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این مقاله با كاربست روش تحلیلی- توصیفی، به دنبال پاسخ به این پرسش است كه زمینه های اجتماعی و نهادی 

به همراه  بین الملل  روابط  بر  تاثیراتی  پدیده در عرصه سیاست جهانی چه  این  اسالم سیاسی چیست و ظهور 

سیاسی،  ویژگی های  سیاسی،  نظام  ماهیت  مدرنیته،  مولفه هایی، چون  سواالت،  این  به  پاسخ  در  است؟  داشته 

اجتماعی و اقتصادی حاكم بر كشورهای اسالمی و نیز پیروزی انقالب اسالمی ایران به عنوان مهمترین ریشه های 

اجتماعی و نهادی ظهور اسالم سیاسی معرفی شده و در خصوص تاثیرات آن بر نظام بین الملل نیز با تاكید بر 

تمایز رفتار دولت های ملی و گروه های فرو ملی در تعقیب اصول و آرمان های اسالم گرایانه، این گونه ادعا می شود 

كه رویكرد تعامل گرایانه بیشتر در رفتار دولت های ملی اسالم گرا نمود داشته و رفتارهای تقابل طلبانه بیشتر در 

رویكرد گروه های فرو ملی بروز و ظهور داشته است. در خصوص این مسئله  چنین برداشت می شود كه مطالبات و 

حركت های اسالم گرایانه تا آنجایی كه امكان و قابلیت پیگیری و تعقیب از مجاری بازیگران رسمی نظام بین الملل 

در  خود  هنجارهای  و  ارزش ها  تا  دارد  سعی  و  داشته  تمایل  تعامل گرایانه  روش های  به  بیشتر  باشد،  داشته  را 

چارچوب نظم موجود را پیگیری نماید؛ درحالی كه گروه های فرو ملی به دلیل عدم پایبندی به ارزش ها و قواعد 

نظام بین الملل موجود، سعی در به چالش كشیدن ان دارند كه این مسئله می تواند به بی ثباتی هر چه بیشتر نظام 

بین الملل منجر شود.

واژگان كليدی: اسالم سياسی، مذهب، روابط بين الملل، تقابل طلبی، تعامل گرايی.
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مقدمه
اسالم سیاسی مفهومی نسبتا جدید در عرصه ادبیات نظری سیاست جهانی معاصر است كه تاثیرات 
گسترده ای بر صلح، ثبات و امنیت بین المللی از خود برجای گذاشته است، به گونه ای كه توانسته سیاست 
منطقه ای و بین المللی یكی از قدرتمندترین قطب های نظام بین الملل معاصر ایاالت متحده آمریكا را متاثر 
از خود گرداند و دلیلی برای آغاز دو جنگ در خاورمیانه باشد1 كه تبعات این سیاست همچنان بر منطقه و 
نظام بین الملل سایه انداخته است. از این رو مهم به نظر می رسد تا ماهیت و نیز نوع جهان بینی اسالم گرایان 

در عرصه سیاست بین الملل مورد واكاوی هرچه بیشتر قرار گیرد.
این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است كه زمینه های اجتماعی و نهادی اسالم سیاسی چیست 
و ظهور این پدیده در عرصه سیاست جهانی چه تاثیراتی بر روابط بین الملل به همراه داشته است؟ در 
پاسخ به این سؤاالت این گونه ادعا می شود كه هرچند دیدگاه های مختلفی در خصوص ریشه های اجتماعی 
و نهادی ظهور اسالم سیاسی در بین پژوهش گران و محققان روابط بین المللی وجود دارد، این تحقیق 
بر مولفه هایی چون ویژگی تقابل گرایی اسالم سیاسی و مدرنیته غربی، ماهیت نظام سیاسی و شرایط 
و ویژگی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاكم بر كشورهای اسالمی و نیز پیروزی انقالب اسالمی 
به عنوان مهمترین ریشه های اجتماعی و نهادی ظهور اسالم سیاسی تاكید دارد و از این رو، ظهور اسالم 
سیاسی را واجد تاثیرات شگرفی بر تحوالت نظام بین الملل معاصر تلقی می كند. در این رابطه، هرچند 
اسالم گرایی به عنوان یك پدیده انسانی به واسطه منطق درونی اسالم پدیده ای در حال گسترش است، با 
این  حال، برخی رویدادهای حادث  شده در نظام بین الملل همچون ظهور پرشتاب جهانی شدن و گسترش 

عرصه های ارتباطاتی و اطالعاتی به تسریع و تسهیل در ظهور آن كمك نموده  است.
از منظر هستی شناسانه، جنبش های اسالمی را می توان به دو شاخه كلی تقسیم بندی كرد؛ جنبش های 
اسالمی جامعه محور و جنبش های اسالمی دولت محور. جنبش های جامعه محور تغییر مطلوبشان را از 
پایین دنبال می كنند. این رویكرد معتقد است معضالت جوامع مسلمان با افول اخالقی و فسادهای 
اجتماعی و فردی شتاب پیدا می كند؛ در حالی كه جنبش های دولت محور، نظام های فاسد، ساختارهای 

1. بعد از حمالت تروریستی 11 سپتامبر 2001 به ساختمان های مركز تجارت جهانی و پنتاگون، ایاالت متحده آمریكا با هدف مبارزه با 
كانون های نا امنی و ترور و با ایجاد یك ائتالف بین المللی به دو كشور افغانستان )2001( و عراق )2003( حمله نظامی كرد. این امر بنا 
به نظر بسیاری از پژوهش گران و ناظران بین  المللی موجب شده است تا آمریكا هرچه بیشتر به اتخاذ سیاست های امنیتی و یكجانبه گرایانه 

در عرصه بین المللی روی آورد )رك: متقی و دیگران، 1389، 1-25(.
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حكومتی و مقامات دولتی را ریشه اصلی همه بیماری های جوامع مسلمان می دانند. در هسته مبارزه چنین 
اسالم گرایانی، تالش برای كنترل قدرت دولت و منابع حكومتی قرار دارد )امین، 1394: 200(.

درنتیجه، این مسئله به ایجاد طیفی از برخوردهای مواجه جویانه تا تعامل گرایانه منجر شده است؛ 
به گونه ای كه رویكرد تعامل گرایانه بیشتر در رفتار دولت های ملی اسالم گرا نمود داشته و رفتارهای 
تقابل طلبانه بیشتر در رویكرد گروه های فرو ملی بروز و ظهور داشته است. این مسئله می تواند دایر بر این 
مدعا باشد كه گروه های فرو ملی عمدتا در شرایط بی ثباتی داخلی و متاثر از ریشه های اجتماعی و نهادی 
خود رفتارهای رادیكال تری را نسبت به نظام بین المللی معاصر و ارزش های مستقر آن ابراز می دارند و 
در مقابل، دولت های ملی بیشتر در تعامل با نظام بین الملل درصدد پیگیری رویكرد اسالم خواهانه خود 
هستند. لذا، از این مدعا  چنین برداشت می شود كه مطالبات و حركت های اسالم گرایانه تا آنجایی كه امكان 
و قابلیت پیگیری و تعقیب از مجاری بازیگران رسمی نظام بین الملل را داشته باشد بیشتر به روش های 
تعامل گرایانه تمایل داشته و سعی دارد تا ارزش ها و هنجارهای خود در چارچوب نظم موجود پیگیری 
نماید، درحالی كه گروه های فرو ملی به دلیل عدم پایبندی به ارزش ها و قواعد نظام بین الملل موجود سعی 
در به چالش كشیدن آن دارند كه این مسئله می تواند به بی ثباتی هر چه بیشتر نظام بین الملل منجر شود.

پيشينه تحقيق
كتب، مقاالت و پژوهش های متعددی پیرامون شناخت اسالم سیاسی، ریشه ها و بازتاب های آن بر نظام 
بین الملل طی سالیان اخیر به رشته تحریر درآمده است. حوادث سال های پایانی دهه 1970 و سال های 
آغازین دهه 1980 میالدی ازجمله پیمان صلح میان مصر و اسراییل )17 سپتامبر 1978(، پیروزی انقالب 
اسالمی ایران )11 فوریه 1979(، تسخیر مسجدالحرام در عربستان سعودی )20 نوامبر 1979(، اشغال 
نظامی افغانستان توسط ارتش شوروی )24 دسامبر 1979(، افزایش حمالت به سفارت خانه ها و مراكز 
سیاسی دیپلماتیك غربی به ویژه حمله به سفارتخانه های ایاالت متحده در تانزانیا و كنیا )7 اگوست 1998( 
و دسته آخر حمالت تروریستی سال 2001 به برج های دوقلوی تجارت جهانی و پنتاگون و متعاقب آن، 
ظهور پررنگ سازمان های اسالم گرای رادیكال، همچون القاعده و طالبان در مسایل مرتبط با نظم و امنیت 
بین المللی، موجی از تحلیل ها و مطالعات پیرامون ماهیت اسالم سیاسی را به دنبال داشت. از این رو، برخی 
اسالم سیاسی را پدیده های تزاحمی و در تقابل با مدرنیته غربی تلقی كرده و آن را اصلی ترین تهدید نظم 
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جهانی معاصر به شمار آورده اند؛ درحالی كه برخی با تمایز گذاشتن میان گونه های مختلف اسالم گرایی بر 
ویژگی تعاملی و صلح طلبی رویكرد غالب اسالم گرایی در جهان معاصر تاكید دارند. با این  حال، اسالم 
سیاسی به عنوان یكی از مهمترین مسایل جهانی همچنان مورد توجه و نظر دانشمندان و محققان روابط 

بین المللی قرار دارد.
گورشوسكی و ایلیك (2018)،  در مقاله ای با عنوان »منابع سیاسی و چارچوب ارزشی اسالم 
سیاسی در متن ایدئولوژی های سیاسی«1، بر این ادعا تاكید دارند كه دوران ایدئولوژی های سیاسی به 
حالت ركود درنیامده است. در جوامع معاصر، ایدئولوژی ها نقش تاثیرگذاری در كنش سیاسی معاصر 
ایفا می كنند. به باور نویسندگان، تقریبا هیچ كشور و یا منطقه ای وجود ندارد كه در جهت گیری 
ایجاد، اصالح، ركود و پیشرفت تحت تاثیر ایدئولوژی های معاصر قرار نداشته باشد. اسالم سیاسی 
اسالم سیاسی طریقه ای  امروز،  به  تا  آغاز  از  است.  معاصر  از طیف سیاسی  قدیم جدید  بعد  یك 
برای تاثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و سیاسی بوده است. بدین ترتیب، بدون شك اسالم سیاسی 
دارای خصوصیات خاص خود است كه در برخی مواقع از تشابهات و همگرایی و در برخی مواقع از 

اختالف نظر با دیدگاه های دیگر ایدئولوژی های شناخته  شده برخوردار است.
زهنی (2016)، در مقاله ای با عنوان »تاثیر اسالم سیاسی بر روابط بین الملل جهانی و چشم اندازهایی 
برای ثبات خاورمیانه«2 به بررسی توسعه تاریخی و تاثیر اسالم سیاسی بر روابط بین الملل از قرن گذشته 
تا به امروز می پردازد. بنا به نظر مولف فهم دالیل ظهور اسالم سیاسی در سطح جهانی و به طوركلی روابط 
بین الملل را می توان در دو توسعه وابسته به هم بررسی كرد: نخست، ظهور اخوان المسلمین در مصر از 
1926 به مثابه یك جنبش سیاسی و اجتماعی علیه رشد نفوذ غربی در جهان اسالم پس از فروپاشی 
امپراتوری عثمانی و دیگری، توسعه نظریات روابط بین المللی در دوره پسا جنگ جهانی دوم و اعمالی كه 
مبانی دكترین های سیاسی، نظامی و امنیتی ایاالت متحده و هم پیمانانش را آماده می كند. به باور نگارنده 
این دو فرایند توسعه منجر به عدم اعتماد و اعتبار به ویژه در ارتباط با جهان اسالم و نقش مذهب در 

دولت های اسالمی و جایگاه مذهب در سیاست جهانی شده است.

1. Political and Doctrinal Sources and Valuable Framework of the Political Islam in the Context of 
Political Ideologies.
2. The Impact of Political Islam on Global IR & Prospects for Middle East Stability.
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با  با عنوان »خالفت ها و سیاست جهانی اسالمی«1  اپریسكو (2014)، در كتاب خود  پویرسان و 
اشاره به رویدادهای بهار عربی سال 2011 و نیز نحوه قدرت یابی گروه های سیاسی اسالم گرا، در این 
كشورها خاطرنشان می سازند كه سقوط نظام های ظالمانه اقتدارگرا سود زیادی برای ایجاد جامعه مدنی 
نداشته است؛ بلكه موجب شده تا این گروه های اسالم گرا از خال موجود برای استقرار پایگاه ها و راه اندازی 
عملیات به منظور اجرای ایدئولوژی خود بهره  جویند. در سوریه، عراق، شهرهایی از لیبی و یك شهر در 
لبنان، گروه هایی نظیر دولت اسالمی یا انصار الشریعه در تالش برای تحقق آرمان اسالم سیاسی خالفت 
اسالمی جهانی در سراسر جهان اسالم هستند و الگوی عملی خالفت را در قلمروی تحت كنترل خویش 
اعالم نمودند. به باور نگارندگان این كتاب اسالم سیاسی از این منظر در تالش برای استقرار ایدئولوژی 
افراط گرایانه گروه های تمامیت خواه اسالم گرا در گستره جوامع اسالمی است كه عالوه بر تهدید نظم و 

امنیت جوامع داخلی، نظم و امنیت بین المللی را نیز به چالش می كشاند.
شیخ (2013)، در اثر خود با عنوان »تعاقب روابط بین الملل اسالم: نقد نظریه روابط بین الملل«2 
به دنبال توسعه یك نظریه جنینی3 از روابط بین الملل اسالمی است. برای این منظور محقق تمایالت 
دوگانه ذیل را دنبال كرده است: نخست این كه روابط بین المللی اسالمی از چه ویژگی هایی برخوردار است 
و دوم اینكه نظریه اسالمی روابط بین الملل، هنگام تعامل با دیگر پارادایم های مسلط و مفاهیم موجود در 

نظم حاكم مواجه خواهد بود.
برگر (2010)، در كتاب خود با عنوان »مذهب و اسالم در روابط بین الملل معاصر«4 ضمن اشاره به 
پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1979 از آن به عنوان یك نقطه عطف در تعامالت اسالم و روابط 
بین الملل نام می برد. وی در این كتاب به دو دوره پسا استعمار كه مكاتبی، چون سوسیالیسم و سكوالریسم 
بر جهان اسالم سیطره كاملی داشتند و دوره جدیدی كه نیروهای اسالمی مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیكی 
تكانه حركت را به دست گرفتند، اشاره می كند. به باور وی، وقوع رویدادهایی، چون پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران، اشغال نظامی افغانستان توسط قوای شوروی، اشغال مسجدالحرام در مكه و صلح میان مصر 
و اسراییل همگی بر اهمیت یافتن مذهب و نیروهای مذهبی و نهایتا قرار گرفتن اسالم در دستور كار 

1. Caliphates and Islamic Global Politics.
2. The Pursuing the International Relations of Islam: A Critique of IR Theory.
3. Embryonic Theory.
4. Religion and Islam in Contemporary International Relations.
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بین المللی منجر شد.
رضا سیمبر (2008)، در مقاله ای با عنوان »نقش در حال تغییر اسالم در روابط بین الملل«1 به بررسی 
جنبه های مختلف جنبش جهانی اسالمی و نیز تاثیرات و پیامدهای آن پرداخته است. به باور نگارنده صلح 
از مبانی اساسی اسالم است و در تقابل با ایده جنگ دایمی میان حكومت اسالمی و غیر اسالمی قرار دارد. 
اسالم سیاسی در حال تبدیل  شدن به یك پروژه رقیب و بحرانی برای تبدیل  شدن به یك جنبش ضد 
هژمون گرای مبارز در خط مقدم بین غرب و بقیه جهان است. به باور نگارنده، قدرت اسالم گرایی نه تنها با 

گفتمان اسالمی اش؛ بلكه با اجزای اجتماعی و برنامه های سیاسی آن صورت تحقق می گیرد.
هورد (2007)، در مقاله ای با عنوان »اسالم سیاسی و سیاست خارجی در اروپا و ایاالت متحده«2 
تالش دارد تا مبانی معرفت شناختی3 سیاست خارجی اروپا و آمریكا را نسبت به اسالم سیاسی تبیین 
نماید. بر پایه این مقاله رویكردهای اروپایی و آمریكایی به اسالم سیاسی بر پایه مفروضات سكوالر متداول 
پیرامون دین و سیاست بازمی گردد كه تاثیرات چشم گیری نیز بر سیاست خارجی اروپا و آمریكا دارند. 
معرفت شناسی سكوالر به ارایه فهمی از ارزش های سیاسی منجر می شود كه رنگ خاصی را به عاریت 
سیاست جوامع مسلمان می دهد. این درك های سكوالر سیاست خارجی را به دو صورت تحت تاثیر خود 
قرار می دهند: نخست، ظهور اسالم در سیاست كه با بنیادگرایی و ناشكیبایی برابر دانسته می شود و 

دیگری، اشكال درجات جدایی بین اسالم و سیاست كه در جوامع اسالمی معاصر وجود دارد.
این پژوهش مدعی است اسالم سیاسی به جای عقب ماندگی در برابر مدرنیته و یا بازگشت به سنت، 
زبان سیاسی مدرنی است كه مفروضات بنیادین درباره مذهب و سیاست كه در اشكال غربی سكوالریسم 

شكل می گیرد را به چالش می كشاند و یا گهگاه مضمحل می كند.
اولیویه روی (1998)، در كتاب معروف خود با عنوان »شكست اسالم سیاسی«4 با مطالعه ایران و 
افغانستان به تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد و ژئواستراتژی اسالم سیاسی می پردازد. وی اینچنین استدالل 
می كند كه تنها گونه خاصی از اسالم گرایی شكست خورده و با یك رهیافت اسالمی متفاوت دیگری 
جایگزین شده است. به باور وی تالش برای ایجاد یك دولت اسالمی جهانی به دلیل درگیری و تعارضات 

1. The Changing Role of Islam in International Relations.
2. Political Islam and Foreign Policy in Europe and the United States.
3. Epistemological Underpinnings.
4. The Failure of Political Islam.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

167خاورمیانه

بین اشكال سنی و شیعی و نیز سایر تفاوت های قومی در جهان اسالم به شكست محكوم شده است.
پژوهش پیش رو نیز تالش دارد تا با تمایز قرار  دادن میان خاستگاه و نیز جنس مطالبات، الگوی كنش 
و منطق اقدام اسالم گرایان در دو گونه مدل دولت ملی و گروه های فرو ملی، توجه را به این مطلب جلب 
نماید كه اسالم سیاسی به واسطه گستره وسیع انسانی، خود تنها به یك گونه و قرائت خاص محدود 
نمی شود و بازیگران مختلف حسب ویژگی های ذاتی خود، رفتارها و كنش های متفاوتی را از خود بروز 

می دهند.

يك. اسالم سياسی به مثابه يك گفتمان
اسالم گرایان جریان های متعددی را در جهان امروز تشكیل می دهند، به طوری كه جریان عمومی 
اصطالحاتی  به  عمدتا  اسالم گرا  گونه شناسی جریان های  در خصوص  از كشورها  بسیاری  در  رسانه ای 
همچون بنیادگرا1، جزم گرا2، رادیكال3، معتدل4 و پیشرو5 اشاره دارند )فوزی، 1395، 16(. در این  بین، 
اسالم سیاسی اصطالح جدیدی در برابر اسالم سنتی و عنوانی كلی بر جریان های سیاسی و فكری 
متعددی است كه در جهان اسالم حضور دارند و احیانا با عناوینی متفاوت و گاه متضاد از آنها یاد می شود.

هرچند اسالم گرایی از همان ابتدا جریانی یكدست و منسجمی نبود و گرایش های گوناگونی درون این 
تفكر و جریان اسالم گرایی وجود داشته است، بااین حال، همه آنها 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 كم نقد می كنند. 
همه این گرایش ها و دیدگاه ها به شعار »االسالم هو الحل« پای بندند و از این طریق دال برتری از اسالم 
.(Sayyid, 1997: 47) می سازند كه اعضای اجتماع را بهم پیوند می دهد و مرزبندی ها را مشخص می كند

لذا، علی رغم وجود تكثر دیدگاه ها در مورد جریان های اسالم گرا و نیز بدون توجه به اینكه در 
نكته غیرقابل انكار  این  از كدام گونه اسالم گرایی حمایت می كنند،  اكثریت مسلمانان  حال حاضر 
است كه تالش های بین المللی اسالم سیاسی باعث تغییرات عمده در سیاست خارجی قدرتمندترین 
كشور دنیا شده و تاثیرات مشابهی نیز بر سیاست های بسیاری از كشورهای دیگر گذاشته است. 
1. Fundamentalist.
2. Strict.
3. Radical.
4. Moderate.
5. Progressive.
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درواقع، ظهور مجدد دین در عرصه عمومی و نیز ورود آن به محیط نظام بین  الملل، زمینه ظهور و 
نیز كنش بازیگران جدیدی را به این عرصه گشوده كه توانسته اند با اقدامات خویش نظام بین الملل 

را تحت تاثیر قرار دهند.
در یك برداشت كلی اسالم سیاسی گفتمانی است كه هویت اسالمی را در كانون عمل سیاسی 
خود قرار می دهد. لذا با عنایت به این كه دال برتر، نقطه كلیدی و هویت بخش در یك گفتمان است 
 Laclau and Mouffe,) كه نشانه های دیگر در سایه آن نظم پیدا كرده و با هم مفصل بندی1 می شوند
105 :1985)، می توان چنین پنداشت كه در مفصل بندی گفتمان اسالم سیاسی، دین صرف اعتقاد 

نیست؛ بلكه ابعادی فراگیر دارد و تمامی عرصه های حیات آدمی را در برمی گیرد. چنین نگرشی 
در تمامی گرایش های درونی گفتمان اسالم سیاسی مشترك است و از این جهت می توانیم آنها را 
در درون گفتمان اسالم سیاسی قرار دهیم و در تحلیل خود از اسالم سیاسی به مثابه یك كلیت 
واحد سخن بگوییم. از منظر گفتمانی، اسالم سیاسی یا اسالم گرایی همان نقشی را ایفا می كند كه 
مدرنیسم در ارتباط با مجموعه ای از مكاتب و نگرش ها در غرب از آن برخوردار است. هرچند برخی 
از مكاتب، همچون سوسیالیسم و لیبرالیسم كه در چارچوب مدرنیسم جای می گیرند، با یكدیگر در 
تعارض قرار دارند؛ اما همگی آنها تحت گفتمان مدرنیسم مطرح می شوند. چنین قابلیتی را برای 
گفتمان اسالم سیاسی نیز می توان قایل شد كه در لوای آن تمامی جریانات اسالمی به یك وحدت 

ایجابی می رسند )سعید، 1379: 20-21(.
فوزی نیز چنین تصریح می كند كه اسالم سیاسی در دنیای معاصر یك گفتمان است كه حول 
دال مركزی اعتقاد به این كه اسالم دارای آموزه های سیاسی و اجتماعی است و این كه دین و سیاست 
با هم مرتبط می باشند، سامان یافته و اسالم گرایان سیاسی دال های شناوری كه همان مفاهیم و 
)فوزی،  كرده اند  مفصل بندی  مركزی  دال  این  حول  را  است  اسالمی  جامعه  در  معمول  واژه های 
1395: 19(. از همین روی حركت های اسالم گرا از دهه 1960 به این سو مستقیما با هدف كسب 
قدرت سیاسی وارد سیاست شده اند، آنها اسالم را كلی و فراگیر می دانند و در سیاست نیز به این 
امر معتقدند؛ بنابراین از نگاه اسالم گرایان صرف تشكیل جامعه اسالمی كافی نیست، بلكه باید اسالم 

اساس و بنیاد آن باشد )روا، 1378: 42(.
1. Articulation.
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بر این اساس، اسالم سیاسی واژه ای است كه می توان برای توصیف آن دسته از گروه های سیاسی 
اسالمی بكار برد كه خواستار ایجاد حكومتی بر مبنای اصول اسالمی هستند؛ بنابراین اسالم سیاسی 
انتظام یافته و بر اصل  را می توان گفتمانی به شمار آورد كه گرد مفهوم مركزی حكومت اسالمی 
تفكیك ناپذیری دین و سیاست تاكید دارد و مدعی است كه اسالم، نظریه ای جامع درباره دولت و 
سیاست دارد و بدین ترتیب این گفتمان در تقابل با همه گفتمان های مدرن و سنتی كه اعتقادی 
به ادغام دین و سیاست ندارند قرار می گیرد )حسینی زاده، 1383، 17(؛ هرچند برخی نیز بر این 
اعتقادند كه اسالم سیاسی صرفا به معنای تقابل و مبارزه با سنت و مدرنیسم نیست؛ بلكه واكنشی 
)امیراحمدی،  نابرابری هایی است كه در جوامع اسالمی وجود دارد  و  به بی عدالتی ها، زورگویی ها 

.)25-24 :1376
رضوان السید معتقد است گفتمان اسالم سیاسی در راه خود برای تبدیل  شدن به یك گفتمان 
را پشت سر گذاشته است؛ مرحله نخست،  پیرامون سیاست و حكومت یك تحول سه مرحله ای 
دوران رواج اندیشه های نوسازی اسالم و مشاركت مجدد ان در تمدن دنیای معاصر؛ مرحله دوم، 
مرحله انتقادی و بنیان كن كه در آن الگوی تمدنی اسالمی ویژه ای ارایه گردید و مرحله سوم كه 
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(.
درمجموع، اسالم سیاسی به دنبال تحقق آرمان استقرار حكومت اسالمی در جامعه انسانی است 
از طریق كسب قدرت سیاسی امكان پذیر نیست؛ لذا،  این مهم جز  باور است كه تحقق  این  بر  و 
می توان انتظار داشت كه تاكید اسالم سیاسی بر ارتباطات دوسویه و موثر میان سیاست و مذهب به 

نقش آفرینی هرچه بیشتر مذهب در نظام بین المللی منجر شود.

دو. زمينه های اجتماعی و نهادی ظهور اسالم سياسی
در مورد پیدایش اسالم گرایی به عنوان یك جنبش اجتماعی سیاسی، نظرات مختلفی مطرح 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 حكومت های ستمگر 
و استبدادی تلقی كرده اند و برخی نیز آن را پدیده ای مسالمت آمیز و مشاركت خواهانه دانسته اند؛ 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

خاورمیانه 170

هرچند عده ای نیز از آن به عنوان ایدئولوژی مبارز و معارض یاد كرده اند. 
علل متعددی برای ظهور اسالم سیاسی در جهان معاصر ذكر شده است كه از آن میان می توان به 
عواملی، چون تعارض سنت و مدرنیته، ماهیت غیردموكراتیك رژیم های سیاسی، بحران مشروعیت، 
بحران هویت و نیز مشكالت ناشی از دو پدیده هم زمان جهانی شدن و از هم  گسیختگی در جوامع 
اسالمی اشاره كرد. برخی نیز بر این باورند كه خیزش مجدد اسالم سیاسی در پی انقالب اسالمی 
در ایران به وقوع پیوسته است. در ادامه به صورت تفصیل به هر یك از این علل اشاره شده پرداخته 

می شود.
1-2. مدرنيته

اینكه چه نوع رابطه ای میان اسالم و مدرنیته برقرار است، مسئله ای است كه پاسخ های متفاوتی 
از سوی اسالم گرایان به آن داده شده است. به طوری كه گروهی اسالم و مدرنیته را دو قطب متضاد 
عنوان می كنند كه فرجامی جز برخورد و مواجهه خشونت آمیز میان آن دو حكمفرما نخواهد بود؛ 
را مقدم  این منظور مدرنیته  برای  و  با مدرنیته هستند  نیز خواهان همراهی اسالم  گروهی دیگر 
بر اصول اسالم می دانند. پاسخ گروه سوم به مسئله مدرنیته نه در جهت نفی كامل و نه در جهت 

پذیرش بی چون وچرای آن است.
كلی  قالب  سه  در  را  مدرنیته  مسئله  به  اسالم گرایان  پاسخ  و  عكس العمل  نحوه  شرابی  هشام 
است  كرده  تقسیم بندی  اسالمی«  »اصالح طلبی  و  مترقی«  »نوگرایی  محافظه كار«،  »سنت گرایی 
)شرابی، 1369: 12(. بر این اساس، سنت گرایی نشان  دهنده موضعی ایستا و اساسا انفعالی است 
كه به دشواری می تواند نسبت به انگیزه بیرونی واكنش نشان دهد. سمت گیری عمده سنت گرایی، 
تاریخی گرا است؛ یعنی از سنتی الهام می گیرد كه از لحاظ تاریخی استنتاج شده است و در ایستار 
فكری خود پیوسته حالت واپس نگر دارد. از سویی دیگر، نوگرایی، پیش نگر بوده و ایستاری مثبت 
و  عمل گرا  اساسا  پویا،  دیدگاهی  نشان  دهنده  نوگرایی  دارد.  دگرگونی ها  و  نوآوری ها  به  نسبت 
است،  پیش رو  نوگرایی  و  محافظه كار  سنت گرایی  میانی  عرصه  كه  سوم  دسته  است.  انطباق پذیر 
موضع اصالح طلبی نامیده می شود. اصالح طلبی در اصل به سنت معتقد و مقید است و هدف نخست 

آن حفظ اسالم و ساختارهای نهادی تقویت كننده آن است )شرابی، 1369: 13-14(.
چنانچه اشاره شد برخی علت ظهور مجدد اسالم سیاسی را به ضدیت با مدرنیته پیوند می دهند؛ 
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چنانچه فاكس و سندلر اسالم سیاسی را نمایان ترین ظهور بین المللی بنیادگرایی دینی در دوران اخیر 
معرفی می كنند كه  مانند جنبش های بنیادگرایانه در سایر ادیان، واكنشی علیه مدرنیته بوده است. 
طرفداران اسالم سیاسی احساس می كنند كه هویت های سنتی و اخالقیات تحت هجوم واقع  شده اند، 
پس باید مورد حمایت قرار بگیرند. آنها هدفی سیاسی مبنی بر وارد كردن بیشتر دین در سیاست دارند 

و جهت انجام این تكالیف دین را به صورت گزینشی تفسیر می كنند )فاكس و سندلر، 1389: 170(.
بدنه  به عنوان  را  باور است كه اسالم گرایی، اسالمی  این  بر  این دیدگاه، گراهام فولر  در مقابل 
اعتقادی و ایمانی فرد مسلمان معرفی می كند كه می تواند سیاست و اجتماع را به نظم دربیاورد. 
درواقع، اسالم در نظر اسالم گرایان، ضد مدرنیته نیست و آنها علم و فناوری و ابزارهای مدرن را در 

.(Fuller, 2004: 10�11) راستای شكوفایی جامعه اسالمی به خدمت می گیرند
محمد ایوب نیز همچون گراهام فولر معتقد است كه اسالم سیاسی بر این اعتقاد استوار است 
كه اسالم به مثابه بخشی از ایمان و اعتقاد در مورد این  مسئله است كه چطور سیاست و اجتماع 
بایستی در دنیای مسلمان معاصر تنظیم و اجرا شود. بر این اساس، اسالم سیاسی به عنوان شكلی از 
ابزاری كردن اسالم توسط افراد و گروه ها و سازمان هایی تلقی می شود كه در پی موضوعات و اهداف 

.(Ayoob, 2005: 951�961) سیاسی اند
لذا، هرچند پیرامون وضعیت تعامل میان اسالم سیاسی و مدرنتیه وحدت نظری وجود ندارد، با 
این حال، به نظر می رسد هر عاملی كه به زعم این دسته از اسالم گرایان موجب برهم زدن و تداخل 
در نظام ارزشی و دستگاه فكری جامعه اسالمی )امت( شود، تهدیدی علیه آنها ادارك شده و متقابال 
عكس العملی را نیز به دنبال خواهد داشت. لذا، این چنین به نظر نمی رسد كه وجه ابزاری مدرنیته 
چندان محل نزاع و اختالف میان طرفداران اسالم  سیاسی باشد، چه این كه اسالم گرایان سیاسی نیز 
خود از ابزارها و مصادیق مدرن ببیشترین استفاده را به عمل می آورند؛ بلكه بیشتر تاكید بر ادراك 

تهدید از ماهیت محتوایی است كه از بستر مدرنتیه قابلیت انتقال دارد.
2-2. شكست و ناتوانی ايدئولوژی های رقيب

رژیم های  ماهیت  چون  متغیرهایی  نتیجه  را  سیاسی  اسالم  ظهور  محققان،  از  دیگری  دسته 
سیاسی در كشورهای مسلمان و نیز توزیع قدرت جهانی كه توازن منفی علیه كشورهای اسالمی 
از  ابراهیمی، 1389: 353(.  و  به همراه داشته، دانسته اند )مستقیمی  را  به خصوص در خاورمیانه 
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این رو، اسالم به عنوان ایدئولوژی سیاسی پس از افول ایدئولوژی های ملی گرایی و سوسیالیسم در 
باورها و  از  تا نیمه دوم قرن بیستم  نیمه دوم قرن بیستم در جوامع اسالمی رونق یافت. درواقع 
اعتقادات اسالمی بیشتر برای مبارزات ضد استعماری بهره گرفته می شد و از اسالم به عنوان یك 
برنامه جامع برای بازسازی حیات سیاسی اجتماعی مسلمانان تلقی كمتری صورت می پذیرفت؛ اما 
به تدریج و با افول ایدئولوژی ها و سیاست های ملی گرایانه و سوسیالیستی در نیمه دوم قرن بیستم، 
اسالم سیاسی به گفتمان غالب جوامع سیاسی تبدیل شد و این گفتمان در نمودهای مختلفی در 

این جوامع بروز و ظهور یافت. 
را  سیاسی  ایدئولوژی  یك  به عنوان  خود  قابلیت  اخیر  دهه  چند  در  اسالم  اساس،  همین  بر 
بیان می دارد »اسالم نشان داده است كه  نیز  اسپوزیتو  نمایان ساخته است؛ چنانچه  بیش ازپیش 
لذا، اسالم  )اسپوزیتو، 1385(.  ایفا كند«  را  ایدئولوژی سیاسی  می تواند در مناسبات مدرن نقش 
سیاسی در جایگاه یك ایدئولوژی از توانایی بسیج و تحرك اجتماعی باالیی در عرصه جوامع اسالمی 

برخوردار بوده و توانسته است به گفتمان مسلط این جوامع تبدیل شود.
3-2. شرايط سياسی اجتماعی داخلی

فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  شرایط  به  سیاسی  اسالم  ظهور  در  موثر  عوامل  از  دیگر  یكی 
جوامع اسالمی بازمی گردد. سطح پایین رفاه، دسترسی نابرابر در حوزه سالمت و بهداشت، گسست 
اجتماعی و... همگی از عواملی هستند كه به رشد جریان های اسالم گرای رادیكال در جهان اسالم 
منجر شده اند. از این رو، ریچارد هرایر دكمجیان، اسالم سیاسی را نتیجه بحران های اجتماعی به 
تاخیر افتاده در جهان اسالم معرفی می كند. به باور وی، انباشته  شدن سهم توده های فقیر جامعه 
به صورت  اسالم گرایان  اقتصادی و سیاسی است كه سبب شده  فرهنگی،  اجتماعی،  در حوزه های 
واكنشی عمل كنند. بدین معنا بنیادگرایانی اسالمی به صورت عكس العملی در برابر بحران هویت، 

مشروعیت و... در جهان اسالم بروز می كند )دكمجیان، 1377: 31(.
اجتماعی  اقتصادی  بحران  چون  عواملی  محصول  سیاسی  اسالم  است  معتقد  نیز  روا  اولیویه 
چنین  در  است.  شهر ها  به  روستایی  جمعیت  شدن  سرازیر  نفوس،  ازدیاد  خاورمیانه،  دولت های 
فضایی، تحصیل كردگان جامعه كه دارای خواستگاه اجتماعی مدرن هستند، از دسترسی به شان 
اجتماعی مناسب محروم و دچار بحران و احساس بی اهمیتی و بی ارزشی می شوند و درنتیجه، جریان 
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اسالم سیاسی را به راه می اندازند )روا، 1378: 25-31(.
4-2. وقوع انقالب اسالمی ايران

در  اسالمی  انقالب  پیروزی  نتیجه  را  سیاسی  اسالم  مجدد  احیاء  پژوهش ها  از  دیگری  دسته 
بر كشورهای اسالمی و  انقالب اسالمی  بازتاب  ایران دانسته اند. تحقیقات گسترده ای در خصوص 
غیراسالمی صورت گرفته كه این امر همچنان نیز مورد توجه مجامع علمی در جهان قرار دارد كه 
از ان میان می توان به »بازتاب های ادبیات پس از انقالب اسالمی 1979 در ایران و در دیاسپورا« 
 ،(Vahdat, 2015) »بازتاب های انقالب 1979 ایران؛ ظهور سوژگی و شهروندی« ، (Karim, 2009)
از  ایران: انقالب اسالمی پس  ایران« (Keating, 1997)، »فوكو در  »بازتاب های انقالب اسالمی در 
روشنگری« (Ghamari, 2017) و... اشاره كرد. هر یك از این تحقیقات سعی در بیان نحوه و میزان 
تاثیرگذاری انقالب اسالمی بر روندها و جریانهای اسالم گرایانه داشته اند. یافته های این تحقیقات دال 

بر وجود ارتباط وثیق میان ظهور مجدد اسالم گرایی و وقوع انقالب اسالمی در ایران دارد.
درمجموع، سه نگاه كلی نسبت به پدیده اسالم گرایی وجود دارد؛ در برداشت نخست، از اسالم 
تابع مدرنیته غربی یاد می شود؛ رویكرد دوم، اسالم سیاسی را رویكرد  سیاسی به عنوان پدیده ای 
غیر  و  مدرن  سنتی  پدیده های  را  سیاسی  اسالم  سوم،  رویكرد  و  دانسته  ارتجاعی  و  خشونت گرا 
خشونت آمیز دانسته كه منطق جدید و متمایز از منطق غربی را بازتولید می كند )توانا و روشن، 
1390: 163(؛ چنانچه برخی بر این اعتقادند كه اسالم گرایی از تساهل باالیی در مواجهه با ارزش های 
تمدن جدید برخوردار است. جان اسپوزیتو و جیمز پیسكاتوری در مقاله مشترك خود تحت عنوان 
و چنین  می كنند  اشاره  اسالم  مقدس  متن  باالی  تفسیرپذیری  قابلیت  به  دموكراسی«  و  »اسالم 
تصریح می كنند كه اسالم از چنان ظرفیتی برخوردار است كه بتوان با فرایند بازتفسیر متون مقدس، 
فهمی دموكراتیك از آن ارایه كرد (Esposito and Piscatori, 1991: 434). این برداشت از اسالم منجر 

به تقویت تصویر دموكراتیك و صلح امیز از اسالم سیاسی منجر می شود.
لذا، این كه اسالم سیاسی از چه منشا پیدایشی برخوردار بوده و یا این كه معتقد به بهره گیری از 
كدام راهبرد برای تعقیب اهداف خود است، اختالف وجود دارد؛ ولی این امر در گونه های مختلف 
اسالم گرایی به صورت مشترك مورد پذیرش است كه نظام بین الملل نیازمند اصالح و تغییر ساختاری 
بنیادین است و نیز این كه این اصالح جز از طریق حاكمیت ارزش های الهی و اسالمی در جامعه 
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صورت تحقق نخواهد یافت. درواقع، وجه تمایز قرائت های مختلف اسالم گرایی، به نحوه اعمال این 
حاكمیت و درنتیجه روش های دستیابی به قدرت سیاسی بازمی گردد. 

درواقع، چنانچه فاكس و سندلر نیز بدان اشاره می كنند علی رغم این توافق همگانی در میان 
اسالم گرایان مبنی بر این كه حكومت اسالمی فراملیتی راه حلی برای مشكالت اجتماعی اقتصادی 
دنیای اسالم است، اجماع كلی در باب ماهیت حكومت اسالمی و خصوصا در مورد چگونگی ترجمه 
این مفهوم و عرضه آن به عرصه پیچیده سیاست مدرن وجود ندارد كه دلیل ان عدم وجود مبنایی 

واقعی برای یك حكومت اسالمی به صورت رسمی است )فاكس و سندلر، 1389: 174(.

سه. روابط بين الملل اسالم سياسی و غرب: از تقابل طلبی تا تعامل گرايی
در خصوص ارتباط و نحوه تعامل میان اسالم سیاسی و غرب همواره شاهد دو طیف مختلف از 
دیدگاه ها هستیم؛ دیدگاهی كه بر تضاد ماهوی اسالم با غرب اشاره داشته و دیدگاهی كه رویكردی 

منعطف و متعامل با غرب دارند. 
1-3. رويكرد تقابل گرا

رویكرد اسالم سیاسی رادیكال به سیاست جهانی و روابط بین الملل بر بنیان مفاهیم، انگاره ها و 
استدالل هایی استوار است كه آن را از گونه های اعتدالی و میانه آن جدا و متمایز می سازد. این موارد 
نه تنها برگرفته از نصوص دینی نیست؛ بلكه در برخی موارد از گفتمانهای چپ نیز به عاریت گرفته 
 شده اند و در ترسیم فضای استعاری از آنها بهره برده شده است. به بیان  دیگر، راهبرد ستیزه جویی 
و خشونت گرایی در ارتباط با نظام بین الملل بیش از آنكه ریشه در آموزه ها و باورهای دینی داشته 
باشد، بر انگاره ها و بنیانهای نظری فرا دینی و ایدئولوژیك استوار است. درواقع، ناسازگاری و عدم 
تعامل اسالم گرایان با نظام بین الملل، ریشه در نگرش منفی به تجدد و غرب ستیزی دارد. از این 
دیدگاه تجدد و غرب به عنوان تمدن و فرهنگی نگریسته می شود كه بر پایه جهان بینی مادی پدید 
ابعاد معنوی انسان بی توجه و او را به تباهی كشانده  آمده و با وجود پیشرفت در امور مادی، به 
لذت طلبی  و  نهاده و سودجویی  را كنار  انسان جدید در سایه خردباوری علمی، خداباوری  است. 
را پیشه خود قرار داده است )میرموسوی، 1390: 304-300(. بر این اساس، وجه مشتركی بین 
اسالم سیاسی و تمدن غرب وجود ندارد و تنها گونه رابطه حاكم بین این دو، رویكرد تقابل گراست. 
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هانتینگتون و برنارد لوئیس از چهره های برجسته طرفدار این رویكرد هستند.
از زمانی كه هانتینگتون در سال های 1993 تا 1996 نظریه »برخورد تمدن ها« را مطرح كرد، 
از  هانتینگتون  موردنظر  مفهوم  آنجایی كه  از  است.  درگرفته  آن  اعتبار  مورد  در  شدیدی  مباحثه 
تمدن ها به طرز قابل توجهی با دین هم پوشانی دارد، لذا می توان چنین استنباط كرد كه این بحث 
ذاتا در مورد نقش دین در روابط بین الملل بوده است. بر اساس ایده وی، خون بارترین تعارضات و 
جدال ها آینده بر روی خطوط گسل تمدنی اسالم و غرب روی می دهد )محمدی، 1388، 12(. این 
دیدگاه بر تعارض ذاتی هویت اسالمی با هویت غربی تاكید دارد و فرجام تقابل جویی این دو حوزه 

تمدنی را بسیار وخیم و بحرانی پیش بینی می كند.
برنارد لوئیس (1993) نیز معتقد است اسالم و دموكراسی ذاتا ناسازگارند و از این رو اسالم گرایان 
رویكرد تقابل گرایانه با غرب دارند. لوئیس در ریشه یابی این مسئله می گوید: »شدت احساسات ضد 
غربی اسالم گرایان از این واقعیت سرچشمه می گیرد كه ایاالت متحده آمریكا به عنوان وارث مشروع 
و قانونی تمدن اروپایی و رهبر بالمنازع غرب، شكاف هایی ناشی از آنها را به ارث بوده و به كانون 
نفرت و خشم تبدیل شده است« (Lewis, 1993: 61). لذا، چنانچه فاكس و سندلر نیز بدان اشاره 
به  نیز  بلكه موضوعات مبنایی آن را  نهاد سیاست بین الملل غرب؛  نه تنها  می كنند اسالم سیاسی 
چالش كشیده است. اسالم سیاسی در تمامی این تفاوت ها، نارضایتی ها و اعتراضات سهیم است، از 
جنگی سخت با غرب كه در آن تنها محدودیت های موجود، محدودیت های منابع آنان است، دفاع 

می كند )فاكس و سندلر، 1389: 197(.
طرفداران رویكرد تقابل گرا، ویژگی های اسالم سیاسی را این چنین برمی شمارند: طرفداری از بازگشت 
به اصول اولیه مكتب 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 كردن شریعت به هر نحو، ناتوانی 
از بیرون رفتن از فضای فرهنگی خود و برتر دانستن خویش، مخالفت با نوگرایی و تقلید در دین، تاكید 

بر اسالمیزه كردن همه وجوه تمدن )نظری، 1387: 324(.
درمجموع، رویكرد تقابل گرایانه به علت برخی مفروضات ذهنی و نیز تجربیات تاریخی بر این باور 
است كه تمدن سكوالر غربی عاملی در جهت تضعیف حركت آرمان خواهانه اسالم گرایان قرار دارد و مانع 
از استقرار نظام اسالمی در سیاست جهانی می شود. همین وضعیت در طرف مقابل نیز وجود دارد و غرب 
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نیز اسالم سیاسی ورودی آشوب ساز نظام بین الملل معاصر تلقی می كند كه به دنبال به چالش كشاندن 
نظم موجود جهانی و ایجاد یك نظم جهانی جدید است. این ادراكات مبتنی بر تهدید از طرف مقابل 
موجب شده است تا برخی جریانها و گروه های اسالم گرا مشی تقابل گرایانه را با غرب در پیش گیرند كه 
از همین منظر شاهد حمالت شدید این دسته از اسالم گرایان به ارزش های غرب سكوالر هستیم. البته 
توجه به این نكته نیز حایز اهمیت است كه این الگوهای رفتار بیشتر در كنش بازیگران غیردولتی و فرو 

ملی تكرار می شود و تمایالت ساختارشكنانه در این گروه بیشتر از بازیگران دولتی است.
2-3. رويكرد تعامل گرا

رویكرد دوم كه بر سازگاری و هم زیستی مسالمت آمیز اسالم و غرب تاكید دارد بیشتر تحت تاثیر 
متفكرانی چون جان اسپوزیتو1، جیمز پیسكاتوری2، گراهام فولر3، اولیویه روا4 و ریچارد دكمجیان5 
است. این رویكرد بر ماهیت صلح جویانه و مسالمت آمیز اسالم تاكید دارد معتقد است اسالم گرایان 
نه تنها سر تضاد با تمدن غرب ندارند؛ بلكه خواهان بهره گیری هرچه بیشتر از ابرازهای دموكراتیك 
در نحوه تعامل خود با نظام بین المللی هستند. بر این اساس، دیدگاه تعامل گرا بر شاخصه های ذیل 

استوار است:
- الزم است میان اسالم گرایان افراطی با اسالم گرایان معتدل تفاوت قایل شد؛

- اسالم سیاسی، بازتابی از ستیزه جویی نیست؛ بلكه بازتاب مشكالت غیرقابل تحملی است كه 
حل آنها به تاخیر افتاده و با نگرش های دینی شتاب یافته است؛

- تاكید بر لزوم مدارا در رفتار با اسالم گرایان؛ زیرا عدم تساهل نسبت به آنان به خشونت طلبی 
آنان منجر می شود؛

- مخالفت اسالم سیاسی با غرب ناشی از تهدید، تحقیر و سلطه غرب علیه مسلمانان است؛
- اسالم سیاسی ذاتا ضد غرب و ضد دموكراتیك نیست؛ بنابراین، اگر نسبت بدان تساهل ورزیده شود، 

منطق گفتمان مدرن غربی را می پذیرد و در درون آن مضمحل می شود )توانا و روشن، 1390: 168(.
بودن  تقابلی  بر ماهیت صلح آمیز اسالم سیاسی و غیر  تعامل گرا  درمجموع، طرفداران رویكرد 
1. John Esposito.
2. James Piskatori.
3. Graham E. Fuller.
4. Olivier Roy.
5. Richard Dekmejian.
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آن تاكید دارند و معتقد است مخالفت اسالم سیاسی با غرب، ناشی از عوامل تاریخی، داخلی و نیز 
بین المللی است. این رویكرد، بیشتر نزد بازیگران دولتی نظام بین الملل به چشم می خورد و این 
بازیگران سعی دارند ضمن حضور در نظم موجود بین الملل، هنجارها و ایده های خود را نیز پیگیری 

نمایند و برای این منظور نیز غالبا از مسیرهای مسالمت آمیز بهره می جویند.

نتيجه گيری
به نظر می رسد آنچه موجب شده تا توجه به دین طی دهه های اخیر رشد چشم گیری پیدا كند، 
بیشتر ناشی از دو پدیده انتقال و پراكندگی)انتشار( قدرت در نظام بین الملل است. هرچند »انتقال 
از  به طیف وسیعی  امروز  نظام های تك قطبی و سپس چندقطبی،  از  )به صورت عمودی(  قدرت« 
بازیگران ملی صورت تحقق یافته، ولی بیش از انكه انتقال قدرت را بتوان شاخصه جهان سیاسِت 
جهانی شده امروز تلقی كرد، الزم است به »انتشار و پراكندگی قدرت« )به صورت افقی( در گستره 
متنوع و متكثری از بازیگران فرو ملی از جمله سازمانها و تشكل های غیردولتی، گروه های سیاسی، 
نظامی و اقتصادی غیردولتی توجه كرد. چنانچه جوزف نای (2011)، در كتاب خود با عنوان »آینده 
قدرت«1 به تفصیل از اهمیت این مولفه های نوظهور صحبت به میان  آورده و بر این باور است آینده 

جهان تا حدود قابل توجهی در تصرف این گروه های غیردولتی است.
رشد شگرف  و  جهانی  شدن  فرایند  شتابنده  ظهور  از جمله  بین الملل  نظام  در  اخیر  تحوالت 
فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی موجب شده تا قدرت انحصاری دولت های ملی بر روندهای تولید 
و بازتولید قدرت كاسته شود و در زمانی كه اهمیت مرزهای ملی رو به فروكاستن است، زمینه برای 
ظهور و كنش فعاالنه و موثر بازیگران غیردولتی بیش ازپیش فراهم گردد. دراین بین، هرچه عامل 
اثربخشی  باشد،  از قدرت بیشتری در بسیج منابع برخوردار  بازیگران نوظهور  این  سازمان  دهنده 
كنش های این گروه های فرو ملی نیز افزایش می یابد. دراین بین، دین به عنوان یك منبع هویت بخش 
بستر  را در  این ظرفیت  برخوردار است و می تواند  نیروها  اجتماعی  برای بسیج  باالیی  از ظرفیت 

فناوری های نوین ارتباطی نیز بیشینه سازی نماید.
اسالم گرایی در نظام بین الملل كه بیشتر از آن با عنوان »اسالم سیاسی« یاد می شود، تالشی 
1. The Future of Power.
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است با انگیزه های هویتی به منظور ورود دین به الیه های بیرونی حیات اجتماعی كه بسته به نوع 
بازیگرانی كه آن  را تعقیب می كنند، می تواند به نمودهای متفاوتی نیز منجر شود. در این پژوهش در 
یك نگاه كلی به دو دسته از بازیگران دولتی و غیردولتی اشاره شد كه هر یك الگوی كنش متفاوتی 
را در عرصه بین المللی دنبال می كنند. بازیگران دولتی بیشتر بر این تالش اند تا مانع از ادراك دین 
به عنوان یك ورودی آشوب ساز در نظام بین الملل شوند و لذا، در نوع مواجهه خود با ارزش های نظم 
بین المللی حاكم رویه ای مسالمت آمیز را در پیش  می گیرند؛ حال آنكه گروه های غیردولتی به دلیل 
ماهیت وجودی خود، از اساس با نظم موجود سر عناد داشته و سعی در الغای آن دارند كه متعاقب 
چنین نگرشی شاهد بكارگیری قدرت سخت در مواجهه با مظاهر نظم موجود جهانی هستیم. از 
رویكرد  عینی  نمود  برجسته ترین  به عنوان   2001 سپتامبر   11 تروریستی  حوادث  از  رو،  همین 

مواجهه جویانه این دسته از اسالم گرایان در قبال تمدن غربی و نظم موجود جهانی یاد می شود.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

179خاورمیانه

فهرست منابع:
1. اسپوزیتو، جان. )1385(. »اسالم سیاسی: فراسوی تهدید جدید«. ترجمه مهدی حجت، مجله بازتاب اندیشه، شماره 78.

2. امیر احمدی، هوشنگ. )1376(. »اسالم سیاسی در ایران«. ماهنامه اسالم و غرب، شماره 5 و 6.
عسگر  ترجمه  بین الملل،  روابط  و  مذهب  در:  اسالم گرایی«.  پسا  تا  اسالم گرایی  »از   .)1394( حسن.  امین،   .3

چاپخش. تهران:  قهرمانپور، 
4. توانا، محمدعلی و روشن، امیر. )1390(. »آینده اسالم سیاسی در عصر جهانی  شدن: دیدگاه های مختلف«. 

فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره نخست، شماره 1.
5. حسینی زاده، سید محمدعلی. )1383(. »نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی«. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی: 

موسسه آموزش عالی باقرالعلوم، سال هفتم، شماره 28.
6. دكمجیان، هرایر. )1377(. اسالم در انقالب: جنبش های اسالمی معاصر در جهان عرب. ترجمه حمید احمدی، 

تهران: كیهان.
تهران:  امین،  مطیعی  حسین  و  مدیرشانه چی  محسن  ترجمه  سیاسی،  اسالم  تجربه   .)1378( اولیویه.  روا،   .7

الهدی. انتشارات 
8. سعید، بابی. )1379(. هراس بنیادین. ترجمه غالمرضا جمشیدی ها و موسی عنبری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
9. السید، رضوان. )1383(. اسالم سیاسی معاصر در كشاكش هویت و تجدد. ترجمه مجید مرادی، تهران: انتشارات باز.

10. شرابی، هشام. )1369(. روشنفكران عرب و غرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: وزارت امور خارجه.
11. فاكس، جاناتان، سندلر، شموئل. )1389(. دین در روابط بین الملل. ترجمه محمدحسن خانی، مهشاد حسینی 

و سمانه امیرنكوئی، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.
با گفتمان امام خمینی«، در:  12. فوزی، یحیی. )1395(. »بررسی تطبیقی گفتمان های اسالم سیاسی معاصر 
تهران: سازمان چاپ و  امام خمینی و جهان معاصر،  برگزیده همایش گفتمان اسالم سیاسی  مجموعه مقاالت 

اسالمی. آزاد  دانشگاه  انتشارات 
13. مستقیمی، بهرام و ابراهیمی، نبی اهلل. )1389(. »مبانی و مفاهیم اسالم سیاسی القاعده«. فصلنامه سیاست، 

دوره 40، شماره 3.
14. متقی، ابراهیم، بقایی، خرم و رحیمی، میثم. )1389(. »بررسی سیاست خارجی آمریكا در خاورمیانه پس از 

11 سپتامبر )بر اساس رویكرد واقع گرای تهاجمی(«. تحقیقات سیاسی و بین المللی، دوره 2، شماره 4.
15. میرموسوی، سید علی. )1390(. »اسالم سیاسی و روابط بین الملل؛ تاملی انتقادی در بنیان های تقابل جویی«. 

در محمود واعظی: دین و روابط بین الملل، تهران: پردیس دانش.
16. نظری، علی اشرف. )1387(. »سیاست، غرب، هویت و اسالم سیاسی: تصورات و پنداشت های غرب از اسالم«. 

فصلنامه سیاست. دوره 38، شماره 1.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

خاورمیانه 180

17. Ayoob, M. (2005), “The Future of Political Islam: the Importance, External Variables”. 
International Affairs, 81.5.
18. Berger, M. (2010), Religion and Islam in Contemporary International Relations. Netherland: 
Netherlands Institute of International Relations.
19. Esposito, J. and Piscatori, J. (1991), “Democratization and Islam”. Middle East Journal. 
Vol. 45, No. 3, pp. 427�440.
20. Fuller, G. (2004), The Future of Political Islam. Palgrave Macmillan. 227 pp.
21. Ghamari, B. (2017), “Foucault in Iran: Islamic revolution after the enlightenment”. 
Contemporary Political Theory, pp. 1�4.
22. Gjorshoski, N. and Ilik, G. (2018), “Political and Doctrinal Sources and Valuable Framework 
of the Political Islam in the Context of Political Ideologies”. Journal of Liberty and International 
Affairs. Vol. 3, No. 3, pp. 29�42.
23. Hurd, E. (2007), “Political Islam and Foreign Policy in Europe and the United States”. 
Foreign Policy Analysis, Vol. 3, Issue 4, pp. 345�367.
24. Karim, P. (2009), “Reflections on Literature after the 1979 Revolution in Iran and in the 
Diaspora”. Radical History Review, pp. 151�155.
25. Keating, C. (1997), “Reflections on the Revolution in Iran: Foucault on Resistance”. Journal 
of European Studies, pp. 181�197.
26. Laclau, E &amp; Mouffe, C. (1985), Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical 
Democratic Politics. London: Verso.
27. Lewis, B. (1993), Islam and the West. Oxford University Press. 217 pp.
28. Nye, J. (2011), The Future of Power, US: Public Affairs, 320 pp.
29. Poirson, T. and Oprisko, R. (2014 online publishing). Caliphates and Islamic Global Politics. 
E�International Relations Publishing.
30. Roy, O. (1998), The Failure of Political Islam. Translated by Carol Volk, Harvard University Press, 256 pp.
31. Sayyid, B. (1997), A Fundamenatalism Fear, Eurocenterism and the Emergence of Islamism. 
London: zed books.
32. Sheikh, F. A. (2013), The Pursuing the International Relations of Islam: A Critique of IR 
theory. The University of Leeds, School of Politics and International Studies, 203 pp.
33. Simbar, R. (2008), “The Changing Role of Islam in International Relations”. Journal of 
International and Area Studies, Vol. 15, No. 2, pp. 55�68.
34. Vahdat, F. (2015) , “Reflections on Iranian Revolution of 1979: Rise of Subjectivity and 
Citizenship”, Journal of Citizenship Studies, vol. 19, issue 1, pp. 83�100.
35. Zohny, A. (2016), “The Impact of Political Islam on Global IR and Prospects for Middle 
East Stability”. Cultural and Religious Studies, Vol. 4, No. 9, pp. 589�597.


