعا ننهی وهیحر اه

اهود

موضوم لیژز اهمر

دیگع این اس

ک هع ر یهعد ا ازو ت ادید اییهد

ا این پعسر پیس اگوید ک وه اوضهرزی اهعا

فهیدار ههی غرعملهی اراژه

میکند؟ اگع اپذیعیم ک هنع د ران مدرن کینیحرز کعدن فیدار هی ا سم
ملی اود ،مسئل این اس
الری

ک نظعی پعدا

الهد

هی مواود و پیس یی اهوارهی اهعا

فیدار هی غرعملی ( فیدار ا مذهب ،قومر

یی نژاد) ک در د ران پهس

ا انر سعد افزایر قیال اواهی پردا کعد اسه  ،اراژه مهیکننهد .لتهی مفههوم

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

نری رد (فیکس سندحع.)1389 ،

دانش روابط بینالملل و مسئله بازگش

انیاعاین ،می ای اهعیف ای ا ا "می" در اعااع "ننهی" مواا هسهترم که احزامهی

ایدژوحود ا صنوان مفهومی مدرن ا اسریر اهیت نزدیر اه دیهن ،مفههومی
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ا این نظع نمیاواند اوار کنند فداکیر هی اد ن مع

نترج گعاس

اغلهب

اد ن دستی ردهی صرنی مشخص ایشد .میرکسرس هی در سیلهی پهس ا انهر
اهینی د م اعا استقعار سوسریحرسم در سع مرنهی ملی یهود مهیانگردنهد .در
اق  ،هرچ میرکسرس

یی سوسریحرستی عفی اعا نرمینههی اههینی سوسریحرسهم

این یود را فدا نهعد اس

(استثنیهی در این مرن مال نرسهتند) .مشههل ا هلی

نظعی هی ر ااط ارناحملل این اس

ک قیدر نرستند «فداکیر ههی اهد ن مهع » را

اوار کنند.
دینمداران ،همچنرن مفیهرمی را ا ر ااط ارناحملل ارد کعد انهد که صنصهع
مزور در نظعی هی ر ااط ارناحملل یهنهی د حه مزهور را نیدیهد مهیگرهعد.
مفیهرمی مینند اهید ،شهیدت ،فتوا،

ی

اسالمی ،صمهل فهیسهبرلاهلل،

فقر  ،ام

مستوهف ،مستهبع اسریر ا مفیهرم دیگع ک در یر اهبرهع گفتمهینی دالههی
معکز در گفتمین دینمداران ا شمیر مینیند ،همگی مع هی ملی را کم اثع یهی
نیدید میگرعند.
اع ریس هییی ک در  11سپتیمبع  2001ای هواپرمی پع ا مسهیفع یهود را اه
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اعجهی د قلو دند ،اقدام یود را اهید در را یدا القی مهیکعدنهد .لتهی اگهع
د ح

مشخصی در پس این لمالت اود ایشد ،هرچیر ا کسینی که در ایهن را

این یود را ا دس

صعای ک در ده  1980در افغینستین صلر شور

ag
e

میانگردند نرز اهالس یهود را

اهید در را یدا می دانستند .الزاب اسالمی ک در کشورهی مختلف اعا کسب
قدرت االس میکنند نرز اخر صمد ا ا نرا یود را اه ایهن دحرهل اه دسه
مین رند ک ایر کنند الهیم یدا ند در لو لیکمر

یود ایشهند .نرع ههی

لزباهلل در حبنین ک نقر مهمی در موا ن قدرت منطق ا پردا کعد اند نرهز اهرر
ا ننه ا د ح
نهیی

ی

حبنین یود را متههد ادانند ،یود را پرع

فقر مهیداننهد .در

اینه لداقل اخر صمد ا ا انگجویین وندملرتی مخیحف د ح

نرز انی اع انگرز هی مذهبی ا این نبعد پی گذاشت اند .فهعس
ا این دس
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دادند ،ا منفه

د حه

یی هی نمهیاندیشهردند .مجیههدان

در س ده ایرع ننقدر افزایر ییفت اس

سهوری

ر یدادهی اقهدامیای

ک دیگع نمهیاهوان ننههی را

موضوصیای مزد د در گوش ا ا اهین القی
نقط اشتعا

کعد.

دیدگی هییی ک ا ای پعدایتن ا اسالم مسلمینین مفهوم یهی

متغرع دین را نقط نغی ازلرلهی یود در اعرسی ازو ت ایرع قعار داد اند ،ایهن
گزار اس

ک دین ا رغم غفل هی ایاواهیهی

ورت گعفت در نترج غلبه

نهید هی صعفی ،یهی ا متغرعههی مههم در شههل اخشهردن اه رفتهیر اهی یگعان
ارناحمللی ا شمیر مینید ( یی لداقل در د ران ادید ا یر متغرع صمد در ایهن
مرن ابدیل شد اس ) .افی ت دیدگی هی در این مرن صمدای ا مرزان وگونگی
ایثرعگذار دین اع ازو ت یهی رفتهیر اهی یگعان اهرناحمللهی اهی میگهعدد .اغلهب
ر یهعدهی نسب

ا دین دیدگیهی مزتوایی ندارند نن را ا مثیاه یهر اقهره
ک دین وگونه اه

مواود میپذیعند .در نترج اعا ننهی این پعسر مطعت نرس

رفتیر ای یگعان شهل میدهد ،یی ننک دین قدرت شهلدهی ا رفتیر ای یگعان را ا
کجی می ن رد ،یی اینک وعا اعیی ادیین اهرر ا ادیهین دیگهع مهیاواننهد اوحرهد
ای یگعان در سطح ارناحمللی اعاسیئ اصتقیدات دینی یود دس

ا صمل مهی ننهد.

ونرن ر یهعدهییی لتی ا افی ت مرین دین دینداران (یی دیهنمهداران) اهواهی
ندارند اغلب این د را ا

ورت اییگزین یهدیگع مورد اشیر قعار مهیدهنهد.

ا صبیرت دیگع اسریر ا افهیحی ک ا دینمداران منتسب اس  ،اه دیهن نسهب
داد میشود یی اعصهس.
اطمرنین ییطع ا معگ یدا لذف دین ا ر ااهط اهرناحملهل سهخن مهیگفتنهد.
انیاعاین ،ادیین اگع فینفس میاوانستند منشأ اثع یی کنشهی ایشهند ،اسیسهی هرچگهی
نمیاییس

ا ر ااط ارناحملل ییرج میشهدند که امهع

ا ای گشه

نن سهخن

اگویرم .نگی پدیدارشنیسین ا نقر دین در ر ااط مرین مل هی ،دین را ا "شهلی

ا ایدژوحود " " ،اهی ا فعهنر" "،منبهی اعا هوی " یی لتهی "گونه ا ا

قدرت نعم" اقلرل داد اس  .هع هف

شهل کیراعد دین در ازلرلهی ادیهد که

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

ادیین همرش

اود داشت اند ،لتی در مینهییی ک فالسف

نظعی پعدا ان ای

دانش روابط بینالملل و مسئله بازگش

قدرت کنند؟ اله اعا ننهی انهی ورز که مههم اسه

ایهن اسه

که اعیهی ا

اومیئ ا نن اشیر میکند ،دین را ا موضوصیای اقلرل میدهند ک پرر ا این در
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ر ااط مرین مل هی لوور داشت اند .در یصوص رااط مرین دین مشع صر
ا گفت فوکس سندحع این از
ادید مورد منیقش نرس

ک مذهب ،منب ایحقو مشع صر

نرهز

اسه  ،ازثهی

( .)77 :1389انیاعاین می اوان ایهن پعسهر را مطهعت

کعد ک اگع دین شهلی ا ایدژوحود  ،فعهنر ،هوی  ،ای رهی فعاملی  ...اسه ،
ای گی ازو ت ادید نیشی ا ورس ؟

پس اداص

ارایم دادن ا مفهوم کلی دین لتی اگع نیدرس

نبیشد ،اوضهرح دهنهد ههم

نرس  .اقعیبی امیمی دینشنیسهین مهیپذیعنهد که ههرچ اهعیهف الهد ا دیهن
نمیاوان اراژ داد ک امیمی گون هی مختلف دیهن را ازه

پوشهر قهعار دههد.

انیاعاین ،ارایم دادن ازو ت ارن احمللی اه مفههوم کلهی دیهن کمهر یهید اه
اوضرح مسئل نمی کند .اه گفته پتعسهون همههیرانر ،ههرچ اه منفهعد را
نمی اوان اهعیف کیملی ا دین القی کعد ا سو دیگع ،قتی ک مهی ا دیهن اه
طور کلی سخن میگویرم ،در مهعض یطع ایدقتی مبهمگویی هسهترم (پتعسهون
دیگعان .)19 :1389 ،در ونرن شعایطی می انهی میاوانرم ا اعیی ا کیرکعدههی
ادیین ،مینند ایثرع ک اع هوی
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یی فعهنر در این مقط  ،نن هم در اوام یی هی اعاسهت شهد

اس  ،ورز نمیگوید .لتی دیدگی سی انگیران کوایحهوا در مورد اینکه دیهن را
ایید گون ا ا قواصد قطهی القی کعد ک ا سریس
اعا مطیحه

شهل میدهند نرز انههی راههی

فهم دین در ر ااط ارناحملل پرشنهید میکند ،امی مهدل نظهع ا اه

هرچ ا امهینی اعا ازلرل ازو ت ایرع اینه وعا در این مقطه
ازو ت ا

قوم پروست اند ،اراژ نمیکند .اقهر

ایهن اسه

مهینی ایهن

دیهن فهینفسه اه

صنوان مجموص ا ا قواصهد دسهتورهی امهع ایسهتی اغررهع نیپهذیع اسه  ،امهی
قعاژ هی ا دین ،اصتقید ا دین همچنرن قعاژتی ک دینداران دینمداران ا دین
اراژ میکنند ،امع پویهی اغررعپهذیع اسه  .ر یههعد نظهع

ژوستسهن

یهور

همین طور ک مورد اشیر قعار گعف  ،اهی لهد د یهید در مسهرع پیسه اه ایهن
پعسههر لعکه
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یی فعهنر اوام

یی مشع صر

نظیمهی سریسی

مههیکنههد؛ امههی مشهههل اسیسههی ایههن دیههدگی همیننههد اسههریر ا

دیدگی هییی ک در فصل گذشت ا نن اشیر شد ،این اس
ازو ت معابط ای مسئل ای گشه
اقدامی انفهیحی

ک این دیدگی هی امیمی

اه دیهن در کشهورهی اسهالمی را در نهییه

اکنشی میارنند هرچ ا فهی ن ا اعا ایهن ر یهدادهی قیژهل

نرس .
صال اع این ،دینمداران هم مهین موضهوصیای را اه ر ااهط اهرناحملهل ارد

کعد اند ک اگع اخواهرم ا اقسرماند هی کهالن غیحهب مواهود – نه احزامهی
راهگشی -متههد ایشرم ،ای مجموص

ایتالطی ا سن  ،مدرنرسم پس مدرنرسهم

مواا یواهرم اود .ا منظع پسیمدرنرستی ایهن ر یهدادهی مهیاوانسهتند شهورس
«دگع لیشر نشرن» صلر قدرت اسط ییفت غعب القی شوند ،امهی ایهن ر یهدادهی در
اسریر ا موارد ا ااهید ا شدت سنتی اعیوردار اهود

هسهتند مهمتهع ا نن

مسرع یود را ا اهبرع نظعی پعدا ان پسه مهدرن ،اعاسهیئ فعار ایه ههی اهعیهف
میکنند .این در لیحی اس
نسب

(ا نقل ا اعنع.)49 :1384 ،

نتیجهگیری
این اس

اقهر

ک اسریر ا ازهو ت دهه ههی ایرهع ،اهعا نظعیه پهعدا ان

غیفلگرع کنند اود اس  .انیاعاین پعسشی ک میاواند قیال طعت ایشهد ایهن اسه
ک این نیاوانی ا کجی نشأت میگرعد؟ نیی ای اندکی ا الت در نظعیه ههی مواهود
میاوان ابررنی اق ارنین ا ازو ت ادید اراژ داد؟ نیی ایکرد اع مقو ت غرعمید
اعاستگی یید پردا کعد اند ،نظعی پعدا ان ازلرلگعان نرهز اهالس مهیکننهد
اعا نن اییگیهی در ر ااط ارناحملل ای کنند ،مشههل ر ااهط اهرناحملهل را لهل
یواهد کعد؟ وعا در مقیطهی ا ایری یی اخرهییی ا اغعافری انسینی ایهن امهور
ا اهمر

اعاستگی ارشتع اعیوردار میشهوند در مهینههی یهی مههینههییی

ایرم اع کمرنراع الو میکنند؟ وعا فعهنرهی ار سهی گیهی پع سع

دا

گیهی ییموشند؟ مع اند یی نقیط االقی ننهی ای امور مید کجیس ؟
در نترج ازو ت ادید یی می ایید اپذیعیم ک ای یر ر ااط ارناحملهل ادیهد

به دین  ناصر هادیان و محمود شوری

نظرع دین ،انگیر هی ،فعهنر ،ایالق ،هنجیرهی ار سههی که در دهه ههی ایرهع

دانش روابط بینالملل و مسئله بازگش

ا فعار ای هی نرس

ک ا گفت حروایر ،پسه مدرنرسهم ورهز اهز اعدیهد
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مواا هسترم ک منط متفی ای نسب

ا ر ااط ارناحملل سنتی دارد یی ننه ایید

دانر ر ااط ارناحملل را ا گون ا ای اهعیف کعد که اوانهییی اوضهرح ازهو ت
ادید را داشت ایشد .این همین موضوصی اس

ک نظعی پعدا ان ر ااط ارناحملل را

دویر ازعان سع در گمی کعد اس  .امیمی نظعی هی ر ااط ارناحملل انهی یود
را اعا ازلرل رفتیر الدهی ملی نمید کعد اند ا حزی نظع مع انهد ههی
هویتی فعاملی یی فع ملی را ا رسمر

نمیشنیسند .ا همرن دحرل ،ای نغی ازو ت

ادید لتی پس ا ننه این ازو ت پریمهدهی اهرناحمللهی نشههیر داشهتند،
نظعی پعدا ان ر ااط ارن احملل یی ای کم اهمر

ار ییای کعدن این ر یدادهی ای ایهن

اوار ک این ازو ت ایثرع اع نظیم د ح هی ر ااط قدرتهی ازرگ ندارنهد،
ا

یع ایر اوضرح نظع این ازهو ت شهین یهیحی کعدنهد یهی اینهه اهی لفهن

مفع ضیت پرشرن ا پیس هییی ر
نبود.
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ن ردند ک لی

هرچ اوضرح قهین کننهد ا

یادداشت
 .1اعاسیئ نظعی امنرتیسی  ،یر موضوم ننهنگیم امنرتهی شهد اسه که در اذههین
صمومی ا ورت ونین اهدید اود اعاست ا «الو کند» ک اثعات اسیسهی
سریسی در پی داشت ایشد (او ان دیگعان .)50 :1386 ،ای الو دادن هع موضوم
ا صنوان اهدید اود  ،نن موضوم ا نستین امنرتی شدن رسرد اس (دهقهینی
قعشی.)16 :1391 ،
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