
... 
لل

الم
ین 

ط ب
واب

ر ر
ن د

 دی
ش

خیز
از 

و ب
ی 

جار
 هن

دید
ته

125

فصلنامه علمی - پژوهشی

تهديد هنجاری و باز خيزش دين در روابط بين الملل؛ چيستی، چرايی 
و نحوه تعامل

محمد محمودی کیا1 
استادیار گروه مطالعات جهان اسالم پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

تاريخ دريافت: 1396/05/15                      تاريخ پذيرش: 1396/07/03

چكيده
هرچند موضوع دین در نظریات سیاست بین الملل همواره نقشی حاشیه ای و فرعی داشته و کمتر به عنوان متغیری 
مستقل در فهم رویدادهای نظام بین الملل موردتوجه بوده، بااین حال، حوادث مختلفی همچون پیروزی انقالب 
اسالمی، مسئله قدس و انتفاضه فلسطین، حمالت تروریستی 11 سپتامبر به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در 
ایاالت متحده و نیز ظهور پرتعداد جریان های افراط گرای دینی همچون سازمان القاعده، الشباب، داعش و ... موجب 
شده است تا طی دهه های اخیر توجه بیشتری از سوی سیاست پژوهان به نقش دین در نظام بین الملل معطوف شود.
این رخدادها در محیط عملیاتی سیاست جهانی طی دهه های اخیر موجب شده است تا با اشکال جدیدی از تهدید 
مواجه شویم که با تأکید صرف بر ویژگی  مادیت تهدید قابل درک نبوده و ادراک آن الجرم از برداشتی هنجاری از 
مفهوم تهدید است. از سوی دیگر، با توجه به نقش آفرینی انگاره ها و هنجارها در سیاست جهانی، شاهد اهمیت 
یافتن روزافزون ارزش ها و عناصر هویت ساز در درون جوامع هستیم. ظهور جنبش ها و جریان های بنیادگرای دینی، 
رشد مدرنیته و افزایش حجم ارتباطات و تبادالت بین فرهنگی و بین تمدنی به دنبال تشدید فرایند جهانی شدن، 

موجب شده تا شاهد ظهور شکل جدیدی از تهدید، به نام تهدید هنجاری باشیم.
این پژوهش با کاربست روش تحلیلی ـ توصیفی در پی یافتن رابطه میان عوامل مؤثر در ظهور تهدید هنجاری 
با باز خیزش سیاسی دین در جهان معاصر است. به نظر می رسد ظهور مجدد دین در عرصه روابط بین المللی در 
شکل افراط گرایانه آن موجب شده است تا این تلقی از دین در جامعه جهانی شکل گیرد که دین عاملی تزاحمی و 
تهدیدی برای نظم مستقر بین المللی است؛ این در صورتی است که دین از ظرفیت باالیی برای مشروعیت بخشی 
و نیز هنجارسازی برخوردار است که می تواند در خدمت تقویت صلح و ثبات بین المللی به کار گرفته شود. از 
بررسی به عمل آمده چنین استنتاج می شود که به حاشیه راندن دین در عرصه مالحظات نظری رشته روابط بین الملل 
و نادیده انگاشتن آن، موجب گردیده تا این رشته از ظرفیت الزم برای فهم و تبیین برخی رویدادهای نظام بین الملل 

برخوردار نباشد.

واژه هاي کلیدي: تهدید هنجاری، هویت دینی، بنیادگرایی، مدرنیته، اسالم گرایی، نظام بین الملل، روابط بین الملل 

1. mmahmoudikia@yahoo.com
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طرح مسئله
دین همواره در طول تاریخ یکی از عوامل تأثیرگذار بر زندگی بشری بوده و در حال حاضر 
نیز در عرصه معادالت نظام بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار است و پیش بینی می شود در 
آینده نیز با توجه به تشدید فزاینده روندهای موجود همچون جهانی شدن، شاهد پررنگ شدن 
نقش دین در ابعاد مختلف روابط بین المللی همچون ابعاد سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی 

و فرهنگی باشیم.
در نظم و نظام متحول بین المللی معاصر، مطالعه پیرامون احیاء و نقش آفرینی مجدد دین 
چه در عرصه سیاست عملي و چه در عرصه سیاست علمي، موردتوجه سیاست پژوهان و 
محققان روابط بین المللی قرارگرفته است. عوامل گوناگوني در نقش آفرینی مجدد دین مؤثر 
بوده اند که از این میان می توان به عواملی چون ناکامی دولت ها و جریان های سیاسی سکوالر 
در دستیابی به اهداف خود، از میان رفتن جهان دوقطبی و در پی آن، سست شدن پایه های 
جهان بینی مادی، عدم موفقیت و کامیابی جنبش هاي ملی گرایانه در دستیابی به اهداف خود 
و نیز ظهور جنبش های دیني و به ویژه جنبش احیاگرایانه اسالمي در جغرافیای سیاسی جهان 

اسالم اشاره کرد.
بر این اساس، برخی از صاحب نظران بر این اعتقادند که دین مي تواند عامل توضیح دهنده 
مهمی در برخی رخدادهاي آتی جهاني بوده و از عملکرد مؤثری نیز در شکل گیري ساختارها، 
ارزش ها و هنجارهای نظام جهانی در حال شکل گیری برخوردار باشد؛ چراکه در دنیایي که 
عوامل هنجاري و ارزشي در آن هرروز از نفوذ فزاینده تری برخوردار مي شوند، تأمل پیرامون 
جایگاه و نقش دین در پارادایم فکري و عملي روابط بین الملل، می تواند به عنوان یکی از 

موضوعات مهم و تأثیرگذار در فهم نظم و نظام بین المللی معاصر قلمداد شود.
ازاین رو، بازگشت دین به عرصه روابط بین الملل موجب شده است تا موضوع دین گرایی 
از زوایای  گوناگونی موردتوجه و مطالعه پژوهشگران و سیاست شناسان قرار گیرد که در 
این میان اسالم با برخورداری از مؤلفه های مهم و تأثیرگذارتری از قدرت در عرصه روابط 
بین الملل، از مهم ترین نحله ها و مکاتب موجود در این قسم مباحث فکری محسوب می شود 
که هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی، اهمیت و تأثیرگذاری خود را طی دهه های اخیر 
نمایان ساخته است؛ چه این که به باور برخی پژوهشگران، حوادثی چون تجربه موفق انقالب 
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اسالمی در ایران، وقوع انتفاضه در مسجداالقصی، حمالت تروریستی به برج های دوقلوی 
مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و دو حادثه هم زمان دیگر در واشنگتن و پنسیلوانیا در 
11 سپتامبر سال 2001، توانسته بر این واقعیت مهر تأییدی بزند که پدیده دین و دین گرایی تا 
چه میزان می تواند تأثیرات باالیی بر امنیت و سیاست بین الملل از خود برجای بگذارد )فاکس 

و سندلر، 1389، ص. 17(.
در بعد نظری نیز علی رغم آنکه مکاتب موجود در دانش روابط بین الملل همچون نظریات 
خردگرا )رئالیسم و لیبرالیسم(، نظریات واکنش گرا )نظریه انتقادی، پست مدرنیسم و ...( و 
نظریه سازه انگاری توجه شایانی به دین به عنوان یک سنت فکری در حوزه نظریات روابط 
بااین حال،  نداشته اند،  این حوزه  در  تأثیرگذار  متغیر  به عنوان یک  یا دست کم  و  بین المللی 
از صاحب نظران  برخی  در عرصه سیاست جهانی،  دین  نقش آفرینی روزافزون  با  هم زمان 
و پژوهشگران روابط بین المللی به بررسی نحوه تأثیرگذاری و ورود دین به حوزه سیاست 
جهانی اقدام کرده اند. این رویکرد با تأکید بر هر دودسته از عوامل مادی و غیرمادی، مبانی 
نظری خود را نسبت به نظام بین الملل قوام  بخشیده و هم در حوزه عمل و نیز در ساحت نظر، 

قابلیت های خود را منصه ظهور رسانیده است.
از سوی دیگر، توجه و تأکید بر نقش هنجارها و ارزش ها یکی از مؤلفه های رو به رشد 
در عرصه تنظیم روابط بین المللی و به طور ویژه در عرصه روابط انسانی جهان معاصر است. 
دراین بین، دین گرایی یکی از مؤلفه هایی است که بر روابط انسانی سایه انداخته و کنش های 

انسانی را در گستره جهانی تحت تأثیر خود قرار داده است.
بر اساس آمار و تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر، اسالم و گرایش به آن، حائز 
باالترین نرخ رشد در میان دیگر ادیان بوده و این رشد حتی در جوامع پیشرفته نیز محسوس 
است. به گونه ای که بر اساس گزارش مرکز مطالعات پیو در آمریکا، دین اسالم تنها دینی است 
که سریع تر از میانگین رشد جمعیت جهان در حال رشد است؛ بنابراین گزارش، این دین در 
سال 2070 بزرگ ترین دین جهان خواهد بود. لذا، هرچند قرائت های مختلفی از اسالم گرایی 
در جهان به چشم می خورد و گستره ای از گرایش به اسالم سکوالر، اسالم معنویت گرا و 
میانه رو تا اسالم افراط گرایانه را دربرمی گیرد، بااین حال، باالترین نرخ رشد در میان دیگر 

.)www.pewresearch.org( ادیان به اسالم اختصاص یافته است
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جدول پيش بينی سرعت رشد اديان طی سال های 2060-2015س
www.pewresearch.org به استناد سايت

بر این اساس، هرچند اسالم سیاسی در دهه های میانی قرن بیستم، در مسائلی چون مسئله 
فلسطین، استعمارزدایی، جنگ های اعراب و اسرائیل، حمله شوروی به افغانستان و ظهور 
جنبش های اسالمی همچون اخوان المسلمین مطرح بوده است، بااین حال، نتوانسته الگویی 
مؤثر در عرصه نظر و عمل در ابعاد داخلی و بین المللی از خود ارائه نماید. این روند - ناتوانی 
از ارائه الگویی دینی در عرصه روابط بین الملل- تا پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 

1979 ادامه داشت.
چرا  که  هستند  روبرو  سؤال  این  با  همواره  بین الملل  روابط  محققان  دیگر  سوی  از 
برخی اعمال، رویدادها و یا افراد، زمانی که هیچ عمل خصمانه یا آسیب فیزیکی مستقیم 
افزایش می یابند؟  تهدید  به وضعیت  به یک باره  ندارد،  قریب الوقوعی در مورد آن ها وجود 
چرا و چگونه برخی روابط تهدید با زبان اخالقی و عاطفی همراه می شوند؟ پرسش های 
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ازاین دست زمانی قابل درک خواهند بود که مفهوم تهدید هنجاری را توسعه ببخشیم؛ چراکه 
نقش ارزش ها و باورهای اخالقی با ادبیات تهدید به میزان کافی به یکدیگر درهم تنیده نشده 
است. این مسئله در خصوص باز خیزش مجدد دین در عرصه سیاست جهانی و به طور ویژه 
با ظهور امواج اسالم گرایی در نظام بین الملل نیز مطرح بوده و این پژوهش به دنبال یافتن 
چرایی علل و چیستی و نیز نحوه تعامل امر هنجاری با مقوله دین گرایی در عرصه روابط 
بین المللی است. درواقع، این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اسالم گرایی 
در نظام بین الملل به صورت یک تهدید ادراک می شود؟ در غیر این صورت، نحوه تعامل 

اسالم گرایی باارزش های نظام بین المللی چگونه است؟

تمهيدات نظری تحقيق:
1- هنجار1:

هنجار به عنوان یک ساخت اجتماعی عبارت است از »معیاری برای رفتار مناسب در نزد 
کنشگران با یک هویت مشخص« که می تواند در مورد بنیادگرایان افراطی هم صدق کند. 
هنجارها در یک چرخه حیات، به عنوان امری اجتماعی و بین االذهانی ظهور کرده و سپس 
همان طور که کاتزشتاین می گوید، به مثابه آبشاری جاری شده و نهایتاً توسط دولت ها داخلی 
 Finnemore and Sikkin,( می شود. هنجارها خود با اجتماعی شدن، کنش را معنا می بخشند

.)1998, pp. 887-917

2- تهديد هنجاری2:
آنچه نظم هنجاری3 دانسته می شود، مشتمل بر مجموعه ای از اصول است که شهروندان 
موردنیاز  نهاد سیاسی  واقعیت  توجیه پذیری و درواقع  برای عملکرد،  معتقدند  یک جامعه 
هستند؛ بنابراین، تهدید هنجاری به مثابه یک آسیب حتمی نسبت به نهاد سیاسی، از طریق 
سرپیچی از اصول اساسی نظم و حقوقی که گروه مورد تعلق فرد را تشکیل می دهد، ادراک 

.)Creppell, 2011, p.450( می شود
از همین رو، به باور کرپل، مسائلی چون ورود ایاالت متحده امریکا پس از سه سال 

1. Norm
2. Normative Threat
3. Normative Order
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بی طرفی رسمی به جنگ جهانی اول در سال 1917، جنگ سرد و حتی بازیگران غیردولتی 
همچون القاعده و حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر سال 2001، هیچ یک متضمن تهدید 
فوری و قابل لمس برای ایاالت متحده نبوده و با توجه به عدم ادراک فوری از مادیت تهدید، 
فیزیکی  آسیب  یک  به عنوان  تهدید  تجربه  تفسیر  نارسایی  نشان دهنده  مثال ها  این  تمامی 

مادی است.
با این وصف، ادراک از تهدید به مثابه برخورداری از یک ماهیت مادی از دیرباز در اندیشه 
سیاسی مطرح بوده است. هابز با اشاره به ترک بنیادین ترس از مرگ و نابودی که می بایست 
موجب شود تا مردم برای ورود به جامعه بخشی از آزادی خود را از دست بدهند و از قوانین 
پیروی کنند، بر مادیت منابع و تجربه خطر تأکید می کند. لذا در اکثر موارد، خطر به عنوان یک 
.)Hobbes, 1996, p. 89 :به نقل از Creppell, 2011, p. 453( امر مادی، مفهوم سازی شده است
با توجه به این که رویکرد اصلی برای مطالعه تهدید در روابط بین الملل ـ پارادایم های 
واقع گرایی و نئورئالیسم ـ دولت را به عنوان بازیگر و نقطه اصلی تمرکز خود می دانند )بلیس 
و اسمیت، 1383، صص. 354-319(، ازاین روی دولت ها نیز به عنوان بازیگران کانونی و یگانه 
مرجع دارنده حق اعمال خشونت مادی، بیشتر توان خود را برای غلبه بر آن گروه از اشکال 

مادی تهدید مصروف می کنند که فوریت خطر در آن قابل لمس باشد.
هنگامی که ما به سطح دولت حرکت می کنیم، آسیب همچنان به عنوان موضوعی اساسًا 
مادی و فیزیکال تصور می شود. تهدید به عنوان منابع فرسایش قدرت دولت در برابر دیگر 
دولت ها ادراک می شود و درنهایت قدرت می بایست در یک واقعیت مادی متمرکز واقع شده 
باشد. دولت به عنوان یگانه دارنده انحصار کاربرد خشونت مادی، با تهدیدهای ناشی از عمل 
یا اراده دیگر دولت ها یا گروه هایی که در تالش هستند تا قدرت خود را در مقابل دولت قرار 

.)Creppell, 2011, p. 454( دهند، مبارزه می کند
با این وصف، ذکر این نکته نیز الزم و ضروری است که برای اعضای یک دولت، ایده 
واحد سیاسی و درنتیجه حمایت از دولت، از تجسم فردی آن ها ریشه می گیرد. لذا، تهدید 
نسبت به دولت، تهدیدی نسبت به اعضای آن جامعه ادراک می شود. درنتیجه، تهدید نمی تواند 
صرفاً پدیده ای مادی و یا فیزیکی باشد، فلذا، به طور غیرقابل اجتنابی تهدید شامل یک عنصر 

انتزاعی نیز خواهد بود.
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3- قدرت هنجاری در روابط بین الملل
درحالی که همچنان سیاست قدرت محور منطق حاکم بر سیاست جهانی است، شواهد 
زیادی دال بر عوامل هنجاری )که مذهب نیز یکی از آن هاست( وجود دارد که بر اساس آن، 
این عوامل بر عملکرد سیاست خارجی بازیگران نظام بین الملل تأثیرگذار است. هنجارهای 
بین المللی از طریق عواملی چون ارائه راه کارهایی برای حل مسائلی که مانع همکاری می شوند، 
کاهش هزینه های تعامل متقابل، ایجاد زبان مشترک سیاست بین الملل و نیز اساسنامه های 
 Cortell and( بازیگران ایجاد می کنند بر نظام بین الملل تأثیرگذار است مشترکی که خود 

.)Davis, 2000: 65-66

هنجارهای بین المللی بر سیاست داخلی نیز تأثیرگذار هستند و حتی می توانند آن ها را به 
مسائل جهانی تبدیل کنند. استدالل های هنجاری زمانی قدرت اجرایی پیدا می کند که هنجارها 
به مثابه قراردادهای رسمی، نهادینه شوند و این زمانی محقق می شود که هنجارهای به لحاظ 
اجتماعی در درون یک نظام جا بگیرند. این هنجارها ممکن است ملی، محلی و یا بین المللی 
باشند و با هویت اجتماعی بازیگران در آن نظام عجین شده باشند و بازیگران نیز ملزم به 
رعایت این هنجارها هستند؛ بنابراین هنجارها زمانی می توانند بر رفتار دیگران تأثیرگذار باشند 

که آن ها این هنجارها را پذیرفته باشند )فاکس و سندلر، 1389، 95-96(.
4- اسالم سیاسی

قرار  سیاسی خود  عمل  کانون  در  را  اسالمی  هویت  که  است  گفتمانی  سیاسی  اسالم 
می دهد. به عبارت دیگر، در گفتمان اسالم سیاسی، اسالم به یک دال برتر تبدیل می شود )بابی 
سعید، 1379، 20(. این گفتمان )اسالم سیاسی( نه تنها نهاد سیاست بین الملل غرب، بلکه 
موضوعات مبنایی آن را نیز به چالش کشیده است. بر این اساس، جهان اسالم در کل از نظر 
مسائل بنیادی مانند شکل مناسب دولت، نقش شایسته دین در دولت و مدارا با اقلیت های 

دینی با غرب متفاوت است )فاکس و سندلر، 1389، 197(.
اسالم سیاسی در دنیای معاصر یک گفتمان است که چنانچه اشاره شد، حول دال مرکزی 
اعتقاد به این که اسالم دارای آموزه های سیاسی اجتماعی است و نیز این که دین و سیاست باهم 
مرتبط هستند، سامان یافته و اسالم گرایان سیاسی دال های شناوری که همان مفاهیم و واژه های 
معمول در جامعه اسالمی است را حول این دال مرکزی مفصل بندی می کنند ) فوزی، 1395، 19(.
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دين و رهيافت های روابط بين المللی
در خصوص جایگاه دین در عرصه رهیافت های روابط بین المللی شاهد وجود یک وحدت 
نظر هستیم و آن این که دین از جایگاه قابل توجهی در این نظریات برخوردار نیست. هر یک 
از رهیافت های بین المللی از منظر خود به گونه ای از ورود دین به حوزه مطالعات خود اجتناب 

کرده و یا رویکردی سلبی به آن داشته اند.
واقع گرایانی چون مورگنتا به اصول اخالقی در روابط بین الملل ایراد می گیرند؛ زیرا وی 
معتقد است که هر ملت اصول اخالقی خود را به مثابه مبانی انسانی اخالق قلمداد می کند. 
لذا، در چنین حالتی موازین اخالقی سیاست بین الملل به سیاست و اصول اخالقی قومی 
و قبیله ای، مجاهدان صلیبی و جنگ های مذهبی برمی گردد. او همچنین بر همین اساس به 
جهان گرایی ناسیونالیستی حمله کرده و چنین اظهار می کند توده های ناسیونالیستی زمان ما در 
عرصه های مختلف روابط بین الملل دیده می شوند و هر گروهی مدعی این است که حامل 
مأموریت مقدسی است که با مشیت الهی هدایت می شود. کمتر کسی از این افراد هستند که 

.)Morgenthau, 1956: 234( بدانند در زیر آسمانی هستند که خدایگان از آن رفته اند
نئورئالیست ها نیز ساختار نظام بین الملل را به مثابه یک زمینه وسیع می بینند که قدرت در 
سطح آن توزیع شده و خود این ساختار مسئول نظم بین المللی است. با محور قرار دادن قدرت 
و دولت به عنوان جزء اساسی در سیاست جهانی، دیگر جایی برای امور معنوی و مذهبی در 
سیاست بین الملل باقی نمی ماند. از دید آن ها رژیم ها و ساختارهای بین المللی نقشی در بهبود 

نظم بین المللی ندارند.
در مقابل نئورئالیست ها که حفظ نظم بین الملل را در موازنه قدرت می دیدند، نئولیبرال ها 
نیز قائل به نقشی مستقل برای دین در عرصه روابط بین المللی نبوده و صرفاً بر نقش هنجارها 
در بهبود نظم بین الملل تأکید کرده و از نقش ساختارهای بین المللی دفاع می کنند )فاکس و 
سندلر، 1389، 66(؛ درنتیجه، نئولیبرال ها نیز با تأکید بر نقش متغیرهایی چون وابستگی متقابل 
اقتصادی و رژیم های بین المللی، آن ها را عوامل مؤثری در جلوگیری از بروز جنگ معرفی 

می کند.
ایده تمدن  تنزل قدرت دولت و ترویج هنجارها،  بالدوین حتی مسائلی چون  باور  به 
جهانی شهروند جهانی شدن و تجارت آزاد که باعث ارتقای صلح می شود، نیز باعث ورود 
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مذهب به گفتمان سیاست بین الملل نشد )Baldwin, 1993: II(. چه این که نظریاتی چون 
پست مدرنیسم و سازه انگاری که هر دو نسبی گرایی را به جای رویکرد علمی برگزیده اند، نیز 
منجر به پرورش نقش مذهب در سیاست جهانی نگردیدند. درنهایت، هنگامی که همه چیز 
توسط بشر انتخاب و کنترل می شود و هنگامی که دولت جایگزین خدا می شود و بر مسائل 

بین المللی نظارت می کند، از نقش خدا بیشتر کاسته می شود )فاکس و سندلر، 1389، 68(.
در مقابل، با توجه به رخدادهای مهم جهانی در دهه های اخیر، دسته دیگری از پژوهشگران 
و  نیست  بین الملل  سیاست  در  حاشیه ای  و  تبعی  متغیر  یک  دیگر  دین  که  باورند  این  بر 
نظریه های روابط بین المللی نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند. به باور اسنایدر در نظر 
گرفتن متغیر دین در نظریه روابط بین الملل نباید صرفاً مبنی برافزودن متغیری تبیین کننده به 
فهرست موجود و یا افزودن بعد فراملی دین باشد، بلکه باید این امر تبیین شود که چگونه 
دین به ایجاد فرضیه های اصلی در هر یک از رهیافت های عمده این رشته کمک می کند 

)اسنایدر، 1393، 19(.
درمجموع، علی رغم نقش دیرینه دین در روابط انسانی و نیز در جامعه بین المللی، توجه 
ویژه ای به آن در پارادایم های مسلط روابط بین المللی نشده است. لذا، هرچند دین در میان 
اساسی ترین پدیده هایی قرار دارد که در شکل گیری روابط بشری در طول تاریخ مؤثر بوده 
است، بااین حال، این سؤال مطرح است که آیا دین می تواند به عنوان نقطه عزیمت برای ارائه 
و شکل گیری رهیافت جدیدی در عرصه روابط بین الملل عمل کند. برای پاسخ به این سؤال 
می توان به برخی نقاط اشتراک در بین برخی نظریات روابط بین المللی همچون سازه انگاری با 
رویکرد دینی به روابط بین الملل اشاره کرد که برای مؤلفه هایی چون دین، فرهنگ و انگاره ها 
نقش ویژه ای قائل هستند. بااین حال، دین فی نفسه نمی تواند هسته سخت این رهیافت در نظر 

گرفته شود.

ريشه ها و داليل بی اعتنايی به مذهب در نظريه های روابط بين المللی
عوامل مختلفی در کنار گذاشتن مذهب در نظریه های روابط بین المللی وجود داشته است. 
جاناتان فاکس و شموئیل سندلر در کتاب خود با عنوان »دین در روابط بین الملل« دالیل 

چهارگانه ای را بدین منظور برشمرده اند که عبارت اند از:
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1- نخست این که مبانی اصلی علوم اجتماعی در طرد مذهب توسط مهم ترین متفکران 
اجتماعی غرب وضع شده است؛ بنابراین علوم اجتماعی بر این مبنا که عوامل بدوی مانند 
قومیت و مذهب نقشی در جامعه مدرن امروزی یا توضیحی عقالنی برای چگونگی کارکرد 

جهان ندارند، شکل گرفته است.
2- دوم این که روابط بین الملل شاید یکی از غربی ترین رشته های علوم اجتماعی است؛ به 
همین دلیل تمایل بسیاری از عالمان اجتماعی به نادیده گرفتن مذهب بیشتر در بین محققین 

روابط بین الملل شایع است.
3- سوم این که مطالعه روابط بین الملل بسیار تحت تأثیر رفتارگرایی و روش شناسی کمی 
است. کسانی که از این رویکرد در بررسی روابط بین الملل استفاده می کنند اغلب به خاطر 
نادیده گرفتن و عدم توجه به آنچه قابل اندازه گیری نیست مورد اتهام و سرزنش قرار می گیرند 

و مذهب از آن دسته اموری است که اندازه گیری آن بسیار سخت است.
4- چهارم، عمده تئوری های روابط بین الملل با فرض کنار گذاشتن مذهب به عنوان یک 
به عنوان  مثال واقع گرایی شاید  برای  یافته اند.  ابتنا  بین المللی  عامل مهم در فهم پدیده های 
تأثیرگذارترین پارادایم روابط بین الملل بر قدرت به عنوان نیروی هدایت گر در روابط بین 
دولت ها تمرکز دارد. این رویکرد عمل گرا، عوامل غیر محسوس مانند مذهب را در تقابل با 
عوامل عینی مانند قلمرو، مردم، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی کنار می گذارد. این روش 
همچنین دولت ها در یک جعبه سیاه قرار می دهد و سیاست داخلی آن ها را نادیده می گیرد؛ 
محدوده ای که در آن احتمال بروز تأثیر مذهب بیشتر است )فاکس و سندلر، 1389، 32-33(.
بر این اساس، دین در نزد نظریه پردازان و سیاست پژوهان روابط بین المللی همواره به عنوان 
یک متغیر تبعی و حاشیه ای مطرح بوده و علی رغم برخی تغییر نگرش ها، تاکنون نتوانسته 
است به عنوان یک جریان اصلی مطرح گردد. ظهور مجدد دین در عرصه روابط بین الملل و 

بازیگری آن موجب شد تا طی دهه های اخیر توجه ویژه ای به این حوزه شود.
هرچند گرایش به دین منحصر به دینی خاص نبوده و اشکال مختلفی از دین داری در 
اسالم سیاسی،  در شکل  معاصر  اسالم گرایی  بااین حال،  دارد،  بروز و ظهور  معاصر  جهان 
بیشترین توجهات را طی سالیان اخیر به خود جلب کرده است. علل متعددی برای رشد اسالم 
سیاسی در جهان معاصر ذکرشده که از آن میان می توان به مواردی چون بحران مشروعیت و 
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تأثیر منفی سرکوبگری حکومت های اقتدارگرای منطقه، تعارض سنت و مدرنیته در خاورمیانه 
ـ که حاصل واکنش علیه سلطه فرهنگی غرب برجهان اسالم است ـ، پاسخی به مشکالت 
ناشی از دو پدیده هم زمانی جهانی شدن و ازهم گسیختگی و نیز وجود بحران هویت در جوامع 
اسالمی یادکرد. برخی دیگر بر این باورند که خیزش مجدد اسالم سیاسی در پی وقوع انقالب 
اسالمی در ایران به وقوع پیوسته است. بااین حال، طی دهه های اخیر توجه و رغبت بیشتری 
از سوی محققان روابط بین المللی برای فهم و تبیین نقش دین در نظام بین الملل و نیز در 

سنت های فکری آن صورت پذیرفته است.

چرايی باز خيزش دين
هرچند نظریه پردازان مدرنیزاسیون و سکوالریزاسیون معتقدند که مدرنیته مذهب را به عنوان 
یک عامل بدوی که اهمیت سیاسی و اجتماعی آن به تدریج در حال محو شدن است، جا 
انداخته، آنچه در محیط عمل با آن مواجه هستیم دال بر آن دارد که مدرنیزاسیون نه تنها از 
یک سو باعث افول مذهب شده بلکه از سوی دیگر باعث تجدید حیات دوباره آن شده است. 

فاکس و سندلر در بیان علل موجده این پدیده به 10 علت اشاره می کنند که عبارت اند از:
1- در بسیاری از کشورها تالش برای مدرنیزاسیون جامعه با شکست مواجه شده است و 

این دلیل واکنش منفی باریشه مذهبی به ایدئولوژی سکوالر غربی بوده است.
2- به علت پدیده استعمارگری و استعمار فرهنگی، عقاید سکوالر غربی بیگانه و نامشروع 

قلمداد شده و تنها مذهب به عنوان مبنایی برای مشروعیت باقی مانده است.
3- مدرنیزاسیون عواملی چون شیوه زندگی سنتی ارزش های عام و اخالقیات را که مبتنی 
بر مذهب هستند را تحلیل کرده که همین خود واکنش منفی مذهبی را به مدرنیته در پی داشته 

است.
4- مدرنیزاسیون با دادن آزادی عمل بیشتر به دولت و نهادهای مذهبی باعث تنش و 

درگیری بین مذهب و مدرنیته شده است.
فعالیت های  برای مشارکت در  بیشتری  نوین فرصت  نظام سیاسی  5- عموم مردم در 
سیاسی دارند که این امر باعث می شود تا بخش های مذهبی جامعه فرصتی برای اعمال نظرات 

خود بر دیگران داشته باشند.
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6- وسایل ارتباط جدید به کمک گروه های مذهبی آمده و به آن ها در اشاعه بهتر افکار 
خود کمک می کنند.

7- گرایشی جدید در جامعه شناسی دین که انتخاب عقالنی یا تئوری اقتصادی مذهب 
افزایش  باعث  پیشرفته  از جوامع  بسیاری  در  انتخاب مذهب  آزادی  که  بیان می کند  است 

گرایش به مذهب شده است.
8- سازمان های مذهبی نوین در فعالیت های سیاسی نقش دارند. به طورکلی بسیج سیاسی 
به تشکیالت و سازمان ها نیاز دارد و نهادهای مذهبی که به رسانه ها، بودجه های قابل توجه و 

شبکه های ارتباطی بین المللی دسترسی دارند برای این مقصود مناسب تر است.
9- در بسیاری از رژیم های غیر دموکراتیک حالت محافظه کارانه نهادهای مذهبی موجب 

می شود که این نهادها تنها اشکال مجازی باشند که مردم اجازه سازمان دهی آن ها را دارند.
مدرنیته در آن دسته از مذاهب اصلی و غالب که جهانی تر شده اند، بیشتر باعث   -10
سکوالریزه شدن بخش های اقتصاد مذهبی شده است. این شرایط باعث ایجاد تمایل متقابل 
در قسمت های دیگر بازار مذهبی می شود، زیرا تقاضای رو به افزایشی برای مذاهب کمتر 

جهانی شده وجود دارد )فاکس و سندلر، 1389، صص. 37-41(
عوامل دیگری نیز برای باز خیزش دین در عرصه روابط بین الملل مورداشاره محققان و 

سیاست پژوهان قرارگرفته است که عبارت اند از:
1- دموکراسی: امواج دموکراتیک در سراسر جهان به همه بازیگران ازجمله بازیگران 
مذهبی صدای بلندتری را اعطا کرده است. سکوالریزاسیون به طور طعنه آمیزی در بسیاری 
از بافت ها به عنوان حامی دین ظاهرشده است. در طول دو قرن گذشته، تساهل و تسامح 
سکوالریستی و روند دموکراسی سازی برای بسیاری از شهروندان، آزادی مذهب را فراهم 

کرده است. این وضعیت موجب افزایش تنوع مذهبی موجود شده است.
2- مهاجرت: مهاجرات در بسیاری از دولت ها تنوع مذهبی را افزایش داده است. این 
را  ترتیبات سکوالریستی  واقعیت جدید، وضعیت موجود پسا وستفالیایی مذاهب ملی و 

خصوصاً در اروپای غربی به چالش کشیده است.
3- ملی گرایی: افول و یا شکست بسیاری از رژیم های سکوالر و جنبش های ملی گرایی، 
اقتدار سیاسی تنها گذاشته است. در این  جوامع یا گروه های زیادی را با خأل مشروعیت 
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شهروندان  با  مذهبی  قومی  جریان های  و  محور  مذهب  سیاسی  جنبش های  چارچوب، 
سازگاری یافته اند.

برای مدت  ترتیبات سکوالریستی که  از  ناخرسندی و عدم رضایت  4- سکوالریسم: 
طوالنی بر دولت های ملی و نهادهای بین المللی حاکم بود، باعث مخالفت سیاسی بازیگران و 

جنبش های مذهبی شد )اسنایدر، 1393، 298-300(.

اسالم سياسی؛ نمود باز خيزش دين گرايی در روابط بين الملل
مختلفی  نظرات  سیاسی،  ـ  اجتماعی  جنبش  یک  به عنوان  اسالم گرایی  پیدایش  مورد  در 
طرح شده است. برخی آن را ناشی از فقر جوامع مسلمان در مقایسه با جوامع غربی می دانند؛ 
برخی دیگر، آن را محصول مدرنیته دانسته اند؛ برخی اسالم گرایی را پدیده ای در اعتراض 
به حکومت های ستمگر و استبدادی تلقی کرده اند و برخی آن را پدیده ای مسالمت آمیز و 
مشارکت خواهانه دانسته اند، هرچند که عده ای نیز از آن به عنوان ایدئولوژی مبارز و معارض 
یادکرده اند. درمجموع، سه نگاه کلی نسبت به پدیده اسالم گرایی وجود دارد؛ در برداشت 
نخست، از اسالم سیاسی به عنوان پدیده ای تابع مدرنیته غربی یاد می شود؛ رویکرد دوم، اسالم 
سیاسی را رویکرد خشونت گرا و ارتجاعی دانسته و رویکرد سوم، اسالم سیاسی را پدیده های 
سنتی - مدرن و غیر خشونت آمیز دانسته که منطقی جدید و متمایز از منطق غربی را بازتولید 

می کند ) توانا و روشن، 1390، صص. 163(.
اسالم گرایان جریان های متعددی را در جهان امروز تشکیل می دهند به طوری که جریان 
عمومی رسانه ای در بسیاری از کشورها در خصوص گونه شناسی جریان های اسالم گرا عمدتًا 
به اصطالحاتی همچون بنیادگرا1، جزم گرا2، رادیکال3، معتدل4 و پیشرو5 اشاره دارند )فوزی، 

.)16 ،1395
اسالم سیاسی واژه ای است که برای توصیف آن دسته از گروه های سیاسی اسالمی به کار 
می رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسالمی هستند؛ بنابراین اسالم سیاسی 
1. Fundamentalism
2. Strict
3. Radical
4. Moderate
5. Progressive
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را می توان گفتمانی به شمار آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسالمی نظم یافته و بر 
تفکیک ناپذیری دین و سیاست تأکید دارد و مدعی است اسالم نظریه ای جامع درباره دولت و 
سیاست دارد و بدین ترتیب این گفتمان در تقابل با همه گفتمان های مدرن و سنتی که اعتقادی 

به ادغام دین و سیاست ندارند، قرار می گیرد )حسینی زاده، 1386، 17(.
به باور فاکس و سندلر نیز نمایان ترین ظهور بین المللی بنیادگرایی دینی در دوران اخیر، 
اسالم سیاسی بوده است. اسالم سیاسی به مانند جنبش های بنیادگرایانه در سایر ادیان، واکنشی 
علیه مدرنیته است. طرفداران اسالم سیاسی احساس می کنند که هویت های سنتی و اخالقیات 
تحت هجوم واقع شده اند، پس باید موردحمایت قرار بگیرند. آن ها هدفی سیاسی مبنی بر 
واردکردن بیشتر دین در سیاست دارند و جهت انجام این تکالیف دین را به صورت گزینشی 

تفسیر می کنند )فاکس و سندلر، 1389، ص. 170(.
ساموئیل هانتیگتون )1386( و برنارد لوئیس )1993( معتقدند اسالم و دموکراسی ذاتًا 
ناسازگارند و ازاین رو اسالم گرایان رویکردی تقابل گرایانه با غرب دارند. لوئیس در ریشه یابی 
سرچشمه  واقعیت  این  از  اسالم گرایان  غربی  احساسات ضد  »شدت  می گوید  مسئله  این 
رهبر  و  اروپایی  تمدن  قانونی  و  مشروع  وارث  به عنوان  امریکا  ایاالت متحده  که  می گیرد 
بالمنازع غرب، شکاف هایی ناشی از آن ها را به ارث برده و به کانون نفرت و خشم تبدیل شده 

.)Lewis, 1993: 61( »است
در مقابل این دیدگاه، دیدگاه فولر تا حدی متمایز از دیدگاه کسانی است که اسالم گرایی را 
معادل با جنبش های ضد مدرنیته معرفی می کنند. وی در تعریف خود از اسالم گرایی1، اسالم 
را به عنوان بدنه اعتقادی و ایمانی فرد مسلمان معرفی می کند که می تواند سیاست و اجتماع را 
به نظم دربیاورد. درواقع، از این منظر، اسالم در نظر اسالم گرایان، مفهومی ضد مدرنیته نیست 
و علم و فناوری و ابزارهای مدرن را در راستای شکوفایی جامعه اسالمی به خدمت می گیرد 

.(Fuller, 2004, pp. 10-11)

در همین چارچوب، امیری احمدی معتقد است که اسالم سیاسی فقط مبارزه با مدرنیته 
نیست، بلکه واکنشی به بی عدالتی ها، زورگویی ها و نابرابری هایی است که در جوامع اسالمی 
وجود دارد و با فشارهای استعماری که آمریکاییان و اروپائیان بر آن ها وارد کرده اند. اسالم 

1. Islamism
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یا حرکت های اسالمی در حال ایجاد جامعه اسالمی بر اساس عدالت اجتماعی و دموکراسی 
است )امیراحمدی، 1376، 25-24(.

باهدف  به این سو، مستقیماً  از دهه 1960  الیویه روآ، حرکت های اسالم گرایانه  باور  به 
کسب قدرت سیاسی وارد سیاست شده اند؛ آن ها اسالم را کلی و فراگیر می دانند و در سیاست 
از نگاه اسالم گرایان، صرف تشکیل جامعه اسالمی کافی  بنابراین  امر معتقدند؛  نیز به این 

نیست، بلکه باید اسالم اساس و بنیاد آن باشد )روآ، 1378، 42(.
رضوان السید معتقد است گفتمان اسالم سیاسی یک تحول سه مرحله ای را پشت سر 
گذاشته است: مرحله نخست، دوران رواج اندیشه های نوسازی اسالم و مشارکت مجدد آن 
در تمدن دنیای معاصر؛ مرحله دوم، مرحله انتقادی و بنیان کن که در آن الگوی تمدنی اسالمی 
ویژه ای ارائه گردید و مرحله سوم که در وجه تمایز آن یعنی سیاسی شدن شدید اسالم و 

تبدیل شدن آن به ایدئولوژی برای رسیدن به قدرت تجلی می یابد )السید، 1383، 25-26(
ابتدا جریانی یکدست و منسجم نبود و گرایش های  لذا، هرچند اسالم گرایی از همان 
گوناگونی درون این تفکر و جریان اسالم گرایی وجود داشته است، همه آن ها اسالم را در 
مقایسه با تمامی راه های موجود، مناسب تر و عملی تر می دانند؛ به ویژه تجدد و شیوه زندگی 
غربی را رد یا دست کم نقد می کنند. همه این گرایش ها و دیدگاه ها به شعار »االسالم هو الحل« 
پای بندند و از این طریق دال برتری از اسالم می سازند که اعضای اجتماع را به هم پیوند 

.(Sayyid, 1997: 47) می دهد و مرزبندی ها را مشخص می کند
درواقع، اسالم سیاسی اصطالح جدیدی در برابر اسالم سنتی و عنوانی کلی بر جریان های 
سیاسی و فکری متعددی است که در جهان اسالم حضور دارند و احیاناً با عناوینی متفاوت 
و گاه متضاد از آنان نام برده می شود. محققان جنبش های اسالمی از تعابیر مختلفی در بیان این 

پدیده استفاده کرده اند.
محمد ایوب معتقد است که اسالم سیاسی بر این اعتقاد استوار که اسالم به مثابه بخشی 
از ایمان و اعتقادی است در مورد این که چطور سیاست و اجتماع بایستی در دنیای مسلمان 
معاصر تنظیم و اجرا شود. اسالم سیاسی به مثابه یک کنش به نوعی از طرف اسالم گرایان تعریف 
افراد و گروه ها و  ابزاری کردن اسالم توسط  از  می شود و آن این که اسالم سیاسی شکلی 
.(Ayoob, 2005, pp. 951-961( سازمان هایی است که در پی موضوعات و اهداف سیاسی اند
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اسالم سیاسی و اسالم گرایی در جهان اسالم یا حتی خارج از جهان اسالم امروزه براثر 
متغیرهایی مانند ماهیت رژیم ها در اغلب کشورهای مسلمان، توزیع قدرت جهانی که توازن 
منفی علیه کشورهای اسالمی به خصوص در خاورمیانه به وجود آورده، گسترش پیداکرده 

است )مستقیمی و ابراهیمی، 1389، ص. 353(
اسالم به عنوان ایدئولوژی سیاسی پس از افول ایدئولوژی های ملی گرایی و سوسیالیسم در 
نیمه دوم قرن بیستم در جوامع اسالمی رونق گرفت. درواقع تا نیمه دوم قرن بیستم از باورها 
و اعتقادات اسالمی بیشتر برای مبارزات ضد استعماری بهره گرفته می شد و از اسالم تلقی 
یک برنامه جامع برای بازسازی حیات سیاسی اجتماعی مسلمانان کمتر صورت می پذیرفت؛ 
اما به تدریج و با افول ایدئولوژی ها و سیاست های ملی گرایانه و سوسیالیستی در نیمه دوم 
در  گفتمان  این  و  شد  تبدیل  سیاسی  جوامع  غالب  گفتمان  به  سیاسی  اسالم  بیستم،  قرن 
نمودهای مختلفی در این جوامع بروز و ظهور یافت. بر همین اساس، اسالم در چند دهه اخیر 
قابلیت خود به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی را بیش ازپیش نمایان ساخته است. بدین معنا که 
چنانچه اسپوزیتو نیز بیان می دارد اسالم نشان داده است که می تواند در مناسبات مدرن نقش 

ایدئولوژی سیاسی را ایفا کند )اسپوزیتو، 1385(.
جان اسپوزیتو و جیمز پیسکاتوری در مقاله مشترک خود تحت عنوان »اسالم و دموکراسی« 
به قابلیت تفسیرپذیری باالی متن مقدس اسالم اشاره کرده و چنین تصریح می کنند که اسالم 
از چنان ظرفیتی برخوردار است که بتوان با فرایند بازتفسیر متون مقدس، فهمی دموکراتیک از 
آن ارائه کرد )Esposito and Piscatori, 1991: 434(. این برداشت از اسالم منجر به تقویت 

تصویر دموکراتیک و صلح آمیز از آن می شود.
هرایر دکمجیان معتقد است اسالم سیاسی درنتیجه بحران های اجتماعی به تأخیر افتاده 
است. به بیانی دیگر، می  گوید، انباشته شده سهم توده های فقیر جامعه در حوزه های اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که سبب شده اسالم گرایان به صورت واکنشی عمل کنند. 
بدین معنا بنیادگرایانی اسالمی به صورت عکس العملی در برابر بحران هویت، مشروعیت و ... 

در جهان اسالم بروز می کند )دکمجیان، 1377، 31(.
دولت های  اجتماعی  اقتصادی  بحران  محصول  سیاسی  اسالم  است  معتقد  روآ  اولیویه 
خاورمیانه، ازدیاد نفوس، سرازیر شدن جمعیت روستایی به شهرها و عواملی دیگر است. در 
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چنین فضایی، تحصیل کردگان جامعه که دارای خواستگاه اجتماعی مدرن هستند، از دسترسی 
به شأن اجتماعی مناسب محروم و دچار بحران و احساس بی اهمیتی و بی ارزشی می شوند و 

درنتیجه جریان اسالم سیاسی را به راه می اندازند )روآ، 1378، 25-31(.
درمجموع، طرفداران رویکرد تقابل گرا ویژگی های اسالم سیاسی را این چنین بر می شمرند: 
طرفداری از بازگشت به اصول اولیه مکتب اسالم، ضدیت با تفسیر و پایبندی به الفاظ و 
نصوص مقدس، رفتار ستیزه جویانه و مطلق گرایانه، تالش برای تطبیق شریعت با موضوعات 
اجتماعی و پیاده کردن شریعت به هر نحو، ناتوانی از بیرون رفتن از فضای فرهنگی خود و 
برتر دانستن خویش، مخالفت با نوگرایی و تقلید در دین، تأکید بر اسالمیزه کردن همه وجوه 

تمدن )نظری، 1387، 324(
در مفصل بندی گفتمان اسالم سیاسی، دین صرف اعتقاد نیست، بلکه ابعادی فراگیر دارد 
و تمامی عرصه های حیات آدمی را در برمی گیرد. چنین نگرشی در تمامی گرایش های درونی 
گفتمان اسالم سیاسی مشترک است و ازاین جهت می توانیم آن ها را در درون گفتمان اسالم 
سیاسی قرار دهیم و در تحلیل خود، از اسالم سیاسی به مثابه یک کلیت واحد سخن بگوییم 

)سعید، 1379، 20(.
از منظر گفتمانی، اسالم سیاسی یا اسالم گرایی همان نقشی را ایفا می کند که مدرنیسم در 
ارتباط با مجموعه ای از مکاتب و نگرش ها در غرب از آن برخوردار است. هرچند برخی از 
مکاتب چون سوسیالیسم و لیبرالیسم که در چارچوب مدرنیسم جای می گیرند، با یکدیگر 
متعارض هستند، اما همگی آن ها تحت گفتمان مدرنیسم قرار می گیرند. چنین قابلیتی را برای 
گفتمان اسالم سیاسی نیز می توان قائل شد که در لوای آن تمامی جریانات اسالمی به یک 

وحدت ایجابی می رسند )سعید، 1379، 21(.

هويت، انگاره ها و تهديد هنجاری
به دنبال ظهور مدرنیته و رشد شتابان روند جهانی شدن1 و به تبع آن، افزایش سطح آگاهی های 
و  انگاره ها  و  هنجارها2  نقش  روزافزون  یافتن  اهمیت  شاهد  جوامع،  تمدنی  و  فرهنگی 

1. Globalization
2. Norms
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نقش آفرینی مؤلفه های جدیدی همچون هویت1 و فرهنگ در سیاست جهانی هستیم.
 امروزه بحث هویت و مسائل مربوط به آن نزد دانشمندان علوم انسانی از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. بر این اساس، هویت امری چندالیه یا چند سطحی است که بر پایه تعدد 
قرار دارد. این الیه ها و سطوح، هویت زندگی انسانی از هستی درونی فرد تا هستی جهانی 
وی را دربر می گیرد. لذا، بحران هویت، تعارض هویت، تغییر هویت و مشکالت ناشی از 
آن ها، زیرمجموعه مبحث هویت قرار می گیرد. در این میان، دین به عنوان یکی از مؤلفه های 
اساسی تمدن بشری نقشی اساسی در تکوین هویت انسان ها دارد )جوانی، 1384، ص 135(.
هویت دینی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر ایجادکننده همگنی و همبستگی اجتماعی، 
با ایجاد تعلق خاطر نسبت به دین و مذهب در افراد جامعه، از نقش بسیار مهمی در ایجاد و 
شکل گیری هویت جمعی برخوردار است. به عبارت دیگر، هویت دینی موجب تشابه سازی 
و تمایزبخشی می شود )گودرزی، 1387، ص 50(. هویت دینی می تواند هنجارسازی کند و 
هنجارها را در درون فرد و جامعه، تقویت و تثبیت کند )اکبری، 1387، ص 225(؛ بر این 
اساس، دین منبع قابل توجهی از توان هنجاری است که می تواند هویت انسان ها را شکل داده 

و به آن معنا بخشد.
از سوی دیگر، در نظم هنجاری، ما به دنبال برخی نظام های یگانه و همانندی هستیم 
که مفهوم »ما« را می سازد. برخی مرزبندی ها از مردم، مقامات، نهادها، ارزش ها و هنجارها 
برای مردم، در برخی از نقاط، معرف این است که ما که هستیم و به چه چیزی اعتقاد داریم. 
در جوامع گوناگون و پیچیده مدرن، آن چیزی که ما را یکی و یکسان می سازد، اقتدار و 
ارزش های مشترک است. بر این اساس، تهدید هنجاری، تهدیدی نسبت به این یگانگی و 

.)Stenner, 2005, p. 392( همانندی است
لنز هنجاری به اشکال جدیدی از تهدید در یک جهان سیاست  جهانی شده اشاره می کند 
طریق  از  اعمالی  برخوردهای  و  سیاسی  رویدادهای  به  نسبت  فزایند ه ای  به طور  مردم  که 
دسته بندی های محلی، ملی، بین المللی و جهانی عکس العمل نشان می دهد. درواقع تهدید 
زمانی ادراک می شود و دربردارنده انرژی اخالقی و عاطفی تشدید شده ای خواهد بود که 
ویژگی های اساسی نظم هنجاری2 یک نهاد سیاسی در معرض خطر قرارگرفته باشد و اعضای 

1. Identity
2. Normative Order
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آن جامعه خود را نیازمند عملی بدانند که مؤید قدرت آن ها به عنوان یک نهاد جمعی باشد.
ارزش ها و  به  نسبت  تهدید  تهدید هنجاری می تواند  لذا   )Creppel, 2011, p. 450-452(
هنجارهای برآمده از هویت دینی افراد جامعه نیز باشد که در این صورت اعضای جامعه خود 

را نیازمند مواجهه عملی با آن می دانند.
ایجاد  موجب  جهانی،  ارتباطات  افزایش  آن  دنبال  به  و  جهانی شدن  امروزه  همچنین، 
تغییرات فرهنگی1 بسیاری در جوامع مختلف شده است. رواج ارزش های گوناگون، قرار 
گرفتن در معرض اندیشه ها و گرایش های مختلف ازجمله عوامل تهدیدکننده تعلق خاطر به 
هویت دینی است. درواقع، هویت فرهنگی و دینی به وسیله تهاجم فرهنگی تهدید می شود. 
همان طور که کاستلز2 نیز جهان را صحنه کارزار دو قدرت معتبر، جهانی شدن و هویت می داند 

)افتخاری، 1380، ص 33(.
در دوران جدید، فرهنگ تکیه گاه اصلی تحوالت سیاسی و بین المللی است که از یک سو، 
نوین،  عصر  در  است.  آورده  همراه  به  را  تفاوت  نوعی  دیگر  سوی  از  و  یگانگی3  نوعی 
انسان ها دارای خصوصیات و بینش های مشترک می شوند و از سوی دیگر برای کسب هویت، 
بینش، رفتار و فرهنگ های متفاوت می یابند. درنتیجه، وجود بعد جهانی فرهنگ و نیز وجود 
تفاوت های محلی، منطقه ای و فرهنگی از سوی اکثر متفکران جدید مورد تأکید قرارگرفته 
است؛ بنابراین در گفتمان جدید، انسان وارد دوران جدیدی می شود و با ابزارهای نوین به 
سراغ شناخت این دوران جدید می رود. درنتیجه، فرهنگ به عنوان یکی از پایه  های اصلی این 
دوران جدید موردتوجه قرار می گیرد. جهانی شدن فرهنگ در اولین گام، باعث تحول جوامع 
کوچک و محلی می گردد. زندگی محلی همچنان در حیات انسانی نقش مهمی را ایفا می کند 

و این امر در جهان جهانی شده نیز ادامه خواهد داشت )سفیری، 1391، ص 44(.
لذا، فرهنگ نیز به عنوان یک بستر شکل دهنده به هویت انسان ها و جوامع، نقش بسزایی در 
ادراک تهدید داشته و هرگونه تعرض و دست اندازی در فرهنگ ملی جوامع می تواند به مثابه 
تهدیدی علیه آن جامعه ادراک شود. درنتیجه، هم دو عامل فرهنگ و هویت در رابطه ای تنگاتنگ 
در ارتباط با یکدیگر بوده و هرگونه تهدید علیه این دو، تهدید علیه نظام سیاسی تلقی می شود.
1. Cultural Changes
2. Manuel Castells
3. Oneness
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بر همین مبنا، دین به عنوان یک عامل هویت بخش و نقطه ثقل فرهنگ می تواند درزمینه 
شکل گیری و یا رفع تهدید هنجاری در جهان معاصر نقش آفرینی نماید. چنانچه شاهد هستیم 
شکل گیری جریان تکفیری در جهان اسالم موجب گردید تا اسالم گرایی به عنوان یک تهدید 
علیه ارزش های نظم مستقر جهانی معرفی شود و به نوعی موجب ادراک تهدید علیه اصول 

اساسی و بنیادی جامعه جهانی گردد.
از این منظر، دین با تکیه بر عناصر هویت بخش خود از این ظرفیت برخوردار است تا 
به عنوان تهدیدی علیه اصول اساسی و بنیادین نظم حاکم محسوب شده و در صورت عدم 
مواجهه منطقی با پدیده های همچون افراط گرایی و بنیادگرایی که ریشه های دینی دارند، زمینه 

برای رشد آن به وضعیت تهدید امکان پذیر است.

ايدئولوژی و هويت دينی
دین یکی از ویژگی های برجسته و فراگیر زندگی انسان است که از سپیده دم تاریخ تا به 
امروز، به شکل های گوناگون، کهن ترین فرهنگ های بشری را همراهی می کند. دین به عنوان 
متقابل  ارتباط  تشکیل دهنده جامعه  اجتماعی  نیروهای  و  نهادها  با سایر  اجتماعی  یک نهاد 
دارد. هم چنین، انگیزه ای برای پیروی افراد جامعه از هنجارهای موردنیاز آن جامعه است و 
پاسخ هایی را برای پرسش های وجودی انسان فراهم می کند که از هیچ منبع دیگری نمی توان 

به آن ها دست یافت )طشت زر، 1391، ص 92(.
آنتونی گیدنز1 با ارائه تعریفی کارکردگرایانه از دین بیان می دارد: »دین یک نظام فرهنگی و 
متشکل از باورها و مناسک مشترک است که با خلق تصویری مقدس و فراطبیعی از واقعیت، 
ادراکی از معنا و هدف غایی به دست می دهد«. بر اساس این تعریف، دین دارای کارکردهای 

ذیل است:
- هویت بخشی: فرهنگ، شامل مجموعه ای از باورها، ارزش ها، هنجارها و مفاهیم مشترک 
از  به عنوان شکلی  دین  می آورد.  به وجود  اعضای گروه  بین  را  مشترکی  که هویت  است 

فرهنگ، همه این ویژگی ها را دارد.
- ایجاد همبستگی اجتماعی: دین، دارای اعمال آئینی است که از باروهای دینی سرچشمه 

1. Anthony Giddens
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می گیرد و مؤمنان با شرکت در آن، خود را عضوی از اجتماع دینی می دانند.
- معنابخشی: دین، توضیح قاطعی از اموری که فراسوی زندگی روزمره قرار دارند یا بر 
زندگی روزمره اثر می گذارند، ارائه می دهد و این توضیح به شیوه خاصی صورت می گیرد 
 Giddens, 1999, که دیگر جنبه های فرهنگ توانایی آن را ندارند )همان، ص 105 به نقل از

.)p. 534

ایدئولوژیک و محصول دوران معاصر  جدیدترین نوع گونه شناسی دینی، گونه شناسی 
است. در این نگرش به انسان دین دار، هویت و تکلیف او، منزلت اجتماعی و مسئولیت او به 
شیوه ای متمایز از رویکردهای سابق نگریسته می شود. در رهیافت ایدئولوژیک که هویت و 
شخصیت انسان دین دار از منظر برخورداری از ایدئولوژی تبیین و بررسی می شود )جوانی، 

1384، صص 14-15(.
درواقع، ایدئولوژی صرفاً نظامی از ایده ها نیست، نظامی از ایده ها و احساسات هم نیست، 
بلکه در قالب شبکه ای از نهادها متجلی شده و به وسیله دستگاه هایی القا می شود. در این دستگاه ها 
خصلتی اجتماعی و روان کارانه دارند و به ما امکان می دهند با تحلیل آن ها دریابیم بر چه مبنا 
قالب ریزی عواطف سیاسی، همچون عنصر تعیین کننده ادغام محرکه های فردی و از طریق آن 
ادغام کنترل شده رفتارها عمل می کند )رهامی، 1390، ص 146(. درواقع ایدئولوژی، نظامی از 
باورهاست که هم می-خواهد جهان را توضیح دهد و هم دگرگون سازد. به تعبیری ایدئولوژی 

با »باورآفرینی« و »مهر آفرینی« در »عمل آفرینی« نقش بازی می کند )آنسار، 1381، ص 302(.
 لذا ایدئولوژی با ساده سازی واقعیت پیچیده محیط عمل سیاسی، با ایجاد نوعی نظام 
توجیهی، انسان را به عمل سیاسی ترغیب می نماید که این عمل متأثر از ایدئولوژی و به دنبال 

هویت آفرینی و انگیزش های هویتی صورت می گیرد.

ايدئولوژی، مدرنيسم و ظهور بنيادگرايی
یکی دیگر از نشانه های تأثیرگذاری دین بر نظام بین الملل، تأثیر آن بر ظهور بنیادگرایی است. 
بر این اساس، ایدئولوژی با ارائه نوعی توجیه عقلی از جهان و نظام ارزشی و نیز با ارائه 
ایدئولوژی در سطح فردی،  برای عمل سیاسی ترغیب می کند.  را  افراد  اهداف  و وسایل، 
به عنوان بازتابی از شخصیت عمل کرده و تصویری جامع و کلی از خود فرد و جهان اطراف 
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و جامعه ای که در آن زندگی می کند برای او ایجاد کرده و تصویری ازآنچه جهان باید باشد 
را برای فرد درونی می کند. لذا گرایش افراد به گروه های بنیادگرا را می توان ناشی از یک روند 

هویت یابی دانست )رهامی، 1390، ص 143(.
از سوی دیگر، پژوهشگران جامعه شناسی دین )Bruce, 2008, pp. 1-10( اغلب بر این 
نظرند که جوهر حرکت بنیادگرایی1 نوعی اعتراض به روند مدرنیزاسیون و تأثیرات وسیع 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن جوامعی است که دست کم یکی از مهم ترین منبع 
الهام نظری و عملی نظام ها و روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و حتی خانوادگی این جوامع 
»دین« بوده است. بنیادگرایی یکی از انواع متعدد واکنش های اعتراضی به مدرنیته است که 
خصلتی دینی دارد؛ بنابراین به طور طبیعی انتظار بر این است که چون دین تنها یکی از عوامل 
اثرگذار و شکل دهنده به ارزش ها، علل و نظام های اجتماعی در دوران پیشامدرن بوده است 
و عوامل متعدد دیگری نیز در شکل گیری آنچه جامعه سنتی نامیده شده، دخیل بوده اند، پس 
بنیادگرایی باید واکنش دینی به آن دسته از پیامدهای نظری و عملی مدرنیته باشد که به طور 

مشخص باورها و عمل سنتی دینی را به چالش کشیده است )هوشنگی، 1389، ص 185(.
مدرنیته با ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی جوامع سنتی موجب شد زندگی یکپارچه 
و منسجم سنتی به حوزه های متعدد مختلفی تقسیم می شود که هر حوزه دارای نظام ارزشی 
منحصر و خاص خود بود که لزوماً ارتباطی باارزش های دینی نداشت؛ در حوزه سیاسی نیز 
شکل گیری نهادهای مردم ساالری و در حوزه دینی گسترش نهضت پروتستانیم که مدعی 
نوعی مردم ساالری و تکثر در معرفت دینی بود، اساساً جایگاه کلیدی دین را در جامعه سنتی 

مخدوش کرد.
 از سوی دیگر، تحوالت در علم، این پیامد محسوس معرفت شناختی2 را درپی داشت که 
وجود حقایق مطلق را در معرفت منکر می شد. اگرچه علم جدید اساساً نسبی گرا نیست، اما 
ارائه روش های بین االذهانی پژوهش و معیارهای قضاوت نهایی در مورد نظریات علمی، راه 

بر شکاکیت می بندد.
 از تأثیرات دیگر مدرنیته که راه را برای سکوالریسم و کنار گذاشتن دین بیش ازپیش 
فراهم می ساخت، تنوع فرهنگی بود. ضرورت صیانت از ساختار یکپارچه و وحدت ملی 

1. Fundamentalism
2. Epistemology
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کشور، لزوم مسامحه در برابر اختالفات دینی و فرهنگی را آشکار می ساخت )هوشنگی، 
1389، صص 184-187(.

گیدنز، نهادینه شدن شک در مدرنیته را خاستگاه گرایش به انواع بنیادگرایی به طور عام 
و بنیادگرایی دینی به طور خاص می داند. وی بنیادگرایی را بیان حقیقت آئین های یک سنت 
به شکل محض و دفاع از سنت به شیوه ای سنتی و گاه خشونت آمیز و متعصبانه در دنیایی 

می داند که این شیوه دفاع در آن پذیرفتنی نیست )طشت زر، 1391، ص 110(.
به نظر برخی از کارشناسان، هرچند پدیده بنیادگرایی در گستره وسیعی و در میان مذاهب 
مختلفی از جهان معاصر یافت می شود، بنیادگرایی اسالمی به طور خاص محصول بیرونی شدن 
تنش های موجود بین جهان بینی سکوالر مدرنیته فرهنگی غربی و جهان بینی اسالمی است 
)Tibi, 2002(. بنیادگرایی عالوه بر آن که یک سازه مذهبی است، نوعی ایدئولوژی سیاسی 

نیز محسوب می شود.
مذهب در شکل مجموعه ای منسجم از باورها و دستورات معطوف به هدف که وسایل 
مشروع خود را نیز به همراه دارد، می تواند وصف ایدئولوژیک بیابد و تمام وظایف ایدئولوژی 
را بر عهده گیرد و تبدیل به نظام فکری افراطی شود که از مشروعیتی باال نیز برخوردار است. 
مذهب گاه در قالب انگیزه خشونت و گاه در مقام توجیه خشونت ایفای نقش می کند )رهامی، 

1390، ص 148(.
تکیه بر مشروعیت الهی البته به معنای مقابله با همه مظاهر تجدد نیست. رفاه اجتماعی، 
موردتوجه  و  مطلوب  کاری  مدرن،  رسانه های  از  برخورداری  و  روان  و  آسان  حمل ونقل 
بنیادگرایان است و چنانچه بروس الورنس1 می گوید: »بنیادگرایان به زیرساخت هایی که نقش 
انکارناپذیری در ارتباطات و تحرک اجتماعی دوران مدرن دارند، توجه می نمایند. از این منظر 
بنیادگرایان هرچند مدرنیست نیستند، اما مردانی مدرن اند. عمده ترین مشکل آن ها شکاف 
پرنشدنی میان این دو وجه است که آن ها چه کسانی هستند و می خواهند به کجا برسند؛ 
یعنی در دوره مدرن میان کیستی و مقصد نهایی بنیادگرایان شکافی پرنشدنی وجود دارد« 

.)Lawrence, 1989, pp. 1-10(
بنیادگرا در سطح جهان و تنوع آن ها در درون   به رغم تعدد و تنوع جریان های دینی 

1. Bruce Lawrence
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یک مذهب خاص، جریانات بنیادگرا ویژگی های مشترکی دارند، ازجمله همه آن ها معتقد 
به قطعیت متون مقدس هستند؛ خواهان رجعت، بازگشت و تفسیر مجدد اصول و مبانی 
می باشند؛ واجد جهت گیری های سیاسی و اجتماعی هستند؛ از سکوالریسم1 انتقاد کرده و 
معتقدند که هستی انسان، بدون بهره مندی از تعالیم و تعالی دینی، هستی فقیر و سست بنیادی 

است )برگر،1380، ص 289(.
 برخی از ناظران غربی، ازجمله سیاست گذاران، بنیادگرایی اسالمی را به عنوان جهان بینی و 
جنبش سیاسی خطرناک تری نسبت به کمونیسم در دوره پساشوروی قلمداد می کنند. چنانچه 
توسعه جنبش های اسالمی رادیکال در خاورمیانه پس از پایان جنگ سرد به وقوع پیوسته 

.)Chang, 2005, p. 59( است
نیز میزان  انگاره ها و هنجارها در جوامع محلی و  یافتن نقش  به اهمیت  با توجه  لذا، 
تأثیرگذاری این عوامل بر سیاست بین الملل، از یک سو و جایگاه عنصر هویت و باألخص 
عناصر،  این  علیه  اقدام  هرگونه  می رسد  نظر  به  دیگر،  از سوی  دراین بین،  مذهبی  هویت 

به صورت تهدیدی برای آن جامعه ادراک شود.
ادراک تهدید در عصر کنونی، دیگر صرفاً از طریق اقدامات نظامی و یا هرگونه اقدام عینی 
و قابل لمس صورت نمی گیرد و اقدامات مردم و دولت ها هر یک می توانند به وضعیت تهدید 

ارتقا یابد.
این موضوع و نیز رفتار برخی از قدرت های نظام بین الملل، دال بر این حقیقت است که 
هرگونه تهدید که از طریق سرپیچی از اصول اساسی نظم و حقوقی که گروه مورد تعلق فرد 
را تشکیل می دهد، همچون هنجارهای منبعث از ایدئولوژی و هویت مذهبی، ادراک شود، 

می تواند به عنوان تهدیدی هنجاری شناسایی شود.

دين و مشروعيت سياسی
تأمین  در  دین  نقش  بین الملل،  سیاست  عرصه  به  دین  بازگشت  نشانه های  از  دیگر  یکی 
مشروعیت نظام های سیاسی است. بر این اساس، مشروعیت بعد مهمی از روابط بین الملل بوده 
و کمتر کسی است که بتواند دین را به عنوان یک منبع بسیار مهم مشروعیت انکار کند. هرچند 

1. Secularism
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در خصوص عامل مشروعیت بخش به نظام های سیاسی دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ دیدگاهی 
که آن به دین گره می زند و دیدگاهی دیگری که آن را ریشه در جمهور و اراده مردم می داند.

هورد، مشروعیت را به صورت ایده هنجاری یک بازیگر به اطاعت از یک قانون یا نهاد 
تعریف کرده است )Hurd, 1999: 381(. لذا، مشروعیت موجب می شود تا نظام سیاسی بتواند 

از طریق آن ارزش های موردنظر خود را در سطح جامعه بسط دهد.
از منظر دیدگاه نخست، مذهب می تواند به عنوان یک عامل محرک عمل کند؛ یا از طریق 
جهان بینی سیاست گذاران یا از طریق محدودیت هایی که به وسیله جهان بینی سیاست گذاران 
بر آن ها اعمال می شود. مشروعیت مذهبی ممکن است به حمایت از فعالیت هایی بپردازد که 
چندان رایج و عام نباشند یا این که از سیاست ها و فعالیت هایی پشتیبانی کند که بسیار عام 

هستند و مخالفت با آن ها عاقالنه نیست.
در مقابل، در رویکرد دوم، برخی بر این اعتقادند که هرچند درگذشته مذهب به عنوان 
یگانه مرجع مشروعیت بخش در نظام بین الملل مطرح بوده، ولی در عصر جدید این اصل تغییر 
کرده است، چنانچه امروزه بسیاری از ایدئولوژی های مدرن مشروعیت خود را از اراده مردم 
کسب می کنند. به طور مثال، بسیاری از ایدئولوژی های ملهم از کمونیسم قائل به نمایندگی 
منافع راستین اقتصادی کارگران  که شامل اکثریت جامعه می شود، هستند. بحث اصلی در 
ایدئولوژی فاشیستی این است که رهبر بیش از دیگران به حقیقت نزدیک بوده و روشنگرانه 
عمل می کند؛ او نمونه مجسم شده دولت است. ملی گرایی که با هیچ یک از ایدئولوژی های 
نام برده شده قابل مقایسه نیست نیز به دولت به عنوان مظهر سیاسی ملت مشروعیت می بخشد. 
لذا، گسترش نقش مذهب در نظام بین الملل موازی و توأمان با نقش آن در حمایت از دولت 

است )فاکس و سندلر، 1389، 77-81(.
مذهبی  مشروعیت  اهمیت  اخیر  دهه های  در  که  عقیده اند  این  بر  بسیاری  درمجموع، 
به عنوان مبنایی برای مشروعیت بخشی به حکومت ها در حال افزایش است. این امر به این علت 
است که ایدئولوژی های سکوالر غربی که هدایتگر عملکرد بسیاری از دولت ها، خصوصًا 
در کشورهای جهان سوم بودند، در حال از دست دادن اعتبار خود هستند. لذا، با کاهش 
اعتبار ایدئولوژی های سکوالر، شاهد بازگشت دین به عنوان عامل مشروعیت بخش در عرصه 

بین المللی هستیم.
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نتيجه گيری
آنچه در این تحقیق در محور بحث قرار داشت استفاده از مفهوم تهدید هنجاری برای بررسی 
تهدید  بین الملل معاصر است. مفهوم  باز خیزش سیاسی دین در عرصه روابط  ارزیابی  و 
هنجاری به آن دسته از عواملی اشاره دارد که حیات سیاسی و سامان زندگی اجتماعی افراد 
در معرض خطر قرار می دهد و آن ها را به عکس العمل در برابر آن وادار می نماید. سؤال 
اصلی این تحقیق بر این مدعا استوار بود که آیا دین گرایی در نظام بین الملل و به طور خاص 
اسالم گرایی به عنوان تهدید علیه ارزش ها و هنجارهای نظام بین المللی ادراک می شود؟ در 
پاسخ به این سؤال چنانچه اشاره شد نخست به جایگاه دین گرایی در عرصه نظری پرداخته 
شد. بر این اساس، هرچند طی دهه های اخیر تالش های تئوریک درخور توجهی برای ورود 
دین به عرصه مطالعات بین المللی صورت پذیرفته است، بااین حال، به نظر می رسد هنوز 
نگاه واقع بینانه، جامع و دقیقی نسبت به نقش دین در عرصه نظریه پردازی روابط بین الملل 
به عنوان یک سنت فکری نشده و صرفاً به عنوان یک متغیر تبعی و حاشیه ای به آن نگریسته 
برای  تبیینی الزم  از ظرفیت  بین المللی موجود  از همین روی، نظریات روابط  شده است. 
برخی رخدادهای نظام بین الملل برخوردار نیستند. لذا، یکی از موضوعاتی که در نظریات 
روابط بین المللی مورد غفلت واقع شده است توسعه ادبیات نظری به پدیده های نوین در نظام 
بین الملل همچون افراط گرایی دینی است که در طی دهه های اخیر به یکی از موضوعات 
سیاست بین الملل و عامل تهدیدکننده صلح و ثبات بین المللی تبدیل شده و توانسته است تا 

به کارگیری ظرفیت های درونی خود، ارزش های نظام مسلط بین المللی را تهدید نماید.
به باور نگارنده و با توجه به محیط عملیاتی نظام بین الملل، ضروری است تا دین به عنوان 
یک متغیر مستقل در فهم پدیده های بین المللی به خدمت گرفته شود تا از این رهگذر، بتوان 
به درک شایسته ای از نظام بین الملل معاصر دست یافت. مباحثی چون تروریسم، افراط گرایی 
و نقض حقوق بشر ازجمله موضوعاتی هستند که فهم آن ها بدون توجه به نقش هنجارها و 

ارزش های دینی و نیز توسعه مفهوم تهدید به وجه هنجاری آن، ممکن نخواهد بود.
لذا، چنانچه اشاره شد دین فی نفسه عامل تزاحمی برای ثبات و امنیت بین الملل نبوده و 
با توجه به ظرفیت باالی دین در تولید و بازتولید نظام هنجاری و ارزشی می توان از آن برای 
ایجاد ثبات و امنیت بین المللی بهره برد. هرچند در لبه دیگر دین گرایی، خطر افراط گرایی 
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نیز وجود داشته که ضدیت و تقابل شدید در جریان های بنیادگرا در مواجهه با غرب تاکنون 
منجر به بروز حوادث خونینی شده است. لذا، چنانچه دین به عنوان یک متغیر اصلی در فهم 
پدیده های بین المللی به کار گرفته نشود و از ظرفیت آن برای پر کردن خألهای موجود در 
نظریات روابط بین المللی استفاده نشود، امکان فهم نظم و نظام بین الملل در حال شکل گیری 
باال در بسیج  از توان  با برخورداری  ایدئولوژی دینی  تا قدری مشکل خواهد بود. چراکه 
بررسی  اجتماعی، قدرت مشروعیت ساز و هویت ساز خود دیگر عامل دسته چندمی در 
سیاست بین الملل نیست و باید در نظریه پردازی های روابط بین المللی جایگاه ویژه ای برای 

مطالعات دین در روابط بین الملل در نظر گرفت.
نگارنده بر این باور است که هر دو وجه سلبی و ایجابی دین می بایست در حوزه نظری 
به عنوان درک مادی از تهدیدی  موردتوجه قرار گیرد. هرچند تهدید در وجه سنتی صرفاً 
قریب الوقوع نسبت به ارزش های حیاتی یک نظام سیاسی تلقی می شود، چنانچه اشاره شد 
تهدید همواره واجد یک بعد غیرمادی نیز هست که ارزش ها و هنجارهای یک جامعه که تا 

حد بسیاری منبعث از تعالیم و آموزه های دینی است دراین بین نقش مهمی را ایفا می کنند.
لذا ظهور بنیادگرایی دینی که اغلب با تفسیری ایدئولوژیک و افراط گرایانه از دین همراه 
است موجب می شود تا برخی از ارزش های بنیادین نظام بین الملل موردحمله واقع شود و 
این مسئله به عنوان عامل تهدیدکننده نظم و ثبات بین المللی به عنوان یک هنجار جهان شمول 
مورد شناسایی قرار گیرد؛ اما آنچه دراین بین الزم است موردتوجه قرار گیرد این نکته است که 
اساساً دین به عنوان یک امر الهی همواره درصدد تأمین سعادت جامعه بشری بوده و چنانچه 
در متون مقدس دینی نیز مشاهده می شود دین باالترین منبع ارائه دهنده هنجارهای مشترک 

انسانی است.
درمجموع، هرچند ظهور بنیادگرایی دینی و به طور مشخص بنیادگرایی اسالمی در طی 
دهه های اخیر به عنوان تهدیدی علیه ارزش های نظام بین الملل مطرح بوده، بااین حال، ظرفیت 
هنجارسازی و نیز سازوکارهای التزام اجتماعی دین بسیار بیشتر از جنبه ها و ظهورهای سلبی 

آن است.
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