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 دهکیچ
 و مذهب در نظـام      یکتی متقابل ژئوپل  یها  یریرپذی و تأث  ها  گذاری ری در تأث  یاشکنکنوشتار حاضر   

 مـذهب را    یارذگـ  ریه بـه نـو، آثـار تـأث        هنک از   یکتی ژئوپل یها  دیدگاهدر تحول   .  است الملل  بین
اران ذگـ  اسـت ی س ی و عملـ   یرکـ  ف یهـا   افـت یح ره ین تحوالت در توض   یای  بررس. دی د توان  می
ع و یل سـر کش  مذهب بهۀاگرانیت احکن عرصه حریدر ا .ت اسیاریت بسی حائز اهمیالملل بین

 ۀتـ کن. ر نمود یز تعب ی ن ییوالرزداکعنوان روند س     آن را به   توان  میو  ل گرفته است    ک ش یقدرتمند
 را  ییای وسـتفال  یهـا  یبنـد  ند مـرز  توان  می ی مذهب یها  افتیه چگونه ره  کن است   یای  قابل بررس 
 .ندر سـاز ییـ تغ  را دسـتخوش ی جهـان یـک تی ژئوپلی فضـا ترتیب این بهر قرار دهند و یتحت تأث

ـ   مـی  یـک تی تعامل متقابـل مـذهب و ژئوپل       یاوکرسد وا   ینظر م  هن ب یبنابرا فهـم   ی رهگشـا  دتوان
  .دها باش ت بحرانیری مدۀ و نحوی جهانیدهایها و تهد چالش

 یـک  امـا مـؤثر در تحـول نگـرش ژئوپلت          یر مـورد  یعنوان متغ   ن نوشتار به مذهب به    یا در
ن یـ ای  اسی س ۀ سرانجام در عرص   ییایکاران آمر ک محافظه  نو اساس  براین .شود  میز اشاره   یا ن یکآمر
 . قرار گرفتنـد یبانیت و پشتیز مورد حمای نیراستان دست یحیو از طرف مس افتهیشور سلطه ک
بـاره نقـش    نیـ ا ر مـؤثر در یـ عنـوان متغ  ز بهیا ن یکس جمهور آمر  ی رئ بوش یدگاه مذهب ی د عالوه  به
 . نموده استینیآفر
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  مباحث نظری
ی هـا   ایـده های گوناگونی مطـرح اسـت و         شکل   در مباحث جدید به    یکتیژئـوپل

جنگ سرد و از بین رفتن نظام حاکم بـر آن           ان  یبا پا . شود  مینوینی در آن مطرح     
. ی جدید در دنیا مطـرح شـده اسـت         ها  مؤلفه با عناصر و     یفضاهای جدید دیگر  

رسد  نظر می  خود نگرفته است اما به      شکل نهایی به   اگرچه هنوز نظم نوین جهانی    
 خـود   ۀ سـیطر  ۀی قدرتمند تعریف جدیدی از فضاهای قـدرتی و حیطـ          کشورها

ـ   میقطبی ن    و دیگر فضای دو    کنند  میارائه    همطالـب مربوطـ   ۀ  دهنـد   توضـیح  دتوان
بـر محورهـای مختلـف       رسد نظام حاکم بیشتر یـک نظـام مبتنـی          نظر می  به. باشد

 الملـل   بینی سیاست   ها  مؤلفهالبته بسیاری از    . قطبی باشد  ظام چند قدرت یا یک ن   
 اگر تا دیروز کمونیسم یکی از عناصر جدی سیاست .نیز در حال دگرگونی است  

در مـورد سکوالریسـم و      .  بود امروز دیگر اینطـور نیسـت       الملل  بینرافیای  غو ج 
  اگرچـه سکوالریسـم رونـد و جریـان مسـلط      . موضوع همـین اسـت     زینمذهب  

 گفـت   توان  میاما امروز    های گذشته بوده    و حتی قرن   ها  دههسیاست و حکومت    
 بازیگری مؤثر عناصـر مـذهبی      گیری  شکلما شاهد افول تدریجی این موضوع و        

  .طور مفصل به آنها اشاره خواهد شد هستیم که در این مقاله به
 ،اگر این فرضیه صحیح باشـد علـوم مـرتبط در سیاسـت      ه  کنکته این است    

ان و  نظـر   صـاحب  نیازمند تعاریف جدیـدی هسـتند و         یکتیتصاد و البته ژئـوپل   اق
 خـود   بـه ی علمـی مربـوط      هـا   حـوزه دانشگاهیان نیازمند ارائه تعاریف مجدد در       

 ۀ در عرصـ   هـا   حکومـت  یبـرا سـاز     مشـروعیت  یعنوان عامل   مذهب به . باشند می
خواهـد   آنها در داخل     تداخلی و سیاست خارجی شکل نوینی از بازیگری قدر        

 و در سیاسـت خـارجی هـم دارای تـأثیر     الملـل  بـین ترتیـب در نظـام      همین  به .دبو
 مذهب در   آفرینی  نقش مانند   الملل  بین عناصر نظام    ۀبنابراین اهمیت مطالع  . باشد می

 را مـورد  ها حوزهل و موضوعات جدید در این       ئ که مسا  دهد  میاینجا خود را نشان     
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  ملّـی،  ه ایـن مطالعـه در سـه سـطح مختلـف           البتـ . دهـد   میمکاشفه و بررسی قرار     
 بـا نگـرش     شود  میز اهمیت است که در این مقاله سعی         ئی حا الملل  بین و   ای  منطقه
که ارتبـاط مـذهب و       یهنگام مثالً. شده به هر سه سطح مختلف توجه شود        مطرح

است اما وقتی همین موضوع      ملّی    بحث در سطح    عمدتاً شود  میمشروعیت مطرح   
 مطـرح   کشـورها یاست خارجی و توجیه رفتارهای سیاست خارجی        در ارتباط با س   

  .ی ارتباط خواهد داشتالملل بین و ای منطقه دیگر به سطوح شود می
ی است که طی آن آثار متغیـر مسـتقل بـر            روش کار در این مقاله از نوع علّ       

متغیر مستقل مذهب و بـازیگری آن در        . گیرد  میمتغیر وابسته مورد ارزیابی قرار      
هـای    سـازمان  کشـورها  - آن ملـت   ۀ اسـت و متغیرهـای وابسـت       الملـل   بـین  نظام
 نظـام   ۀنهایـت مجموعـ    درهای سیاسـی و مـذهبی و          الیت ،ای  منطقهی و   الملل  بین
  .باشند  میالملل بین

   و مذهبیکتیژئوپل
زات یدۀ قدرت در چهارچوب تمـا     ی آن پد  ۀلیوس هه ب ک است   یا   آموزه یکتیژئـوپل

 ،راسـتا   درایـن  .گیـرد   مـی  مطالعه قرار   مورد ییایجغراف ای ینی سرزم یها  ویژگیو  
 یک و در    شود  می محسوب   ینی سرزم یها  یبند میت تقس ی اهم یینها ارکمذهب ان 
ت شـناخته   یرسم  به ینی سرزم یاسالم مرزها  ت و هم در   یحیمس  هم در  یلکنگرش  

ـ گو یم )1877-1938 (لسوف معروف مسلمانیف و  شاعرمحمد اقبال .شوند مین  دی
 (Sheikh, 2003, P:31). » استینیسرزم ری غیطور ماهو م بهاسال«

 یـک تی و نظـرات ژئوپل    هـا   دیدگاهه در   کرد  کته اشاره   کن ن یا د به ینجا با یا در
ن یبنابرا. ست مذهب اختصاص داده شده ا     ۀدی به پد  یا موضوع یندرت مطلب    بـه

گر یدیکـ  را بـا     یکتیدو مولفۀ مذهب و ژئوپل       ی در مطالعات علم   توان  میچگونه  
عمـال  ن سـوال، اقـدامات و اَ      یـ ا  روشن در قبال   یها   از پاسخ  یکیمرتبط نمود ؟    

 یهـا   آن جنـگ   ۀشـد   متعارف و شـناخته    یها  نمونه به نام مذهب است و       یاسیس
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ان و هـم مسـلمانان      یحیهـم مسـ    .انـد   شـده خ واقع   یه در بستر تار   ک است   یبیصل
ژه یـ ط و مواقـع و  ی شـرا  ی در برخـ   ی مـذهب  یفـ یلکعنـوان ت     جنـگ را بـه     ینوع به
و  - یا اقتصادی یاسی س یها  زهیر انگ ی سا یالبته روشن است در موارد     .اند  هرفتیپذ

 امـا بـدون   .انـد  بـوده ن برخوردها و تنازعات یای  عامل اصل-ینی دیها زهینه انگ
ـل یـ  دالیـبیـ  صلیهــا   جنـگ ختنانـد   راهیسا بـرا یلـک ی اصلـ یها  زهی انگ کش

 ۀها نشان ن جنگیا واقع در (Costambeys, 2000, P: 367-396). بوده است نیمذهب
 تـا   شـد   مـی شـتر محسـوب     ی ب ۀ سـلط  ین لردها و پادشاهان برا    ایمنده  یرقابت فزا 

  .د وارد نشویبیسا آسیلک یها ییات و داراکله به تملیوس نیبد
هـا و     پـاپ  یسـو  از   یـک تی مـذهب و ژئوپل    بکیـ تر یدر اواخر قرون وسط   

 هـا   ارتـش ل  کیتشـ  هـا بـه اسـتقرار و       پاپ،  گرید رتعبا به. شد  میپادشاهان دنبال   
 بـر   یداران منتصب الهـ    ردند خزانه ک یو از آن طرف پادشاهان وانمود م       پرداختند

 یمبـاحث   در یطور مشـابه    بهز  ین امروز   یایخ معاصر دن  یدر تار . ن هستند ی زم یرو
 را در   یگـر ی وقـوع مباحـث د     تـوان   میها    برخورد تمدن  ۀیسم و نظر  یمانند ترور 

 . مشاهده نمودیکتی مذهب و ژئوپلبکیتر
 ایـ طان  ی شیروهایا نیه در آنها ارتش ک است ییها هاز قص رل پُیقرآن و انج

ن یـ ا .انـد  هرده و به مقابلـه پرداختـ  ک ییآرا صف ریخ رو و قدرتی ندرمقابل ـ  شر
ات یـ  آ ن موضـوع  یـ ا نـار کالبتـه در    .  دارد ینی و زم  ییاین دن یا ۀز جنب ی ن ییارویرو

اگــر .  وجــود داردین الهــیــز دربــارۀ صــلح و تســاهل در هــر دو دیــن یمختلفــ
 یهـا   یبند میزات و تقس  ین تما ییر و تب  ی تفس یبرا   ی علم یعنوان راه    به یکتیژئوپل

خ ی تـار ین نقـش مـذهب در رخـدادها    یی تب یراستا  در دتوان  می ،ا استفاده شود  یدن
ن یر نظـم نـو    دگاه مـذهب د   یـ نسـبت بـه د     و ردیز مورد استفاده قرار گ    یمعاصر ن 

 اسـتقرار   ین نگرشـ  ی در چنـ   ی از موضوعات اصل   یکی. گو باشد  ز پاسخ ی ن یجهان
  .ز وجود داردی نی مذهبیها دیدگاهه در کاست  »نگراید «درمقابل» ما«نگرش 
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ن یـ ا تنام بـه  یران و و  یا ا در مورد  یک آمر یاست خارج ی مطالعات س  یدر برخ 
 در واشـنگتن از     یخارجاست  یران س یه طراحان و مد   کموضوع اشاره شده است     

 طـور  د متوقع بود همـان ی البته با .اند  کرده خود استفاده    یها لین موضوع در تحل   یا
 یز دارا یـ گر ن ی د یها  ملت کند  میدا  یعنا پ م» یرخودیغ « و »یخود «ایکه در آمر  ک
 د بهی بایاست خارجی سگیری شکلن در  یبنابرا.  هستند ی مشابه یها  یو تلق  کدر
 رخ خواهد   یار بزرگ ی دقت نمود وگرنه اشتباهات بس     یادیزد  کین موضوع با تأ   یا

 .ل خواهد نمودی را تحمیادیر و زیناپذ  جبرانیها نهیه هزکداد 
نون در آثار   کا تا ی ساختار دن  ۀ دربار ییای و جغراف  ی مذهب یها  برداشت بکیتر

 ،اند  کردهرا ابداع    1جغرافیای معناگرایی  ه واژۀ ک یدانانی جغراف ۀ و برجست  یکالسک
 جغرافیـای  تیـ رتلنـد را کیجـان   .(Johnston and Sampson, 1994) شود میده ید

 یط انسـان یا محـ یـ عت  ی طب یه در ماورا  کداند    ی م ییها را اعتقاد به قدرت   معناگرا  
 را مـورد  ییایکـ  آمرۀیـ ون اولیـ  الهیها ایده  خودیها  در نوشتهیو .وجود دارند

 مختلـف اعتقـاد داشـتند       یها  یدها  انیه از م  ک یسانک ؛دهد  می قرار   وتحلیل  تجزیه
ه از اعتقـاد بـه خداونـد لـذت          ک است   ییها   وجود انسان  ۀدهند ط سالم نشان  یمح
  (Kirtland Wright,1966, P: 251-285). برند یم

رده اسـت بـه     کـ  یار مـ  کـ  تیـ را آثار   یه در راستا  ک یدانی، جغراف توآن فو یی
ر ی تـأث  ی مختلف دارا  یها  فرهنگه در   کپردازد    یعه م ی ماورالطب یها  قدرت یبررس
جغرافیـای معنـاگرا   . (Fu Tuan, 1976, P: 11-39)  مختلـف هسـتند  یهـا  انکبر م
 مانند عبـادت    ی متقابل اعمال  یها  یریرپذی و تأث  ها  گذاریری تأث ۀنندک یحاً معرف یتلو
 ییهـا  انکـ ا سـاختن م   یست و   یط ز یحفظ مح   بر یند حت توان  میه  کثار است   یا و
 .ژه و مشخص اثر بگذارندیو

مـورد  را   »ابعـاد مقـدس ملـت      « چهار وجه از   تی اسم یآنتونعنوان نمونه     به
                                                            
1. Geopiety 
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 ۀدیـ ا ایـ است  »یانتخاب قوم«نخست وجه  .(Smith, 2000) دهد میاشفه قرار کم
ر روح  یـ  تطه ینقش فرشـتگان بـرا     و  به ظهور  ه مربوط یها  افسانه ه در کانتخاب  

 ینیط سـرزم  یه بـه محـ    کـ سـت   ا» قلمرو مقدس  «وجه دوم . دارد دکی ملت تأ  یک
ن یـ ا .کند  مید  کی تأ افتد  میاتفاق   ه در آنها  ک یقدر خاطرات مهم و گران    ها و  ملت

 یـک  ۀماننـد گهـوار   ه بهک ییها انک م؛ استی مشخصیان و جاکبـر م یوجه مبتن 
ن ی و بنـابرا  شـوند   مـی  بزرگ واقـع     یثر رخدادها کدر آن ا   گردند و   ی م یملت تلق 

ـ یگ یقـرار مـ   »ارتیـ ز«ا یـ و د ی مقدس مورد بازدیگاهیعنوان جا به ن یسـوم . درن
ن موضـوع را بـه   ی ای و.است» یخ قومیتار« هن شدیی تبتیاسمه توسط ک یوجه

 ی و الهـ ی داخلـ یهاده در آن اسـتعدا کـ  کنـد  مـی مرتبط  »ییعصر طال «شناخت
ـ   یا   «دۀیا   رسد و سرانجام   یظهور م  ۀمنص اجتماع به  ه در آن بـه     کـ  اسـت    »یثـار ملّ

ت ینندۀ معنو ک ه ثابت ک ییها  خون ؛گردد  یدر راه ملت اشاره م    شده   ثاریا   یها خون
 ملــت   یـک  یریو به امـارۀ فناناپـذ      اند  داشته یوهمندکه مرگ ش  ک است   یسانک

ـ یات موازک در تالش است تا نتیاسمگونه  نیبد .شوند میل یمشخص تبد ن ی ب
خداونـد   به یا  اشارهییگرا ملّی اگر در ی حت؛دی نمای را معرفییگرا  ملّیمذهب و   
 .دنشده باش

ـ   مـی  ن یاسـ یخـود از لحـاظ س      به ، خود یبر مذهب  ی مبتن ۀشیاند البته هر   دتوان
در  جغرافیـای معنـاگرا    ضعف مباحث مربـوط بــه  ۀنقط. مرتبط به موضوع باشد   

ـ   مـی ا قلمـرو    یـ ن  ی سـرزم  ۀلیوس ه ب یگونه مذهب چ.  آن است  یالملل  بینابعاد    دتوان
ن روابـط و تعامـل متقابـل        یا .دهد ر قرار یث را تحت تأ   کشورهاا  یر ملل   یرفتار سا 

 و  تیرا یعنیشه  یاند   نیا ارانذگ انی بن یها   در نوشته  الملل  بینن مذهب و نظام     ایم
 گیرد  مین راستا قرار    یهم ه در ک یگریموضوع د . گیرد  می مورد بحث قرار ن    توآن

در هـم    آنیالمللـ  بـین  نظـم  گیـری  شکل به دتوان  میه چگونه مذهب    کن است   یا
البتـه دو  . نـد ک کمک، م استک حایکشورها ـ  ملت ل ازکه متشک ی جهانیامنظ
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و قلمـرو    یانتخـاب قـوم   ـ  ان شدهی بتیاسم ۀلیوس هه بک یموضوعات موضوع از
 یشده توسط و در مباحث مطرح.  استیکتیم با ژئوپلیدر ارتباط مستق ـ  مقدس

 ی و حتـ   یالمللـ   بـین ن  گرایر بـاز  یمتقارن با سا    ارتباط نا  ۀدهند نشان   یانتخاب قوم 
 وقـوع   ی بـرا  ی اسـتعداد مشـابه    یاحتمال وقوع تنازع است و قلمرو مقدس دارا       

 . استینیتنازعات سرزم

  یخی و مذهب در بستر تارها دولتارتباط 
 بوده  ی و اقتصاد  ی، اجتماع یاسین س یادیرات بن ییستم عصر تغ  ی آخر قرن ب   ۀدو ده 

 بـه   شـدن   جهانیمبحث  . همراه شد  شدن  جهانی یعدبُ حال با روند چند    نیع ه در ک
ل خود از موضوع    ی در تحل  یگروه. کند  میدا  یال مختلف با موضوع ارتباط پ     کاش
ه سـاختار  کـ  و جوامع اسـت  ها دولتجاد ارتباط متقابل یاشدن  جهانی«د نیگو  یم
 یجهـان   اقتصادیم مبانکین روند شاهد تحیدر ا .»کند می یزیر ی مدرن را پیایدن

حـال تحـوالت    نیعـ  و در »یفرهنـگ جهـان   یجیظهور تـدر « یا قول عده بنابه و 
ا ی در نقاط مختلف دن    یراسکچالش دمو  ر مداوم و پُ   ۀجمله توسع   از یاسین س یادیبن

 مـذهب   یاسـ ی س ۀ از مداخلـ   یادیـ ار ز ی بس یها  نمونه به   توان  می عالوه  به .میهست
گرفتـه  ل  کا شـ  ی در دن  ی مذهب یگر ای اح یه بتوان گفت نوع   ک یاشاره نمود تا حد   

. داننـد   ی در جهـان مـ     یـی زدا والرک آن را رونـد سـ      یه برخـ  کـ جـا     تا بدان  ؛است
شـدت در تنگنـا قـرار        سم به یوالرک، س ی مذهب یها تکگر با رشد حر   ید عبارت به

  (Diykink, 2006, P: 192-208). گرفته است
نـد  توان  مـی  یاسـ ی س یها  مؤلفهعنوان     مذهب به  یای و اح  ی مذهب یها  سازمان

 ی ادعـا  ،تیـ مک گفـت حا   تـوان   مـی . ر قرار دهنـد   ی را تحت تأث   اکشورهت  یمکحا
 نخسـت  یخیه در بسـتر تـار     کـ  اسـت    ی معلوم با ملتـ    ینیداشتن اقتدار در سرزم   

 ـ   توسط ملـت یالدیم 1648  در سالیتوسط پادشاهان و پس از قرارداد وستفال
ه کـ  شـود   مـی  یت تلقـ  یـ مک حا ی رسـماً دارا   یشورک. ه است  مطرح شد  کشورها
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ت یت، مصـون  یـ مکدر مفهـوم حا   . ت شـناخته شـود    یرسم  به کشورهار  یتوسط سا 
 ی نهادهـا  ۀز مطرح است اما مداخل    ی ن کشورهار  یار سا ک آش ۀ از مداخل  ها  حکومت

 .بوده است چندان مطرح نیدولت ریغ
د در مباحـث    یـ  د تـوان   مـی  ی غرب ی اروپا ۀ گذشت ۀسال 400 خی تار ۀبا مطالع 

ـ . شد  می ن ی مذهب یها  زمان به سا  یتوجه چندان  تیمکمربوط به مفهوم حا     از  شیپ
سـمت    عربستان به  ۀریهارتلند خود در شبه جز      به هزار سال اسالم از     یک نزد ،آن

 از  یا  جـه قلمـرو گسـترده     یرد و درنت  کـ دا  یجنوب توسعه پ   غرب، شرق، شمال و   
ان و کـ  از بالییها قسمت ، از اروپایترکوچک یها قا و قسمتیا، آفری آسیها قاره
 و  ی نـاتوان  ،وجـود   بااین. نترل مسلمانان درآمد  ک تحت   یبریا  ۀ  ریجز  از شبه  یبخش

ان موجـب شـد     یحی اسالم در مقابله با مس     یی اروپا یامپراطور ت در یریبحران مد 
ز کـ  متمر یهـا   حکومـت ن هنگـام    یـ در ا . ابـد یسرعت انحطـاط     تا قدرت آنان به   

  .ل گرفتندکافته شی  سازمانیها باال و مهارت  ی با قدرت نظامییاروپا
ق رشـد جوامـع     یـ  از طر  ی و مذهب  ی، اجتماع ی فرهنگ یعنوان نظام   سالم به ا
 . گوناگون مبدل شدیها  همراه با رسالتی جهانینی به دی و فرامرزیمذهب

 در  ی فرامـرز  ی مـذهب  ۀ از جامع  یگری د ۀز نمون یسا ن یلکت و ساختار    یحیمس
 و  یلـ ک مفهـوم    یـک عنوان    ت به یحی مس ی قرون وسط  ۀدر دور . خ است یطول تار 

 یدستورات اله  ن منشعب از  ی و قوان  ی جهان یها رممشمول نُ  ان را یحیمس  ،  یعموم
 یرویـ  ن یکمثابه   با افول قدرت اسالم، به    زمان    همن دوره و    یا پس از . دانست  یم

ب سبگر جهان   یها به مناطق د     یی و مهاجرت اروپا   تشگمطرح    در اروپا  یفرهنگ
ت یحیه جهـان مسـ  ک بود ین در حالیا . شدی فرامرز یحیجوامع مس  ع رشد یتسر

. ه بـود  دیـ  از آن ارائـه گرد     یر متعـدد  یم و تفاس  یبه مذاهب و شعب مختلف تقس     
ـ  یکـ  آمر ۀشـف قـار   ک یت در سطح جهان با تالش بـرا       یحی مس ۀتوسع  ۀلیوسـ  ها ب

ل یـ ن موضـوع در اوا    یا.  گرفت خود  به یگری شتاب د  ییای و اسپان  یاشفان پرتقال ک
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ل از مسـتعمرات مختلـف   کمتشـ  »نی نویایدن«اصطالح  به استقرار به قرن شانزده
ب یارائک ۀ در حوز  یگری د یها نیسرزمزمان    هم .ان منجر شد  یینترل اروپا کتحت  
دۀ مـذهب   ی اروپا و پد   عۀتوس.  درآمد یی اروپا یکشورهاز به اشغال    یا ن ی آس ۀو قار 

 .گر گره خورده بودندیدیک به ینشدن ل جداکش به
اهش ک شاهد   ی جهان ۀعرص والرکس یها  حکومتل ظهور   یدل  به ،وجود  بااین

با زمان    هم و   یالدیم 1648 از سال . به بعد است   17 مذهب از قرن     ینقش عموم 
ن ایـ مخ تنـازع    یطور عمده بـه تـار        به ی نظام جهان  عۀخ توس ی، تار یقرارداد وستفال 

 نفوذ قدرت   ۀطیدنبال گسترش ح   به ملّی    مختلف مبدل شد و هر گروه      یکشورها
 ین دارا یـ  منشـعب از د    یهـا   یدئولوژیـ ا   ن مجموعه ی ا  در .ومت خود بود  کو ح 

 مسـلمان و    ی فرامرز ید گفت جوامع مذهب   یطور خالصه با    به.  شدند ینقش ثانو 
 نقـش و قـدرت      یوالر دارا ک سـ  یهـا   حکومتدن  یقدرت رس   از به  شیپ یحیمس
 یالدی از قرن هفـدهم مـ  شیپگر ید عبارت  به. هستندی جهانیها  در عرصه یادیز

ر امـور   ی و سـا   ی نظام جهان  گیری  شکل در   ی نقش محور  یو مذهب  ینیتعامالت د 
 یا شــاهد افــول جــدیــا دنی پــس از وســتفالکــه درحــالیند اشــتمربــوط بــه آن د

  (Agnew, J. 2006, P: 183-191).  بودیگران مذهبی بازیارذگ ریتأث
والر ک سـ  ی سـاختارها  ۀ سـلط  یالدی هفتاد مـ   ۀاز اواسط ده  و  ستم  یدر قرن ب  

ا مـورد  یـ  در دنیا نـده یطـور فزا   بـه کشـورها  یاسی به رفتار س  یبخش  انسجام یبرا
ه کـ  بـوده اسـت    ی مختلف یارذرگین امر تأث  یا لیدل.  قرار گرفت  ی جد یها  چالش

 ی مذهب یاسی س یها تکن برهه حر  یا در .اند  داشتها  یمذاهب گوناگون در سطح دن    
ــه ــدها یطــور عمــوم ب ــدک مداخلــه یاســیس  ویومتکــ حیدر رون  یبرخــ. ردن
ر انتخابـات   یـ  خود را درگ   یاسیل احزاب س  کیز با تش  یگر ن ی د ی مذهب یها تکحر

 مربـوط  یهـا  فعّالیـت  گسترش یبرا  یمیز در احزاب قدیگر نی دینمودند و برخ  
 شـدند و بـا   یاسـ یتـر س  یرات فـور ییـ جاد تغیا  ز خواهانی ن یروهگ. شدند ادغام
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موضـوعات   .ن هدف را دنبال نمودند    یای   تظاهرات و اعتراضات مردم    اندازی  راه
 یمباحث اسالم . ر قرار داد  ی را تحت تأث   یالملل  بین ی مرزها ی مذهب یها  و خواسته 

 ی شد و رخدادها   یحی مس ی اروپا ۀیه در اتحاد  کی مانند ادغام تر   یر موضوعات یدرگ  
ـ ی فرهنگـ یا هعنـوان پرونـد   ه مذهب بـه کمشابه نشان داد  و از همـه   ی اجتمـاع  

 .باشد ی مفتوح میاسی ستر مهم
 و  یرکـ  ف یعنـوان چالشـ      بـه  الملل  بین روابط   ۀدد مذهب در عرص   طرح مج 

 ی موضوع مهم بررسـ  راستا  دراین. ت مطرح اس  یکتیگران ژئوپل  لی تحل یبرا   یعلم
 یپلماسـ ی مانند د  یالملل  بینر موضوعات   یسا رات آن بر  ی و تأث  ی مذهب یها تکحر
 .ت استیو امن

 ینسبت بـه رونـدها    ه  ک است   ینی منتقدانه نگرش نو   یکتی ژئوپل راستا  دراین
گر یدیکـ  و تعـامالت آنهـا نسـبت بـه           یکتی ژئوپل ۀگران عرص ی باز ۀ و هم  یجهان

ی می دانشمندان قـد که درحالی (Agnew and Corbridge, 1995). مطرح شده است
 جهـان   یایـ  معتقد بودند جغراف   من یکاسپا و   هاشوفر   ندر،کی کم مانند   یکتیژئوپل
، کند میت و محدود ی را هدا کشورها الیتفعّه  ک است   ینی ثابت و ع   یتیفکی یدارا

ا هسـتند   یـ  نسبت به جغراف   یتر الی نگرش س  ی منتقدانه دارا  یکتیدانشمندان ژئوپل 
ارگردان دانســته و هــم آن را حاصــل اعمــال و اقــدامات و کــ هــم آن را یعنــی

 .دانند ی می انسانیها نهیگز
 یکالسـ ک یکتین ژئوپل ی ب یی به دو تفاوت محتوا    توان  میشتر  یح ب ی توض یبرا
ه هر  ک در مفهوم قدرت است      ، تفاوت نینخست.  منتقدانه اشاره نمود   یکتیو ژئوپل 

عمـال قـدرت     بـر اِ   یکالسـ کدر نگـرش    . آن هسـتند   بر ی مبتن ینوع دو نگرش به  
گـران وادار شـوند تـا    یه دکـ ن امـر  یـ ایی ا توانـا یو  گرانی دیبر رو ها حکومت
ن یـ ا در ابتـدا  (Dyrberg, 1997, P: 2). شود مید کیتأ،  را انجام دهندیسک ۀخواست

 اما در دوران معاصر افتی یتجلی  نظام یی مربوط به توانا   یها  موضوع با شاخصه  
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  .شود میز اشاره ی نی اقتصادیبه فشارها و پارامترها
 نـد توان  مـی ه  کـ  ی منتقدانـه بـه عـوامــل قـدرت      یکتیپـردازان ژئوپل  ـهینظـر

 ۀننـد ینـد آفر توان مـی ه کـ  ی مانند عـوامل  کنند  میز اشاره   ی باشند ن  »تعامل«ۀ  نندیآفر
 دانـش و    ۀدهنده به چرخـ    لکب ش ین ترت یا ها باشند و به      و لذت در انسان    یشاد
ن یـ گـر در ا ید عبارت به . باشندین جوامع بشرایممصالحه  وگو و بخش گفت نظام
شتر بـه سـاختن دانـش و        یو خشونت و ب    متر به استفاده از زور    کد  یافت جد یره

 .شود میت داده یبر آن اهم ی مبتنیریگ میتصم
 مختلف آنان نسبت به     ی در تلق  یکالسکد و   ین تفاوت بارز نگرش جد    یدوم

 ی سـنت  یـک تی پژوهشـگران ژئوپل   یاری بس .مان است کومت توسط حا  کقداست ح 
هدف آنـان   . دهند  می مشخص قرار    یشورک خود را در خدمت به       وتحلیل  تجزیه

 یکشـورها ه بتواننـد بـه رهبـران        کـ  ینحو  جهان است به   یکیتیفهم ساختار ژئوپل  
. ندیارائه نما  ملّی   ۀشد نییشبرد اهداف تع  یجهت پ  ها را   هین توص یمتبوع خود بهتر  
ن چهارچوب قدم فراتر نهند     یا  تا از  شود  می ی سع یکتین ژئوپل یاما در نگرش نو   

ـ  یآنها ب .  و اهداف آنها اتخاذ شود     کشورها نسبت به    یتر مرنگکو نگرش     رشتر ب
ف یـ  تعر یکتیل ژئوپل کش ها به  تیه براساس آنها موقع   کد دارند   کی تأ ییرهااکسازو

م ی مانند جنگ، تجارت، تحـر     یکیتیجه اقدامات ژئوپل  ینت  شوند و در   کشده و ادرا  
 .(Dalby, 1998) شوند می دانسته یا ضروریشده  هی توجیکپلماتیرات دکا مذایو 

ن ی دربـارۀ چنـ    لشـان ی از چهـارچوب تحل    یعنـوان قسـمت      بـه  ترتیـب   این  به
گروه . شوند  میم  ی به سه گروه عمده تقس     یکیتی ژئوپل یها  ل استدال ییارهاکسازو

شـور در   کار و اقـدامات نخبگـان       کـ ه در آن بـه اف     ک است   ی عمل یکتیاوّل ژئوپل 
ه کـ اسـت   ی   رسم یکتیگروه دوم ژئوپل  . شود  مید  کی تأ یاست خارج یساختار س 

 ،یدولتـ  ریـ  مشـاوران غ   ۀ گسـترد   اجتمـاع  یهـا  فعّالیتها و      نوشته ۀنندک فیتوص
ـ   مـی  آنان   یرک ف یها فعّالیته  ک یسانک ؛نگاران است  دانشمندان و روزنامه    دتوان
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 عامـه   یـک تیگـروه سـوم ژئوپل     .ردیگ مداران قرار  استیمان و س  ک عمل حا  یمبنا
 باشـد   یمـ    ی در فرهنـگ عمـوم     یکیتی ژئوپل ک به گسترش ادرا   یا  ه اشاره کاست  

.(O Tauthail and Dalby, 1998) بـه دو گـروه   یـک تینون اغلب مطالعات ژئوپلکتا 
ه بر نگـرش  ک یاز معدود آثار .(Tauthail, 2000,P: 166-178) اند داشتهاوّل توجه 

ه در آن تعامـل دانـش       کـ رد  کـ  اشـاره    راتلـج  بـه اثـر      توان  می کند  مید  کیسوم تأ 
ــکتیژئوپل ــران ح ی ــدام رهب ــه و اق ــ عام ــرار  یومتک ــه ق ــورد مطالع ــی م ــرد م   گی

.(Routledge, 1996, P: 509-531)  ن یـ  ابـه ز یـ را ن  یگـر گـروه چهـارم   ی دیبرخـ
ن ی در ا  .شود  میق  اطال »انی ناراض یکتیپلژئو«ه به آن    ک اند  کرده اضافه   یبند میتقس

 اشـاره   الملـل   بـین  و نظـام     کشورها بر   ی اجتماع یها تک حر ینگرش به اثرگذار  
 چهـارم را در  یبنـد  میسـ ن تقیـ ا سرویـ ن (Nyroos, 2001, P: 135-157). گردد یم

ز ئ حـا ،ا استی وستفالیها یه مرزبندیه علک یات مذهبید حیت تجدکح حر یتوض
و  ملّـی    یهـا   دهیـ  ارتبـاط آن را بـا پد       انـد   کرده یز سع یگران ن ید. داند  یت م یاهم
 معتقـد  نتیفل (Kubalkova, 1998, P: 193-201).  مورد بحث قرار دهندیالملل بین

ه کـ  اسـت  یالمللـ  بین یها  گذاریریدر تأث    یار مهم یاست مذهب امروزه عامل بس    
  (Flint, 2003, P: 617-620).  استیشتریق بی مطالعه و تحقۀستیشا

  فهـم و بحـث   ی بـرا ی منبع خوب  دتوان  میر معتقدند مذهب    یسندگان ن ی نو یبرخ
 .(Tauthail, 2000, 187-204)  موجود در آن باشدیـدهـای و تهـدیمسائل جهـانـ

ومـت،  ک ماننـد ح   یـک تین در ژئوپل  یادیم بن ی امروزه مفاه  اند  شده یز مدع ی ن یا  عده
و تحول شده اسـت      ریی مذهب دستخوش تغ   آفرینی  نقشمرز و قلمرو باتوجه به      

متفـاوت  ،  ا ارائـه شـده اسـت      یم آنها بـا آنچـه در دوران وسـتفال         ین مفاه یو بنابرا 
  (Sidaway, 2004, 1037-1044). دباش یم

 مطـرح   یـک تی مربـوط بـه ژئوپل     یهـا  وتحلیـل   زیـه تجه مذهب در    ک یهنگام
ـ یگرا  اصـول  یهـا  تک غالباً به حر   شود  می ه نسـبت بـه     کـ  اشـاره دارد     ی مـذهب  ۀان
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 ید تلقـ  یـ  تهد ،ا دولـت  یر غرب و    کسم، تف یتالیاپک  و یراسکو مانند دم  ییها  دهیپد
ن ایـ مه در کـ مباحثـات و مطالعـات    یاریبسـ در  (Huntington, 1996). شـود  مـی 
ننـده پنداشـته    ک دیـ  عامل تهد  یکعنوان     مذهب به  ،ج است ی را یبـسندگان غـر ینو
ه بـه مـذهب     ک یسانک ۀ در مورد هم   ین تلق یا ایه آ کن است   یاما سؤال ا  . شود  می
 سابقس جمهور   یا رئ ی آ  مصداق دارد؟  کنند  می نگاه   یکتی عامل ژئوپل  یکعنوان    به
ز یـ  ن یانـدونز    دیوحعبدالرحمن  ا  ی ی مالز میانور ابراه ا  ی  یمحمد خاتم  یران آقا یا

  (Esposito, and Voll, 2000: 613- 640).  هستندیا ن انگارهی چنیدارا
 شــد مــی محســوب ین و محــوریادیــقــرون گذشــته نقــش مــذهب بن در

ر ین آنها تـأث ایم و هم در تعامل و روابط کشورها ی داخلۀه هم در عرص ک ینحو به
ان یـ روان اد ین پ ایمو هم   گر  یدیک با   یحی مس یها  گروه یرقابت درون . داشته باشد 

؛  مطـرح بـود    ی جهـان  ۀ در عرصـ   یطور جـد    ت به یحیگوناگون مانند اسالم و مس    
 شـمار  گیـری  شـکل و  1648 ا در سـال یمـان صـلح وسـتفال   ی پس از پوجود  بااین

ـ  یژه در اروپـا   یـ و  والر بـه  ک سـ  یکشورها از   یشتریب ز مطـرح شـدن     یـ  و ن  ی غرب
 مـذهب در    یـک تی و ژئوپل  یمللـ ال  بـین ت  یـ اهم دۀ استعمار در جهان،   یتر پد  یجد

ت یاز بازگشت مجدد اهم   را   یارینون شواهد بس  کاما ا . افتیاهش  کسطح جهان   
د اذعـان   یـ رچـه با  گ. افـت ی توان  می ی جهان ۀ در گستر  یگران مذهب یمذهب و باز  

 هکـ  اسـت    یه جنبشـ  کل نگرفته است بل   ک ش باره  یک و   ی ناگهان ۀدین پد یداشت ا 
 .افته استیاست راه یگذشته به جهان س ۀج در چند دهیدرت  و بهکاند کاند

. شود میز دانسته  یگر جدا و متما   یدیکومت از   کسم مذهب و ح   یوالرکدر س 
ها و امور     شهیاند   دارد   ی و تحقق اهداف خود سع     ی اثبات برتر  یسم برا یالروکس

سم خـود را دوسـتدار      یوالرکروان س یپ. ندکجدا     ی امور عموم  ۀ را از حوز   یمذهب
ی  و بهبود منافع و اقتدار عمـوم       یعدالت، استدالل عقالن    تساهل، ، مدارا، یبردبار
 جوامـع   ۀوستیپ هم  از گذر به   ها  دههستند با گذشت    ه ینان مدع یا .کنند  می یمعرف



 135     الملل پلیتیک و مذهب در نظام بین ژئو     _________________________________

 مـؤثر و برجسـته در       یعنوان عامل    به دتوان  میگر مذهب ن  یسم، د یوالرک س یسو به
ه قـرار   یـ دو پا  ر بر کن تف یا .ا مطرح باشد  یدر نقاط مختلف دن      یعموم  امور ۀحوز
 هـم   شـود   مـی د  کیـ ه در هر دو تأ    ک ی وابستگ یون و تئور  یزاسی مدرن ی تئور :دارد

 ۀ در عرصـ کشـورها  متقابل یها ی وابستگوستۀیپ هم  بهۀلکهم شا   و الملل  بیننظام  
ل کوالر شـ  ک سـ  یتکاسـت مشـار   یاساس س    بر یریناپذ ل اجتناب کش  به یکتیژئوپل
اهش کـ سم، تحجر و    یابد دگمات یم ن یسم تعم یالروکنان معتقدند اگر س   یا .اند  هگرفت

حـال   هـر  در. د خواهد نمو  ی بحران جد  یکسطح مدارا و تساهل جامعه را دچار        
 دگاهین د یا ۀیز در سا  کوالر و متمر  ک س یها  دولتع  یشرفت و گسترش سر   یاثر پ  بر
تالش شد تا مـذهب   ،   داشته باشد  یاسی بر جوامع س   یی آثار سو  دتوان  میه مذهب   ک
در داخـل   ملّـی  یگپـارچ یکجـاد  یا  عنـوان ابـزار    رانده شود و از آن بـه  یا  گوشه به

رفته  سان مذهب رفته   نیبد.  استفاده نشود  یالملل  بین یاسین ثبات س  ی و تأم  کشورها
امـا امـروزه بـا      . نار زده شـد   ک ی مختلف جهان  یها   گوناگون در عرصه   یها  از جنبه 

 و نظام   ی جهان یب در فضا  ر مذه ی و نفوذ چشمگ   یاسی س ی اثرگذار ۀگسترش دامن 
 .ت پرداخیکتی ژئوپلۀ مجدد آن در عرصۀ الزم است به مطالعالملل بین

 ستمیقرن بدر  یکتی ژئوپلۀبازگشت مذهب به عرص

 بازگشته است   یکتی ژئوپل ۀ گذشته به عرص   ۀنند مذهب در دو ده    ک تصور   یا  د عده یشا
. د نمـو یابیـ ز ردیـ ش نیسال پ 70ا ی 60 مذهب را ازیکتی آثار ژئوپلتوان میواقع  اما در
شـمار آورد و      بـه  ی عطـف مهمـ    ۀ را نقطـ   ی وقوع جنگ دوم جهان    توان  می راستا  دراین

سـت سـال    ی ب یعنین دوره   یدر نخست . ز پس از آن را مشخص نمود      ی متما ۀچهار مرحل 
 ر تـا  یـ  از الجزا  یی در دوران قدرت استعمارگران اروپـا      یان جنگ دوم جهان   یپس از پا  

عنـوان مبـارزه بـا اسـتعمارگران           مختلف بـه   یکتی ژئوپل یها   عرصه  مذهب در  یاندونز  
بـا    ی بـوم یـی گرا ملّیه کن است یا ن دورهیای  اصلۀمشخص .مورد استفاده قرار گرفت

  .(Hammond, 2003, P: 83-9) خته شده بودی درهم آمینهضت مذهب
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 ۀ در عرصـ توان میستم را یز ظهور مجدد مذهب در قرن ب    ی متما ۀن دور یدوم
 یالدی شصـت و هفتـاد مـ       یهـا   دهـه  یانیـ  پا یهـا   در سال  یاسی س یها شکمشک

ت یـ ز اهم ئهـا حـا     ن دوره یـ ایـک    ژئوپلت ۀداد مهم در عرص   یدو رو . مشاهده نمود 
ل در  ی پـس از برخـورد اعـراب و اسـرائ          ییگرا نخست ظهور اسالم  .  است یادیز

آن انه و پـس از      ی خاورم ۀژه پس از جنگ شش روزه در منطق       یو  ن به ی فلسط ۀیقض
 خـود   ۀنوب دام به که هر   کج فارس   ی خل ۀران و در منطق   یا در   یوقوع انقالب اسالم  

  .اند بوده یالملل بین و ای منطقه آثار مهم یدارا
 یکشـورها والر در   ک سـ  یها  دولت از   یارین تحوالت نشان داد تالش بس     یا

 نـداده اسـت و   دسـت  به مطلوب را ۀجی زدودن مذهب نت  یانه برا یمختلف خاورم 
ده یـ  انجام ی مـذهب  یهـا   گـروه   و هـا    مقاومت گیری  شکلبه  نش  کوار مقام    د یحت

 ،ـهیـ والر شدن جوامع خـود را از دو زاو       کان، س یراستا، اسالم گرا   نیهم در. است
 و  یـک راتکوه خـود را دم    ک ییها  گروه کنند  مینخست ادعا   . یابند  می یخطر بزرگ 

 یها  گروهمقابـل  دن به قدرت سخت در      یدانند پس از رس     یوالر م ک س یرو مش یپ
م و ی تحـر ۀتجرب (Marty, 1992). کنند می با آنها مبارزه یستند و حتیا یم  یاسالم

ـ    ۀه در ده  کیر و تر  یدر الجزا    یردن احزاب اسالم  ک اعالم   یقانون ریغ  ۀ نود دو نمون
در    یوالر احـزاب اسـالم    ک س یها  دولتد  ید از. نه است ین زم یا ار در کبارز و آش  

نـار زده   کد  یـ ن با یشدن جوامع قرار دارنـد و بنـابرا        والرکسش و روند    یبرابر پو 
ن یـ ا انیـ گرا ، اسالم مقابلدر  .  در مقابل قدرت آنها نباشند     ی جد یفیشوند تا حر  

داننـد    یوالر م ک قدرت س  ی از سو  یلی تحم یوب مستبدانه و جدال   کت را سر  کحر
 یاسـ ی و سیفرهنگی ست و تهاجمی ناشای و اجتماعی مذهب-یه از نگاه فرهنگ  ک

 بـر   تـوان   می ن یگریورمĤبانه نام د  تتایکوب د که جز سر  ک یرفتار؛  شود  میقلمداد  
ـ ران و   یـ ا داد شـاه  یـ ن رو یا  بارز و معروف   یها  نمونه. درکآن اطالق     در  یعلـ  نبِ

  .(Roy, 2004) د دارندکین بر آنها تأیطور نماد ان بهیگرا ه اسالمک اند بودهتونس 
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ن ی در واپسـ   الملل  بین و نظام    یکتی ژئوپل ۀ سوم بازگشت مذهب در پهن     ۀدور
ه کـ  یزمـان ؛  دهد  میان جنگ سرد رخ     ی پا ۀبا دور زمان    همو   1980 ۀ ده یها سال

 رفتـه   شده بـود و رفتــه      ی سخت دستخوش تحول و دگرگون     ی جهان یساختارها
 .)Robertson, 1995 ( بودیریل گکر حال شد» ین جهانینظم نو«

 یکدئولوژیـ ا  و یقطبـ   ظـام دو   ن ین جـا  ین ساختار نـو   یا هکن بود   یا تصور
 یبر وحشت را خواهد گرفـت و نظمـ         ی مبتن یا   هسته ۀدوران جنگ سرد و موازن    

امـا وقـوع جنـگ      . وجود خواهـد آمـد     ، صلح و عدالت به    یارکتازه براساس هم  
ه ک یجنگ. ختیهم ر ن معادالت را بهیا ۀهم 1990-92یها ج فارس در سالیخل

 نگتونیهـانت    سـاموئل  یها  برخورد تمدن  ۀیان تبلور نظر  نظر  صاحب یبه نظر برخ  
 ی اسـالم  یهـا   جنـبش  یسو   غرب از    ی شـده بود ساختار تمدن    یـه مـدعـ کبود  

ـ  ضـد    ی اسـالم  یهـا  میدن رژ یه قدرت رس  ب. شود  مید  یتهد    یکشـورها  در   یغرب
ــودان در ن ــیافغانســتان و س ــۀم ــودۀ دوم ده ــرای مســتند، ن ــای  ب ــته از ی ن دس

 حفظ  یر برا یالجزا   یام احزاب اسالم  ک به تالش نا   نیا بر افزون. ان شد نظر  صاحب
 .شود میقدرت اشاره 

 ۀ ماننـد حملـ    ییدادهایـ  و رو  شود  میآغاز   2001 سپتامبر 11 چهارم با    ۀدور
؛ گیـرد   میرا دربر   ) 2003 (و عراق ) 2001 (مانانش بـه افغانستـان  یپ ا و هم  یکآمر
 در سراسر جهـان     یاسی و س  ی، اجتماع ی فرهنگ یها  کنشه سبب وا  ک ییدادهایرو
ا سـخت از اقـدامات      ی اسـپان   و ایتالیا    مانند انگلستان،  ی غرب یکشورها یبرخ. شد
 از  یاری بسـ  دیگـر   ازسـوی امـا   .  آوردنـد  عمـل   بـه  یبانیا پشت یکس جمهور آمر  یرئ

 نظر به. ردندک یر م یستند و تفس  ینگر  ی م یگرید د ی د ۀیمسلمانان رخدادها را از زاو    
ـ  یکـ آمر   ی نظام ۀنان حمل یا ار، ناعادالنـه،   ک آشـ  یه عـراق و افغانسـتان تجـاوز       ا ب
ا در ارتبـاط بـا     یکـ رفتـار دولـت آمر    زمـان     هم. بوده است  و گستاخانه    یمنطق ریغ

وهش کـ  مورد ن  یسخت ا به یکدر داخل آمر     ی اسالم ۀ جامع یمسلمانان جهان و حت   
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رده اسـت،   کـ د  یا را تشد  یک مسلمانان از آمر   یزاریه ب ک یلیدل. و انتقاد قرار گرفت   
 یهـا  میـ ن رژ ین و همچن  یل در برابر اعراب فلسط    ی آن از اسرائ   ۀ متعصبان یبانیپشت
سندگان ی نو یا  به باور پاره  . بوده است   ی اسالم یکشورهاگر و مستبد در      وبکسر
انه ی خاورمۀمنطقن در یشده در باال مانند بحران فلسط     اگر مسائل اشاره   ی حت یغرب

 هکـ سـت چرا ی اسالم بـا غـرب ن     ییارویروان گرفتن   ی پا یمعنا ن امر به  یا حل شود، 
  .(Haynes, 2005) گیرد میت ئر متفاوت و متضاد نشکن تقابل از دو تفیا

 ی اروپـا بـرا    ۀیـ  اتحاد یژه اعضا یو   به ی غرب یها  دولتگر  یا و د  یکتالش آمر 
 یـک راتک دمو یل الگوهـا  یـ والر و تحم  ک سـ  یها  دولتت و گسترش    یم، تثب کیتح
 ۀ بـه مبـارز    یحتـ  گیـرد   مـی ن راسـتا قـرار      یدر همـ     ی اسـالم  یکشورها به   یغرب

 ی سـابق بـرا    یر شـورو  ینشاندۀ اتحاد جماه    دست یستیمونکن با دولت    یمجاهد
را ابـل   که دولـت    یـ عل یآنـان جهـاد اسـالم     . شود  مین موضوع اشاره    یاثبات هم 

 (Petito, 2003). دادند یشان رواج م یلحادا یها شهیاند  خاطر به
ان دادن بـه حضـور      ی پا یسم و برا  یوالرکبه س ل حمله   یدل ا به یکحمله به آمر  

گـروه القاعـده    . شد  میه  یتوج   ی اسالم یکشورهار  یانه و سا  ی خاورم ۀآن در منطق  
 مانند انگلستان و فرانسه     ییکشورهاژه در   یو   به ی غرب ی در اروپا  تا آن بوده    یدر پ 

ج ی و بسـ   یک تحر ها  حکومتن  یا  بر ضد  یجوامع مسلمان مهاجر را با سازمانده     
سـاز   لمید و ترور فـ    ی مادر یستگاه مترو یا   در 2004مارس   11 یارذگ بمب. دینما

  (Kepel, 2004). گیرد میل قرار ین تحلی همی شش ماه پس از آن در راستایهلند

 یه بــه نظــر برخــکــنیا رد و آنکــ اشــاره یــکتی ژئوپلۀتــک نیــکد بــه یــبا
ا عـراق   یـ ن  ینده در فلسط  یآ ۀ رزم مسلمانان در ده    ۀن صحن یتر  مهمان  نظر  صاحب

 رخ یی اروپـا یگـر شـهرها  یس و دین نبرد در لندن، پار یا هک بل گیرد  میصورت ن 
ن روبـرو هسـتند     یادین سؤال بن  یا  با یی اروپا یکشورهاشتر  یامروزه ب . خواهد داد 

ننـد  ک ادغام   ی اجتماع ی اصل یها انی مسلمان خود را در جر     یها تیه چگونه اقل  ک



 139     الملل پلیتیک و مذهب در نظام بین ژئو     _________________________________

  بـا یی اروپـا یها دولتنون کتا (Pauly, 2004). دیایوجود ن نده بهیآ  دریه بحرانک
 از آنهـا ماننـد فرانسـه روش         یا  پـاره  .اند  کردهوه برخورد   ین موضـوع به دو ش    یا

ـ    یفرهنگـ  است چنـد  ی چون آلمان، س   ییکشورهادند و   یادغام را برگز   ش ی را در پ
 و  انـد   بودهز ن یآم تیوه موفق ین دو ش  یا  از یک چیرسد ه   ینظر م  ل به کگرفتند اما در    

 مسلمان در   یها تیز با اقل  یآم  تعصب ین رفتارها یها و همچن    یتیهنوز موج نارضا  
  (Hurrel, 2002, P: 185-204). شود میده ی دکشورهان یا

 ی موردعۀمطال

  سپتامبر 11ا پس از یک آمریکتیمذهب و نگرش ژئوپل

ـ ک ا بـاور  یکـ االت متحـده آمر   یا    در ی مذهب یها  ایده  ری تأث نۀدام را یـ سـت ز  ی ن یردن
م بـر   ک حـا  ۀشـ یاند   عنـوان   سم بـه  یوالرکه با س  ک است   یان دراز یها سال   ییایکمرآ
ا و  یکان در آمر  ین جر یا نی ب ی البته شباهت روشن   ؛اند  است و مذهب خو گرفته    یس

. ا و سـوئد وجـود دارد      یـ تالیا    مانند آلمان،  ییکشورها در   یی اروپا یاسیاحزاب س 
  هنجارهـا، باورهـا و     یاثرگـذار ت  یح داده شود اهم   ین راستا توض  ید در ا  یآنچه با 
. استیک آمریاست خارجی سۀمداران عرص استی سیکتی نگرش ژئوپل برها ارزش

ها نسـبت    گذارد و نگرش    یاست اثر م  ی هنجارها بر افق س    یه دگرگون ک ای  گونه به
ن یـ ا ز در یـ  ن شـدن   جهانی روند   یها  ویژگی .شود  می دگرگون   الملل  بینبه روابط   

  (Jones- Correa, 2001, P: 751-770). تنه اثرگذار اسیزم
گاه خود را در    یار پا ک  محافظه یها ه پروتستان که است   هش از سه د   ینون ب کا
 بـه   یـک نـون نزد  کا ه هـم  کـ  ای  گونـه  بـه ؛  اند  شدت گسترش داده   ا به یک آمر ۀجامع
 1980 و 1970 یهـا  دهـه تنها در . دهند میل کیا را تشیکت آمریچهارم جمع یک

 یسـاها یلک کـه   درحـالی رفتنـد   یون عضـو تـازه پذ     یـ لیم 6ا  یک آمر یلی انج یساهایلک
 یهـا  تستانوان پر یدر م . فر را از دست دادند     ن 22600000ش از   یبرال ب ی ل یتستانوپر

گران رو بـه رشـد      یاز د  شیدانند ب   یاستال م که خود را پنت   ک ییها لکار، تش ک محافظه
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ن یشـتر یز ب یـ ا ن یکـ ر آم یرون از مرزها  ی در ب  یتستانوت پر یحیغ مس ی و در تبل   اند  بوده
قـا  ینـون در آفر کا نان هـم یا . (Hollenweger, 2004, P: 120-137)اند داشتهت را یموفق
 (Mejer, 1998). شـوند  مـی  شمرده روان تازهی جذب پیب اسالم براین رقیتر یاصل
ان و پوسـت  سـیاه  ،دسـت  یپوسـتان تهـ   دیان سفیسم ابتدا در میاستالکا پنتیکآمر در

نون طبقات  کافت اما ا  یتر گسترش    یرامونیتر و پ   فی ضع یها گروه یعنیمهاجران  
  . شده استین روند سپریش همیب و مکدر اروپا هم . گیرد میز دربر ی را نیانیم

 ۀنـ یتـر زم   درآمد مک یها  هیان ال ی جهان سوم در م    یکشورهاسم در   یاستالکپنت
ختـه  ی آم هم دری   قوم یها  سیاستا سخت با    یدر آس ؛  افته است یغ  ی تبل ی برا یبهتر
ط ین در مح  ی الت یایکاما در آمر  . است  ی قوم یها تی اقل یشتر مورد توجه برخ   یو ب 
 ی قوم یها  سیاست با   یوند مشخص ی دارد و پ   فعّالیت یکیاتولکدست   یکش  یمابک
ن گسـترش   ی التـ  یایکـ ژه در آمر  یـ و  گـران چـپ، بـه      لیـ  تحل یبرخـ . افته است ین  

 در  یستی اونجل یها نا پروتست یها   گونه ۀ هم یلکطور    زم و به  یاستالکافزون پنت  روز
آنـان معتقدنـد در     . ننـد یب  یا مـ  یکـ  آمر ی جهان یـوند با هژمون  یجهان سوم را در پ    

 اسـت   یی از ابزارهـا   ی بخش یستیت اونجل یحی، مس ینونک یاستعمار  -ط پسا یشرا
 ,Woodbury). گیرد میار ک  بر جهان بهی و فرهنگی اقتصادۀ سلطیا برایکه آمرک

1998, P: 25-56)  
 یهـا   ه در چهـارچوب برنامـه     کـ  ییهـا   ستیاستالک پنت یغاتی تبل یها  برنامه

 اسـت و   ی، سخت دست راست   یاسید س یاز د  شود  میدامنه پخش    ر پُ یونیزیتلو
ا و  یکـ ا در جهـان در برابـر دشـمنان آمر         یکـ  آمر یاربرد زور از سـو    کبان  یپشت
 یـی راگ هـزاره  -شـا یه در قالـب پ کـ شـان  یا  ییگرا در موعود باشد یت میحیمس

شـر   و ریـ  خ ییدن نبرد نهـا   یرس  دربارۀ فرا  یلی انج یها  ییشگویمطرح است، پ  
 کننـد   مـی اربرد زور در برابر دشمنان دفاع       کارا از   کآنان آش . ار دارد یت بس یاهم

(Robbins, 2004, P: 117-43).  
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 ی رو بـه گسـترش، در برخـ        یحی از مذاهب مس   یکیعنوان    سم به یاستالکپنت
ت را داشـته    یـ ن موفق یشترین ب ی الت یایکقا و آمر  ی، آفر یق شر یایژه آس یو  مناطق به 

 .بـوده اسـت  ن اقبـال روبـرو   یمتـر کان مسلمانان با یانه در میاما در خاورم است

(Freston, 2004, P:21-41)ت را یـ ن موفقیشتری نخست بۀها در وهل ستیاستالکنت پ
 یایکـ  در آمر  رفتـه چـه     اما رفته  اند  داشتهتر    و محروم  ای  حاشیه یها  گروهان  یدر م 
ز جذب  ی را ن  یانی و طبقات م   ها  گروهگر مناطق جهان،    ی و اروپا و چه در د      یشمال
  (MC Gaw, 1990, P: 284-302). اند کرده

 یاسـت خـارج   یگر گـروه اثرگـذار در تحـول س        یوالر د کاران س ک نومحافظه
 مـوارد بـا     یارینـان در بسـ    یا .نـد یآ  یشمار مـ   سپتامبر به  11 ژه پس از  یو  ا به یکآمر
تـاب خـود    ک در   ونیناتول ل آ.  هستند ک وجوه اشترا  ی دارا یاران مذهب ک محافظه ون

ن یای  وندهایتر شدن پ    سبب ژرف  یالدیم 90ۀ  ه در ده  کبه پنج عامل اشاره دارد      
 .دو گروه شده است

ن بودن رونـد    یآفر ش احساس خطر  یدایپ. 2؛  یحید مس یمحدود شدن عقا  . 1
خواست . 4؛ ی در برابر نفوذ خارجیستادگیای نده برا یاق فزا یاشت. 3؛  شدن  جهانی

ـن ک استفاده از هـر ابـزار مم     ی برا یآمادگ .5 ،یخی تار ییبازگشت به دوران طال   
 و  یاران مـذهب  کـ  محافظـه   نو یبستگ  هم.  مطلوب یاسیدن به اهداف س   ی رس یبـرا
سـپتامبر را    11 یدادهایـ ه هر دو گـروه رو     کشتر شد   ی ب یا زمان یکوالر در آمر  کس

 (Halper and Clarke, 2004). دانستند دار شهیر و شر  و  ریجنگ خ
است ی ر ی برا ی مذهب یاران دست راست  ک محافظه نامزد برتر نو   پات رابرتسون 

ی رکـ  ف یهـا  شـباهت . ستی ن »طلب مذهب صلح  «یکاسالم   ردک، ادعا   یجمهور
اران کـ  افت، نومحافظـه  یش  یپتامبر افزا  س 11اران پس از    ک ن دو گروه از محافظه    یا
 از بـرداری  بهـره بـا   وت آبـرام یـ ال و پـرل  چـارد یر ،تزیووفل ولپ  مانندیا جستهبر

اصـطالح    بـه  یهـا  میجاد رژ یای  دند در راستا  یوشک بوش ۀنیابکت خود در    یموقع
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د یـ از د. ر بگذارند یانه تأث ی خاورم یاسی س ۀانه بر نقش  ی خاورم ۀ در منطق  یکراتکودم
 یانه در راستا  یتخابات در خاورم   و برآمده از ان    یکراتکو دم یها میآنان حضور رژ  

  .(Lieven, 2004, P: 174-180) . ا خواهد بودیکآمر ملّی شتر منافعین هرچه بیتأم
 خـود  یـک تی در نگـرش ژئوپل بـوش سپتامبر دولت    11 پس از  شد  میتصور  

ــارج یس ــت خ ــه یاس ــی چندجانب ــگرای ــش گی را در پ ــ ی ــا چن ــد و یرد ام ن نش
 .افـت ی واشنگتن ادامه    یاست خارج یر س م د کعنوان نگرش حا     به ییگرا جانبه یک
مالحظـات   ه هم از  ک شده بود    یدقت طراح   به یتی جنگ با عراق مأمور    اندازی  راه
ه یـ  ما یان دست راسـت   یحی مس یات مذهب یاران و هم جزم   ک والر محافظه کن س ینو
 یارانکـ  پخـت نومحافظـه    ز دسـت  یـ ش از هر چ   یش و پ  یاست ب ین س یا .گرفت  یم

  (Frum, 2003). دبو دوارل رک و زیپل ولفوتچون 
 جهان ین امپراطوری بزرگتری، زمانی اسالمی، امپراطوریکتیدگاه ژئوپلیاز د

ر یـ ه ز کـ نیا  از مسـلمانان از ضـعف خـود و از          یاری بس هرفته و امروز    یشمار م  به
هرگز  رو  ازاین. برند  ی رنج م  ،کنند  می یزندگ   یاسالم ری غ یها  و نفوذ قدرت   هسلط

 مصـمم   بـوش  یرهبـر  ا بـه  یکاما آمر . ا رهبر جهان باشد   یکه آمر کرفت  ینخواهند پذ 
 ترجمـان آن    . جهان حضور داشته باشد    یها دانیب در م  یرق ی ب یرویعنوان ن   است به 

 (Halper and Clarke, 2004, P: 206) . ا در عراق استیک آمرییز قدرت نهاین
 مـؤثر در نگـرش      یریـ عنـوان متغ    سپتامبر مذهب بـه    11 یپس از رخدادها  

ه کـ ن موضـوع بـود     یـ ا دادها حاصـل  یـ ن رو یـ ا .ا مطـرح شـد    یکـ  آمر یکتیژئوپل
 یان دست راسـت   یحیافتند و از طرف مس    ی یاسیسۀ  اران سرانجام سلط  ک محافظه نو
ز بـه   یـ  ن بـوش  یدگاه مذهب یدعالوه    به.  قرار گرفتند  یبانیت و پشت  یز مورد حما  ین

اسـت  ی از س  ییایکـ اران آمر کـ  محافظه واقع نو  در. دل ش ین نگرش تبد  یا  از یبخش
 فرموله و اجرا شـده      گانیرونالد ر ش توسط   یه در دو دهه پ    کشور  کن  یای  خارج
 1980ۀ  در دهـ  .  اجـرا نمودنـد    یدیـ بسـتر جد    و هنیزم را در   و آن  یوبر   غبار ،بود
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ـ گانیر ـ  ارانک  نومحافظهۀقهرمان برجست ا و یکـ ـت و ثبــات آمر یرد امنک اعالم  
 یبـه رهبـر   » سـم یمونک یوالیـ ه «یسـو  از   یل جـد  کش  آن به  یمانان غرب یپ هـم

 کرشـتاب در بلـو     و پُ  ی و ناگهان  ی ساختار یها  دگرگونی شود  مید  ی تهد یشورو
اران ترجمـان   ک دگاه محافظه یاز د ه  م ه 90 ۀل ده ی و اوا  1980ۀ  ان ده یشرق در پا  

 یروزیـ ر پی تفسـ  زمـان نیـ ا از. (Smith, 2000) بـوده اسـت  ن نگرش یا تیموفق
سم نبود  یمونکسم در برابر    یبرالی ل یروزی پ یمعنا  به یدگسا ا در جنگ سرد به    یکآمر
 دسـتیابی ت و باز شـدن راه       ی معنو یروزی پ یعنیتر    گسترده یا  هدیپدل  کش  بهه  کبل

 (Rhodes, 2004, pp: 123-124).  شمرده شدی متعالیها ارزش و یبه اهداف انسان
گ چه در دوران جن   . ار روشن است  ین نگرش بس  ی در ا  ی مذهب ینقش باورها 

ه کـ  مالحظـه نمـود      تـوان   مـی سپتامبر   11 سم پس از  یسرد و چه در جنگ با ترور      
شـر گرفتـار     ر و یـ ن خ ی ب ی معنو یا در نبرد  یک، آمر  بوش وگان  یردگاه  ی د باچطور  

  بـود؛  ـ  سـابق یشـورو ــ   والرکم سـ یـ  رژیـک طان یش 1980ۀ ر دهد. آمده است
و طلـب    خشـونت اصـطالح اسـالم      طان به یش 2001 سپتامبر 11 پس از    که  درحالی

بـرال  یژه ل یو   به ی غرب یها  ارزشان برداشتن   ی از م  ی و در پ   ی مذهب یها هزی انگ یدارا
ر یخ یروزیپ« ی بارها از تالش برابوشر سخنان  د.  و حقوق بشر است    یراسکدمو
 غرب در جنگ سرد را      یروزیل پ یه دال ی ک  هنگام یو. تخبر داده شده اس   » شر بر

 ،سم رخ داده اسـت    یترور  بر یروزی مشابه پ  یرونده چگونه در    کنیا  و کند  میارائه  
 خـود مـرتبط   ی شخصـ یه آن را بـا باورهـا  کـ  ییها  ویژگی و   یبر شجاعت اخالق  

 خـود در    یدر سـخنران   2001 ی در مـاه مـ     ی نمونه و  یراب. ورزد  ید م کی تأ کند  می
 سـرنگون شـده    پاپ ژان پل دوم    یدگاه اخالق یسبب د  سم به یمونکه  کورشو گفت   

اظهـار  ه برگشـت و  یـ ن نظری سال در پراگ به همیکپس از  .(Bush, 2001) است
ها  یدیان و تبعی زندان یدگاه اخالق ی شجاعت و د   یزک و مر  ی شرق یاروپاداشت در   

  (Bush, 2002).  استبداد شده استیسان سبب فروپاشینو شنامهیشان و نمایشکو 
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  گیری نتیجه
ف یـ  هستند و ط   یؤثرگر م ی هنوز باز  کشورها - ملت یکتی ژئوپل ۀامروزه در عرص  

گران ین حـال بـاز  ی اما در همـ دهند می جهات گسترش یاریاقتدار خود را در بس 
 خود را در اطـراف و       یها  تی صالح یدولت ری و هم غ   ی دولت ۀ هم در عرص   یمذهب

عنـوان    گران بـه  ین بـاز  یـ ا ن الزم است بـه    ی بنابرا ؛دهند  میناف جهان گسترش    کا
ر ییـ  را تغ  الملـل   بـین  و روابط    یکتیژئوپل ۀه حوز ک را   ی دولت و تحوالت   یها  بدیل
ـ   مـی مـذهب   . ، توجه نمـود   دهند  می  یه بـرا  کـ  موتـور محر   یـک عنـوان      بـه  دتوان
 .ندک عمل ی و جهانای منطقه  ملّی، مختلف در سطوحیها ییگرا هم

نـده در   کل پرا ک متعدد به شـ    یکشورها از مذاهب مختلف در درون       یاریبس
 یـک ل  کی تشـ  ی از آنـان بـرا     یاری مختلـف وجـود دارنـد و بسـ         یها  ملت ۀدیعق

 از  یاریر بسـ  د. پروراننـد   ی را در سر م    ی بزرگ یاهای رو ی قدرتمند فراملّ  ۀمجموع
 مذهب  ،ون وجود دارد  یزاسیت و مدرن  یت، مشروع ی هو یها  ه بحران ک ییکشورها

 یفـا یا ت بحـران بـه   یری مـد  یا تالش برا  ید بحران   یز به انواع گوناگون در تشد     ین
شـتر  یب ملّی   ۀ در عرص  ی مذهب یها تکد توجه داشت حر   ی با البته. پردازد  ینقش م 
 .بر دولت ی در برابر نظام مبتنیا آن دولت است و نه چالشین یا  در برابریچالش

 همـواره وجـود   ی مـذهب یهـا   دولت ماننـد جنـبش  ی از رقبا یاریگرچه بس 
 دولـت و بـا توجـه بـه          ۀ مداخله در حوز   ی آنان برا  ۀشد تی اما توان تقو   اند  داشته

زه و هم ی هم انگها  گروهن  یا ن قلمرو، به  یا  در ینونکالت  ک از مش  یاریت بس یاهم
عمـال اقتـدار مـؤثر    ت دولـت را در اِ  یـ شتر از گذشـته قابل    ی داده است تا ب    ییتوانا
حـال   ه بحران اقتـدار در    کن استدالل شده    ین روند چن  یا ۀیپا بر. دشنکچالش ب  به

 شـهروندانش از    یحفـظ وفـادار    ی خود را برا   یی است و دولت توانا    گیری  شکل
 فراملّـی  یهـا  ن جنـبش  یـ ا ریتحت تـأث  ی  آرام ه شهروندان به  کنیا  و دهد  میدست  
 .رندیگ ی قرار میا اجتماعی ی اقتصادیمذهب
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 انـد  شـده  مذهب متـأثر    یگری باز از کشورها -ت  ا مل ی از مناطق دن   یاریدر بس 
ز دچـار   یـ  آنهـا ن   یاسـ ی قـدرت س   یینترل اجرا کن راستا نوع اقتدار و نوع       یا ه در ک

 نقـش مـذهب در نظـام        ۀنـد یتوجه به رشـد فزا     با.  و تحول خواهد شد    یدگرگون
ـ ا  بـه  یکتی ژئوپل یها  تر عرصه  ل ثمربخش یل به تحل  ی ن ی الزم است برا   الملل  بین ن ی
 یای توجه شود و از زوا     الملل  بین مؤثر در روابط     یها انونک از   یکیعنوان    ده به یپد

  .مورد مطالعه قرار دادرا  متقابل آن یها گذاریریأثها و ت یریپذ ریگوناگون تأث
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