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 .1مقدمه
تیلحل رابطة محان دین و سحاس همواره یکی ا مؤبفههای اثرگ ار در ساختار تصمح،گحتری
و تصمح،سا ی کنشگران در عرصههای منطدهای و بحنابمللی بوده اس میم جمشتح ی
در کتاب جنبش راس مسحیی و سحاس خارجی آمریکا تالش کرده ب،شی ا ایتن مستئله
را درتابب یک مص اق مش ،در عرصة سحاس خارجی آمریکا تیلحتل و بررستی کنت
جمشح ی در کتاب زاضر تالش داشته اس تا خألهای پژوهشتی در محنتة فتوقابت کر را
تاز امکان مرتفع سا د چاپ او این کتاب را انتشارال پژوهشک ة مطابعتال راهبتردی در
سا  1394بهانجام رسح ه اس کتاب زاضر شامل  314صفیه اس که در سه ب،ش ارا ته
ش ه اس ب،ش او در  16صفیه با عنوان «مرور ادبحال موجود» به مدوبة جنتبش راست
مسحیی و سحاس در آمریکا در دو مدوبة سحاس داخلتی و سحاست ختارجی متیپتردا د
ب،ش دوم کتاب با عنوان «جنبش راس مسحییم مؤبفهها و ندشآفرینی در عرصة سحاست
ایاالل متی ة آمریکا» در  98صفیه به مدوبة نهض راس مسحییم تاری،چه و مؤبفتههتای
آنم و سحاس خارجی راس مسحیی پرداخته اس ب،تش ستوم و پایتانی کتتاب در 160
صفیه با عنوان «تأثحر جنبش راس مسحیی بر استراتژی کالن دوب بوش» بته موضتوعاتی
ه،چون معنایابی یا ده سپتامبر در چهتارچوب سحاست ختارجی راست مستحییم مبتار ة
تهرآمحز با تروریس،م گسترش اجبارآمحز دموکراسی و یکجانبهگراییم و عت م پتایبنت ی بته
ابزامال سا مانها و معاه ال بحنابمللی اختصاص یافته اس
اواخر دهة  1970و اوایل دهة  1980م ورود ه منت و ستا ماندهتیشت ة دیتن را در
عرصة سحاس و جامعة آمریکا شاه ی ،انجحلیها یا همان جنبش راس مسحیی مهت،تترین
تجلی ورود و اثرگ اری مش ،دین در سحاس داخلی و خارجی آمریکاس این جنتبش
همواره بهمنزبة یک اهترم و البتی نفتود تت رلمنت در معتادالل مهت ،سحاستیم اتتصتادیم
اجتماعیم فرهنییم و اثرگ ار بوده است ندتش انکارناپت یر جنتبش راست مستحیی در
فراین های انت،اباتی کنیره و ریاس جمهوریم موضعگحریها و تعححن جه سحاست هتای
آمریکا درتبا مسا ل زساس بحنابمللیم و اثرگ اری در مسا ل و دستور کارهای سحاست و
فرهنگ و اتتصاد داخلی ا جمله موضوعاتی اس که تعححنکنن گی جنتبش راست مستحیی
بر معادالل داخلی و بحنابمللی ایاالل متی ه را بحشا پحش نمایان میستا د انت،تاب بتوش
پسر بهمثابة ر حس جمهور ایاالل متی ه ( 2000م) را میتوان بتهمنزبتة مهت،تترین شتاخ
اثرگ ار جنبش راس مسحیی در سحاس های ایاالل متیت ه برشتمرد؛ عمت ة تتالشهتای
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راس مسحیی دربرگحرن ة ساماندهی معادالل سحاسی داخلتی و ختارجی درجهت ایجتاد
ه،سویی با ار شها و اعتدادهتای متوردنظر ختود است ایتن جنتبش بتا داشتتن نیرشتی
ای وبوژیک و درعحنزا ت رلمیورم تا ل به بزوم بستط ار شهتای آمریکتایی در جهتان
(ملیگرایی یکجانبهم هت ای انجحلتی جهتانم میافظتهکتاری اجتمتاعیم و پتحشگتویی) و
بهخصوص خاورمحانه بهمنزبة منبع اصلی ته ی اس و بنحان اصتلی ب نتة اجتمتاعی زتامی
استراتژی تهاجمی در داخل ایاالل متی ه را شتکل متیدهت کته در دورة پتس ا زتواد
یا ده سپتامبر بهصورل ج ی مطرح ش آنچته بتهمنزبتة مازصتل پتژوهش مت کور ارا ته
میشود این اس که ا مان وتوع زواد یتا ده ستپتامبرم راست مستحیی فرصت هتای
بحشتری ا گ شته برای اثرگ اری در سحاس خارجی آمریکا داشته اس و اساستا کتارآیی
و ندشآفرینی راس مسحیی در مدام «زمای » و نته «شتکلدهنت ه» بته سحاست ختارجی
آمریکا در دورة بوش تبلور یافته اس در تمامی زتو ههتای موردتوجته راست مستحییم
دوب بوش ه ،دارای دستور کار عموما ه،راستایی با این جریان بوده اس درواتع راست
مسحیی بحش ا آنکه دوب بوش را «ه ای » کن آن را تش ی کرده است ؛ اببتته مدتا عی
که جنبش خواستار تغححر سحاس یا تش ی سحاس م مثل ندشة راه خاورمحانهم یا برختورد بتا
جهان اسالم یا برنامة هستهای ایران بوده اس م اصطکاک و تتنش پ یت آمت ه است کتتاب
زاضر ا جمله آثار جامع چاپش ه در ایران دربارة رابطة دین و سحاس در آمریکاست کته
به یکسری ندای میتوایی و شکلی آن در اینجا اشاره میشود اثتر زاضتر در دو مدوبتة
نداق تول (شکلی و میتوایی) و کاستیها (شکلی و میتوایی) ند و ار یابی میشود

 .2بررسی امتیازات و نقاط قوت

1.2نقاطقوتشکلي 
ا جمله نداق تول شکلی اثر زاضر تبححن مش ،اه ا پژوهش اس که درتابب هت
اصلی و اه ا فرعی نویسن ه بهخوبی به آنها اشاره کترده است مد متة اثتر ا جامعحت
مطلوبی برخوردار اس شرح مسئلهم بحان ضرورلهام اهت ا م ادبحتالم روش پتژوهشم و
جنبههای نوآوری بهمثابة یک ساختار مناسب مد مه ا سوی نویسن ه موردتوجه بتوده است
ندطة مثب دییر اثر زاضر در زو ة شکلی توجه نویسن ه به جمعبن یهای پایان هر فصتل
اس که ا کحفح مطلوبی برخوردار اس ه،چنحن متن کتتاب روان است و ا ستادگی و
روایی خوبی برخوردار اس کحفح نوشتار زاضر ه ،معدو و منطدی اس و تدریبتا ایتراد
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و ند خاصی در این زو ه بهچش ،نمیخورد زرو نیاری و صفیهآرایی ه ،در ستط
مطلوبی اس م وریکه ظاهر و شکل متن را در وضعحتی ای هآ زفظ کرده اس

2.2نقاطقوتمحتوایي 
اگرچه در ب،شهایی ا این مدابه ند میتوایی اثر ه ،انجام خواه ش م این ند مؤبفتههتا و
شاخ های مطلوب و مثب آن را یرسؤا ن،واه برد کتتاب زاضتر بتهبیتا ستاختار
معنایی و میتوایی ا جمله آثاری اس که دارای نوآوری اس ؛ بهویژه آنکه نویسن ه به ایتن
مدوبه بهصورل یک مص اق مش ،دربارة سحاس خارجی ایتاالل متیت ه اشتاره کترده
اس اثر زاضر ا ابت ا تا پایان یک ساختار منسج ،و منطدی دارد که سؤا و هت اصتلی
را پیگحری میکن (اگرچه رح یک چهارچوب نظری مناسب میتوانس بر جامعح ایتن
انسجام بحفزای )؛ بهرهگحری نویسن ة اثر ا منابع معتبر و ج ی ا جملته دییتر شتاخ هتای
مثب در زو ة میتوایی میسوب میشود دربارة هماهنیی مطابب اثر با مبانی ه ،جامعحت
و مطلوبح ال م دی ه میشود نویسن ة اثتر بتهگونتهای منطدتی و مشت ،ا اصتطالزال
ت،صصی استفاده کرده اس نکتة تابلدکر دییر دربارة شتاخ هتای مثبت میتتوایی اثتر
زاضر جاییاه این اثر در زو ههای آمو شی و پژوهشی برای دانشجویان و میددتان عرصتة
عل ،سحاس اس

 .3بررسی کاستیهای اثر

کاستيهايشکلي 

1.3
عالوهبر نکال تول شکلی کتاب که پحشتر بحان ش م کاستیهای شکلی اثر زاضتر بته ایتن
شرح اس  :فهرس مطابب کتاب (در تسم هایی ا آن) انسجام و ارتباق معنتایی مناستبی
ن ارد باتوجهبه اینکه این اثر در سه ب،ش تهحه ش ه اس م اختصاص یک ب،ش بته مبیت
مرور ادبحال موجود آن ه ،ز ود  15صفیه ا جمله اشتکاالل شتکلی ایتن اثتر میستوب
میشود عالوهبراینم در تحتر ب،ش او کتاب بته ندتشآفرینتی جنتبش راست مستحیی در
عرصة سحاس آمریکا اشاره ش ه اس (مدوبهای که عمت تا سحاست داخلتی آمریکتا را بته
دهن متبادر میکن ) که درواتع میتوای کتاب دربرگحرنت ة تیلحتل سحاست ختارجی است
بهتر اس متن با تحتر منطبق شود در فصل چهارم ا ب،تش ستوم کتتابم تحتتری بتا عنتوان
یکجانبهگرایی و ع م پایبن ی به ابزامال سا مانها و معاهت ال بتحنابمللتی آمت ه است
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نویسن ه در این ب،ش ا مصادیق و شاخ های عحنی بترای اثبتال و تیلحتل بیت ختود
استفاده نکرده و چهارچوب بی عم تا ماهحتی توصتحفی پحت ا کترده است دربتارة مدوبتة
بهرهگحری اثر زاضر ا ج و م نمودارم و تصویرم بهمنظور بهحنتهستا ی مطابتبم اثتر زاضتر
وضعح مناسبی ن ارد و تدریبا ا هحچک ام ا شاخ های پحشگفتته بترای تبحتحن و تیلحتل
مباز استفاده نکرده اس دربارة ساختار و سا ماندهی بای ادعتان کترد کته جمتعبنت ی
نهایی بحان ش هم اما کامال پحام میتوای اثر را منتشر نساخته است ؛ هت،چنتحن در ایتن ب،تش
مدوبة ارا ة پحشنهادال موردتوجه ترار نیرفته اس درنهای بای بته ایتن نکتته هت ،اشتاره
کرد که رح روی جل کتاب دربرگحرن ة ندش جنبش راس مسحیی در سحاست ختارجی
آمریکا نحس م بلکه ارتبا ی منطدی با سحاس داخلی در آمریکتا و جنتبش راست مستحیی
دارد درادامهم در اثر زاضر اشکاالتی درتابب واژگان و عبارال نادرس تابلمشتاه ه است
که در ج و دیل آم ه اس :
جدول.1اشکاالتيدرقالبواژگانوعباراتنادرست 
نشاني 

نادرست 

درست 

صفیة 33م مد مة ب،ش دومم خط 13

به به

به

صفیة 67م بن ب

نارضاتی

نارضایتی

صفیة 71م بن جم خط 20

عضو گحری

عضوگحری

صفیة 73م بن جم خط 1

غحر تابل

غحرتابل

صفیة 78م بن 1م خط 2

پر نوسان

پرنوسان

صفیة 98م خط 18

خوددارای

خود دارای

صفیة 100م بن ابفم خط 10

مسلوی

مساوی

صفیة 112م بن 1م خط 4

ده

دهه

ماموی

ماموری

صفیة 133م ب،ش سومم خط 9
صفیة 138م بن 1م خط 10

یاد بود

یادبود

صفیة 165م بن بم خط 15

توجحه

توجه

صفیة 288م جمعبن یم خط 14

اساسا همواره

اساسا یا همواره

صفیة 291م جمعبن یم خط 18

آرمانها

آرمانهای

کاستيهايمحتوایي 

2.3
باوجوداینکه کتاب زاضر ا شاخ ها و ویژگیهای مثب تابلتتوجهی برختوردار است م
اما نکاتی درتابب ندای یا پحشنهادال دربارة کتاب زاضر جای رح دارد با این ه کته
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در چاپهای بع ی یا انتشار آثار بع ی موردتوجه ترار گحرد عم ة مباز تابلدکر در ایتن
محنه دربارة میتوای کتاب زاضر اس که درتابب میورهای دیل ارا ه میشود:
ـ

اوبحن نکتهای که درتابتب یتک کاستتی میتتوایی زتا ز اهمحت است فدت ان یتک
چهارچوب نظری مناسب برای تبححن مباز و متغحرهتای اصتلی اثتر زاضتر است
وجود یک چهارچوب نظری مناسب ه ،رابطتة بتحن متغحرهتای اصتلی را بتهختوبی
تیلحل و تبححن میکن و ه ،اینکه یک ساختار منسج ،و منطدی در نوشتتار متوردنظر
ایجاد میکن بهگفتة وابتز« :نظریههتا تتوانحنی را کته مشت ،کننت ة ارتبا تال محتان
پ ی ههاس توضح میدهن » (توام )4 :1384؛ در کتاب زاضر باتوجتهبته عنتوان آن
یعنی تأثحر انیارههام ساختار م هبیم و ای وبوژی در سحاس خارجی ایاالل متیت هم
نویسن ه میتوانس ا رهیاف سا هانیاری بهره گحرد سا هانیاران بر این باورنت کته
سحاس و روابط بحنابملل به ور اجتماعی برساخته ش ه اس و این بت ین معناست
که چیونه فکرکردن و صیب کردن اجتماعتال انستانی (فتردی) دربتارة جهتان بته
سحاس و روابط بحنابملل شکل میده ( )Wendt 1992نظریههای تکوینی بتهشتکل
فزاین های ندش برجستهای در مطابعة روابط بحنابملل داشتهان و اهمحت موضتوعال
موردبررسی م لهاس که پ یرفته ش ه اس بتهگفتتة هت بی بتو م تمتام مبازت
سحاس بحنابملل مبتنیبر پحشفرضهای نظریان که بایت آنهتا را موردادعتان تترار
دهح ،و بررسی کنح( ،برچحل و دییران )17 :1392؛

ـ

بتتا مشتتاه ة ستتا ماندهتتی کتتتاب زاضتتر (فهرس ت مطابتتب) بتتهنظتتر متتیرس ت
نویسن ه میتوانس ز اتل یتک فصتل ا ب،تشهتای کتتاب را بته موضتوع رفتتار
سحاس خارجی آمریکام ابعاد و مؤبفههای مؤثر بر آن اختصاص دهت بحعتی است
جنبش راس مسحیی بهمنزبة یکی ا عوامل مه ،اثرگ ار در سحاس خارجی آمریکتا
میسوب میشود و اببته این اثرگ اری در ادوار م،تلف ا ش ل و ضعف برختوردار
بوده اس مبانی و اصو کلحال سحاس خارجی آمریکا چهتارچوب مطلتوبی بترای
تبححن اثرگ اری جنبش راس مسحیی در سحاس ختارجی و استتراتژی ایتن کشتور
اس البیآیپکم جنبش راس مسحییم دموکرالهام نومیافظتهکتارانم و ا جملته
عوامل مؤثر در سحاست ختارجی ایتاالل متیت هانت (عزیزختانی  )1388نویستن ه
میتوانس ا تبل همة شاخ های م کور جنبش راس مسحیی را بتهمنزبتة مرکتز
ثدل این تیدحق در بطن کلحال سحاس خارجی ایاالل متی ه و ابزارها و مؤبفتههتای
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مؤثر در آن بررسی کن مراجعه به کتاب آمریکتای پتس ا یتا ده ستپتامبر؛ سحاست
داخلی و خارجی (بهواسطة ارتباق معنایی با موضوع) کته درتابتب مجموعتهمدتاالل
میمود یزدانفام در پژوهشک ة مطابعال راهبردی جمعآوری کترده است ب،شتی ا
پاسخ و ند موردنظر را پوشش خواه داد (یتزدانفتام  )1384میورهتا و ابزارهتای
موردنظر میتوانس بنا به مدطع مانی دوران رؤستای جمهتور آمریکتا فرا ونشتحب
داشتتته باش ت و ارا تة م،تصتتری ا دوران ریاس ت جمهتتوری چن ت دورة اخحتتر (ا
دموکرالها و جمهوریخواهان) میتوانس به یک جمعبنت ی ا ستوی نویستن ه در
پایان مباز این فصل منجر شود و نیاهی یربنایی و چهارچوبمنت را بترای ورود
به فصل بع ی در اختحار او ترار ده ؛
ـ

باتوجتتهبتته عنتتوان اثتتر زاضتتر کتته «جنتتبش راست مستتحیی و سحاست ختتارجی
آمریکا» اس م اگرچه به چهارچوب تیلحلی بهگونهای مشت ،اشتاره شت ه است م
نیاهی تیلحلی ت تاری،ی به مناسبال دین و سحاس در آمریکتا متیتوانت پایتههتای
بی اثر زاضر را برای خوانن ه بهتر تبححن کن باتوجهبه اینکه ب،ش تابلتتوجهی ا
مطابب اثر زاضر دربرگحرن ة نیاه سحاس م اران و ادوار م،تلف ریاست جمهتوری
به مدوبة م هب یا اثرگ اری راس مسحیی در رویکرد سحاس م اران است م کتتاب
زاضر میتوانس ستا ماندهتی مشت ،تتری ا مبازت ارا ته کنت ایتن بیت
میتوانس ا سوی نویسن ه بهصورل یک فصل در ب،ش دوم کتتاب و فصتل ستوم
آن ترار بیحرد بر این اساسم ا ب،ش سوم به بعت کته اثتر زاضتر بته زادثتة یتا ده
سپتامبر و سحاس های بوش میپردا د تیلحل مناسبال دین و سحاس میتوان تبحتحن
بهتری ا مطابب ارا ه کن ؛

ـ

نکتهای که دربارة ب،ش او کتابم یعنی مرور ادبحال موجودم در صتفیة  19گفتنتی
اس این اس که نویسن ه در بررسی محزان اثرگت اری راست مستحیی در سحاست
آمریکا سه دسته ا دی گاهها را ه،راه با آثاری در این محنه دکر کترده است کته هتر
دسته نیرش و تعبحر متفاوتی ا نیوة محزان اثرگ اری راس مسحیی در سحاس هتای
داخلی آمریکا ارا ه کترده است ؛ مستئله ایتنجاست کته دربتحن سته جهت گحتری
موردبی ت م متترور ادبحتتال ب،تتش ن،س ت (موفدح ت جنتتبش راس ت مستتحیی در
جه دهی به سحاس های داخلی در آمریکا) غنیتر است و آثتار بتحشتتری را هت،
ار یابی کرده اس م اما در ب،ش دییر یعنی ع م موفدح سحاس های جنبش راست
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مسحیی فدط به یک منبع اشاره ش ه اس این موضوع ا آنجا تابلتأمتل است کته
ادبحال برشمرده در این ب،ش اوالم درجه موضوع اصلی کتاب یعنی تتأثحر جنتبش
راس مسحیی در سحاس خارجی آمریکا نحس م بلکته فدتط ب،شتی ا موضتوع و
رساب اصلی کتاب زاضر را تشکحل میده ؛ ثانحام بتهنظتر نمتیرست در دورههتای
م،تلف سحاس خارجی در ایاالل متی ة آمریکتام ا جملته در مدتا ع متانیای کته
دموکرالها سکاندار دستیاه سحاس ختارجی یتا داخلتی ایتاالل متیت ه بتودهانت م
جنبش راس مسحیی ا موفدح چنت انی برختوردار بتوده باشت (ا جملته در دورة
باراک اوباما) بر این اساسم بهنظر میرس میتوان ا منابعی س،ن گف که بهنتوعی
ه ،ترا با موفدح راس مستحیی در سحاست داخلتی آمریکتا ا عت م موفدحت یتا
اثرگ اری این جنبش در سحاس های داخلی این کشور س،ن گفته باشن ؛
ـ

ب ون تردی فصل دوم ا ب،ش دوم کتاب زاضر با عنوان «سحاس ختارجی راست
مسحیی» در صفیة  97هستة اصلی و مبنایی اثر م کور میسوب میشود نویسن ه بتا
تیلحل یک ساختار مناسب و روشمن و با بهرهگحتری ا یتک چهتارچوب مفهتومی
مناسب و ه،چنحن دو مطابعة موردی (جنگ سترد و جهتانیشت ن) جهت اصتلی و
راهبرد کلی راس مسحیی در دستیاه سحاس خارجی آمریکا را تبحتحن کترده است
این نظ ،ساختاری اگر با یک سا ماندهی میتوایی در جمعبنت ی نهتایی فصتل هت،
آمح،ته شودم بر غنای علمی اثر زاضر میافزای در جمعبن ی نهاییم درابت ا ا چهتار
ار ش موردنظر راس مسحیی صیب بتهمحتان آمت ه است و خواننت ه انتظتار دارد
ه،چون ب نة اصلی فصل زاضر با ادبحاتی ج ی یافتههتای فصتل مت کور را مطابعته
کن م اما جمعبن ی اثر بهنوعی دچار سردرگمی ش ه است بتهنظتر متیرست تبحتحن
م،تصر و جمعبن ی مش،صی ا چهار میور م کور و درنهای میورهتای اساستی
دو مدطع جنگ سرد و جهانیش ن برای پایتان ب،تش فصتل دوم اثتر ا چهتارچوب
علمی بهتری برخوردار خواه بود؛

ـ

در فصل او ا ب،ش سوم کتاب زاضر مدوبتة «تتأثحر جنتبش راست مستحیی بتر
استراتژی کالن دوب بوش» در صفیة  135بررسی شت ه است در تستم مد متة
کتاب ا چهار ار ش پای ار سحاس خارجی راست مستحیی بتا عنتوان ملتیگرایتی
یکجانبهم ه ای انجحلیم میافظهکاری اجتماعیم و پحشگویی در تیلحل ایتن ب،تش
س،ن بهمحان آم ه اس نکتة تابلتوجه در این فصتل اضتافهشت ن مفهتوم «ته یت »
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اس م درزابیکه جزو ار شهای چهارگانه نحس م اما ب،شی ا مطابب این فصل بته
این مدوبه اختصاص یافته اس که بهنظر میرس ضرورتی ن ارد چتون ب،تشهتای
م،تلف این تیلحل در ار شهای چهارگانة م کور تابلتوضح و تبححن اس بتهنظتر
میرس نویسن ة اثر میبایس نیاهی دوباره به مد مة فصتل او ایتن ب،تش داشتته
باش ؛ جاییکه مفهوم ته ی را ه ،جزو چهار ار ش مؤثر در سحاس خارجی راست
مسحیی میسوب کرده اس م امتا درپایتان ایتن مدوبته موردتوجته و تمرکتز نحست
نویسن ه در اثر زاضر و در فصل دوم با عنوان «مبار ة تهرآمحز با تروریست »،ا زادثتة
یا ده سپتامبر بهمثابة ندطه عطفی در سحاس خارجی آمریکا نام میبرد آنچه در ایتن
ب،ش ا کتاب مشاه ه میشود اثرگ اری سحاس های ایاالل متی ه درزتحن و پتس
ا یا ده سپتامبر ا جنبش راس مسحیی اس در اثر م کورم بنا بته موضتوع کتتابم
سحاس خارجی دوب بوش در این مدطتع کتامال متتأثر ا جنتبش راست مستحیی
نشان داده میشود این درزابی اس که ندش و جاییاه سن و عدای میافظتهکتاران
بهمنزبة جبهة سحاسی اثرگ ار در رون های استراتژیک ایاالل متیت ه بتهزاشتحه رفتته
اس بهنظر میرس نویسن ة اثر میتوانت ب،شتی ا فصتل زاضتر را بته تیلحتل و
ار یابی ندش میافظهکاران در رون های سحاست ختارجی ایتاالل متیت ه در مدطتع
م ت کور اختصتتاص ده ت ؛ کمتتااینکتته توجتته بتته مدوب تة فتتوق نتتهتنهتتا بتتهمعنتتای
بیاهمح تلم ادکردن ندش و جاییاه راس مسحیی در سحاس ختارجی آمریکتا در
پسایا ده سپتامبر میسوب ن،واه ش م بلکه به تدوی مبتانی نظتری اثرگت اری ایتن
جنبش در مدطتع متوردنظر یتاری متیرستان (اشتاره بته ایتن نکتته بته ایتن دبحتل
پحشنهاد میشود که برخی معتد ن رحریزی و تبححن چهارچوب سحاست ختارجی
آمریکا در مدطع پس ا یا ده سپتامبر مبتنیبر چحنش راهبترد سحاست هتای آمریکتا در
چهارچوب ر ابحس ،تهاجمی نومیافظهکاران اس )؛
ـ

در فصل دوم ا ب،ش سوم کتاب در صفیة 193م دیل تحتر «رؤسای جمهور آمریکتام
اسرا حل و راس مسحیی»م یکی ا موضوعال مطرحش ه دربرگحرنت ة رابطتة راست
مسحیی و اسرا حل در دورة تبل ا بوش است کته عمت تا بته بررستی دوران ر تحس
جمهوری روناب رییان میپردا د؛ اگرچه این بی بتهبیتا ستاختاری و میتتوایی
بهخوبی بررسی و تیلحل ش ه اس و اببتته دوران رییتان جتزو بهتترین دورانهتای
ندشآفرینی جنبش راس مسحیی در عرصة سحاس داخلی و ختارجی بتوده است م
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اما نویسن ه میتوانس نیاهی هرچن گ را در این مدطع به دوران کلحنتون ه ،داشتته
باش م هرچن ممکن اس این است ال مطرح شتود کته چنت ان شتاه اثرگت اری و
ندشآفرینی راس مسحیی در این مدطع نحستح ،نیتاهی مدایستهای در ایتن محنته و
فرا ونشحب ندشآفرینی راس مسحیی در ادوار م،تلف میتوانت تمرکتز موضتوعی
اثر زاضر را با ارا ة دادههای عحنیتر تدوی کن ؛ اگرچه دربارة دوران کلحنتون فدط بته
دو مدوبة رسوایی جنسی بحل کلحنتون و فشار وی بر مواضتع سحاستی استرا حل اشتاره
ش ه اس که اببته نیاهی تیلحلی و عمحق نحس و فدتط درزت اشتاره بته موضتوع
بررسی ش ه اس ؛
ـ

نکتهای درباب فصل سوم ا ب،ش سوم کتاب زاضر با عنتوان «گستترش اجبتارآمحز
دموکراسی» شایان توجه اس و آن اینکه در صفیة  223دیل این فصل به سه مدوبتة
س،نرانیها و ادبحال گسترش دموکراستیم ابتکارهتای مت هب پایتهم و آ ار مت هبی
بهمنزبة سه ضلع تبححنکنن ه برای تحتر فوق اشاره ش ه اس با مطابعتة ایتن سته تحتتر
آنچه بحشتر به دهن متبادر میشود فراین ی غحرا گسترش اجبارآمحز است و رونت
اجبارآمحز شاخ های متفتاوتی دارد کته بتا مطابعتة میورهتا و مطابتب ایتن فصتل
بهدس نمیآی عنوانهایی ه،چون البیگریم نفود م هبیم تبلحغم و شتای عنتوان
بهتری برای فصل زاضر میسوب شود گسترش اجبارآمحز دموکراستی در تیلحتل و
گفتمان ر ابحس ،تهاجمی بحشتر معنا پح ا میکن جاییکه ش ی ترین زمتالل نظتامی
ه ،توجحهکنن ة گسترش دموکراسی میسوب میشود و عم تا بع ا زتواد یتا ده
سپتامبر تیوبی ج ی در مبانی زدتوتی و سحاستی در سحاست بتحنابملتل میستوب
میشود ()Griffiths 2007؛ اگرچه با مطابعة جامعة آمریکا نتحجته متیشتود کته رونت
تهاجمی و اجبارآمحز دموکراسی ا سوی راس مسحیی در عرصة داخلی شتای نمتود
عحنی بحشتری داشته اس م اما در عرصة سحاس خارجی مبنایی به شت ل و غلظت
داخل ن اشته اس ؛ اببته این نکته در چهارچوب سحاس های دینی م نظر اس م وبتی
در چهارچوب رویکرد نومیافظهکاری و تهاجمی این استت ال (گستترش اجبتارآمحز
دموکراسی) تیلحلی درس و منطدی میسوب میشود؛

ـ

در ابت ای فصتل ستوم ا ب،تش ستوم کتتاب زاضتر در صتفیة  227اشتارهای بته
اثرگ اری جریان راس مسحیی در استراتژی دوب بوش برای گستترش دموکراستی
در خاورمحانه در ب،تشهتای م،تلتف شت ه است ؛ نویستن ة اثتر زاضتر دو ب،تش
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س،نرانیهای اصلی و برنامههای کمکی را برای تدوی دموکراسی بهخوبی تبحتحن و
تیلحل کرده که ا جمله ب،شهای م،تلف این موضتوع بتوده است م امتا بتا مطابعتة
ب،ش مربوق به دیپلماسی بهمنزبة یکی ا ابزارها و مؤبفههای اثرگ ار جنتبش راست
مسحیی در استراتژی دوب بوش به این نتحجه متیرستح ،کته ایتن مدوبته عمت تا بتر
تالشهای جنبش راس مسحیی برای آ ار مسحیحان در سودان متمرکز شت ه است ؛
اگرچه س،ن ا تانونیش ن رح آ ار م هبی در این ب،ش ه ،وجود داردم باتوجهبته
معنای مفهوم دیپلماسی و ساختاری که ا ابت ای فصل ا سوی نویسن ه رازی شت ه
اس م انتظار میرود که مثا های مش ،تری عالوهبر موضوع سودان مبنتای تیلحتل
این ب،ش ا کتاب ترار گحرد ناگفته پح اس که بته ابتزار دیپلماستی جنتبش راست
مسحیی و خروجی آن در ب،شهای م،تلف این فصل ه ،بتهصتورل مجتزا اشتاره
ش ه اس م اما برای سا ماندهی مطلوبتر این مباز ضروری اس که بتهصتورل
مش ،و در یک تحتر یا ب،ش مجزا بحان شود؛
ـ

جمعبن ی ب،ش سوم کتاب در صفیة  218میبایس دربرگحرنت ة نتحجتة دو فصتل
ا ب،ش م کور باش میورهای کلح ی ه،چون :جنبش راس مسحیی و استتراتژی
کالن دوب بوشم یا ده سپتامبر و سحاس خارجی راست مستحییم استالم و نیتاه
جنبش راس مسحییم جنگ عراق و ندش جنبش م کورم و درنهای جنبش راست
مسحیی و مسئلة اسرا حل ا جمله مبازثی اس که انتظتار متیرود در ایتن ب،تش در
جمعبن ی با ادبحاتی ج ی و بهاختصار بحان شودم اما نویسن ه در همتان آغتا ست،ن
در این ب،ش (جمعبن ی) به سراغ تضاد محتان راست مستحیی و صهحونحست هتای
م هبی میرودم بهگونهایکه در این ب،ش خوانن ه ازساس میکن مبی فوق ادامتة
بی پایانی این ب،ش (راس مسحیی :ا اسرا حلپرستی تا یهودستتحزی) در صتفیة
تبل اس بهنظر میرس ارا ة یک تیلحل ترکحبی ا مباز ارا هش ه در ب،تش ستوم
کتاب رافع ایراد م کور باش ؛

ـ

باتوجهبه آنچه ا مطابعة سحاس ختارجی ایتاالل متیت ه و ندتش جنتبش راست
مسحیی در آن بهدس میآی م بایستی ادعان کرد که جنبش فوقاب کر بتر میورهتایی
چون زملة آمریکا به عراق و افغانستانم نتوع نیتاه بته استالمم و مستئلة استرا حل در
عرصة سحاس خارجی اثرگ ار بوده اس شتکی نحست کته ندتشآفرینتی جنتبش
راس مسحیی در عرصة سحاس خارجی آمریکا ه،چون سحاس داخلی این کشتور
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در زمای ا اسرا حل ا برجستیی بحشتری برختوردار بتوده است در موضتوعاتی
ه،چون عدبنشحنی اسرا حل ا نوار غتزهم عت م تدستح ،اورشتلح،م ناکتامی آمریکتا و
اسرا حل در زمله بته تأسحستال هستتهای ایترانم استتراتژی ایتاالل متیت ه درتبتا
نهادهای بحنابمللیم و بهنظر نمیرست زتتی در دوران ریاست جمهتوری بتوش
ه،سویی چن انی محان سحاس های ایاالل متی ه و نیرش و رویکرد جنبش راست
مسحیی وجود داشته باش ؛ اگرچه در اواخر ب،ش ستوم کتتاب بته میورهتای فتوق
نیاهی گ را ش ه اس م نیاهی تطبحدتی ت تیلحلتی بته اوبویت هتا و ضترورلهتای
سحاس خارجی آمریکا با نیرشهای جنتبش راست مستحیی تضتاوتی یتکستویه
ا سوی کتاب م کور را به دهن خوانن ه متبادر نمیسا د و برخی انیارههتای جنتبش
م کور در سحاس خارجی آمریکا بحشتر نمایان میشود؛
ـ

در فصل چهارم ا ب،ش سوم کتاب تحتری با عنوان «یکجانبهگرایی و ع م پایبن ی
به ابزامال سا مانها و معاه ال بحنابمللی» در صفیة  259آم ه است نکتتهای کته
درمورد تحتر م کور تابلاشاره اس این اس که در متن مربوق بته آن عمت تا مدوبتة
یکجانبهگرایی و ع م باور (اعتداد) به ندشآفرینی سا مانها و معاهت ال بتحنابمللتی
زاصل میشود و در متن این فصل تیلحلی درباب ع م پایبن ی به ابزامال سا مانها
بهگونهای مستن و مش ،وجود ن ارد نکتة دییری که در ابت ای مباز این فصل
تابلتوجه و بررسی اس م این اس که اوالم خحلی ا سا مانهتای بتحنابمللتی متؤثر
ا جمله دیوان کحفری بحنابمللیم شورای زدوق بشرم و ا نظتر دور مانت هانت م کته
ایاالل متی ه بهبیا ساختارهای داخلی چابشهایی بر سر همکتاری بتا آنهتا دارد
چابشهای ایاالل متی ه با نهادهای م کور دتحدا برگرفته ا مبانی و چهتارچوبهتای
تانون و هنجارهای داخل آمریکاس و میتوانست ا ستوی نویستن ه دربتارة بیت
اصلی کتاب زاضر بحان شود؛ ثانحام نمیتتوان گفت کته ایتاالل متیت ه ا نهادهتای
بحنابمللی فدط بهمنزبة یک تریبون استفاده کرده اس م بلکه زتی در دوران بوش پسر
همکاریهای مؤثر ایاالل متی ه با نهادهایی چون ناتوم صن وق بحنابمللی پو م بانک
جهانیم گروه 8م و وجود دارد (نیترش ایتاالل متیت ه عمت تا دربرگحرنت ة نیتاه
نئور ابحستی به نهادهای بحنابمللی بوده اس ) درواتعم ه،سو با تیلحل نئور ابحس هتا
در سحاس بحنابمللم سا مانهای بحنابمللی تا جایی اهمح دارن و به زحتال ختود
ادامه میدهن که در خ م منافع ت رلهای بزرگ باشن ؛
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در فصل چهارم ا ب،ش سوم کتاب با عنوان یکجانبهگرایی و ع م پایبن ی به
ابزامال سا مانها و معاه ال بحنابمللی تحتری با عنتوان «دوبت بتوشم راست
مسحیی و معاهت ال یست میحطتی» در صتفیة  273آمت ه است کته تی آن
اشارهای به نیاههای م،تلف در آمریکا و عم تا درمحان جریان راس مسحیی بته
موضوع میحط یس ش ه اس م اما مطابتب ب،تش زاضتر مبتحن تحتتر مت کور
نحس ؛ بهویژه جایی که ا معاه ال یس میحطی صیب به محتان آمت ه است
خوانن ه این انتظار را دارد که نیاههتا و تیلحتلهتای داخلتی در ایتاالل متیت ه
درخصوص میحط یس در عرصة سحاس خارجی نمود عحنی بتحشتتری پحت ا
کن و میوری بی در ب،شهایی ا این فصل متوجته معاهت ال بتحنابمللتی
ا جمله پروتکل یس میحطی کحوتو باش موضوعی که شای بتوان اساسیتترین
مبی و دستور کار یس میحطی ایاالل متی ه در عرصة خارجی دانس ؛ اببته
نویسن ه در جمعبن ی ب،ش زاضر دربارة پروتکل کحوتو اشتارهای داشتتهم وبتی
فدط به نامبردن ا این معاه ة یس میحطی اکتفا کرده اس اگر تیلحلی دربتارة
این موضوع در ب،ش زاضر انجام میش بر غنتای علمتی مبازت متیافتزود و
بهه،پحوستیی ساختاری تدوی میش ؛

ـ

در صفیة  290کتتاب جتایی کته عنتوان «آینت ة راست مستحیی» در ب،تش
جمع بن ی موردتوجه ترار گرفته اس به این نکته اشاره ش ه که ندتشآفرینتی
راس مسحیی در مدام «زمای » و نه «شکلدهن ه» به سحاس خارجی ایاالل
متی ه در دوران بوش پسر تبلور یافته اس ؛ این مبیت ا جملته تیلحتلهتای
منطدی و علمی منتج ا جمع بن ی نهایی در اثر زاضر میسوب متیشتودم امتا
بهنظر میرس جتا دارد تیلحتلهتای بتحش تتری ا کتتاب زاضتر را بته ختود
اختصتتاص دهت فصتتل هتتای دوم و ستتوم ا ب،تتش ستتوم کتتتاب زاضتتر کتته
دربرگحرن ة تیلحل سحاس خارجی آمریکا در دوران بوش پستر دربتارة یتا ده
سپتامبر اس به نوعی مبحن ندش شکلدهن ة جنب ش راس مسحیی به سحاست
خارجی آمریکاس تا ندش زمای کنن ه (ز اتل ا مطابعتة مطابتب و چحتنش
تیلحل ها این موضوع برمیآی ) ضروری اس به منظور انسجام بحشتر مطابتب
ه،خوانی بحش تری بحن مباز کتاب در ب،ش مورداشاره و جمع بنت ی نهتایی
ایجاد شود 
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 .4نتیجهگیری
همان ورکه ی نیارش مطابب فوق اشاره شت م کتتاب زاضتر ا جملته جتامعتترین آثتار
پژوهشی در زو ة مطابعال محان دین و سحاس در ایاالل متی ة آمریکاست بررستی اثتر
زاضر در چهار زو ة نداق تول شکلی و میتوایی و کاستیهای شکلی و میتوایی بررستی
ش در اینجا به مه،ترین میورهای تابلتوجه در ار یابی اثر زاضر اشاره میشود:
نتحجة ار یابی نهایی اثر در زو ة نداق تول شکلی نشان میده کته بتهبیتا رازتی
اه ا تیدحق و پیگحری مستمر آنم اثر زاضر ا کحفح مطلوبی برخوردار اس مد متهای
مناسب درتابب ارا ة منطدی شرح مسئلهم بحتان ضترورلهتای تیدحتقم ادبحتال پتژوهشم و
روش پژوهش ارا ه ش ه اس توجه نویسن ه به جمعبن یهای پایان هر ب،تشم ستادگی و
روایی متنم کحفح مطلوب نوشتار زاضرم و زرو نیاری و صفیهآرایی با کحفح مناستب
ا جمله دییر شاخ های مثب اثر زاضر در وجه شکلی آن اس
دربارة نداق تول میتوایی کتاب م کور میتوان بته میورهتایی چتون وجته نتوآوری
داشتنم بهرهمن ی ا یک ساختار منستج ،و منطدتیم بهترهگحتری ا منتابع معتبتر و ج یت م
هماهنیی مطابب اثر زاضر با مبانی پژوهشم استفاده ا اصتطالزال ت،صصتی بتهگونتهای
منطدی و مطلوب و اهمح اثر زاضر بهمنزبتة یتک منبتع معتبتر در زتو ههتای آمو شتی و
پژوهشی برای دانشجویان و میددان عل ،سحاس اشاره کرد
در ب،ش کاستیهای شکلی اثر زاضر ه ،میتوان به میورهایی چون فد ان انستجام و
تعاد ال م بحن ب،شهای م،تلتف کتتاب درتابتب یتک فهرست مطابتب مناستبم فدت ان
بهرهگحری اثر زاضر ا ج و و نمودار و تصویر جه انتدا بهتر مبتانی و مفتاهح،م فدت ان
ارتباق معنایی و میتوایی کامل محان جمعبن ی نهتایی اثتر بتا ستاختار کلتی کتتابم و عت م
تناسب کامل رح روی جل کتاب با عنوان آن اشاره کرد
در زو ة کاستیهای میتوایی اثر ه،م که زج ،بحشتتری ا مدابتة زاضتر را بته ختود
اختصاص داده اس م میتوان به موارد دیل اشاره کرد:
ـ

اگرچه کتاب زاضر ا چهارچوب مفهومی «راس مسحیی» جه تبححن مطابتب
و متغحرهای پژوهش استفاده کرده اس م بهنظر میرست باتوجتهبته موضتوع اثتر
زاضر انت،اب یک چهارچوب نظری مناسب که در متن مورداشتاره تترار گرفتته
اس میتوانس بر کحفح اثر م کور بحفزای ؛
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ـ

باتوجهبه آنکته موضتوع کتتاب زاضتر مدوبتة سحاست ختارجی آمریکاست م
ضروری اس جه تبححن بهتر متغحرها موضوع رفتار سحاس خارجی آمریکتا و
ابعاد و مؤبفههای مؤثر بر آن بحان شود؛

ـ

باتوجهبه عنوان کتابم یعنی جنبش راس مسحیی و سحاس خارجی آمریکا کته
دربرگحرن ت ة تیلحلتتی دربتتاب سحاستت و متت هب یتتا دیتتن در ایتتاالل متیتت ة
آمریکاس م خأل یک تیلحل درباب رابطة محان دین و سحاس در ایتاالل متیت ه
بهمثابة پایه و بنحان بی فوقاب کر ضروری بهنظر میرس ؛

ـ

همان ورکه اشاره ش م عنوان کتاب جنبش راس مستحیی و سحاست ختارجی
آمریکاس م اما میتوای اثر و تیلحلهای ارا هش ه بحشتر معطو به دوران بتوش
پسر اس ؛ اگرچه ایتن نکتتة درستتی است کته اوج اثرگت اری جنتبش راست
مسحیی در دوران بوش پسر و بع ا سا  2000و بهویژه زواد یا ده ستپتامبر
بوده اس م باتوجهبه میتتوای کتتاب متیشت عنتوان بتهنیتوی تغححتر کنت کته
دربرگحرن ة مدطع فوقابت کر باشت یتا زت اتل نمونتة متوردی ا دوران رؤستای
جمهور آمریکا در عنوان کتاب مش ،شود؛

ـ

استراتژی کالن ایاالل متی ه بهویژه در مدطع مورداشاره در کتتاب زاضتر (بعت
ا زواد یا ده سپتامبر) عم تا برگرفته ا دو زو ة رویکردهای نومیافظهکتاران
و اببتته نیترش و اثرگت اری جنتبش راست مستتحیی در تت وین سحاست هتتای
آمریکاس ؛ اگرچه درنهای نویسن ه به ایتن نتحجته رستح ه کته جنتبش راست
مسحیی ندش زمای کنن ه دارد و نه شکلدهن هم بههرصورل نیتاهی مدایستهای
ت تیلحلی به اثرگ اری دو جریان فوقاب کر در ت وین سحاس های کتالن ایتاالل
متی ه در دوران بوش پسر بر غنای مطابب اثر فوق میافزای ؛

ـ

دوب بوشم راس مسحییم و معادالل یست میحطتی مبیت پایتانی کتتاب
زاضر را تشکحل میده م آنچه در این ب،ش ضروری اس کته در چتاپهتای
بع ی کتاب و در تدوی آن موردتوجه ترار گحرد این اس که ا دادههتای عحنتی
مش،صی (سا مانهای بحنابمللی مؤثر میحط یس ا جمله پروتکتل کحوتتو) در
تیلحل بی استفاده نش ه اس باتوجهبه نیرش خاص جنبش راست مستحیی
به نهادها و بیرانهای یس میحطتیم ضتروری است نیتاه بته ایتن مدوبته در
یس میحطی تبححن شود؛
چهارچوب رح سا مانهای بحنابمللی مش،

 192پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال نوزدهم ،شمارة هفتم ،مهر 1398
ـ

پحون بحن مباز ارا هش ه در ب،شها و فصتو م،تلتف کتتاب بتا جمتعبنت ی
نهایی ضروری مینمای همان ورکه در مباز فتوق اشتاره شت م دربتارة ندتش
زمایتی یا شکلدهن ة جنبش راست مستحیی در سحاست هتای ایتاالل متیت ه
انسجام مش،صی بحن نتحجهگحری نهایی و تیلحلهای م،تلف کتاب وجتود نت ارد
(ندش زمایتی در مباز بحشتر موردتوجه ترار گحتردم بتا مطابعتة مبازت ایتن
نکته بحشتر به دهن متبادر متیشتود کته جنتبش راست مستحیی زتاک ،مطلتق
سحاس گ اری خارجی در ایاالل متی ة آمریکاس )
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