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نقش دیپلماسی دینی در مقابله با تروریسم دینی

احسان جعفری فر1

سید محمد ساداتی نژاد2

چکیده

ن الملــل از زمــان  ی نقــش داشــته اســت. در نظــام ب�ی دیــن از دیربــاز در اجتماعــات بــ�ش

ــدرن و  ــای م ی دولت ه ــکل گ�ی ــت و ش ــن از سیاس ن دی ــ�ت ــار گذاش ــ�ب و کن ــای مذه جنگ ه

ن سیاســت خارجــی و بازگشــت مجــدد دیــن بــه سیاســت در قــرن  ات بعــدی آن در تعیــ�ی تاثــ�ی

ــه  ــن مقال ــه موضــوع ای ــ�ن ک ــذاری وجــود داشــته اســت. تروریســم دی گ ــن تاث�ی بیســتم، ای

می باشــد، طبــق ادعــای اندیشــمندان غــر�ب از ســال 1979 )حملــه شــوروری بــه افغانســتان 

و تشــکیل مجاهدیــن( برجســته گردیــد و بــه عنــوان مــوج چهــارم تروریســت شــناخته شــد. 

ــه  ــت ک ــل اس ن المل ــام ب�ی ــی در نظ ــای منف ــی از نموده ، ی ــ�ن ــم دی ــوع تروریس ــرح موض ط

ــه  ــن مقال ــل می باشــد. ای ن المل ش تنش هــا در نظــام ب�ی ــن در گســ�ت ــده نقــش دی منعکس کنن

ــا دیپلمــایس از جنــس  ــا آن، ب ــه ب  مقابل
گ

ــی ــده و چگون ــن پدی ــال بــرریس کم وکیــف ای ــه دنب ب

دیــن اســت کــه نــام آن دیپلمــایس دیــ�ن گذاشــته شــده اســت. اندیشــمندان و عالمــان دیــ�ن با 

تکیــه  بــر ظرفیــت صلح ســاز دیــن بــر توجــه بیشــ�ت بــه دیپلمــایس ادیــان بــرای زدودن قرائــت 

ن الملــل، نقش آفریــ�ن  ، شناســاندن دیــن و احیــا جایــگاه دیــن در عرصــه ب�ی خشــونت بار دیــ�ن
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ــه نقــش آموزه هــای دیــ�ن  ــان ملت هــا، تغیــ�ی نگــرش نســبت ب مثبــت در جهــت بیــداری می

بــرای ترویــج صلــح از طریــق مشــارکت دادن ادیــان بــرای برقــراری صلــح تــالش کننــد. ایــن 

ی شــد. یافتــه ایــن  تــالش بــه ویــژه بعــد از ظهــور داعــش در ســال  2014 دارای اهمیــت بیشــ�ت

ــایس  ــزار دیپلم ــک اب ــوان ی ــه عن ــان ب ــوی ادی ــت گفت وگ ــه ظرفی ــد ک ــان می ده ــش نش پژوه

اکات اصــویل ملهــم از فرمــان  الهــی، ایجــاد اصــالح نگــرش  دیــ�ن می توانــد  بــا تــأیس از اشــ�ت

ــه  ــ�ن نســبت ب وان دی ــ�ی ــرش پ ــو و تغــ�ی نگ ــت زمینه هــای گفت وگ ــر، تقوی ــه یکدیگ ــان ب ادی

ــح  ــج صل ــه کاهــش خشــونت و در نتیجــه تروی ــد و ب ــان و مذاهــب را فراهــم کن ســایر ادی

جهــا�ن منجــر شــود.

واژگان کلیدی: بنیادگرایی، تروریسم دینی، دیپلماسی ادیان، گفت وگوی ادیان، 

صلح جهانی
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مقدمه

دیــن در طــول تاریــخ نــه  تنهــا در ســطح سیاســت بلکــه در ســطح اجتماعــی کارکردهــای 

ــا ســوء  ــان، ب ــن می ــی داشــته اســت و در ای ــج و بســیج گری عموم ، تهیی ــت بخــیسش وعی م�ش

ــیاری از  ــالف بس ــت. برخ ــوده اس ن ب ــ�ی ــونت بار ن ــات خش ــر اقدام ــی، توجیه گ ــتفاده برخ اس

نظریه پــردازا�ن کــه فکــر می کردنــد در عــرص مــدرن، دیــن بــه حاشــیه کشــیده شــد ویل بویــژه، 

ــرای  ــز در دوران قاجــار ب ی تحــوالت قــرن بیســتم خــالف آن را نشــان داد. بســیج مــردم ت�ب

مقابلــه بــا روس هــای در جریــان دو جنــگ اول و دوم در دوره فتحعــیل شــاه قاجــار، تحوالت 

ــن،  ــر دی ــ�ن ب ــای مبت ــور جنبش ه ــروز و ظه ــر و ب ــق دیگ ــد، و مناط ــراق، هن ــابه در ع مش

ــراق، بســیج  ــران، انقــالب ع ــران، تحــوالت مــیل شــدن نفــت در ای وطــه در ای انقــالب م�ش

عمومــی بــا اســتفاده از دیــن در جریــان جنــگ جهــا�ن دوم،  تاســیس رژیــم جعــیل ارسائیــل، 

، حملــه آمریــکا بــه افغانســتان، جنگ هــای ایدئولوژیــی  انقــالب اســالمی ایــران، بهــار عــر�ب

ات بحران هــای مذهــ�ب در  ن الملــیل داعــش و تاثــ�ی - ب�ی در خاورمیانــه و ظهــور گــروه تروریســ�ت

 نشــان می دهــد کــه دیــن 
گ

خاورمیانــه بــر قدرت یــا�ب احــزاب راســت افراطــی در اروپــا، همــی

، برنــارد لوئیــس  در حاشــیه جریانــات و تحــوالت عــرص حــارصن قــرار نــدارد. در دوران اخــ�ی

)1990( در اواخــر پایــان جنــگ رسد از بــروز خشــم مســلمانان صحبــت می کنــد یــا  گیدنــز بــه 

وزی جهــان مــدرن و ســکوالر  ن بنیادگــرا�ی دیــ�ن می پــردازد و آن را نشــانه عــدم پــ�ی و گرفــ�ت نــ�ی

بــر می شــمارد. شــاخص ترین نظریــه را هانتینگتــون )1996( در کتــاب »برخــورد تمدن هــا 

ــرص   ع
گ

ــژ� ــا را از وی ــگ تمدن ه ــروز جن ــد و ب ــان می ده « نش ــا�ن ــم جه ــازی نظ و دوباره س

جدیــد پساشــوروی دانســته و بــه نقــد دیــدگاه پایــان تاریــخ  فرانســیس فوکویامــا می پــردازد.  

ــا اشــکال مختلــف  ن الملــیل ب ، البتــه احیــای مجــدد دیــن در عرصه هــای ب�ی تحلیل گــران غــر�ب

وهــای جهــادی در  و در مناطــق مختلــف را رصفــا بــه تحــوالت 40 ســاله اخــ�ی و تشــکیل ن�ی

ــن چــون انقــالب اســالمی  ــم از دی ــا شــوروی، انقالب هــای مله ــه ب ــرای مقابل افغانســتان ب
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ــ�ی نظــام هــای ســیایس و جنبش هــای اجتماعــی و از  ــداری اســالمی، تغی ــران )1979(، بی ای

، جنــگ آمریــکا علیــه افغانســتان و در ایــن  ســوی دیگــر حــوادث تروریســ�ت یــازده ســپتام�ب

ن الملــیل داعــش و جنگ هــای نیابــ�ت و منطقــه ای نــایسش  اواخــر بــه ظهــور گــروه تروریســ�ت ب�ی

از رویکــرد دیــ�ن نســبت می دهنــد. در حالیکــه واقعیــت آن اســت کــه احیــای دیــن از خیــیل 

وع شــده و در دویســت ســال گذشــته در گوشــه و کنــار جهــان، تحــوال�ت اثرگــذار  قبل تــر رسش

ن الملــل بــا تکیــه بــر دیــن آغــاز شــده بــود. هــر چنــد دیــن در اروپــا از سیاســت  بــر نظــام ب�ی

کنــار گذاشــته بــود کــه شــواهد و قرائــ�ن وجــود دارد کــه در همــان نظام هــای مــدرن اروپــا�ئ 

ــژه  ــا بوی ــا و فرهنگ ه ــایر تمدن  ه ــد، ویل در س ــته نش ــار گذاش ــل کن ــور کام ــن بط ن دی ــ�ی ن

ن جامعــه و سیاســت بــود و بــر آن اثرگــذار بــود و تالش هــا در  فرهنــگ اســالمی، دیــن در مــ�ت

ن دیــن از سیاســت، نتیجــه کامــیل نــداد و دیــن نهایتــا در حــال تحمیــل  جهــت کنــار گذاشــ�ت

ــل می باشــد.  ن المل ــر تحــوالت ب�ی ــذاری خــود ب اثرگ

، از روی آگاهــی و یــا از روی عــدم شــناخت، انقــالب اســالمی ایــران را  تحلیل گــران غــر�ب

ــق، انقــالب  ــن طری ــا از ای ــد ت ــرا قــرار می دهن ــرا و بنیادگ ــار گروه هــای خشــن، افراط گ در کن

ــد. امــا واقعیــت آن اســت  ــکال و خشــونت گرا معــر�ن نماین ــان رادی ن دارای بنی ــ�ی اســالمی را ن

کــه بنیادگــرا�ی دیــ�ن در ابتــدا ریشــه در خــود غــرب و جامعــه غــر�ب دارد. بنیادگــرا�ی مســیحی 

و یهــودی کــه در قالــب صهیونیســم نمایــش پیــدا کــرد دارای اندیشــه هــای افراطــی و 

وع  ن و رسش خشــونت گرا اســت و ریشــه بســیاری از مشــکالت در خاورمیانــه و قضایــای فلســط�ی

ن اندیشــه افراطــی بنیادگــرا�ی در مســیحیت و یهودیــت بــر  جنگ هــا در خاورمیانــه بــه همــ�ی

می گــردد.  

ــگاه  ــال ن ــه دنب ــرده اســت ب ــدا ک ــه صــورت خشــونت بار ظهــور پی ــه ب ــ�ن ک ــرا�ی دی بنیادگ

ن ســایر  منطقــی بــه ســنت و دیــن بــوده و بــا مــردود دانســ�ت مولــد و ارتجاعــی و غ�ی دگــم، غ�ی

ــونت  ــزار خش ــا اب ــایرین ب ــه س ــاندن ب ــه آسیب رس ــرای هرگون ــود را ب ــب، خ ــد و مذاه عقای

ــا  ن ب ــ�ی ــو ن ــث و گفت وگ ــه بح ــیل ب ــود تمای ن خ ــ�ت ــق داس ــه ح ــه ب ــا توج ــازد و ب ــه می س موج
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ــا گروه هــای افراطــی و خشــونت گرا، یــی  ــه نظامــی ب ــدارد. گرچــه جنــگ و  مقابل ســایرین ن

ــن گروه هــا اســت ویل  ی از رشــد ای ــا جلوگــ�ی ــردن و ی ن ب ــ�ی از راه هــای محــدود کــردن و از ب

ــری  ورت اســتفاده از شــیوه های کاربردی ت ن رو رصن موجــب ریشــه ک�ن آنهــا نمی شــود. از همــ�ی

ان  همچــون نقــش دیپلمــایس دیــ�ن بــا اســتفاده از اهمیــت فرهنــگ و توجــه بــه ظرفیــت رهــ�ب

ــه می شــود. ش صلــح در عــرص حــارصن توصی ــرای گســ�ت ــ�ن ب دی

ایــن مقالــه بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه نقــش دیپلمــایس دیــ�ن در مقابلــه بــا 

ن اینکــه منــادی صلــح و  ترویســم دیــ�ن چیســت؟ فرضیــه مقالــه ایــن اســت کــه دیــن در عــ�ی

ن می باشــد، در طــول تاریــخ مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتــه و افــراد  همزیســ�ت مســالمت آم�ی

 بــرای توجیــه 
گ

و یــا گروه هــا و کشــورها�ئ از آن بــه  عنــوان یــک ابــزار و منبــع قدرتمنــد فرهنــی

اقدامــات خشــونت بار و بــروز جنگ هــا ســوء اســتفاده کرده انــد. ویل بــه ســبب وجــود 

ش  اکات اصــویل ملهــم از فرمــان  الهــی، ایجــاد اصــالح نگــرش ادیــان بــه یکدیگــر، گســ�ت اشــ�ت

وان نســبت بــه دیــن خــود و ســایر ادیــان، می تــوان  زمینه هــای گفت وگــو و تغــ�ی نگــرش پــ�ی

ــایس  ــق دیپلم ــرد و از طری ــک ک ــا�ن کم ــح جه ــج صل ــه تروی ــونت و در نتیج ــش خش ــه کاه ب

ن بــرد.  ، تروریســم دیــ�ن و ســایر نــواع تروریســم ها را از بــ�ی هدفمنــد دیــ�ن

ن الملــل، چــه نظریــات جریــان غالــب و  بایــد توجــه داشــت کــه نظریــات روابــط ب�ی

ــا  ــن از سیاســت اســت. ام ــر سکوالریســم و جــدا�ی دی ــ�ن ب ــب، مبت ــات غــ�ی غال چــه نظری

ــه  ــوان یــک نظری ــه عن ــه ب ــح عادالن ــه صل ــر اســاس، نظری ــه ب ــن مقال چارچــوب مفهومــی ای

ــن و  ــودن دی ــی ب ــر ی ــ�ن ب ــالمی و مبت - اس ــ�ن ــای دی ــد آموزه ه ــورد تایی ــیل م ن المل ــط ب�ی رواب

ــه  ــن مقال ــنایس ای ــنایس و روش ش ــنایس، معرفت ش ــت. هس�ت ش ــده اس ــم ش ــت تنظی سیاس

ــ�ن در  ــای دی ــن و آموزه ه ــا دی ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــرار دارد و ب ــا ق ن فض ــ�ی ن در هم ــ�ی ن

تعــارض نیســت. روش شــنایس ایــن پژوهــش، مبتــ�ن بــر روش فهم گــرا�ی اجتهــادی بــه 

ــت.   ــت اس ــناخت حقیق ــور ش منظ
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دین و نظام بین الملل

ــط  ــخ رواب ــر تاری ــروری ب ــدا م ــد ابت ــل بای ن المل ــط ب�ی ــن در رواب ــش دی ــوص نق در خص

ی  ن الملــل داشــت. شــاید برخــی بگوینــد دیــن نــه تنهــا در دوران قبــل از شــکل گ�ی ب�ی

ــای یس  ــال جنگ ه ــرای مث ــت )ب ــته اس ــش داش ــل نق ن المل ــام ب�ی ــدرن در نظ ــای م دولت ه

ــط  ــن از رواب ــح در 1648  دی ــراری صل ــگ و برق ــال ها جن ــان س ــد از پای ــه بع ــاله( و اینک س

ن دوران  ن اعتقــاد ندارنــد. حــ�ت در همــ�ی ن الملــل کنــار گذاشــته شــد.  ویل نگارنــدگان چنــ�ی ب�ی

چهارصدســاله کــه ادعــا می شــود دیــن بــه کنــار گذاشــته شــد، واقعیــت هــا خــالف آن را تاییــد 

ــل  ن المل ــط ب�ی ن در بســیاری از جنگ هــا و تحــوالت رواب ــ�ی ن دوران ن ــ�ی ــن در هم ــد و دی می کن

ن الملــل کنــار گذاشــته نشــد. مثال هــا�ئ از آن در  نقــش داشــته اســت و هیــچ گاه از روابــط ب�ی

ن غــر�ب بودنــد کــه ارصار بــر ایــن داشــتند کــه دیــن را کنــار  مقدمــه اشــاره گردیــد. ایــن محققــ�ی

گذاشــته شــده معــر�ن نماینــد و همــواره آن را بــه عنــوان یــک پدیــده مقطعــی مطــرح کردنــد 

و یــا نخواســتند کــه نقــش دیــن را در پــس ایــن تحــوالت برجســته کننــد. 

ن تحت تاث�ی ســنت های  ن دیــن اثرگــذار بود و ایــن عهدنامه نــ�ی در همــان، صلــح وســتفایل نــ�ی

ــدرن  ــتفایل م ــت وس ــه های دول ــد و ریش ــت آم ــه دس ــحیت ب ــتا�ن در میس ــی و پروتس کاتولی

ــا  ــل ب ن المل ــط ب�ی ــوط می شــود. حــ�ت نظریه هــای رواب ــ�ن پروتســتان ها مرب ــه اصالحــات دی ب

وجــود مبتــ�ن بــودن بــر سکوالریســم، متاثــر از دیــن مســیحت بــوده اســت بــه عنــوان نمونــه، 

ن از آموزه هــای دیــن متأثــر بــوده  ن الملــل نــ�ی یــن نظریــه روابــط ب�ی رئالیســم بــه عنــوان مهم�ت

ن عطــش او  اســت. چنانکــه راینهولــد نیبــور رصیحــاً بــا اتــکای بــه گناهــکاری ذا�ت انســان و نــ�ی

یــح  بــه بیشــینه کــردن قــدرت خــود کــه در انجیــل بــدان اشــاره رفتــه، درصــدد توجیــه و ت�ش

، 188:1394(. یــا بــه عنــوان نمونــه  مبــا�ن و اصــول مکتــب واقع گــرا�ی برآمــده اســت )دهقــا�ن

الیســم متاثــر از آموزه هــای مســیحیت بــوده اســت و پروتستانتیســم نقش  ایــده آلیســم و لی�ب

مهمــی بــر ایــده آلیســم آمریــکا�ی و آرمان هــای جهــا�ن حقــوق آن دارد. در ســوی دیگر ســنت و 
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دولــ�ت در عرصه  یــن کاتولیــک منعکس شــده در کلیســای کاتولیــک بــه عنــوان یــک نهــاد غ�ی دک�ت

ــر »الهیــات آزادی بخــش1 ــه تاثــ�ی آن ب  دیپلماتیــک نقــش دارد و بــه عنــوان نمونــه می تــوان ب

ن دردهــه 1960 و یــا نظریــه صلــح عادالنــه از ســوی برخــی از اندیشــمندان  «  در آمریــکای التــ�ی

ــاختار  ــوان در س ــیحیت را می ت ــن مس ــ�ی دی ــرد. تاث ــاره ک ــل اش ن المل ــط ب�ی ــته رواب ــر�ب رش غ

ن مشــاهده کــرد.  ن بــا توجــه بــه غلبــه هــر دو ســنت مســیحی در اروپــا نــ�ی ن الملــل نــ�ی نظــام ب�ی

ــرای ایجــاد تعــادل  ــه نوعــی محصــول فلســفه مســیحی ب ــه قــوای ســن�ت وســتفالیا�ی ب موازن

�ت کــه همــه  ن همیشــه نقــش مهمــی در جغرافیــای اروپــای رسش �ت نــ�ی اســت. کلیســای ارتدکــس رسش

آنهــا بــه جــز یــی )یونــان( در 50 ســال گذشــته کمونیســت بودنــد، داشــته اســت. در منطقــه 

ــس در  ــت کلیســای ارتدک ــی از فعالی ــه نوع ــده  ب ــه دســت آم �ت اســتقالل هــای ب ــای رسش اروپ

، بــا انتقادهــا از اقتصــاد بــازار آزاد و بحــث آزاد ســیایس، کــه  امتــداد خطــوط ناسیونالیســ�ت

.)Stempel,2000( ن بــه عنــوان چالــیسش بــرای انحصــار خــود می بینــد، برخاســته اســت آن را نــ�ی

ظهور تروریسم دینی در نظام بین الملل

ریشــه لغــوی تروریســم بــه زبــان یونــا�ن بــه کلمــه tras بــه معــ�ن تــرس و لــرز و ترســاندن 

ــد؛  ــته بندی می کنن ــدرن دس ــن�ت و م ــه س ــم آن را ب ــیم بندی تروریس ــردد. در تقس ــر می گ ب

تروریســم ســن�ت معمــوالً دالیــل ســاده و ســیایس آشــکار در یــک محــدوده مشــخص 

ــود و تعــداد گروه هــای آن  ایدئولوژیــک ب ــا�ی داشــت؛ وجــه غالــب آن ســکوالر و غ�ی جغرافی

ــی، 49:1394(. ــود )ر.ک فتح ــدک ب ن ان ــ�ی ن

طبــق نظریــه  مــوج تروریســم2 توســط دیویــد راپاپــورت3 آغــاز تروریســم مــدرن بــه  1870 

ایــط  نســبت داده شــده اســت. او تروریســم مــدرن را در یــک چرخــه تاریخــی و نســبت بــه رسش

1 Liberation Theology

2 Wave theory of terrorism

3 David rapopor
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ن مــوج در  ی از هــم تفکیــک کــرد. از نظــر او اولــ�ی ن الملــل در چهــار مــوج شــکل گ�ی نظــام ب�ی

ی  دولــ�ت شــکل گرفــت. در ایــن مقطــع جهــان شــاهد شــکل گ�ی قــرن 19 و توســط بازیگــران غ�ی

ــپس در  ــزاري، س ــیه ت ــاً در روس ــ�ت خصوص ــلطنت طلب، آنارشیس ــد س ، ض ــال�ب ــواج انق ام

رسارس اروپــا و نهایتــاً در آمریــکا بــود. مــوج دوم تروریســم مــدرن متعاقــب جریانــات ضــد 

 ، ــا�ن ــگ اول جه ــس از جن ــاي پ ــده ورس ــاد معاه ــا انعق ــا ب ــوری در دنی ات ــتعماري و ام�پ اس

ن  خصوصــاً در اروپــا شــکل گرفــت کــه عمدتــاً اهــداف ضــد اســتعماري و تــالش بــراي تعیــ�ی

حــق رسنوشــت داشــت. بســیاري از اقدامــات تروریســ�ت در پاکســتان، هنــد، غنــا، نیجریــه 

ن در ایــن دوران اتفــاق افتــاد. بــا ایــن  وجــود از آنجــا کــه ایــن اقدامــات، ضــد  و...نــ�ی

ــکار  ــت اف ــا حمای وع  تلقــی شــده و ب ــود، در بســیاري مــوارد ارزشــمند  و مــ�ش اســتعماري ب

عمومــی جهــا�ن همــراه شــد. مــوج ســوم تروریســم، در دهــه هــای 1960 و 1970 بــود  کــه در 

ایــط رقابــت دوران جنــگ رسد ظهــور کردنــد و بــه نظــر راپاپــورت جنــگ ویتنــام مهم تــری  رسش

ــات  ــع جریان ــن مقط ــت. در ای ــوج داش ــن م ــر ای ــتقیم ب ــر مس ــه اث ــود ک ــیایس ب ــان س جری

ــرد و توده هــای  ــدا ک ن رشــد پی ــ�ی ــرب ن ــان ســوم در غ ــه اوضــاع جه ــده نســبت ب آگاهی دهن

غــر�ب باالئخــص جوانــان بــه رسنوشــت جهــان ســوم حســاس شــدند. ظهــور جریانــات چــپ 

ن الملــیل موجــب حــرکات  نــو بــا رویکردهــاي انتقــادی از غــرب نســبت بــه مســائل داخــیل و ب�ی

ــا  ــت مدرن ی ــم پس ــه را تروریس ــم ک ــارم تروریس ــوج چه ــت م ــد. در نهای ن ش ــ�ی ــ�ت ن تروریس

ــوده و در  ــوز ادامــه دار ب ــه از نظــر او از  ســال 1979 آغازشــد و هن ــد ک ن می نامن ــ�ی ــد ن جدی

ن اســت. راپاپــورت ایــن مــوج را مــوج مذهــ�ب تروریســم می خوانــد.  ن نــ�ی حــال شــدت گرفــ�ت

ــیل  ن المل ــات آن ب�ی ــه اقدام ــک اســت ک ــد، مذهــ�ب و ایدئولوژی ــب تروریســم جدی وجــه غال

ه  جغرافیــای  بــوده و از مرزهــای رســمی یــک کشــور عبــور کــرده و اهــداف خــود را در گســ�ت

ــدم، 14:1388( ــد )گوهــری مق ــف می کن وســیع تعری

وهــای شــوروی وارد افغانســتان شــدند و  در واقــع ســال 1979، همــان ســایل اســت کــه ن�ی

جبهــه ای از مجاهدیــن افغــان بــه مقابلــه بــا شــوروری برخواســتند و در ادامــه بــا حمایــت 



سال دوم، شماره ششم، تابستان 1400

47

وی آموزش دیــده خطرنــاک تبدیــل شــد و بــا تاســیس القاعــده و ســپس  آمریــکا بــه یــک نــ�ی

ــه نمایــش گذاشــت. در واقــع  داعــش، موجــی از تروریســم مذهــ�ب را در رستــارس جهــان ب

ــه  ــب در منطق ــتفاده از مذه ــوء اس ــرای س ــزرگ ب ــای ب ــکا و قدرت ه ــیایس آمری ــه س مداخل

خاورمیانــه بــرای مقابلــه بــا کمونیســم و اتحــاد جماهــ�ی شــوروی و از طــر�ن بــرای ایجــاد یــک 

قرائــت مــوازی در کنــار انقــالب اســالمی و جــا زدن آن بــه جــای انقــالب اســالمی و تخریــب 

چهــره جمهــوری اســالمی ایــران، عامــل اصــیل ایجــاد مــوج تروریســم مذهــ�ب در جهــان بــود. 

تــا قبــل از دهــه 1990 فقــط 3% ســازمان ها تروریســ�ت مذهــ�ب بودنــد امــا در کمــ�ت از پانــزده 

ه  ن ــ�ی ــه انگ ــت ک ــد اس ــن معتق ــروس هافم ــی، 49:1394(. ب ــت )فتح ــش یاف ــه 40% افزای ــال ب س

تروریســم مذهــ�ب از انجــام خشــونت بــه عنــوان یــک وظیفــه الهــی و مذهــ�ب در نظــر گرفتــه 

وعیــت اقدامــات آن هاســت )مطلــ�ب و همــکاران، 123:1395(. میشــود و آن توجیهــی بــرای م�ش

ن نقــش حاشــیه ای  بنــا بــه عقیــده کازنانــوا1، ســنت هاي مذهــ�ب در رسارس جهــان از پذیرفــ�ت

ــراي  ن نظریه هــای سکوالریزاســیون ب ــ�ی ــه و همچن ــه نظریه هــای مدرنیت و خصــویص شــده ک

ن رو، مذاهــب در رسارس جهــان نــه  آن هــا در نظــر گرفتــه انــد، احســاس نارضایــ�ت . از همــ�ی

 تنهــا بــه منظــور دفــاع از قلمــرو ســن�ت و انجــام رســوم گذشــته خــود بلکــه بــراي تعریــف 

ــات  ســیایس و  ــدرن، در بســیاري از منازع ــان م ــگاه خــود در مرزبندی هــای جه ــا جای و احی

ن جــا،  عرصــه عمومــی وارد شــده اند )ر.ک جــوان پــور هــروی و محقــق، 194:1399(. از هم�ی

ســوء اســتفاده کننــدگان از دیــن بــه عنــوان یــک شناســه اجتماعــی و نشــانگر هویــت خــودی و 

ی و اعمــال خشــونت بار از طریــق دوگانه ســازی  خــودی، از آن بــرای توجیــه ارتــکاب درگــ�ی غ�ی

وهــای مذهــ�ب افراطــی را بــه  خــودی و مخالفــان به عنــوان "دیگــری"  اســتفاده می کننــد و ن�ی

دور خــود جمــع می کننــد. برخــی تحقیقــات نشــان می دهــد کــه سیایس شــدن دیــن ظرفیــ�ت 

ــواع  ــه ان ــر ب ــد و منج ــم می کن ــ�ب  فراه ــای مذه ن گروه ه ــ�ی ــدیدتر ب ــونت ش ــرای خش را ب

، تحریــک بــه اعمــال خشــونت توســط  ناســازگاری های مذهــ�ب همچــون تبعیض هــای مذهــ�ب

1 Casanova
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 .)data.fondapol,2019( ــود ــن می ش ــام دی ــه ن ــه ب ــان مقابل ــج گفتم ــ�ب و تروی ان مذه ــ�ب ره

ــه دســت  ــرای ب ــت خشــونت ب ــد از موجودی ــران می توان اســتدالل های مذهــ�ب از ســوی بازیگ

ــور  ــه منظ ــ�ب ب ــاخت های مذه ــع زیرس ــدرت و مناب ــتفاده از ق ــا اس ــ�ت ی ــدان بیش آوردن متح

اتژیک کنــد. ایــن موضــوع، میــان اســالم گرایان بیــش از ســایر  ی بهره بــرداری اســ�ت تــداوم درگــ�ی

ن ســال های 1979  گروه هــا، رونــد رو بــه رشــد داشــته اســت.  تحقیقــات بیانگــر آن اســت کــه بــ�ی

تــا 2019، حداقــل 33،769 حملــه تروریســ�ت اســالم گرا در رسارس جهــان رخ داده و باعــث مــرگ 

حداقــل 167،096 نفــر شــده اســت. حمــالت تروریســ�ت اســالم گرایان 18.8% از کل حمــالت در 

رسارس جهــان را تشــکیل می دهــد و مســئول 39.1% از مرگ هــای نــایسش از اقدامــات تروریســ�ت 

اســت. در ایــن میــان تنهــا از ســال 2013 تــا 2019 ، افراط گرایــان اســالمی عامــل )63.4%( مرگ وم�ی 

(. ایــن  ن اً بــا قربانیــان مســلمان )91/2 درصــد( اســت. )پیشــ�ی نــایسش از تروریســم در جهــان و اکــ�ش

2001 ، جامعــه جهــا�ن همچنــان درگــ�ی مبــارزه بــا  در حــایل اســت کــه پــس از حمــالت 11 ســپتام�ب

ین تمرکــز مبــارزه از ســال 2001 در خاورمیانه و افغانســتان  افراط گــرا�ی و تروریســم اســت. بیشــ�ت

ــات  ن توجه ــ�ی ــرا ن ــوب صح ــای جن ــه آفریق ــه منطق ن ب ــ�ی ــ�ی ن ــال های اخ ــه در س ــه البت ــوده ک ب

ــال  ــش( از س ــالمی )داع ــت اس ــروه دول وی گ ــ�ش ــور و پی ــا ظه ــه ب ــت چراک ــده اس ی ش ــ�ت بیش

ــر طبــق داده هــای ورســک مپلکرافــت1  ــن قــاره، ب ــه القاعــده در ای  2004 و گروه هــای وابســته ب

، در رده بنــدی 198 کشــور جهــان در معــرض  ، موسســه معتــ�ب مشــاور خطــر و ریســک جهــا�ن

ین تهدیــد وخشــونت افراط گرایــان،  هفت کشــور از 10 کشــور نخســت متعلــق بــه ایــن  بیشــ�ت

قــاره هســتندOlojo & Donnelly,2021 ( 2(. گرایش هــای تروریســم مذهــ�ب در ســایر مذاهــب 

ــ�ت  ــم صهیونیس ــ�ت رژی ــات تروریس ، اقدام ــ�ب ــم مذه ــارز تروریس ــه ب ــود دارد. نمون ن وج ــ�ی ن

ــام  ــا ن ــه ب ــد ک ــته می باش ــه گذش ــول 7 ده ــغایل در ط ن اش ــط�ی ــلمانان در فلس ــتار مس وکش

مذهــب انجــام می شــود. مســلمانان فلســطی�ن رصفــا بواســطه مســلمان بــودن، موضــوع تــرور 

ن وجــود دارد. ن موضــوع در مســیحیت نــ�ی نــد. همــ�ی و کشــتار رسبــازان صهیونیســت قــرار می گ�ی

1 Verisk Maplecroft
https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/africa-now-heart-global- : 2 توضیحات بیشرت بنگرید به

/terrorism-threat-according-new-index
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گروه هــای رادیــکال مســیحی در اروپــا و آمریــکا، بــا نــام مذهــب، اقــدام بــه حملــه بــه 

ن راســتا، مــاک  وان مذاهــب می نماینــد. در همــ�ی مســلمانان و یــا حــ�ت یهودیــان و ســایر پــ�ی

مایــر، اســتاد جامعه شــنایس و مــدرس مطالعــات دیــ�ن در دانشــگاه کالیفرنیــا در ســانتا  ن یورگ�ن

ن مســیحیت ماننــد هــر ســنت  ــاد داشــته باشــیم کــه آیــ�ی ــه ی ــارا می گویــد بهــ�ت اســت ب بارب

دیگــری همــواره یــک ســوی خشــن هــم دارد. تاریــخ ایــن دیــن و ســنت های آن بــه روشــ�ن 

ن بــه وضــوح در عهــد عتیــق و  ی هــای خشــونت آم�ی ن را نشــان می دهــد. درگ�ی گذشــته خونــ�ی

عهــد جدیــد بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. ایــن تاریــخ و ایــن تصویــری کــه متــون دیــ�ن 

ــه خشــونت های گروه هــای مســیحی امــروزی  ــای توجی ــه می دهــد مبن ــه مــا ارائ مســیحیت ب

د. گروه هــای شــبه نظامــی مســیحی بطــور خــاص وابســته بــه اهــداف مذهــ�ب  قــرار می گــ�ی

) JUergensmeyer 2003( .در کنــار اهــداف ســیایس و قومــی هســتند

ــوان تــرور  ــا عن مایــر ب ن ــود دارد. در کتــاب یورگ�ن ن وج ــ�ی ــان ن ــئله در ســایر ادی ایــن مس

ــ�ی  ــوان شمش ــا عن ــدی ب ــیک های هن ــونت س ــه خش ــف ب ــول مختل ــدا، در فص ــن خ در ذه

وی  ــ�ت ــا�ن در م ــر الزم د اخ ــ�ب ــوان ن ــا عن ــا ب ــان ژاپ�ن ه ــ�ب در می ــم مذه ــم، تروریس سیکیس

ن در  توکیــو، خشــونت یهــود بــا اختصــاص فصــیل بــا عنــوان خیانــت صهیــون، و بخــیسش نــ�ی

مــورد تــرور در میــان مســحیت بــا عنــوان رسبــازان مســیح پرداختــه شــده اســت. مســحیت 

ن بارهــا مــورد ســوء اســتفاده تروریســت های مذهــ�ب مســیحی بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای  نــ�ی

 ) Zapata 2011( .ــه اســت ــرار گرفت ــی و ســیایس ق ــه اهــداف نظام دســتیا�ب ب

ظرفیت دینی برای  مقابله با تروریسم دینی

در تعریــف دیپلمــایس دیــ�ن اجمــاع نظــر وجــود نــدارد. داگالس جانســتون1، بنیان گــذار 

ــوان  ــه عن ــال 2008 ب ن دی یس2، در س ــنگ�ت ــتقر در واش ــایس مس ــن و دیپلم ــز دی ــس مرک و رئی

1 Douglas Johnston
2 این مرکز در سطح مردمی برای مقابله با افراط گرایی مذهبی و سیاسی از طریق استقرار تیم های اقدام بین مذهبی در مناطقی که 

درگیری تهدید می شود یا قبالً رشوع شده است، کار می کند. منونه ای از این مأموریت در عمل، کار این مرکز با 2700 رهرب پاکستانی 
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ــت  ــد اس ــت ) USU,2015(  او معتق ــده اس ــناخته ش ــان« ش ــر ایم ــ�ن ب ــایس مبت ــدر دیپلم »پ

کــه »دیپلمــایس مبتــ�ن بــر ایمــان« بــه عنــوان  »بعــد گمشــده دولــت داری1« و ابــزاری بــرای 

ــران مذهــ�ب  ــن نظــر بازیگ « می باشــد ) Johnston,2011( از ای ــرا�ی ــر سیاســت واقع گ ــه ب »غلب

ــ�ی  ــرای تغی ــل مهــم ب ــد، عام ــد�ن را تشــکیل می دهن ــه ســهم مهمــی از بخــش جامعــه م ک

ن اســتنباط کــرد کــه  (. مــی تــوان چنــ�ی ن شــکل رابطــه قــدرت و اقتــدار تلقــی می گردنــد )پیشــ�ی

دیپلمــایس مبتــ�ن بــر ایمــان یــا دیپلمــایس دیــ�ن نوعــی از دیپلمــایس برآمــده از دیــن اســتکه 

ــا جماعــت  ــا از نقــش مشــارک�ت افــراد و گروه هــا ی ــد ت در آن دیپلمــایس رســمی تــالش می کن

ــد.  ــرداری نمای ی هــای بهره ب ــا درگ�ی ــات ی ــد گفت وگوهــا و حل وفصــل اختالف مذهــ�ب در رون

، دیپلمــایس اســت کــه مبتــ�ن بــر اعتقــاد بــه دیــن بــه عنــوان یــک  )نگارنــدگان(. دیپلمــایس دیــ�ن

ن الملــل اســت.  عامــل مهــم و اثرگــذار در تجزیــه و تحلیــل و حــل و فصــل مســائل روابــط ب�ی

ــای  ــان دوره ایدئولوژی ه ــرص پای ــه ع ــان ب ــا 1989(  جه ــر�ب ) فوکویام ــورهای غ ــر کش از نظ

گوناگــون رســیده اســت و جهــان از آن بــه بعــد به تدریــج ارزش هــای غــر�ب را اتخــاذ خواهــد 

ــاموئل  ــال 1993 س ــتان س ــه در تابس ــت چنانچ ــی نداش ــران دائم ــگاه، همفک ــن ن ــا ای ــرد ام ک

هانتینگتــون در »مجلــه امــور خارجــه« ایاالت متحــده مقالــه ای بــه نــام »برخــورد تمدن هــا« 

منتــ�ش کــرد کــه در آن بیــان شــده بــود کــه منابــع بعــدی منازعــه عمدتــاً بــر اســاس هویــت 

ــب  ، مذه ــر�ب غ ــای غ�ی ــود  )Ritto,2014(. در فرهنگ ه ــد ب ــردم خواه ــ�ب م  و مذه
گ

ــی فرهن

ن راســتا، ازنظــر کالر2 ه اصــیل اقدامــات ســیایس اســت )Johnston,2011(. در همــ�ی ن  انگــ�ی

ــذار  گ ــق تأث�ی ــای عمی  ه
گ

ــم از پیچید� ــان سکوالریس ــتلزم درک جه ــح مس ــه صل ــیدن ب ، رس

3
 رفتــار دیــن داران اســت؛ او در کتــاب رقابت هــای بنیادگــرا�ی

گ
 دیــن بــر رفتــار و چگونــی

 )2017( معتقــد اســت کــه تنهــا راه دســتیا�ب بــه صلــح اســتفاده دوزبانــه سکوالریســم گرا�ی و   

در زمینه اصالحات آموزشی مدارس، همکاری با یکدیگر برای گنجاندن تفکر انتقادی، پایبندی به اصول تساهل مذهبی و حقوق زنان در 

.)2015 ,USU( برنامه های درسی این مراکز آموزشی دینی اسالمی است

1 missing dimension of statecraft›

2 Sathianathan Clarke

3 Competing Fundamentalisms
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« همــراه اســت. از ایــن رو، بــا  دین گــرا�ی اســت زیــرا جهــان واقعــی بــا »فرهنگ هــای درگــ�ی

ــر از کارکــرد فرهنــگ متــداول  ــد فرات ــن می توان ــگاه دی ــان، جای ــه هــر دو زب صحبــت کــردن ب

تلقــی شــود  تــا بــه مرحلــه ای برســد کــه صلــح را تشــویق و  عامــل مهــار خشــونت باشــد ایــن 

وان بنیادگــرا نســازد و  ظرفیــت باعــث مــی شــود تــا قرائــت دیــن ماهیتــاً بنیادگــرا نباشــد و پــ�ی

ن نــگاه مالیم تــر بــه جهان بیــ�ن  ن ایــن فرصــت دیگــری بــرای درک متقابــل و همچنــ�ی همچنــ�ی

)Page,2021( ن ارج می نهــد ــ�ی  و مذهــ�ب ســایرین اســت کــه  تفاوت هــا را ن
گ

فرهنــی

1
ــ�ب ــه  اپل ــم ک ــا ه ــد کالرک آنقدره ــن از دی ــش دی ــه نق ــو و خوش بینان ــگاه روبه جل ــن ن ــا ای  ام

ن بــدان اشــاره می کنــد ســاده،  راحــت و دســت یافت�ن نیســت؛ اپلــ�ب معتقــد اســت کــه بســیاری   نــ�ی

ــیل  ــران فرام ــوان بازیگ ــود را به عن اتژیک خ ــ�ت ــت اس ــتفاده از ظرفی ــا�ی اس ــ�ب توان ان مذه ــ�ب از ره

ــال  ــح به احتم ــاد صل ــرای ایج ــا ب ــه تالش ه ــد ک ــان می کن ــه خاطرنش ــ�ب )2006( در ادام ــد. اپل ندارن

ن الملــیل یــا فرامــیل باشــند؛ )2( بــه  ن خواهــد بــود کــه: )1( دارای دامنــه ب�ی زیــاد هنگامــی موفقیت آمــ�ی

؛ )3( روابــط  طــور مــداوم بــر صلــح تأکیــد کــرده و از اســتفاده از زور در حــل منازعــات اجتنــاب کــ�ن

ن ادیــان مختلــف در یــک موقعیــت تعــارض  وجــود داشــته باشــد...   بــه نظــر ماکــویل2 خــو�ب بــ�ی

ی کــه اولویــت اصــیلی آن هــا معطوف بــه کارهــاي مقدس و  ن عــدم تعهــد برخــي از کاهنــان کلیســا�ی  نــ�ی

 .)CHEPKORIR,2019:29( ن بــه  برقراري صلــح بــه همــراه دارد ی اســت، زمــان اند�ی بــراي پرداخ�ت
روحــا�ن

، دولــت و  آنچــه کــه روشــن اســت توجــه بــه ایــن واقعیــت اســت کــه در دیپلمــایس دیــ�ن

ارکان هــای دولــ�ت  و وزرات خارجــه و دســتگاه دیپلمــایس، یــک وجــه اصــیل ایــن دیپلمــایس 

ــت  ــ�ب اس ــایل مذه ــازمان های فع ــا و س ــ�ب و نهاده ان مذه ــ�ب ــر آن ره ــه دیگ ــت و وج اس

، کاهــش اختالفــات،  کــه بایــد دولــت از آنهــا در جهــت مقابلــه بــا تروریســم مذهــ�ب

، کاهــش روحیــات نژادپرســتانه و  افزایــش فهــم و درک متقابــل، بــاال بــردن بردبــاری مذهــ�ب

ن و رفــع ســوء  نفی گرایانــه و مــوارد دیگــر مرتبــط بــا افزایــش صلــح و همزیســ�ت مســالمت آم�ی

ــد.  تفاهمــات اســتفاده نمای

1 Appleby

2 Macaulay
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1-2 ظرفیت دیپلماسی ادیان در ترویج صلح 

بنیادگــرا�ی در ادیــان ابراهیمــی )مســیحیت، یهودیــت، اســالم( بــه شــکل های مختلــف و 

دوره هــای متعــدد وجود داشــته اســت. در خصوص تقویــت بنیادگرا�ی دی�ن بایــد گفت هرچند 

ــوان  ــه مذهــب را به عن ــه مدرنیت ــد ک اســیون و سکوالریزاســیون معتقدن ن ــردازان مدرن�ی نظریه پ

یــک عامــل بــدوی از ســاحت ســیایس و اجتماعــی دور کــرده اســت امــا آنچه در محیــط عمل با 

اســیون نه تنهــا از یکســو باعــث افــول مذهــب  ن آن مواجــه هســتیم نشــان می دهــد کــه مدرن�ی

ن شــده اســت. فاکس و ســندلر1  نشــده بلکــه از ســوی دیگــر باعــث تجدیــد حیــات دوبــاره آن ن�ی

 در بیان علل این پدیده به ده علت اشاره می کنند که عبارت اند از:

ــا شکســت مواجــه شــده  اســیون جامعــه ب ن  1 -در بســیاری از کشــورها تــالش بــرای مدرن�ی

اســت و ایــن دلیــل واکنــش منفــی باریشــه مذهــ�ب بــه ایدئولــوژی ســکوالر غــر�ب بــوده اســت.

ــد ســکوالر غــر�ب  ، عقای
گ

ــی ــده اســتعمارگری و مســائل اســتعمار فرهن ــت پدی ــه عل  2 - ب

وعیــت باقیمانــده  وع قلمــداد شــده و تنهــا مذهــب به عنــوان مبنــا�ی بــرای م�ش بیگانــه و نامــ�ش

اســت.

 ســن�ت ارزش هــای عــام و اخالقیــات را کــه 
گ

اســیون عوامــیل چــون شــیوه زنــد� ن  3 - مدرن�ی

ــه  ن خــود واکنــش منفــی مذهــ�ب را ب ــه همــ�ی ــرده ک ــل ک ــر مذهــب هســتند را تحلی ــ�ن ب مبت

ــه در �پ داشــته اســت. مدرنیت

اســیون بــا دادن آزادی عمــل بیشــ�ت بــه دولــت و نهادهــای مذهــ�ب باعــث تنــش  ن  4 - مدرن�ی

ن مذهــب و مدرنیتــه شــده اســت. ی بــ�ی و درگــ�ی

بــرای مشــارکت در  ی  - عمــوم مــردم در نظــام ســیایس نویــن فرصــت بیشــ�ت  5 

ــه  ــا بخش هــای مذهــ�ب جامع ــث می شــود ت ــر باع ــن ام ــه ای ــد ک فعالیت هــای ســیایس دارن

ــند. ــته باش ن داش ــ�ی ــران ن ــر دیگ ــود ب ــرات خ ــال نظ ــرای اعم ــ�ت ب فرص

 6 -وســایل ارتبــاط جدیــد بــه کمــک گروه هــای مذهــ�ب آمــده و بــه آن هــا در اشــاعه بهــ�ت 

افــکار خــود کمــک می کنــد.

1 Jonathan Fox; Shmuel Sandler
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ــادی  ــوری اقتص ــا تئ ــال�ن ی ــاب عق ــه انتخ ــن ک ــنایس دی ــد در جامعه ش ــیسش جدی  7 -گرای

ــه  فت ــع پی�ش ــیاری از جوام ــب در بس ــاب مذه ــه آزادی انتخ ــد ک ــان می کن ــت بی ــب اس مذه

ــه مذهــب شــده اســت. ــش ب ــش گرای باعــث افزای

 8 - ســازمان های مذهــ�ب نویــن در فعالیت هــای ســیایس نقــش دارنــد. به طــورکیل 

بســیج ســیایس بــه تشــکیالت و ســازمان ها نیــاز دارد و نهادهــای مذهــ�ب کــه بــه رســانه ها، 

ایــن  بــرای  دارنــد  یس  دســ�ت ن الملــیل  ب�ی ارتباطــی  شــبکه های  و  قابل توجــه  بودجه هــای 

مقصــود مناســب تر اســت.

 9 - در بســیاری از رژیم هــای غــ�ی دموکراتیــک حالــت محافظه کارانــه نهادهــای مذهــ�ب 

موجــب می شــود کــه ایــن نهادهــا تنهــا اشــکال مجــازی باشــند کــه مــردم اجــازه ســازمان دهی 

آن هــا رادارنــد.

ــ�ت  ــده اند، بیش ــر ش ــه جها�ن ت ــب ک ــیل و غال ــب اص ــته از مذاه ــه در آن دس 10 - مدرنیت

ایــط باعــث ایجــاد  باعــث ســکوالریزه شــدن بخش هــای اقتصــاد مذهــ�ب شــده اســت. ایــن رسش

تمایــل متقابــل در قســمت های دیگــر بــازار مذهــ�ب می شــود، زیــرا تقاضــای رو بــه افزایــیسش 

بــرای مذاهــب کمــ�ت جهــا�ن شــده وجــود دارد )محمــودی کیــا،135-136:1396(. 

ن قابل شناسا�ی است:  ورت های دیپلمایس دی�ن حداقل این چن�ی مهم ترین رصن

 1- مقابله با بنیادگرا�ی دی�ن از طریق گفت وگو؛

؛  2- تصحیح قرائت از دین و عدم برخورد گزینیسش

ن ادیان؛  ن بردن تنش های ب�ی 3-از ب�ی

شاخص های دیپلماسی دینی

ــه  ــدی ک ــای کلی ــده ه ــی از پدی ــت ی ــد گف ــ�ن بای ــایس دی ــای دیپلم ــاخص ه ن ش ــ�ی در تبی

دیپلمــایس مســ�ی دو، بــرای مقابلــه بــا آن توســعه یافتــه اســت، مقابلــه بــا تعــارض اجتماعــی 
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ــد  ــد خواه ــه بع ــد از س ــی رس ــر م ــه نظ ــ�ن ب ان دی ــ�ب ــاخص ره ــن ش ــت. بنابرای ــوال�ن اس ط

ــت؛  ــان اس ن ادی ــ�ی ــه ب ش مفاهم ــ�ت ــر و گس ــا یکدیگ ــ�ن ب ان دی ــ�ب ــاط ره ــد اول ارتب ــود: بع ب

وان دیــ�ن و رفــع ســوء نیت هــا  ان بــه پــ�ی شــاخص دوم انتقــال مفاهیــم صلــح توســط رهــ�ب

ان دیــ�ن بــا  و کاهــش خشــونت دیــ�ن و تنفــرزدا�ی دیــ�ن اســت؛ شــاخص ســوم ارتبــاط رهــ�ب

سیاســتمداران و دیپلمــات هــا بــرای تبدیــل ایــده هــا بــه سیاســت اســت. نقــش دیپلمات هــا 

، محــوری و کلیــدی اســت. بایــد در نظــر داشــت  و سیاســت مداران در دیپلمــایس دیــ�ن

تعــارض هویــ�ت نوعــی تعــارض اســت کــه مبتــ�ن بــر مصالــح مــادی نیســت. دیپلمــایس مســ�ی 

ــای  ــناخت و راه حل ه ــات ش ــه ای از اقدام ــامل مجموع ــه ش ــت ک ــه ای اس ــد مرحل دو، فرآین

گــذار از جوامــع  مســئله اســت. ایــن دیپلمــایس بــه گونــه ای طراحــی شــده اند کــه افــراد تأث�ی

ــد  ــرد هــم بیاورن ــدی، گ ــدگان کلی ن ــه تصمیم گ�ی ــا ن ــه در تعــارض هســتند، ام مربوطــه را ک

تــا راه هــای جایگزیــن بــرای تعریــف تعــارض و نــزاع را کشــف کننــد. هــدف ایــن اســت کــه 

ــب  ــن ترتی ــود. بدی ــل ش ــرد تبدی ــه برد-ب ــر ب ــوع صف ــارض از مجم ــورد تع ــا در م ادراکات آنه

ــد.  ــد ش ــت ها خواه ــا و برداش ــ�ی نگرش ه ــی و تغی ــکار عموم ــر اف ــذاری ب گ ــه تأث�ی ــر ب منج

ن نیــاز دارد.  ات، فرآینــدی اســت کــه بــه زمــان و مقــدار زیــادی پشــتکار و صــ�ب نــ�ی ایــن تغیــ�ی

ــری  ــر جامعه پذی ــه ب ن مرحل ــ�ی ــه ای اســت : الــف: اول ــد ســه مرحل ــن دیپلمــایس یــک فرآین ای

دی تعامل گرایانــه و معتقــد بــه اهمیــت دیــن و دیپلمــایس  دیپلمات هــا بــا یــک نگــرش راهــ�ب

ــه  ــد ب ــد باش ــد معتق ــا بای ــت مداران و دیپلمات ه ــه، سیاس ــن مرحل ــز دارد. در ای ــ�ن تمرک دی

ــوء  ــردن س ــرف ک ــه برط ــوان ب ــر، می  ت ــ�ب بایکدیگ ــای مذه وه ــان ن�ی ــق گفتم ــه  از طری اینک

تفاهمــات و شفاف ســازی مفروضــات مذهــ�ب مثــال در کشــورهای خاورمیانــه پرداخــت 

ــه نقــش  ، ک ن ــ�ی ــگان طرف ن نخب ــ�ی ــ�ی سیاســت ب ــع جهــت تغی ــت جام ــه دوم، حمای ب: مرحل

دیپلمات هــا شــکل دادن و تعریــف مســاله بــه یــک شــکل جدیــد و قابل حــل می باشــد. ایــن 

ایــط  مرحلــه شــامل رســانه ها، موسســات ســیایس، مشــاوران و کارمنــدان دولــ�ت اســت کــه رسش

را بــرای مرحلــه ســوم آمــاده می کننــد. ج:  آخریــن مرحلــه، وجــود یــک سیاســت گذار رســمی 

ــده اســت. ــه فعلیــت درآوردن سیاســت از ای و مــر�ب دارای قــدرت و نفــوذ، جهــت ب
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سه مرحله دیپلماسی مبتنی بر ایمان

منبع: )چاقمی، 1391(

دیپلمایس مبت�ن بر ایمان چهار نقطه قوت را برای مسائل دیپلماتیک ایجاد می کند:

ام،  1- ایجــاد موقعیــ�ت برتــر بــه دلیــل توســل بــه مســائل معنــوی )بخشــش، احــ�ت

صداقــت( در مناســبات و مذاکــرات کــه اغلــب بــر موانــع سکوالریســ�ت غلبــه دارد.

ک و  2- حاکــم بــودن اخــالق، جهــت حمایــت از فضــا�ی امــن بــرای کشــف منافــع مشــ�ت

حل وفصــل تعارضــات

3- چشم اندازی برای عدالت اجتماعی و اقتصادی

ن از  ــه و پرهــ�ی ــا نگــرش خصمان ــه ب ــح در ابعــاد مختلــف و مقابل ــود صل 4- توســعه و بهب

.) ن تخریــب طــرف مقابــل )پیشــ�ی

نقش دیپلماسی دینی بر مقابله با تروریسم دینی

وان  در ادامــه بــر کارکردهــای دیپلمــایس دیــ�ن در قبــال رشــد تروریســم دیــ�ن و گرایــش پــ�ی

بــه افراط گــرا�ی و عــدم ترویــج تنفــر دیــ�ن پرداختــه می گــردد.



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

56

الف-مقابله با گفتمان بنیادگرایی دینی

یــی از مشــکالت افراط گــرا�ی دیــ�ن عــدم اســتقبال از گفت وگــو اســت. به طوری کــه برخــی 

ــل داعــش و گروه هــای مســیحی  ــرا مث ــروه هــای بنیاد گ ــا گ ــو ب ــق گفت وگ ــه از طری راه مفاهم

ــه عــدم درک،  ــن مرحل ــن مشــکل در ای ممکــن می داننــد؛ بنابرای افراطــی و دیگــران را عمــالً غ�ی

اک دیــدگاه نیســت بلکــه عــدم وجــود تمایــل و زمینــه گفت و گــو و  مفاهمــه و رســیدن بــه اشــ�ت

گفت وشــنود اســت؛ چراکــه بنیادگرایــان خــود و عقایــد خــود را مرکــز حقیقــت و بقیــه کالم هــا را 

در حاشــیه و منحــرف می بینــد. از دیــد بنیادگرایــان جهــان و آدم هــای آن دو دســته هســتند: 

دوســت یــا دشــمن و دســته ســومي نمی توانــد وجــود داشــته باشــد. پیامدهــاي آســیب زای ایــن 

ــدام  ــه اع ــش ب ــالً داع ــه مث ــود ک ــان می ش ــ�ت نمای ــاي آن بیش ــاي اعض ی در رفتاره
ــا�ن ــر زم تفک

پزشــکان، اقــدام بــه رسبریــدن مــردان، زنــان و حــ�ت کــودکان اقــدام می کنــد و بــا زور 

ن عقایــد خــود می کنــد؛ در ایــن راســتا، دیپلمــایس ادیــان  اقشــار �ب طــرف را مجبــور بــه پذیرفــ�ت

می توانــد در برابــر بنیادگــرا�ی دیــ�ن کــه چهــره غــ�ی قابــل گفــت و گــو بــه نمایــش می گــذارد یــک 

ش درک  ــ�ن باشــد. گســ�ت ــرای کاهــش خشــونت های دی ــرای امــکان گفت وگــو ب ــزار مناســب ب اب

و مفاهمــه و بازگشــت بــه اصــول همزیســ�ت دیــ�ن یــی از نتایــج ایــن نــوع دیپلمــایس اســت. 

بنابرایــن، دیپلمــایس ادیــان نقطــه مقابــل دیــدگاه تفکــر ســیاه  و ســفید نگــری بنیادگــرا�ی اســت 

کــه گفتمــان مطلق گــرا و حــذف محــور را بــا انــگاره همــه  یــا هیــچ و یــا شــعار بــا مــا یــا علیــه 

ن ادیــان« نشــان  ،126:1394(. دیپلمــایس مبتــ�ن بــر تعامــل »بــ�ی ي می کنــد )عبدالملــیی مــا راهــ�ب

)Johnston,2011( دهنــده شــیوه خــایص از دیپلمــایس مبتــ�ن بــر ایمــان اســت

ب-تصحیح قرائت و برداشت دینی

گروه هــای تروریســ�ت و افراطــی معتقدنــد کــه اگــر گفته هایشــان بــا اصــل دیــن حقیقــی 

ــئله  ن مس ــ�ی ــت و هم ــودمند اس ــا س ــرای آن ه ــل ب ــد ویل حداق ــته باش ــنخیت نداش ن س ــ�ی ن
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ن آن هــا کا�ن اســت. نمونــه آن داعیسش هــا�ی اســت کــه  ســودمند بــودن بــرای حقیقــت دانســ�ت

حــ�ت قــرآن نخوانــده بودنــد امــا بــه نــام دیــن جنایــت می کردنــد. بــر مبنــای ســودمندی یــا 

ــن تحــت  ــک دی وان ی ــ�ی ــه پ ــرو می شــویم: نگاهــی ک ــا دو مشــکل روب ــرا�ی ب حقیقــت افراط گ

ــه ســایرین از عملکــرد آنهــا  ــد و برداشــ�ت ک ــدا می کنن ــه خــود پی ــرا�ی نســبت ب آمــوزه افراط گ

ــایر  ــئله در س ن مس ــ�ی ــز، 819:1389(. هم ــد )ر.ک گیدن ــا می کن ــوع آنه ــن متب ــه دی ــبت ب نس

ن وجــود دارد. بســیاری از رسبــازان صهیونیســت کــه  گروه هــای مذهــ�ب مســیحی و یهــودی نــ�ی

اقــدام بــه تــرور مســلمانان می کننــد لزومــا آشــنا�ی بــا حقیقــت دیــن یهــود یــا اســالم ندارنــد 

ــد.  ــن جنایــت می کنن ــام دی ــا ن ــا ب و رصف

ــر  ــرا�ی در براب ــد بنیادگ ده شــده و هرچن ــرا�ی بســیار گســ�ت ــغ بنیادگ ــروزه ابزارهــای تبلی ام

ن بــرای دفــاع از عقایــد خویــش و قرائت هــای خــاص  مدرنیتــه صــف آرا�ی می کنــد امــا خــود نــ�ی

از دیــن از روش هــای مــدرن اســتفاده می کننــد؛ بنیادگرایــان مســیحی در ایاالت متحــده 

ــد،  ــتفاده کردن ــش اس ــم خوی ــج تعالی ــرای تروی ــون ب ــه از تلویزی ــد ک ــا�ن بودن ن کس ــت�ی نخس

ــود  ــای خ ــر�ن دیدگاه ه ــرای مع ــای رویس ب وه ــا ن�ی ــگ ب ــ�ن در جن ــالمی چچ ــان اس بنیادگرای

ــت احســاس  ــرای تقوی ــوا1 ب ــان هندوت ــد، جنگجوی ــ�ت دســت زدن ن ــه ایجــاد پایگاه هــای این�ت ب

ــت  ن توانس ــ�ی ــش ن ــد و داع ــتفاده کردن ــی اس ونی ــت الک�ت ــت و پس ن ــدو�ی از این�ت ــت هن هوی

(. بنابرایــن، چالــش اصــیل  ن اعضــای خــود را از شــبکه های ارتباطــی جهــا�ن جــذب کنــد )پیشــ�ی

، ایــن اســت کــه  باهــدف از فضــای ارتباطــات در عــرص حــارصن بــرای مقابلــه  دیپلمــایس دیــ�ن

، اغفــال افــراد و ایجــاد ســو تفاهــم و برداشــت غلــط ســایرین بایــد اقــدام  بــا دروغ پراکــ�ن

ه گرا�ی بــرای  ن ، گامــی بــه ســوی صلــح ســازی و نــه ســت�ی کنــد. در ایــن راســتا، دیپلمــایس دیــ�ن

ــه  ــام ب ــت قابل توجــه در اهتم ــود. بعــالوه، مزی ــا�ن خواهــد ب ــح جه ــت و صل توســعه امنی

ــن  ــال در ای ــگران فع ــیع تری از کنش ــره ی وس ــا دای ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ،  ای ــ�ن ــایس دی دیپلم

ــایل و  ــزاری، م ــای اب ــدون محدودیت ه ــم ب ــرای می توانی ــای بنیادگ ــه گروه ه ــبت ب ــه نس زمین

1Hindutwa
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تخصــی اقــدام کنیــم. در هــر حــال، بنیادگرایــان عمدتــاً در قالــب گروه هــا و دســته ها�ی 

ــان  ــف جه ــروزه کشــورهای مختل ــه ام ــد درحایل ک ن ــرار می گ�ی ــف ق ــل منعط قاب ــد غ�ی ــا عقای ب

ن رو  ، در میــدان وســیع تر وارد عرصــه شــوند. از همــ�ی می تواننــد در فضــای دیپلمــایس دیــ�ن

ــه و  ــا چندجانب ــورت دو ی ــا به ص ــراد، گروه ه ــا، اف ــامل دولت ه ــایس ش ــن دیپلم ــگران ای کنش

ســازما�ن و بــا امکانــات و ابزارهــای وســیع و رســمی   یــا غــ�ی رســمی خواهــد بــود. نمونــه ایــن 

کاربســت در حملــه تروریســ�ت بــه یــک کلیســای کاتولیــک در شــمال فرانســه قابــل بیــان اســت 

کــه بــه انزجــار و بهــت زیــادی انجامیــد امــا پــاپ فرانسیســکوس رهــ�ب کلیســای کاتولیــک بــه 

ــان( گفــت کــه وق�ت کــه  هنــگام پــروازش از کراکــوف بــه روم )بــه مناســبت روز جهــا�ن جوان

بایــد در مــورد خشــونت گرا�ئ  مــن در مــورد خشــونت گرا�ی اســالمی ســخن می گویــم، 

ن حــرف بزنــم... وق�ت کــه روزنامــه می خوانــم هــر روز در ایتالیــا خشــونت  مســیحی نــ�ی

ش را می کشــد، دیگــری خویــش را و همــه آن هــا مســیحیان تعمیــد  اســت... یــی دوســت دخ�ت

 ),P.dw,2016( ن اســالم و خشــونت را درســت نمی دانــم یافتــه هســتند. پــس مــن یــی دانســ�ت

ــو اســت.  ــن گفــت و گ ــون مقــدس نقطــه آغازی ــن مبحــث مت ــه طــور کیل، در ای ــن ب بنابرای

ده تر  ــ�ت ــا�ن گس ــت انس ــت امنی ش روای ــ�ت ــرای گس ــط را ب ای ــد رسش ــان می توان ن ادی ــ�ی ــوی ب گفتگ

ایــط را بــرای معــر�ن   صلــح تبدیــل می شــود و رسش
گ

ایجــاد کنــد. گفتگــو بــه فعالیــت ســازند�

)Matyok,2016( ــد ــان ایجــاد می کن ــر ایم ــ�ن ب دیپلمــایس مبت

ج-توجه به اشتراکات مفاهیمی و اصولی ادیان 

ــه  ــش از ب ــه بی ــی ک ایط ــف در رسش ــان مختل ــواداران ادی ن ه ــ�ی ــزاع ب ــ�ن و ن ــات دی اختالف

ــه خشــونت منجــر می شــود. نمونه هــای  ــد شــود ب ــر تفاوت هــا تأکی ــ�ن ب اکات دی جــای اشــ�ت

نش رادیکالیســم اســالمی ضــد  ــل و خــ�ی ــراب و ارسائی ــزاع اع ــد، ن ی پاکســتان از هن آن جــدا�ی

ــه تقابــل و  ــان ً ب ی درون ادی ــان، بلکــه شــاخه های مذهــ�ب غــر�ب اســت. از طــر�ن نه فقــط ادی

ن  ــ�ی ــالم ن ــ�ن در اس ــیعه و س ــا ش ــیحیت ی ــتان ها در مس ــا و پروتس ــون کاتولیک ه ــزاع همچ ن
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ــن  ــاي دی ــر مبن ــه ب ــا�ی ک ــن اســت و نظریه ه ی دی
ی ذا�ت

گ
ــژ� ی وی ــرا�ی ــش داشــته اند.  هنجارگ گرای

ی هنجــاري دارد )قنــ�ب لــو،129-130:1391(. 
گ

ورتــاً ویــژ� نــد رصن ان شــکل می گ�ی توســط برخــی رهــ�ب

ش آگاهانــه ارزش هــای همــدیل، شــفقت، گذشــت  امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه گســ�ت

ــیل  ــول اص ــادآور اص ــد ی ــ�ب می توانن ــع مذه ــه جوام ــت و از آنجاک ــاز اس ــ�ت نی و نوع دوس

ــان پادزهــری مهــم علیــه خشــونت مذهــ�ب بــوده  ک باشــند، گفت وگــوی ادی یــت مشــ�ت ب�ش

ــوی رودررو و آشــ�ت  ــل، درک، گفتگ ، تحم ــرای صــ�ب ــداوم ب ــا فراخوان هــای م ــد ب و می توان

ان و بــزرگان  اقــدام کنــد  )Muggah & Velshi,2019( ایــن مســئله مهــم اســت کــه وقــ�ت رهــ�ب

وان در بســ�ت اطمینــان  نــد بازتــاب آن بــر رفتــار پــ�ی ادیــان مختلــف در کنــار یکدیگــر قــرار بگ�ی

ــا افزایــش ســطح اعتمــاد و ارتبــاط اجتماعــی به ویــژه در  ن دیــده خواهــد شــد. ب ــ�ی متقابــل ن

ــش  ــایه افزای ــی در س ــای افراط ــه در رسارس فرقه ه ــای جامع ن اعض ــ�ی ــر ب ــع مهاجرپذی جوام

ــه  ــ�ب ب مذه ــای غ�ی ــه جنبش ه ــ�ب ک ــه نس ــالوه ب ــه ع ــد. ب ــش می یاب ــی کاه ــه اجتماع رسمای

دنبــال اســتفاده از فضــای بــاز ســیایس و اجتماعــی هســتند افزایــش رسمایــه اجتماعــی منجــر 

بــه کاهــش خطــر فرقه گــرا�ی می شــود.  از ایــن رو، منابــع دیــ�ن در چهارعنــرص اصــیل وجــود 

( ، ســازمان  ن ــ�ی ــار آی ــا( ، اعمــال مذهــ�ب )رفت ــوای اعتق خــود یعــ�ن ایده هــای مذهــ�ب )محت

- معنــوی می تواننــد در خدمــت صلح ســازی  ( و تجــارب مذهــ�ب اجتماعــی )جامعــه مذهــ�ب

ــا  ــد دارد ت ــه امی ــت ک ــخصیت ها�ی اس ــیس از ش ــاپ فرانس ــد )Smock,2016(. پ ــتفاده کنن اس

ــنت در  ــل س ــته اه ــای برجس ــا چهر ه ه ــد و ب ــاز کن ــا�ن را آغ ن االدی ــ�ی ــای ب ــد گفتگوه بتوان

ــا  اً ب ــارات و اخــ�ی ــه، مراکــش و ام ــگالدش، ترکی ــه در بن ن ازجمل ــن کشــور مسلمان نشــ�ی چندی

ن دیــدار داشــته اســت. کارشناســان معتقدنــد خطــر شــعله ور  آیــت هللا سیســتا�ن در عــراق نــ�ی

ــن  ــهروندان ای ــیاری از ش ــان بس ــال های 2007 و 2006 ج ــه در س ــه ای ک ــای فرق ــدن جنگ ه ش

ــا مرجــع پرنفــوذی ماننــد  ــه عــراق و مالقــات ب ــاپ فرانســیس ب ــا ســفر پ کشــور را  گرفــت  ب

)BBC,2021( آیــت هللا عــیل سیســتا�ن کاهــش خواهــد یافــت
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ه- فعالیت در زمان بحران و جنگ

: ده عمــل بــرای لغــو جنــگ1« توجــه جــدی بــه درک مســیحی از  در کتــاب »صلح آفریــ�ن

ــه نظــر استاســن2 و همکارانــش در  ــدی دیپلمایس/امــور خارجــی شــده اســت. ب ــم کلی مفاهی

دوســتانه«، بــه عنــرص اصــیل نگــرا�ن تبدیل شــده اســت، مســیحیان  عــرصی کــه »مداخــالت ب�ش

راه را بــرای حمایــت از صلــح بــه عنــوان یــک فعالیــت و اســتفاده از تکنیک هــای حــل مناقشــه 

ی کرده انــد. آنهــا بیــش از متفکــران ســکوالر، مفهــوم  بــرای تــالش و اجتنــاب از خشــونت رهــ�ب

»عدالــت« را وارد معادلــه محاســبه اســتفاده عادالنــه از زور کرده انــد. فرمــول کالســیک 

مســیحی وایــگل از صلــح واقعــی بــه عنــوان »جامعــه ســیایس بــه درســ�ت منظــم و پویــا در 

ن ملت هــا، کــه در آن نهادهــای حقــو�ت و ســیایس ابــزار مؤثــری بــرای حل وفصــل  داخــل و بــ�ی

ــا پایــان زمــان تعریــف می کنــد، فراهــم   عمومــی را ت
گ

ی هــای اجتناب ناپذیــری کــه زنــد� درگ�ی

می کننــد« )Stempel,2000(. از جملــه مــواردی کــه در آن مداخلــه و صلح ســازی توســط 

ــاها  ــا�ن کلیس ــورای جه ــری ش ــه میانجی گ ــوان ب ــود دارد می ت ــ�ب وج ــای مذه ان و نهاده ــ�ب ره

و کنفرانــس کلیســاها در آفریقــا توافق نامــه صلــح کوتاه مــدت 1972 در ســودان اشــاره 

ــد.  ــو�ب بودن ــای جن ــد در آفریق ــا آپارتای ــارزه ب ــف پیشــتاز مب ن کلیســاهای مختل ــ�ی ــرد، همچن ک

ترین و مکررتریــن مــورد میانجی گــری موفــق انجمــن ســنتگیدو3 مســتقر در رم بــرای  چشــمگ�ی

کمــک بــه پایــان دادن بــه جنــگ داخــیل موزامبیــک در ســال 1992 اســت  )Smock, 2006(. نمونه 

الیا�ی بــا مــردم محــیل بــرای  دیگــر در طــول جنــگ ویتنــام اســت کــه روحانیــان و رسبــازان اســ�ت

ن  ام و اقدامــات بیشــ�ت مــد�ن در منطقــه همــکاری کردنــد. بــه همــ�ی تشــویق اعتمــاد و احــ�ت

�ت نقــش و ارتبــاط نزدیــک  ن در عملیــات صلــح ســازمان ملــل در تیمــور رسش ترتیــب، روحانیــا�ن نــ�ی

بــا جامعــه کاتولیــک تیمــور همــکاری داشــتند  )Black,2018( تــالش ســازمان همــکاری اســالمی 

و یــا ســایر ســازمان هــای فعــال در جهــان اســالم در بحران هــای مختــف جهــان اســالم بــرای 

1Just Peacemaking: Ten Practices for Abolishing

2Glen Harold Stassen
3 انجمــن کاتولیــک غیــر روحانــی ســنتگیدو)Sant’Egidio( تاســیس شــده در 1968 اســت کــه  در حــال حاضــر در 73 کشــور 
فعــال اســت: اروپــا )23( ، آفریقــا )29( ، آســیا )7( ، آمریکای شــمالی )8( ،  آمریکای جنوبــی )5(  و  حدود 50،000 عضو وجــود دارد.
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ــات و  ــل منازع ــرای ح ــ�ن ب ــایس دی ــرداری از دیپلم ــتای بهره ب ــی در راس ، اقدام ن ــ�ی ــه ن ــل منازع ح

ن  تفاهــم بیشــ�ت ارزیــا�ب می گــردد. نقــش میانجی گرانــه دیــ�ن در زمــان تنــش تنهــا بــرای فروکاســ�ت

ن بــکار می آیــد  ان تنــش نیســت بلکــه در جهــت مهــار بحــران و عــدم ترویــج تروریســ�ت  نــ�ی ن از مــ�ی

ــد از  ــای بیش ازح ــاد واکنش ه ــال ایج ــه دنب ــب ب ــن اغل ــی خش ــای افراط ــه گروه ه ــا�ن ک ــالً زم مث

ــذب  ــد ج ــد و بتوانن ــش یاب ــا افزای ــونت زا�ی آن ه ــای خش ــا واکنش ه ــتند ت ــا هس ــوی دولت ه س

وی بیشــ�ت داشــته باشــند بخصــوص در کشــورها�ی کــه اغلــب حمــالت تروریســ�ت در آن هــا  نــ�ی

ارتبــاط مســتقیم بــا دولت هــا�ی دارنــد کــه مرتکــب نقــض شــدید حقــوق بــ�ش ازجملــه قتل هــای 

ــونت بار  ــخ خش ــا پاس ــ�ت ب ــونت بار دول ــدام خش ــن اق ــوند )usip,2016(؛ بنابرای ــو�ن می ش قان غ�ی

ل کــرد تــا خشــونت  تروریســ�ت همــراه خواهــد بــود مگــر آنکــه بتــوان حداقــل یــی از آنهــا را کنــ�ت

کاهــش یابــد؛ یعــ�ن یــا بایــد نظــام ســیایس بــه اصــالح رفتــار خــود مبــادرت ورزد یــا بتــوان واکنش 

بــه آن را تعدیــل کــرد بــه ویــژه در جوامــع مذهــ�ب ایــن امــر بــا تکیــه بــر مذهــب میــ� اســت. 

ان اصــیل  ن رو،  روحانیــون به عنــوان دیپلمــات  یــا روحانیــون نظامــی بــرای تمــاس بــا رهــ�ب از همــ�ی

ن مواقعــی درک  اتژیک مذهــ�ب اســتفاده کننــد. در چنــ�ی مذهــ�ب قــادر هســتند تــا از ظرفیــت اســ�ت

گــذار اســت منجــر بــه  فرمانــده نظامــی از اینکــه چــرا و چگونــه دیــن در یــک منطقــه بســیار تأث�ی

بــکار بــردن ایــن روش می شــود. در مقــام دیپلمات هــای مذهــ�ب نمونه هــای بســیاری وجــود دارد 

اکات هویــت مذهــ�ب و معنــوی  کــه روحانیــان بــا ایجــاد یــک رابطــه و حــ�ت دوســ�ت از طریــق اشــ�ت

، عــراق و افغانســتان بــه واحدهــای  ان مذهــ�ب محــیل از جملــه در بوســ�ن یس بــه رهــ�ب و یــا دســ�ت

ل خشــونت کمــک  کردنــد )Thames & Melissa,2021(  بنابرایــن،  نظامــی در اســتقرار صلــح وکنــ�ت

بــا توجــه بــه افزایــش ســوء اســتفاده از فرهنــگ دیــ�ن در بــروز خشــونت تروریســ�ت در کنفرانــس 

وهــای مســلح در ســال 2004 ، دکــ�ت دیویــد چــو، معــاون وزیــر دفــاع بــرای پرســنل  مــیل وزارت ن�ی

، بیــان کــرد: »درحایل کــه درگذشــته، احتمــاالً از روحانیــون انتظــار می رفــت کــه در 
گ

و آمــاد�

اعمــال ســنت های اعتقــادی فــردی خــود بــه عنــوان مرشــد عمــل کننــد امــا در آینــده ، بــه طــور 

ــار فرماندهــان نظامــی  ــه عنــوان مشــاور در کن فزاینــده ای از آن هــا خواســته خواهــد شــد کــه ب

 .)Zieger,2009( »همــکاری کننــد
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ایران اسالمی و ضرورت استفاده از دیپلماسی دینی برای مقابله با تروریسم دینی

ــناخته  ــ�ن ش ــ�ت دی ــام حکوم ــا نظ ــوری ب ــک کش ــوان ی ــالمی به عن ــالب اس ــس از انق ــران پ ای

می شــود. ازنظــر هانســون رخدادهــای جهــا�ن از انقــالب ایــران بــه بعــد باعــث شــد کــه بســیاری 

دیــن را به عنــوان عنــرصی عمــده در اغلــب نظام هــای ســیایس مــیل به ویــژه در کشــورهای 

ــدارد،  ــد. از نظــر هانســون، اگرچــه هیــچ نظــام عالم گــ�ی دیــ�ن وجــود ن در حال توســعه ببینن

ــگ رسد  ــس از جن ــر ســیایس در دوران پ ــک بازیگ ــه ی ــده ای ب ــه شــکل فزاین ــا ب ــه دین ه ــا هم ام

تبدیل شــده اند... بــه گفتــه تومــاس مطالعــه فرهنــگ و دیــن تــا پیــش از انقــالب اســالمی ایــران 

ن تأکیــد می کنــد کــه وقــ�ت  مایــر نــ�ی ن در تحلیل هــای ســیایس امــری نامرتبــط تلقــی می شــد. یورگ�ن

ــه چالــش کشــید،  ــ�ن ســلطه غــرب را در ســال 1979 ب ــا رویکــرد دی ــران ب انقــالب اســالمی در ای

ــه مضمــون  ــن در دهــه 1990 ب ــه دی ــد ک ــری نپایی ــا دی ــه نظــر می رســید ام عــادی ب ــر غ�ی ــن ام ای

ــان و شــوری،18:1396(. از ظرفیت هــای  ــل شــد )ر.ک هادی ــل تبدی ن المل ــب در سیاســت ب�ی غال

ــک  ــف از ی ــب مختل ــه مذاه ــوی ک ــه نح ــت ب ــب اس ــایس مذاه ــود دیپلم ، وج ــ�ن ــایس دی دیپلم

اکات  ــا ایجــاد اشــ�ت ــو بنشــینند و ب ــه گفت وگ ــر ب ــا یکدیگ ــد ب ــف، بتوانن ــان مختل ــا ادی ــن و ی دی

ــرد جمهــوری اســالمی  ــرریس عملک و ادراک بیشــ�ت موجــب کاهــش خشــونت مذهــ�ب شــوند. ب

ایــران در 4 دهــه گذشــته نشــان می دهــد کــه جمهــوری اســالمی ایــران  و دســتگاه دیپلمــایس آن 

ن  و در حــوزه دیپلمــایس دیــ�ن بــوده اســت. برگــزاری 35 دوره، کنفرانــس بــ�ی از کشــورهای پیــ�ش

المــیل وحــدت اســالمی و تاســیس نهادهــای مختلــف در جهــت تقریــب مذاهــب ماننــد ســازمان 

تبلیغــات اســالمی، مجمــع جهــا�ن تقریــب مذاهــب اســالمی، مجمــع جهــا�ن اهــل بیــت، جامعــه 

و بــودن جمهــوری   نشــان دهنده پیــ�ش
گ

المصطفــی و ســایر موسســات و نهادهــای مختلــف همــی

ــ�ن می باشــد.  ــران در حــوزه دیپلمــایس دی اســالمی ای

ــن اقدامــات  ــ�ب ای ــد، نشــان می دهــد کــه بعــد تقری ــن رون ــن وجــود، آسیب شــنایس ای ــا ای ب

بیشــ�ت برجســته بــوده تــا بعــد وحــدت و دیپلماتیــک آن و بــه عبــار�ت دســتگاه دیپلمــایس و وزارت 
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ــردن  ــم جمع ک ــرای دور ه ــود را ب ــک خ ــش دیپلماتی ــوزه نق ــن ح ــ�ت در ای ــه کم ــور خارج ام

نماینــدگان دیــ�ن و مذهــ�ب انجــام داده اســت و ایــن اقــدام، بیشــ�ت در قالــب غــ�ی دیپلمایس 

ــال شــده اســت. جــدای از  ــ�ن و حــوزوی دنب ــق خــود نهادهــای مذهــ�ب و دی دو و از طری

مهــم بــودن آن بخش هــا، دیپلمــایس دیــ�ن بــه ایــن معنــا اســت کــه وزارت امــور خارجــه و 

ــن  ی ای ــه دو، راهــ�ب رســمی و پای ــق دیپلمــایس رســمی و غ�ی ــد از طری دســتگاه دیپلمــایس بای

اقدامــات را در جهــت کاهــش خشــونت، تنــش، نفی گــرا�ی و افزایــش فهــم و درک و همــکاری 

و گفت وگــو بــه نفــع صلــح و رفــع خشــونت بــکار بننــد. اقدامــات خــود نهادهــا و موسســات 

ن دارای اهمیــت می باشــد.  ــ�ی ــ�ن ن دی

ــر�ب و  ــار ع ــد از به ــالم بع ــان اس ــوالت جه ــا تح ، ب ــ�ن ــایس دی ــوع دیپلم ــت موض اهمی

ش نفــوذ ایــران در منطــق و طــرح خطــر هــالل شــیعي بــه عنــوان تهدیــد بــراي تــداوم  گســ�ت

ی 
ی از ســوی دســتگاه های ســیایسی - تبلیغــا�ت

ــادات مذهــب ســ�ن ــه و اعتق حکومت هــای منطق

منطقــه ای و فــرا منطقــه ای، )متقــی و همــکاران،170:1392( حــ�ت بیــش از گذشــته دارای 

اهمیــت و برجســته شــد. ایجــاد جنــگ رسد نیابــ�ت میــان ایــران و عربســتان کــه توســط برخــی 

ا�ت  بــه تقابــل فرقه گرایانــه و وجــود دو جنــاح بنیادگــرای ســ�ن و شــیعه در منطقــه بــرای تغیــ�ی

دلخــواه فروکاســته شــد. )رحــم دل و همــکاران، 270:1398( عامــل دیگــری اســت کــه اهمیــت 

ــد.  ــان می ده ــ�ن را نش ــایس دی دیپلم

نمــود ایــن ســوء تفاهمــات، طــرح ایــده هــالل شــیعی و در مقابــل آن طــرح ایــده هــالل 

ن راســتا اشــاره می شــود کــه هــالل ســ�ن بــا ایاالت متحــده و غــرب  اهــل ســنت اســت. در همــ�ی

وهــای  ن اســت و بازتــاب اقدامــات آن رسکــوب قیام هــای بحریــن توســط ن�ی متحــد نزدیــک نــ�ی

شــبه جزیره اســت و تــالش بــرای نزدیــک کــردن ســوریه بــه خــود اســت. قــدرت هــالل شــیعه 

ــکا�ی  ک ضدآمری ــه دلیــل ایدئولــوژی مشــ�ت ــه دلیــل دیــن داری شــیعه نیســت، بلکــه ب تنهــا ب

ــه از  ــود ک ــرح می ش ن مط ــ�ی ــت )Farmanfarmaian,2012(. همچن ن اس ــ�ی ــیل آن ن و ضدارسائی

ــت  ــا اس ــا اقلیت ه ــا ب ن دولت ه ــ�ی ــط ب ــیعی رواب ــالل ش ــم ه ــ�ی  تحکی ــر تأث ــای دیگ بازتاب ه
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ــا ابــزار قتــل، شــکنجه و دادگاه هــای  به طوری کــه رسکــوب خشــونت بار شــیعیان عربســتان ب

ــن  ــدت ای ــت. ش ــده اس ن ش ــ�ی ــود ن ــردم خ ــه م ــگ ب ــالم جن ــی اع ــر به نوع ــه منج ناعادالن

رسکوب هــا به گونــه ای اســت کــه 29 درصــد ســاکنان عوامیــه از ایــن شــهر گریختــه یــا کــوچ 

وهــای مخالــف، همچــون شــیخ  باقــر نمــر الباقــر،  کرده انــد. رسکــوب و انــزوای بســیاری از ن�ی

روحــا�ن برجســته شــیعیان عربســتان از مــوارد دیگــر مشاهده شــده اســت )ر.ک فرزیــن راد و 

ــکاران، 63-64:1398(.  هم

ــز اهمیــت  ــران حائ ــرای ای ــ�ن از چنــد جهــت ب ــد گفــت نقــش دیپلمــایس دی ــن رو بای از ای

می توانــد باشــد از یک ســو بهبــود و ارتقــای تصــوری کــه از یــک نظــام دیــ�ن وجــود دارد، از 

ســوی دیگــر مســئولیت کشــورهای اســالمی به ویــژه دارای نظــام دیــ�ن اســت کــه بتواننــد از 

ماهیــت و ارزش هــای دیــن اســالم دفــاع کننــد و بــرای تغیــ�ی نگــرش جهــا�ن در برابــر تبلیغــات 

علیــه اســالم به ویــژه بــا بعــد از 11 ســپتام�ب و ظهــور گروه هــای افراط گــرا�ی تدبــ�ی بیندیشــند. 

ــه کاهــش سوءبرداشــت ها میــان جمهــوری اســالمی و  ــد ب ن می توان دیپلمــایس دیــ�ن همچنــ�ی

ســایر دولت هــای اســالمی در منطقــه کمــک نمایــد. بــر ایــن اســاس، دیپلمــایس دیــ�ن ناظــر 

ــه  ــان1 ب ــن و هم مذهب ــک دی ــر ی ــا مذهب هــای دیگ ــوان ب ــه می ت ــت باشــد ک ــن واقعی ــه ای ب

ن پرداخــت. تقویــت و تحکیــم روابــط، اصــالح نگرش هــا و آموزه هــای راســت�ی

نتیجه گیری

دیپلمــایس دیــ�ن بــا توجــه بــه نارســا�ی های موجــود عــرص حــارصن و اقدامــات تروریســت 

ــت  ــه عل ــت ک ــت اس ــای سیاس ــده از دنی ــال مان ــت اغف ــیل، ظرفی ن المل ــه ب�ی ــ�ن درصحن دی

عمــده آن بــه سیاســت سکوالریســم و تکیه بــر اقدامــات نظامــی بــرای مبــارزه بــا تروریســم 

ــش  ــروزه نق ــخت ام ــای س ــتفاده رصف از ابزاره ــت اس ــد از شکس ــال بع ــا این ح ــد. ب می باش

1 تعــدادی از مراجــع چــون آیــت اهلل صــدر کــه دارای ارتبــاط مســتقیم بــا بنیــان گــذار انقــالب اســالمی ایــران بــود  
خــود را کامــاًل مریــد امــام )ره( می دانســت )نجفــی، 142:1387(
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ــرده اســت. دیپلمــایس  ــری پیداک ــگاه باالت ــا تروریســم جای ــه ب ــرای مقابل  ب
گ

ــی ابزارهــای فرهن

دیــ�ن در ایــن راســتا یــک منبــع مناســب و قابــل توجــه بــرای کاهــش خشــونت دیــ�ن اســت. 

بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عمــده ای از اقدامــات تروریســ�ت حــارصن مبنــای قرائــت دیــ�ن دارد 

ــد. ــازی آن باش ــرای خت�ش س ــی ب ــد اقدام ــ�ن می توان ــایس دی ــن دیپلم بنابرای

ــ�ن در  ــای دی ک آموزه ه ــ�ت ــل مش ــأیس از اص ــا ت ــد ب ــان می توانن ــردم جه ــیاری از م بس

ــان  ــر بســیاری از نارســا�ی های جه ن داشــته باشــند و ب  مســالمت آم�ی
گ

ــد� ــات اجتماعــی زن حی

ن اقدامــات  ن فائــق آینــد. اقدامــات طالبــان و ســپس داعــش و همچنــ�ی مــادی و مدرنیتــه نــ�ی

ســایر گــروه هــای تروریســ�ت مذهــ�ب در جهــان اســالم و در میــان مســیحیت و یهودیــت و 

ســایر ادیــان، نشــان داد کــه تروریســم مــدرن بــدون محدودیــت مــکا�ن و مخاطــب خــاص و 

ن هــدف مشــخص از حمــالت موجــب ایجــاد تهدیــد جهــا�ن می شــود و عــده ای  حــ�ت داشــ�ت

 از جهــان و حداقــل بــا هــزاران عضــو در بیــش از هشــتاد 
گ

قلیــل می تواننــد بــر جمعیــت بــزر�

ات فــراوا�ن برجــای بگذارنــد. در مــوج جدید، تروریســت حامیــان و اعضای  کشــور جهــان تأثــ�ی

آن از رسارس جهــان و بــا ادیــان مختلــف جــذب می شــوند و مقابلــه بــا ایــن تروریســم یــک 

ــو نیســتند  ــه تروریســت ها اهــل گفت وگ ــد. درحــایل ک مشــارکت عمومــی و جهــا�ن را می طلب

، از چنــد  وع می شــمارند دیپلمــایس دیــ�ن و خــود را برحــق می داننــد و اقدامــات خــود را مــ�ش

ی قابــل اهمیــت  ک بــ�ش جهــت بــرای موضــوع صلــح و امنیــت و پیونــد زدن رسنوشــت مشــ�ت

ــان بــدون ســو  ــه ایجــاد نگرش هــای واقعــی از ادی ــا ایجــاد فضــای گفت وگــو ب ــرا ب اســت زی

ــه اقدامــات تروریســت هــا از  ــا برداشــت یک ســویه منجــر می شــود و در پاســخ ب تفاهــم ی

ــایس  ــن دیپلم ، ای ن ــ�ی ــود. همچن ــع می ش ــد واق ــانه ها مفی ــ�ی رس ــات و تأث ــو و تبلیغ ــک س ی

ن  پاســخی مناســب بــه معضــالت بالفعــل و بالقــوه نــایسش از جایــگاه دیــن در عرصــه جدیــد بــ�ی

ــا  ــان ناآرامی ه ــردر زم ــوی دیگ ــد. از س ــد بده ــات می  توان ــات و ارتباط ــرص اطالع ــل، ع الم

،  بــه  ان دیــ�ن ن دولــت و ملــت قــادر اســت تــا بــا ارتبــاط بــا افــراد محــیل  رهــ�ب و تنــش بــ�ی

ی و  ن آنهــا کمــک کنــد و حداقــل پتانســیل شــکل گ�ی ایجــاد بســ�ت صلــح و کاهــش خشــونت بــ�ی
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، اســتفاده از قــدرت نظامــی  اقدامــات تروریســ�ت را تعدیــل یــا خنــ�ش ســازد. دیپلمــایس دیــ�ن

ورت هــا دیپلمــایس   جایگزیــن می کنــد. بــه طــور کیل در ایــن پژوهــش رصن
گ

را بــا قــدرت فرهنــی

، بــرای مقابلــه بــا تروریســم دیــ�ن این گونــه شناســا�ی شــد: دیــ�ن

ن دیــ�ن را می توانــد   1-تأثــ�ی دیپلمــایس دیــ�ن در مقابلــه بــا بنیادگــرا�ی دیــ�ن وجهــه صلح آمــ�ی

تقویــت و بــه نمایــش بگذارد

 2-تأثــ�ی دیپلمــایس دیــ�ن بــر قرائــت صحیــح از دیــن و عــدم برخــورد گزینــیسش منجــر بــه 

ــه تروریســت ها می شــود ن ب کاهــش گرایــش و پیوســ�ت

ش  ن ادیــان و مذاهــب بــا گســ�ت ن بــردن تنش هــای بــ�ی  3-تأثــ�ی دیپلمــایس دیــ�ن بــر از بــ�ی

ــه کاهــش خشــونت ها منجــر می شــود ــل ب ــه و درک متقاب مفاهم

، یمــن و بحریــن صحنــه  امــروز کشــورهای خاورمیانــه چــون ســوریه، عــراق، مــرص، لیــ�ب

ن مســلمانان شــده اســت؛ صهیونیســت ها و ســایر گروه هــای  اختــالف و جنــگ و خونریــزی بــ�ی

ــروه هــای  ــد. گ ــش داده ان تروریســ�ت مذهــ�ب یهــودی خشــونت ها و ترورهــای خــود را افزای

ن در اروپــا و آمریــکا اقــدام بــه تــرور و اعمــال خشــونت نســبت بــه مردم  مذهــ�ب مســیحی نــ�ی

ن برجســته  کــردن اختالفــات شــیعه  مســلمان و غــ�ی مســیحی می کننــد. در جهــان اســالم نــ�ی

و ســ�ن و تبلیغــات علیــه همدیگــر بــرای ایجــاد شــکاف در جهــان اســالم و بــروز تنش هــا، 

اهمیــت و جایــگاه دیپلمــایس دیــ�ن را تقویــت می کنــد. دیپلمــایس دیــ�ن به ویــژه بــرای کشــور 

ایــران از ابزارهــای مهــم در جهــت تحقــق اهــداف و آرمان هــای جمهــوری اســالمی ایــران در 

ــیل اســت. ن المل ــراد و ســازمان های ب�ی ــا دولت هــا، اف ــط ب ــق رواب ــل از طری ن المل نظــام ب�ی
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