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سـعی در   ،گرایانـه 
لیکن دیـدگاه   ،

در . نیسـت ي مـذکور  
تبیین مفهـوم اسـالم سیاسـی و شـرح     
طـور خـاص بـر    
یک سازمان نظـامی،  
سیاسـی و اجتمـاعی لبنـان    

ي هــا دیــدگاهتمرکـز شــود و از ایـن حیــث نـواقص و تناقضــات موجـود در     
ي اسـالمی و پدیـده مـذکور را    

 ییادگرایــســم، الئیسیســم، بن

گرایانـه  و برداشت تقلیلگرا  اسالمي ها جنبشت ابعاد متعدد فعالی
،اند ي تروریستی داشتهها جریاني ایشان به ها فعالیتانتساب 

ي مـذکور  ها جنبشمورد بحث قادر به توجیه اقدامات اجتماعی 
تبیین مفهـوم اسـالم سیاسـی و شـرح     بر  عالوه مقاله حاضر سعی شده است

طـور خـاص بـر     الملـل بـه   یادشده در عرصه ادبیات روابط بـین  ورود عبارت
یک سازمان نظـامی،   عنوان بهاهللا لبنان  شده توسط حزب کارگرفته هرویکرد ب

سیاسـی و اجتمـاعی لبنـان     ۀادغـام در عرصـ   در مـورد سیاسی و اجتماعی 
تمرکـز شــود و از ایـن حیــث نـواقص و تناقضــات موجـود در     

ي اسـالمی و پدیـده مـذکور را    هـا  جنـبش فعالیـت   دربارهمتفکران یادشده 
  .نمایان سازد

ســم، الئیسیســم، بنی، سکوالریاســیاســالم س: هــاي کلیــدي واژه
  .اهللا حزب، يرو انهینظریه جنبش اجتماعی، م ،یاسالم
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ابعاد متعدد فعالی
انتساب 

مورد بحث قادر به توجیه اقدامات اجتماعی 
مقاله حاضر سعی شده است

ورود عبارت
رویکرد ب

سیاسی و اجتماعی 
تمرکـز شــود و از ایـن حیــث نـواقص و تناقضــات موجـود در     

متفکران یادشده 
نمایان سازد

واژه
اسالم
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ـ پا منظـور  ان دادن بـه  ی
ژرمـن و پادشـاه فرانسـه    

د آن را در نقطه یپس با
عبـارت   بـه . کنـیم  ییالملـل شناسـا  

اسـت  یس ۀمـذهب در عرصـ  
، یر ظهور انقالب صنعت

خروج مذهب  ۀنید و زم
  .دکرغرب فراهم 

را نمـاد رنسـانس در   
انعقـاد  ؛ زیـرا بـه دنبـال    

ـ   ي  يفـرد  همنحصـر ب
، تیـ حکومـت، حاکم 

 یسـنت  يهـا  مؤلفهاز  
افـراد   یت عمـوم یبرخاسـته از رضـا  
 يهـا  ر الگوییر تغین اساس با توجه به س

ان ییـ اروپا ،بـا گذشـت زمـان   
 ین مـذکور را چهـارچوب  

 تأسـیس برتـر   يالگو
  .اند ر جوامع داشته

و  يالدیالملل از ربع قـرن آخـر قـرن نـوزدهم مـ     

  
منظـور  بـه را کـه  ) مونسـتر و اوسـنابروك  ( یاگر معاهـدات وسـتفال  

ـ  ی،ساله مذهب یس يها ژرمـن و پادشـاه فرانسـه    ـ   مقـدس رم  ين امپراطـور یب
پس با ،میحساب آور هالملل ب نیسرآغاز روابط ب عنوان بهد ش
ییالملـل شناسـا   نیاست بیان حضور مذهب در عرصه سیمقابل پا

ـ   زگر نقطه آغا ـ نقطـه پا  ،الملـل  نیرشته روابـط ب مـذهب در عرصـ   انی
ر ظهور انقالب صنعتینظ فراوانیبروز اتفاقات به دنبال  نداین فریا. است الملل

د و زمشل یتکم.. .انقالب فرانسه و يروزی، پيآغاز عصر روشنگر
غرب فراهم  يکشورها یالملل و صحنه داخل نیاست بیس را از عرصه
را نمـاد رنسـانس در    یمعاهـدات وسـتفال   ،سـندگان ینو از يا پاره موردن یدر ا

؛ زیـرا بـه دنبـال    )7 :1385 زاده، بینق(اند  دهکرف یالملل تعر نیحوزه روابط ب
يشاهد دستاوردها یاسیان در حوزه سییاروپا ،ادشدهیمعاهدات 
حکومـت، حاکم ( عناصـر چهارگانـه   براسـاس ملـت  ـ   دولتگیري  ر شکل

 ها حکومتت یر چهارچوب مشروعییو تغ) نیت و سرزم
برخاسـته از رضـا   یبه اراده جمعـ  یسلطنت يها مذهب و خاندان

ن اساس با توجه به سیبر ا). Halliday, 2001: 359-373( جامعه بودند
بـا گذشـت زمـان    یوسـط  رم و قرون يامپراطور يها در دوره ی

ن مـذکور را چهـارچوب  ینـو  ۀشاخصـ  بر پایـه  یاسیل جامعه سین تشکیکرد نو
الگو عنوان بهدند و کرقلمداد  ینظام حکومت تأسیسنه یغالب در زم

 ر جوامع داشتهیج و انتقال آن به سایدر ترو یسع یاسیجامعه س
الملل از ربع قـرن آخـر قـرن نـوزدهم مـ      نیشدن روابط ب یجهان درپی

  

 

  

  مقدمه
اگر معاهـدات وسـتفال  

ها جنگ
شمنعقد 
مقابل پا

گر نقطه آغاید
الملل نیب

آغاز عصر روشنگر
را از عرصه
در ا

حوزه روابط ب
معاهدات 

ر شکلینظ
ت و سرزمیجمع

مذهب و خاندان
جامعه بودند

یحکومت
کرد نویرو

غالب در زم
جامعه س

درپی



رون از قـاره  یـ بـه ب  یی
 بـراي هـا   تـالش  نخسـتین 

ن راستا منـاطق مختلـف   
مزبور  یحکومت ينسبت به القاء و اعمال الگو

در  یخالفـت عثمـان   
انـه  یخاورم یاسالم ي
ـ را ) انگلستان و فرانسـه  ـ یب ش یش از پ

ـ  ينهادهـا  ر یـ نظ یالمللـ  نیب
ن یشـ یدند توافقـات پ 

 نـه را ایخاورم ۀمنطقـ  
را در منطقـه  سازي  ملت

 یکـرد حکـومت  یرو ي
ـ رمنطقه مورد بحث با گذشت ق ـ ب بـه  ی ک ی

ـ    وجـود   ههمساز نسـاخته و بـا ب
غـرب   يبـرا  ید تقابل

و ) 307: 1389سیمبر و قربـانی،  
ـ شناخت و تجز ل یـ وتحل هی

ي شـده  ا الملل و مطالعات منطقـه 

وجـود آمـدن چهـار مـوج اصـلی در      
توجـه قـرار   در این راستا ضروریست این نکته مـورد  

گیرد که دلیل اصلی ظهور و فعالیت اسالم سیاسی در منطقـه مـذکور تقابـل باورهـا و     
هاي هویت مذهبی مردمان خاورمیانه بـا نفـوذ و گسـترش فرهنـگ و باورهـاي      

  :دنبال داشته است که این رویارویی، چهار دوره ذیل را به
                                        
1. Mandate 

ییاسـتعمارگر اروپـا   يکشورها یاست خارجیگسترش حوزه س
نخسـتین  ،..).و افریقان، یالت امریکايا، یآس يها قاره یعنی(مربوطه 

ن راستا منـاطق مختلـف   یدر ا. گرفتن صورت ینو یحکومت يج و توسعه الگو
نسبت به القاء و اعمال الگو یبعضاً متفاوت هاي واکنش یی،

  .از خود نشان دادند
 یاول و فروپاشـ  یر شروع جنگ جهـان ینظ یوقوع حوادث

يها نیسرزم براي يا گسترده پیامدهاي ،ستمیه قرن بیاول ي
انگلستان و فرانسـه (گر غرب  عمارحضور دول است ۀنیو زم

نهادهـا  تأسـیس که با  يطور هب ؛دکردر منطقه مورد بحث فراهم 
دند توافقـات پ شـ شده قادر  ادیدول  1،تیمومینظام قگیري  جامعه ملل و شکل
 يهـا  نیم سـرزم یتقسـ  در مورد) کویپ ـ کسیقرارداد سا

ملتـ   ند دولتایفر ترتیب بدینده و سازي کر ادهیپ یرسم
  ).149: 1381 زاده، بینق( ندکنانه اجرا 

يگر برا منطقه چالش عنوان بهانه یامروزه نام بردن از خاورم
منطقه مورد بحث با گذشت قزیرا  یست،ن زیآم قمورد نظر غرب اغرا

ـ   وارده از باختر  یوه حکومتیقرن تاکنون خود را با ش همساز نسـاخته و بـا ب
د تقابلیانه به جبهه جدیخاورم یبعضاً افراط یاسالم هاي جریان
سیمبر و قربـانی،  ( ده استشدن جنگ سرد بدل یان رسیپس از به پا

شناخت و تجز در مورد ینینسبتاً نو یاتفصل مطالع وجود آمدن باعث به
الملل و مطالعات منطقـه  نیروابط ب يها رشته يها رشاخهیدر ز ها جریان

وجـود آمـدن چهـار مـوج اصـلی در       فعالیت اسالم سیاسی در خاورمیانه باعث به
در این راستا ضروریست این نکته مـورد  . صحنه سیاسی منطقه بوده است

گیرد که دلیل اصلی ظهور و فعالیت اسالم سیاسی در منطقـه مـذکور تقابـل باورهـا و     
هاي هویت مذهبی مردمان خاورمیانه بـا نفـوذ و گسـترش فرهنـگ و باورهـاي      

که این رویارویی، چهار دوره ذیل را به طوري مدرن غربیان است؛ به
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گسترش حوزه س
مربوطه 

ج و توسعه الگویترو
یی،ایافجغر

از خود نشان دادند
وقوع حوادث

يها دهه
و زم داشت

در منطقه مورد بحث فراهم 
جامعه ملل و شکل

قرارداد سا(خود 
رسمطور  به

انه اجرا یخاورم
امروزه نام بردن از خاورم

مورد نظر غرب اغرا
قرن تاکنون خود را با ش

جریانآمدن 
پس از به پا

باعث به
جریانن یا

  .است
فعالیت اسالم سیاسی در خاورمیانه باعث به

صحنه سیاسی منطقه بوده است
گیرد که دلیل اصلی ظهور و فعالیت اسالم سیاسی در منطقـه مـذکور تقابـل باورهـا و     

هاي هویت مذهبی مردمان خاورمیانه بـا نفـوذ و گسـترش فرهنـگ و باورهـاي       انگاره
مدرن غربیان است؛ به
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سیاست کشورهاي مسـلمان در اواخـر قـرن    

(Esposito, 2000؛  
(Teti, 2008؛  

(Murden,2001: .  
 يت حکومـت جمهـور  

عـدالت و  ر حـزب  یـ 
در لبنـان و   اهللا حـزب 
ل یرا تشک یاسیاز اسالم س

ر ییباعث تغ مسئلهن ی

فعال در منطقـه   یاسی
 یل نظـام حکـومت  یتشـک 
ز یـ و کشمکش ن يری
ـ بـر ا  ـ ن اسـاس تعر ی ف ی

دن کـر کم حـا  يتالش برا
در نظـام   ینـ ید هـاي 

ر گفتمـان سـکوالر   ییـ 
 .انـد  ی بـه ایـن پدیـده نگریسـته    

و  از وجوه متکثر برخـوردار اسـت  
 اسـت،  انـه یگرا لیـ تنها تقل

جوامـع   یافراطـ  هـاي 
  .است غرب بوده
شـود   مـی  یاسـالم  هـاي 
 ییسـو  درو  هسـتند  
احقـاق حقـوق    ۀنـ یدر زم

سیاست کشورهاي مسـلمان در اواخـر قـرن     ۀدر عرصین نفوذ غربیان نخست 
  .(simbar, 2009: 120) میالدي

(50 :2000 1967در سال  لیاعراب و اسرائ روزه جنگ شش. 

(218 :2008 1979پیروزي انقالب اسالمی در ایران در سال . 

(552-539  1991فروپاشی اتحاد جماهیر شوري در سال . 

ت حکومـت جمهـور  یـ اسـتقرار و فعال بر  عالوه انهیاکنون در منطقه خاورم هم
یـ نظ( يا و منطقـه  یبعضاً قدرتمند ملـ  هاي جریانران، یا 

حـزب در مصـر، حضـور    المسـلمین  اخـوان ت یه، فعالیدر ترک
از اسالم س اي ف گستردهیز وجود دارند که طین) نیحماس در فلسط

یا یاسالم هاي جریانبا گذشت زمان و قدرتمند شدن . دهند
  .ده استشانه یان غرب در منطقه خاورمیموازنه قدرت به ز

یان اسالم سیجر ی،شناسان غرب انهیت خاورمیده اکثریبه عق
تشـک  يهرگونه تالش برا زیراد یآ یب محسا هادگرا بیش بن

یدرگ یبا اندکاحتماالً  که یغرب يالگو يها خارج از چهارچوب
بـر ا . خواهد بود ییادگرایشان منتسب به بنید ایهمراه باشد از د

تالش برا :از ستعبارت یاسیده اسالم سیاز پد ین غرباغالب متفکر
هـاي  ارزشو  یاخالقـ  يهنجارهـا  ،ین حقـوق یاد و اسـاس قـوان  

  .يمعنو يبه رستگار دستیابی منظور به ی
ییـ در تغ یسـع  یاسـ یل که اسـالم س یبدان دل یمتفکران غرب

ی بـه ایـن پدیـده نگریسـته    د منفیهمواره با د ،الملل دارد نیحاکم بر پهنه نظام ب
از وجوه متکثر برخـوردار اسـت   ین الهیمثابه د مانند اسالم بهی نیز به اسیاسالم س
تنها تقل نه ییادگرایبن یمفهوم يها دن آن در چهارچوبکرمحدود 

هـاي  گـروه شـتر  یخشـونت ب  ۀش دامنیو افزاگیري  بلکه باعث اوج
غرب بوده یاختار نظام حکومتس یواردات يدر برابر الگو 

هـاي  فعالیتاز  يا ف گستردهیطشامل  یاسیامروزه اسالم س
(Ayoob, 2008:  ـ  اسالمآن  يک سویکه در  ان القاعـده گرای

در زمکـه   نام برد گرا در لبنان هاي اسالم جریانتوان از  ی

  

 

1. 
میالدي 19

2 .
3 .
4 .

هم
 یاسالم
در ترک توسعه

حماس در فلسط
دهند یم

موازنه قدرت به ز
به عق

ش بنیوب کم
خارج از چهارچوب
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 تیـ فعال و سـکوالر لبنـان  
 یاسـ یده در عرصـه س 

حـاکم   یاسـ یکه ضمن احترام به ساختار سکوالر نظـم س 
ب شـده و  یـ ترک یـی گرا

. دکنـ  یمـ وجـو   جسـت 
از منظــر  »یاســیاســالم س

اهللا در نظـام حکومـت ملـی لبنـان را بـه      
عنوان یک  اهللا به به حزب

ـ ا یسـ یو دگرد ـ ن جری ان ی
تناقضات موجـود در دیـدگاه غربیـان در ایـن زمینـه را بـا طـرح        

ک یاهللا لبنان را در کنار گروه القاعده در 
دن یــت نامیســقــرار داد؟ در صــورت ترور
ه یـ تـوان توج  یان در لبنان را چگونه مـ 

 ۀادگرا در عرصـ یـ بن هاي
ن یـی ونـه تب در لبنـان چگ 
 یاسـ یس يسم حاکم بـر فضـا  

طـور   گرا به هاي اسالم
گـرا   طیش افـراط و تفـر  

 3اهللا لبنـان در مجمـوع بـه    
با هـدف   یستیک سازمان ترور

انـه  یاالت متحـده در منطقـه خاورم  
 يرویـ بـا نقـش مشـروع ن   

آن بـر   عـالوه  آورد کـه 
دگاه که نظرگـاه  ین د
کشـد کـه    یر مـ یبـه تصـو  

ر یـ نظ(سـت  یکامل قابل دفـاع ن 

و سـکوالر لبنـان   یلبنان در چهارچوب نظـام حکومـت ملـ    یعیت ش
ـ در ا.  ـ پد یـک  عنـوان  بـه اهللا لبنـان   ن راسـتا حـزب  ی ده در عرصـه س ی
که ضمن احترام به ساختار سکوالر نظـم س  ی استاسالم يها ن

گرا یملـ  یعنیمدرن غرب  ینظام حکومت یبر لبنان با گوهر اصل
جسـت  لبنـان  یمل یاسیش را در چهارچوب نظام سیت خوی

اســالم س«ضــمن پــرداختن بــه مقولــه  قصــد دارد نوشــتار حاضــر
اهللا در نظـام حکومـت ملـی لبنـان را بـه       ، فرایند ادغام حـزب انیغربشناسی  شناخت

به حزب بررسی نشسته و در این راستا ضمن مداقه در نگرش غرب
و دگرد يریـ گ شـکل  یخیروند تار یبا بررسسازمان تروریستی، 

تناقضات موجـود در دیـدگاه غربیـان در ایـن زمینـه را بـا طـرح         ی،اسالم ـ 
اهللا لبنان را در کنار گروه القاعده در  توان حزب یا میآ: هایی مشخص کند

قــرار داد؟ در صــورت ترور یو اجتمــاع یاســی، سیدتیــگــاه عق
ان در لبنان را چگونه مـ ین جریا یاجتماع هاي فعالیت ،اهللا لبنان

هاي جریان يشده برا د؟ با امعان نظر به مختصات درنظرگرفته
در لبنـان چگ  یحکومـت ملـ   ياهللا تحت لـوا  حزب هاي فعالیت ،است
سم حاکم بـر فضـا  یان با سکوالرین جریا يهمساز بر این عالوه د؟

 دارد؟ ییکشور لبنان چه معنا
هاي اسالم جریان شده دربارة انجامن یشیمطالعات پشایان ذکر است 

ش افـراط و تفـر  یمتشکل از هر دو گرااهللا لبنان به شکلی خاص  عام و حزب
اهللا لبنـان در مجمـوع بـه     حزبشده پیرامون  آثار ارائه ن پژوهشیاز منظر ا 

ک سازمان تروریاهللا را  حزب ،دگاهین دنخستی. شوند یم میبخش تقس
ـ ا هـاي  سیاسـت  یل و ناقض تمامیاسرائ  االت متحـده در منطقـه خاورم  ی

بـا نقـش مشـروع ن    یـی عقال يگریاهللا را بـاز  حزب ،دگاهین دیشناسد، دوم
آورد کـه  یحسـاب مـ   ل بـه یمقاومت در برابر اشغال لبنان توسط اسـرائ 

ن دیو سوم است، لبنان یاسیس يدرحال گسترش و توسعه در فضا
بـه تصـو   یاسـ یک سـازمان مقاومـت س  یاهللا را  حزب است،

کامل قابل دفـاع ن طور  به )انهیگرا افراط هاي الیتفع(اقدامات گذشته آن 
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سازمان تروریستی، 
 یاسیس
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کشور لبنان چه معنا
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ـ ا يریـ گ ـ ن جری  ؛)انی
نـه معتبـر در چهـارچوب    

ایـت قـوانین   ع، ریبه شهروندان لبنـان 
ـ . اسـت  )اهـداف دولـت لبنـان    ژوهش پ

هـاي   اخیر به بحـث و تبـادل نظـر در مـورد فعالیـت     
  .پردازد یمـ  گراي فعال در منطقه خاورمیانه

ـ ا .دشمطرح  ن عبـارت  ی
. شتالملل گذا نیات روابط ب
ت یـ فعال ۀنیشـ یاز پ پوشی
ر یدر طول قرن اخ یخواه
ل با آنکه بـالغ  ین دلیو به هم
ـ  ،گذرد یالملل م ـ کن ایل ن ی

ـ   شـده  الملـل   نیات روابـط ب

و هــا  جنــبشزش یــخ
برخاسـته از   يدادهایعبارات، نهادها و رو

 تیـ مفصـل و جـامع فعال  
ـ داللـت بـر نظر   ـ هـا و   هی ا ی

و دولـت اسـت    یاسـ 
ات تقــوا و یــد حیــتجد

، اسـت  اسـالم  در جهـان 
ن وجـوه  ین جنبش و تفاوت ب

. (Hefner, 2005: 18) دارد
 عنـوان  بـه داند که هرگـز  

(Salvatore . يده ویـ بـه عق ،

گ شـکل  ییابتـدا  هاي سالاهللا در  شده توسط حزب حادث
ـ ا ،حـال  نیکن درع نـه معتبـر در چهـارچوب    ینهاد يرفتارهـا  يالت داراین تشـک ی
به شهروندان لبنـان  یارائه خدمات اجتماع(ی الملل نیب يهنجارها

اهـداف دولـت لبنـان    يدر راستا یانجام اقداماتمرتبط با جنگ و 
اخیر به بحـث و تبـادل نظـر در مـورد فعالیـت      دگاهیدحاضر ضمن تمرکز بر 

گراي فعال در منطقه خاورمیانه عنوان یک جریان اسالم اهللا ـ به

  الملل بینو روابط  یاسیاسالم س
مطرح  يالدیم 1970دهه  یبار ط نخستین يبرا یاسیاژه اسالم س

ات روابط بیادب ۀر پا به عرصیار دیبس، کهن يا نهیشیداشتن پ
پوشی چشمنه با ین زمیفعال در ا یغرب پردازان در این مورد نظریه

خواه اسالم هاي جریانبه  ، صرفاًالملل نیان در سطح بگرای
و به هماند  هدکرتوجه ) انهیملت در منطقه خاورمـ   دولت

الملل م نیاست بیس ۀان در عرصگرای اسالمت یقرن از فعال
ـ  یـ ران وارد ادبیدر ا یانقالب اسالم يروزیپدنبال  ات روابـط ب

 ).70: 2005احتشامی، 
خ: عبارتســت از دینــوکسف یــبنــابر تعر یاســیاســالم س

عبارات، نهادها و روی ـ  منشعب از منابع اسالمهاي  يدئولوژ
مفصـل و جـامع فعال   یاسیک دستورالعمل سیکه برحسب ی ـ   اسالمهاي 
داللـت بـر نظر   را یاسـ یاسـالم س  ،ایـوبی . (Denoeux, 2002: 61) د

ـ  ياند اسـالم دارا  یداند که مدع یم هایی ـ ک نظری اسـ یه سی
(Ayubi, 1992:  .تجد یاســیمعتقــد اســت اســالم س هفنــر

در جهـان  يالدیمـ  80و  70در طول دهه  یعموم یمذهب هاي
ن جنبش و تفاوت بیمتنوع از تعهدات در درون ا يا بر مجموعه ي
دارد تأکیـد شان یا یاسیت و اسالم سین، هویمسلم يتقوا 
داند که هرگـز   می نیو نماد یک سازه مفهومیرا  یاسیاسالم س ،سلوتوري
ـ از  يا شرح ساده ـ ک پدی (Salvatore, 1999: xxviنیسـت  شـفاف  ده ی
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 وابسـته و  يمـذهب از هنجارهـا  
 دنبال خواهد داشـت  است را به

از  يهفنـر و سـلوتور  

  ی؛اسالم هاي
حوزه اسـالم   توسعهمعمول و 

کـه آنهـا در    يبـدون توجـه بـه اصـرار    
 یکه جامعه مدرن سـع 

. وم بـه شکسـت اسـت   
علـوم   ،ن نکتـه اشـاره دارد  

ـ غـرب بنـا شـده اسـت و ا     ارچوب ن چهـ ی
 هـاي  دیـدگاه ن راسـتا  

شناسـی   معرفـت  برپایـه 
 ،سـم یم سکوالرین اسـاس چهـارچوب مفـاه   

ن و یاست، دیمذهب و س

برداشـت   براساس یدبا
دهنده بسـط   نشان گیرد زیرا

ـ  یاز مقوالت جهـان  ا ی

در  یالملل سع نیمذهب در روابط ب
ت، یـ درون حاکم يگران و نهادهـا 
هـا و نقـش    تمـدن  ي

سـکوالر   یاسـ یاسـالم س 

مـذهب از هنجارهـا   ییاسالم، واگرا يبرا یاسیدرنظر گرفتن بعد ذاتاً س
است را بهیعلم س ییم ابتدایمفاه به یحکومت اسالم توجهی

(Salvatore, 1999.  
هفنـر و سـلوتور  هـاي   دیـدگاه  رسـد  می نظر ادشده بهیات یبا توجه به نظر
  :تندیاهم يجهات دارا

هاي جنبش ياز تعهدات برا یملحوظ نظر قرار دادن تنوع. 
معمول و  هاي سیاستاز  یاسیمنشعب دانستن اسالم س. 
.  

بـدون توجـه بـه اصـرار     انانمسـلم  يهـا  فهم سنت يتالش برا
که جامعه مدرن سـع  یهمان دو جزئـ    است دارندیدو عنصر مذهب و سی 

وم بـه شکسـت اسـت   کـ محـ   دارد یو مفهـوم  یآنهـا از جنبـه عملـ    يبر جداساز
ن نکتـه اشـاره دارد  یبه ا» حکومت متحصصان«در کتاب  میچله ک گونه
غـرب بنـا شـده اسـت و ا     یخیات مسلم تاریتجرب برپایه ی
ـ در ا. (Mitchell, 2002: 7)ی اسـت  دانـش جهـان   يبرا  ن راسـتا  ی

برپایـه الملـل   نیروابط ب ۀنیدر زم یاسیرامون اسالم سیگرفته پ
ـ بـر ا . وجـود آمـده اسـت    سکوالر به ن اسـاس چهـارچوب مفـاه   ی

مذهب و س ییجدا مورددر تواند  می هکاست  هایی کننده پرسش
  .(Asad, 1996: 11) ده شودیشده پرس یاسیمذهب س

با یاسیشناخت جامع از اسالم س ،هرسکایندات یبنابر نظر
گیرد زیراسم صورت یسکوالر و استیم مذهب، سیغرب از مفاه

از مقوالت جهـان  يا مجموعه انعنو بهآنها را  توان نمیو  هستند عبارات 
  .(Hirschkind, 1997: 14)  کار برد به یهیموضوعات بد

مذهب در روابط بسازي  هینظر براي شده انجام يها اکثر تالش
گران و نهادهـا ی، بـاز یمـذهب  يهـا  ن انگـاره یارتباط ماب ي

يات، حقوق بشر، گفتگـو حل منازع ، راهیت، حکومت جهان
  .دارندگران یباز
اسـالم س  ییشناسـا  برايات مورد نظر یفرضتمام ن اساس یبر ا
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درنظر گرفتن بعد ذاتاً س
توجهی بی

1999: xx)

با توجه به نظر
جهات دارا یبرخ

1 .
2 .
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تالش برا

ی همراه
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مذهب س
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 یخیتار
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 یبخشـ  ،شات و عادات سـکوالر 
نـد و  یآ یمـ حساب  همعاصر ب

جــه یدر نت هســتند؛موجــود 
 اسـت  یاز موضوعات مـذهب 

  
 ،یو خصوصـ  یعمـوم 

را  یط خاصـ یات امـروز بشـر شـرا   
و  یاسـ یاز اسـالم س  

. در پـی داشـته اسـت   
ـ ده ثانو ه درنظـر گرفتـه   ی
 يا متجاوز بر فضایان واگرا و 

 انانمسـلم  یاسـ یمدرن نظـم س 
آن بـا اسـتفاده از    هـاي 

 یاسـ یاسـالم س  مـورد 
.  

ـ یات سکوالر را در شکل دادن به ا نـه  یزم شین پ

و  یاسـ یمنـافع س  يظـاهر 
سـکوالر   یعمـوم  یوه زندگ

ک یـ دموکرات یکه آن نظم عموم
  .ی استک حکومت اله

 بیـ ک ترکی ی،اسیاسالم س
ـ با د یکه اختالف اساس دگاه ی

  .سا از دولت دارد
ـ  ییکـه جـدا   ن قـدرت  یب

در اکثر جوامـع وجـود نداشـته اسـت بلکـه      
ه یدو فرضـ . است رقابل تفکر

شات و عادات سـکوالر ی، گرايریتفس يها که امروزه سنت يطور هب 
معاصر ب يایالملل در دن نیروابط ب يو هنجار یشالوده فرهنگ

ــ یهســت جدانشــدنیبخــش  ــاتیســنت تحق یشناس موجــود  یق
از موضوعات مـذهب  يا ژهیالملل متضمن نوع و نیب روابط یسنت يکردها

  .(Lynch, 2000: 758) سم دارندیشه در مرکز قدرت سکوالر
عمـوم هـاي   دن حوزهکرجدا  ۀواسط هب سکوالرشناسی  شناخت
ات امـروز بشـر شـرا   یره حیدر دا يو معنو يویو دن یاسیو س

 یباعـث درك خاصـ   ییکردهـا ین رویچن. وجود آورده است
ـ  یمهم یاسیج سیشده و نتا یاء مذهب در پـی داشـته اسـت   الملـل   نیدر روابط ب
ـ ک پدی عنوان بهگران سکوالر  لیتوسط تحل یاسیاسالم س ده ثانوی
ان واگرا و یک جری عنوان به یاسیآنها به مقوله اسالم س. 
مدرن نظـم س پیشـا  يها وهیگرد به ش آن را عقبنگریسته و  

هـاي  سیاسـت در مجمـوع شـناخت اسـالم و    . آورند یحساب م
مـورد  کوالر باعـث شـده اسـت کـه در    مشخص س يها چهارچوب
.ردیان شکل گیخارج از فهم غرب یو فرهنگ یمذهب يا نه

ات سکوالر را در شکل دادن به ایدو دسته از فرض ،شکمن هرد
  :(Shakman Hurd, 2008: 118) داند مؤثر می ی
ظـاهر  يامیسـ  عنـوان  به یاسیاسالم س ،سمیسیدر الئ ـ  الف
وه زندگیاز ش یمذهب يکردهایرو ییعقالغیر و تخلف ي
که آن نظم عموم يطور هب ؛دیآ یحساب م ن بهیت جامعه مسلمی

ک حکومت الهی يسو از حرکت جامعه به ییها ده و نشانهکرد 
اسالم س ةدیپد ی،حیمس ـ يدهوی يدر باور سکوالرها ـ  ب

که اختالف اساس يطور هبرسد؛  می نظر است بهیمتعارف از اسالم و س
سا از دولت داردیکل ییجدا در مورد) انیحیمس ـ يهودیا یان یحیمس

کـه جـدا   شـود  میت جوامع مسلمان مشخص یوضع یبا بررس
در اکثر جوامـع وجـود نداشـته اسـت بلکـه       یخیتنها از نظر تار نه ی،و مذهب 

رقابل تفکرین اسالم غیفرد در د همنحصر ب يها مؤلفهل وجود 

  

 

 هستند؛
شالوده فرهنگ از

بخــش 
کردهایرو

شه در مرکز قدرت سکوالریکه ر
شناخت

 یمذهب
وجود آورده است هب

اء مذهبیاح
اسالم س

. شود می
 یعموم

حساب م هب
چهارچوب

نهیزم شیپ
شکمن هرد

یفرهنگ
الف
ياقتصاد
یدر اکثر
د یرا تهد

ب
متعارف از اسالم و سغیر

مس(مدرن 
با بررس

 یاسیس
ل وجود یدل به



پردازند کـه   یم موردن 
ت قلمرو حـوزه  یوضع

سـکوالرها   یو خصوصـ 

ـ  ن طـرز برخـورد بـا    ی
وضـوعات و  ل میـ طرف تحل

 :Connolly, 1999)شـود  

 یاسـ یفهم عامـه از اسـالم س  
ـ جـاد ا  باعـث   ،ن فهـم ی
در . پـردازد  یمی اسیاسالم س
خ و یشـه در تـار  یر هستند
  .(Euben,1999:xiv) است

سکوالر و قدرت وابسته بـه آن توجـه خـود را    
ـ را هاي سیاست ج معطـوف  ی

ـ ن اساس د  ،دگاه سـکوالر ی
  .داند ی

نگرفتـه   ن نظرگـاه مـورد توجـه قـرار    
مصـر و  : اسـالم بـدون تـرس   

در مختصـات   یاسـ یاسـالم س 
ـ ا. کنـد  مـی ن در مصر اشـاره   ن ی

نـه فهـم   ید اشـتباه فـاحش غـرب در زم   

غـرب نقـش    یفرهنگـ 
 ,Gerges)د کنـ  مـی  فاء

 :ردیقرار گ
 يهـا  تفـاوت  يریگ در شکل
ـ ش از ا کـر و  ین توسـط ب ی

ن یبه گفتگو در ا یسطحطور  به اد ویزان زیبه م هرکدامادشده 
وضع يل برترق و قبویاز تصد یچیک سرپی عنوان به یاسیاسالم س
و خصوصـ  یعمـوم  يهـا  حـوزه بندي  از دسته یک تخطیو  یخصوص

 .(McAlister, 2001: 220) دیآ یحساب م
ـ مشکل ا، ن نکته اشاره داردیز به این کونالیکه  گونه همان ی
طرف تحل یط بین نظرگاه شراین است که در ایدر ا یاسیاسالم س
شـود   نمـی حفظ  یسکوالر غرب يها وهیش یواسطه هژمون هم ب
فهم عامـه از اسـالم س  کننده  جادیا یسکوالر غربشناسی  شناختاکنون  هم
ـ که ا يطور ه جـاد ا یسـازوکار ا  دنکـر  یمخفـ  نش بـا یـ ن بی
اسالم س یستیبه چ یشده است که کمتر کس یتیذهن ير

هستند یستیات سکوالریکه برخاسته از فرض ها دیدگاهن 
است یاسیجادگر فهم عامه از اسالم سیات غرب داشته و ا

سکوالر و قدرت وابسته بـه آن توجـه خـود را     یشناس گر، شناختیعبارت د
سیاستاز  يا ژهیو فهم و یاز موضوعات مذهب یخاصبه شکل 

ن اساس دیبر ا. نگرد یم اسالمیده است و از آن منظر به جوامع 
یو تعصب م ییادگرایاست را برابر با بنیطه سیورود مذهب به ح

ن نظرگـاه مـورد توجـه قـرار    یو غرب از ا یاسیتاکنون رابطه اسالم س
اسـالم بـدون تـرس   «در کتـاب   ویلیـام ریمونـد بیکـر   مثال عنوان  به
اسـالم س  يبنـد  قالب يل غرب برایبه تما ،»دیان جدگرای

ن در مصر اشـاره  ینو گراي هاي اسالم جنبشبه هنگام نگرش به 
ـ وگ یم يست که وي اا تا اندازه ينگر د اشـتباه فـاحش غـرب در زم   ی
  .(Baker, 2003: 4) ندارد يل پژوهشگرپسندیچ دلیاسالم ه

فرهنگـ  هـاي  ارزشن نکته توجه دارد که یا هز بین فواذ جرجس
فاءیان اگرای اسالماستمداران از یرا در شکل دادن به درك س

قرار گ ل مورد توجهینکته مهم ذدو  یدن اساس بایبر ا .1999)
در شکل يا ژهیگاه ویغرب جا یستیسکوالر يکردهایرو. 
ـ    شـناخته  یفرهنگ هاي ارزشو  ی ش از ایشـده دارد کـه پ
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ادشده ی
اسالم س
خصوص

حساب م هب
همان
اسالم س

م بیمفاه
هم ).22

هاست، ب
ریگ شکل
ن یاصل ا
ات غرب داشته و ایتجرب

عبارت د به
به شکل 

ده است و از آن منظر به جوامع کر
ورود مذهب به ح

تاکنون رابطه اسالم س
به .است
گرای اسالم

به هنگام نگرش به  یمنف
نگر یمنف

اسالم ه
فواذ جرجس

را در شکل دادن به درك س یاصل
1999: 20

1 .
یفرهنگ
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ان مـورد  یدو جر یو فلسف
 یو معلول یرابطه عل 

ـ وجـود آمـدن ا   سکوالرها باعـث بـه   ن ی

در پهنه روابط  مهمی 
ـ قهقرا د  يکردهـا یدن روی

 هـاي  جریـان ان معتقدنـد  

ـ ا یو اصول و مبـان  ن ی
پـردازان   بسیاري از نظریه

ـ  اسـالم ن برداشـت و درك   ان از گرای
کـه اسـاس    ـخـود    
ش یخـو  يفکر يها قالب

توسط اهللا به تروریسم 
ت، یـ از جزم یناشـ  با توجه به اقدامات اجتماعی این جریان در کشـور لبنـان  

نظریات ایشان در مورد پدیده اسـالم سیاسـی و   

هـاي مختلـف نظـري در عرصـه     
: 1386مشـیرزاده،  (الملل تاکنون سه یا چهار دوره را تجربـه کـرده اسـت    

هـاي   الملـل کـه در دهـه   
شـناختی   شـناختی و روش 

اي بـراي پیـدا کـردن    
الگوهاي سیاسی از طریق تدوین نظریه تجربی و تحلیل تکنیکی تأکیـد، و راه بـراي   

هـاي علمـی در    اي از شـاخه 

و فلسف يفکر يها که به تفاوت یپردازان هینظر عنوان به( جرجس
 ياگرچه برقرار. مورد توجه واقع نشده است) اند بحث پرداخته

سکوالرها باعـث بـه   یشناس کن شناختیل ،ده استیچین آنها پ
  .شده است فیرقابل توصیغ یموانع فرهنگ

 یاسیج سینتا يدارا یاسیسکوالرها از اسالم س یابیارز. 
قهقرا د ا روبهیو  یج آن خاطین نتاتری مهمز ا. الملل بوده است

ان معتقدنـد  یکه غرب يطور هب است سکوالر يها لیدر تحل یاسیاسالم س
  .را دارند ییادگرایشدن و امتزاج با بن یکی یآمادگ 

و اصول و مبـان  یاسیت اسالم سیان به فعالیغرب ید منفیدرسد  می نظر
بسیاري از نظریه. ی استاسیآنها از اسالم سشناسی  از شناخت یناش 

ـ  یاساسـ  يهـا  از تفاوت یپوش با چشم ن برداشـت و درك  یب
ـ  يو دسـتاوردها  یک مکتب الهـ ی عنوان بهده اسالم   یتجرب

قالب کردن کتهیدر د یسع ـ دهد یل میشان را تشکیا ی
اهللا به تروریسم  هاي حزب انتساب فعالیت ن اساسیبر ا. ر جوامع دارند

با توجه به اقدامات اجتماعی این جریان در کشـور لبنـان  
نظریات ایشان در مورد پدیده اسـالم سیاسـی و    گرا بودن لیو تقل یعدم شناخت کاف

  .یی استگرا ادیبنآن با  ستن

  یاسالم ییگرا و عمل یه جنبش اجتماع
هـاي مختلـف نظـري در عرصـه      هاي مرتبط، با استفاده از رهیافت طورکلی مناظره

الملل تاکنون سه یا چهار دوره را تجربـه کـرده اسـت     روابط بین
الملـل کـه در دهـه    روابط بـین پردازي در  در این راستا دومین دوره نظریه

شـناختی و روش  هـاي معرفـت   شکل گرفت بیشتر بر جنبـه  1960و 
اي بـراي پیـدا کـردن     یافتـه  هـاي نظـام   بر این اساس بر تالش. نظریات تمرکز داشت

الگوهاي سیاسی از طریق تدوین نظریه تجربی و تحلیل تکنیکی تأکیـد، و راه بـراي   
اي از شـاخه  اي و اسـتفاده از دسـتاوردهاي پـاره    هرشت مطالعات میان

  .هاي دیگر هموار شد

  

 

جرجس
بحث پرداخته

ن آنها پیب
موانع فرهنگ

2 .
الملل بوده است نیب

اسالم س
 یاسالم

نظر به
 ،انیجر

با چشم غربی
ده اسالم یپد

ینیب جهان
ر جوامع دارندیبه سا
با توجه به اقدامات اجتماعی این جریان در کشـور لبنـان   انیغرب

عدم شناخت کاف
ستنبرابر دان

ه جنبش اجتماعینظر
طورکلی مناظره به

روابط بین
در این راستا دومین دوره نظریه). 17

و  1950
نظریات تمرکز داشت

الگوهاي سیاسی از طریق تدوین نظریه تجربی و تحلیل تکنیکی تأکیـد، و راه بـراي   
مطالعات میان

هاي دیگر هموار شد رشته



پـردازي   شده در چهارچوب موج دوم نظریه
بــراي تحلیــل  1یه جنــبش اجتمــاع

 براسـاس را  یانات اسالم
(Wiktorowicz,   ـ کن یل

انـات را در چهـارچوب   
 یاسـالم  هاي جنبشبه دقت 
 یـی ن پاسـخ و چرا یـی 

در  یه جنبش اجتماع
ج یبسـ  يریگ ن بروز مشکالت در جامعه و شکل

ـ دال یاجتمـاع  یمکتـب روانشناسـ   ل ی
  :ر مجموعه ساده نمود

 یزه اصـل یـ انـد و انگ 
 يهـا  از شکسـت پـروژه  

ي غرب و اسـالم در منـاطق اسـتعمار   
 ,Wiktorowicz(انـد   خاورمیانـه بـوده  

و جامعـه   يهـا  تـنش 
ی در آن دوران، عـدم کفایـت   

ـ نظر ییوه ابتـدا ین اسـاس شـ   ه ی
ــادات ــا انتق ــورد یب  در م

و  ين تـنش سـاختار  
 يکردهـا یرو یتمـام  

هاي اجتمـاعی ایـن بـود کـه     
                                        
1. Social Movement Theory

شده در چهارچوب موج دوم نظریه در این مورد یکی از اقدامات انجام
ه جنــبش اجتمــاعیــنظرالملــل، اســتفاده از  در رشــته روابــط بــین

  .ـ اجتماعی است هاي سیاسی هاي جنبش
انات اسالمی، جر(SMT)ی ات جنبش اجتماعین نسل از نظرنخستی

(6 :2004 , قـرار دادنـد   یمورد بررسـ  یاجتماع یه روانشناس

ـ ا به دلیل نقیص موجود در نظریات یاد شـده  انـات را در چهـارچوب   ین جری
به دقت  یالعاتوه مطیهر دو ش. ل نمودندیز منابع تحلیه تجه

یـی ات قادر بـه تب یکن نسل اول نظریاند ل ل قرار دادهیرا مورد تحل
ه جنبش اجتماعینسل اول نظر. در همه انواع آن نبود یاسالم ییگرا ظهور کنش
ن بروز مشکالت در جامعه و شکلیماب ی، ارتباطیانات اسالمین جر
مکتـب روانشناسـ  . پاسخ دادن به آنها برقرار نمود يبرا ی
ر مجموعه ساده نمودیرا در چهارچوب دو ز یاسالم يگر

انـد و انگ  مشـتق شـده   ياز تنش ساختار یاجتماع هاي جنبش) الف
از شکسـت پـروژه   یناشـ  ياز بحـران سـاختار   متـأثر  یاسالم يگر کنش
  .(Wiktorowicz, 2004: 6)باشد  می سکوالر ي
غرب و اسـالم در منـاطق اسـتعمار    یتقابل فرهنگ و یسم فرهنگیالیامپر) ب

خاورمیانـه بـوده   هاي اسالمی در منطقه ن جریانبوجود آمد
.(  

تـنش  در مـورد  یاجتمـاع  یروانشناسـ  يهـا  نیـی تبرغم لزوم 
ی در آن دوران، عـدم کفایـت   اسـالم  یـی گرا شرح علت کنش يموجود برا ی

ـ بـر ا  .هاي یادشده مورد توجـه قـرار گرفـت    ن اسـاس شـ  ی
ــبشدر مطالعــه  یاجتمــاع یروانشناســ ــادات یاجتمــاع هــاي جن ــا انتق ب
ـ  يبرقرار بر مبنیه ین نظریانه بودن فرمول ایگرا ن تـنش سـاختار  یارتباط ب
 يکسـان بـرا  یطور  که به يانتقاد. مواجه شد یاجتماع ي

  .شود می مطرح یاسالم يگر مشابه در مطالعه کنش
هاي اجتمـاعی ایـن بـود کـه      تناقض یا نقصان نخستین نسل از نظریات جنبش

                                                                 
. Social Movement Theory 
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در این مورد یکی از اقدامات انجام
در رشــته روابــط بــین

هاي جنبش فعالیت
نخستی

ه روانشناسینظر
به دلیل نقیص موجود در نظریات یاد شـده  بعدها
ه تجهینظر

را مورد تحل
ظهور کنش

ن جرییتب
یاعاجتم
گر کنش

الف
کنش يبرا
يازنوس

ب
بوجود آمدباعث 

2004: 7.(
رغم لزوم  به
یتینارضا
هاي یادشده مورد توجـه قـرار گرفـت    تبیین

روانشناســ
گرا لیتقل
يریدرگ

مشابه در مطالعه کنش
تناقض یا نقصان نخستین نسل از نظریات جنبش
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 ,Wiktorowicz) ارنـد ند

ت در جامعـه  ین ابراز شکا
 یلیک مدل تحلی ،تی

که  بود تر يازمند استدالل قو
این . سخ داده شدپا »نظریه تجهیز منابع یا نظریه جنبش اجتماعی مدرن

ـ از طر سـه عنصـر    قی
 ,McAdam( دکنـ  تحلیـل مـی  

افتـه  ی سـازمان  یتجلـ 
 یاجتماع یه روانشناس

 یاز نکات یکی. دکرج ساختارها برطرف 
بـه نقـش    ه اسـت قـرار گرفتـ  
 .بـود  يانفراد يها تی

مسـاجد و   عنـوان یـک جنـبش اجتمـاعی فعـال،     
فـا  یام آن ایـ انتقـال پ  

از  يگــریمجموعــه د
ر یـ نظ یاسـالم  یدولتـ 

بـا   یه، مدارس و مراکز فرهنگـ 
ن نکتـه هسـتند کـه اسـالم     

گـر در خـالء   یعبـارت د 
 ین تمـام یوارد صـحنه شـده و بـا تـأم    

 شیعموم به معرض نمـا 

                                        
1. Political Opportunity 
2. Resource Mobilization
3. Framing Process 
4. Social Movement Organization

ند یاجتمـاع  يهـا  بـا تـنش   یمنطقاً ارتبـاط  یاجتماع هاي
ن ابراز شکایب یمعلولو  یارتباط عل يگر برقراریعبارت د به. 2004)

ینشان دادن آن شکا يبرا یک جنبش اجتماعیوجود آمدن 
ازمند استدالل قوین ،ریه اخینظر یلیند تحلایفر. دیآ یحساب م هگرا ب

نظریه تجهیز منابع یا نظریه جنبش اجتماعی مدرن«ده از 
از طرهاي اجتمـاعی را   توان تمام جنبش نظریه اخیر معتقد است می

تحلیـل مـی   3گیـري  ینـد شـکل  او فر 2تجهیز منابع 1،فرصت سیاسی
McCarthy and Zald, 1996:.(  

تجلـ ها آنهـا را   ، ضمن عقالیی دیدن جنبشعز منابیه تجهینظر
ه روانشناسیتمام نواقص نظرحساب آورد و بر این اساس  به یاقدام جمع
ج ساختارها برطرف یگرفتن منابع و بس ل و دربریق تحلیرا از طر

ـ  اولیه جنبش اجتماعی ه یکه در نظر قـرار گرفتـ   یتـوجه  یمـورد ب
تیع شکایتجم يبرا یمحل عنوان به 4یجنبش اجتماع هاي

عنـوان یـک جنـبش اجتمـاعی فعـال،      بـه  لبنان اهللا حزب يمثال برا
 در موردرا  (SMO) ادشدهی هاي زماننقش سا ی،خدمات اجتماع

مجموعــه د ی،اســالم یردولتــیغ هــاي زمانســادر ایــن مــورد، . انــد
دولتـ هـاي غیر  زمانسـا . دهنـد  یل مـ یمطـرح را تشـک   هـاي 

ه، مدارس و مراکز فرهنگـ یریخ هاي انجمنها،  مارستانی، بیپزشک يها درمانگاه
ـ اثبـات ا دنبال  ی، بهدن کاالها و خدمات اساسکر ن نکتـه هسـتند کـه اسـالم     ی
عبـارت د  بـه . هسـتند  اسالمیمشکالت روزمره جوامع  يبرا 

وارد صـحنه شـده و بـا تـأم     یاسـالم  هـاي  جنبش، يقو يحکومت مرکز
عموم به معرض نمـا میان دوستانه از خود در  اي توانستند چهره یادشدهخدمات 
 (Wiktorowicz, 2004: 11).  

                                                                 

Resource Mobilization 

nt Organization 

  

 

هاي جنبش
2004: 9

وجود آمدن  هو ب
گرا ب لیتقل
ده از استفابا 

نظریه اخیر معتقد است می
فرصت سیاسی

1996: 1-20

نظر
اقدام جمع
را از طر

که در نظر
هاي زمانسا
مثال براطور  به

خدمات اجتماع
انــد هدکــر
هـاي  زمانسا

درمانگاه
کرفراهم 

 یحل اهر
حکومت مرکز

خدمات 
 گذارند



ملـت   ــ  دولـت  يانه از بحران الگو
ها در آن ساکن بودند تـا  

ـ در ا. دوره انتقال قـدرت بـوده اسـت    مـورد  ن ی
ـ کـه ا ، انـه یمحقـق برجسـته مسـائل خاورم    ن ی

انـه  ین نقطه خاورمیرتر

 يهـا  تیبا حما 1920
از ـ   انـه یدر منطقـه خاورم 

ـ در اسازي  ملتـ    ن ی
 براسـاس  1926در کشـور لبنـان در سـال    
مشـخص از   يل جانبدار
حاضـر در   هـاي  گـروه 

 .قـرار گرفتـه اسـت    ی
 يهـا  يبند میه تقسیع قدرت برپا

ان یحین مسـ یمـاب  مراتبـی  
اسـت  یر(ی عیو مسلمانان ش

ت یـ جمع ي در ایـن کشـور،  
. دشدر مرتبه سوم اعالم 

هدف خود  يان در راستا
و  یان مـارون یحیاز مسـ 
ه یـ عل یض بزرگیو عرب منطقه تبع
نسـبت بـه   ) 1932(شـتر در آن زمـان   
گـاه را در  ین جایتـر  ن

  در لبنانم قدرت یساختار و تقس
انه از بحران الگویمنطقه خاورم ير کشورهایکشور لبنان مانند سا

ها در آن ساکن بودند تـا   یقینیالد که فیاز م پیشسال  800ن کشور از یا. برد ی
دوره انتقال قـدرت بـوده اسـت    12شاهد  ،به استقالل یابیزمان دست

محقـق برجسـته مسـائل خاورم    ،کارل براون توان با استناد به گفته
رتریپذ نامد، لبنان را نفوذ ین منطقه جهان میرتریپذ منطقه را رخنه

  ).25: 1385 ،ياحمد( دکرمحسوب 
1920ار در سال یبس یخیتار ين کشور پس از فراز و فرودها

در منطقـه خاورم  یحیمسـ  يکشـور  یستأسـ  راسـتاي  درـ   گسترده فرانسه
  ند دولتایت فرانسه فریمومیو تحت نظام ق ،ه جدایکشور سور
در کشـور لبنـان در سـال     ین قـانون اساسـ  نخسـتی . دشکشور آغاز 
ل جانبداریدل ادشده بهیقانون . سوم فرانسه به نگارش درآمد ي
گـروه ر یسـا  یو مل یاسیبه حقوق س یتوجه بیو  یمارون ان
ینیدنظر و بازبیشش مرحله مورد تجد یلبنان ط یاسیصحنه س
ع قدرت برپایمذکور توز یقانون اساس براساسدر لبنان اکنون 
مراتبـی   هطور سلسـل  به ن راستا قدرتیدر ا. ی استو مذهب 
و مسلمانان ش) ریوز نخست(ی ، مسلمانان سن)جمهور استیر(ی 
  .م شده استیتقس) 

  در لبنان یاسیظهور اسالم س
ي در ایـن کشـور،  ن سرشمارنخستی يلبنان و برگزار يریگ شکل اوایل
در مرتبه سوم اعالم  ینو مسلمانان س یان مارونیحین کشور پس از مسی

ان در راستاین کشور معتقدند فرانسویان ایعیاست که ش ین درصورت
از مسـ  يانه با جانبـدار یدر خاورم یحیل حکومت مسیتشک

و عرب منطقه تبع سنت اهل يانجام توافقات پشت پرده با کشورها
ـ ده و شـ آنها قائل  شـتر در آن زمـان   یت بیـ داشـتن جمع  رغـم  هب

نیی، پايو تغلب در سرشمارسازي  با آمار سنت اهلان و 
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ساختار و تقس
کشور لبنان مانند سا

یرنج م
زمان دست

توان با استناد به گفته می
منطقه را رخنه

محسوب 
ن کشور پس از فراز و فرودهایا

گسترده فرانسه
کشور سور
کشور آغاز 

يجمهور
انیحیمس

صحنه س
اکنون  هم
 يا فرقه
ی مارون

) مجلس

ظهور اسالم س
اوایل در
یا یعیش
ن درصورتیا

تشک بر مبنی
انجام توافقات پشت پرده با کشورها

آنها قائل 
ان و یحیمس
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(Shaery-Eisenlohr, 2008.  
قدرت فائقـه   فقدان قدرت،
ه یـ ض رواشـده عل یتبعـ 
شـان، حضـور   یا یو مطالبات مل

توسـط   یک انسجام اجتمـاع 
ش ید که تا پشدر کشور مزبور 

در سـاختار   سـنت  اهـل 
کـرد  یاز رو ینوع خاص

ـ در ا. م قرن سابقه دارد ن ی
انقـالب   يروزیصدر به لبنان، پ

ـ  ان را به دو دوره کـم  ش یوب

 ین صـدر روحـانی  سـید صـدرالد  
پس از ورود بـه لبنـان و مواجهـه بـا     

در  ين بردن فقـر سـاختار  
دن کـر اقـدام بـه متشـکل    

هدف خود را از  ،ات قرآن
(Norton,2007يبـرا  ي، و 

را در .. .و ی، آموزشـ ي
ان لبنـان را  یعیشـ  يمجلس اعال
  .د

ش از مـذهب اسـتفاده کـرد،    
فراهم شد  يو يان لبنان برا

توانسـت بـه    ی،ت شـغل 
جنـبش حرکـت    یشـاخه نظـام  
 یاسـ یر فلسـفه س ییـ باعـث تغ 

(xii :2008 اند شان درنظر گرفتهیا يلبنان برا یاسیساختار قدرت س

قدرت، يا ر ساختار فرقهیط خاص موجود در لبنان نظیشرا
تبعـ همچنـین   ل ویبا اسـرائ  یگی، همساینین کشور، تکثر د

و مطالبات مل يدولت به حقوق شهروند یتوجه بیان لبنان، 
ک انسجام اجتمـاع یبه  یابیدست درنهایتن کشور و یدر ا امام موسی صدر

در کشور مزبور  یاسیاز اسالم س یجوجود آمدن مو هباعث ب ،
اهـل شتر مسلمانان یقدرت ب رغم بهن مسبوق به سابقه نبود و 

نوع خاصکننده  جادیگر و ا ن کشور آغازیا یعیت شیلبنان، جمع 
  .در لبنان بودند یاسیاسالم س
م قرن سابقه داردیش از نیب یکدر کشور لبنان اند یاسیان اسالم سیجر

صدر به لبنان، پ یر ورود امام موسینظ یان با توجه به وقوع اتفاقات
ان را به دو دوره کـم ین جریتوان ا می ...و اهللا حزب تأسیسران، یدر ا 

  :دکرم یمشابه تقس
سـید صـدرالد  در لبنـان بـا ورود    یاسـ یموج اول اسـالم س 

پس از ورود بـه لبنـان و مواجهـه بـا      يو. ن کشور آغاز شدیبه ا یرانیاالصل ا
ن بردن فقـر سـاختار  یاز ب منظور به ،ن کشوریا یعیت شیت اسفناك جمع

اقـدام بـه متشـکل     ي،شان از حکومـت مرکـز  یان و احقاق حقوق ایع
ات قرآنیبا تمسک به آ یام موسام. دکردر آن کشور  یعیجامعه ش

(2007:18 ت در لبنان اعـالم کـرد  ین بردن هرگونه فقر و محروم

ي، اقتصادیاسید سیجد ينهادها تأسیس ،ن هدفیبه ا ی
مجلس اعال تأسیسد بتوان ین راستا شایدر ا. داد دستورکار قرار
دیلبنان نام یاسیورود اسالم به صحنه س يشان براین گام ا

ش از مـذهب اسـتفاده کـرد،    یخـو  یجنـبش اجتمـاع   يریگ امام صدر در شکل
ان لبنان برایعیش يق مجلس اعالیکه از طر یاسیله فرصت س

ت شـغل سسـا ؤر میـ نظ ییجاد نهادهاید و با اکراعمال نفوذ و قدرت 
شـاخه نظـام  (بـا امـل    مؤلفـه ن سـه  یوند ایپ. ز منابع بپردازد

باعـث تغ  درنهایـت ) سس آن بـود ؤم ین که امام موسیالمحروم

  

 

ساختار قدرت س
شرا

ن کشور، تکثر دیدر ا
ان لبنان، یعیش

امام موسی صدر
،انیعیش

ن مسبوق به سابقه نبود و یاز ا
 یاسیس

اسالم س
جر

ان با توجه به وقوع اتفاقاتیم
 یاسالم

مشابه تقس
موج اول اسـالم س 

االصل ا یلبنان
ت اسفناك جمعیوضع

عیان شیم
جامعه ش

ن بردن هرگونه فقر و محرومیب
یابیدست

دستورکار قرار
ن گام انخستی

امام صدر در شکل
له فرصت سیوس به

اعمال نفوذ و قدرت 
ز منابع بپردازدیتجه

المحروم



(Norton.  

 

  گیري موج اول اسالم سیاسی در لبنان براساس نظریه جنبش اجتماعی مدرن
ـ ناپد يطور مرموز . د شـد ی

در  یعیم شـ یتوده عظ
توسـط   يکـه بـه احتمـال قـو    

) فته اسـت گرلبنان صورت 
ـ ناپد. افـت ی د شـدن  ی

  .دکرلبنان جاودان 
ح در تقابـل بـا   یصرطور 

 يو یاسـ ید اسـالم س 
مثبت آن اسـتقبال   يدستاوردها

چوب ت در چهاری، فعال
و  یت نظام سکوالر در لبنان، توجه به حقـوق مـدن  

.. .ل وی، مقاومـت در برابـر اسـرائ   
 ید کـه طـ  کـر انه مطـرح  

 یامـام موسـ  . دشـ انه دنبـال  
 يهـا  و فرقـه  ها گروهر 

در ) امـل ( »هیـ االفـواج المقاومـت اللبنان  

 انیعیش

 

 ياقتصاد

(Norton, 2007: 15 دش یاسیاسالم س، به برالیلو  سکوالر هاي

گیري موج اول اسالم سیاسی در لبنان براساس نظریه جنبش اجتماعی مدرن
طور مرموز به یبیان سفر به لیصدر در جر یامام موس 1978در سال 
توده عظ یکه او در سامانده یبا نقش يو مفقود شدنکه رسد  می

ـ ناپد. م داردیلبنان داشت ارتباط مسـتق  کـه بـه احتمـال قـو    ( يد شـدن و ی
لبنان صورت  یاسینخبگان فعال در صحنه س يو از سو یبیحکومت ل

یانطبـاق  ) اهللا امام زمان عجل( یعیبت امام عصر شیبا موضوع غ
لبنان جاودان  یاسیعه را در افق سیش ییگرا امام صدر عمل

طور  به در آن دوران یموسامام  یاسین اسالم سینو يالگو
د اسـالم س یکرد جدیرو. انه بودیدر خاورم یاسیاسالم س ییابتدا ي

دستاوردهااز سم غرب داشت و یده مدرنیبه پد یاصالح
، فعالیمدن يها جاد تشکلیر اینظ ییها مؤلفه موردن یدر ا. 

ت نظام سکوالر در لبنان، توجه به حقـوق مـدن  یرش حاکمی، پذیمل یاس
، مقاومـت در برابـر اسـرائ   یمـذهب  هـاي  گـروه هـا و   فرقـه  یتمـام  يشهروند
انه مطـرح  یرا در منطقه خاورم یاسیاز اسالم س يدیجد يها شاخصه
انه دنبـال  یخاورمن در منطقه یان نوگرای اسالمتوسط  یآت ي

ر یبا سا يو همساز یت در چهارچوب مدنیفعالبر  عالوه
االفـواج المقاومـت اللبنان  «بـا عنـوان    یشـاخه نظـام   ،در لبنان 

ش ياعال مجلس

 تجهیز منابع

 مذهب گیري فرآیند شکل

اقتصاد ينهادها

 فرصت سیاسی

 نظام سیاسی ملی لبنان
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هاي دیدگاه

گیري موج اول اسالم سیاسی در لبنان براساس نظریه جنبش اجتماعی مدرن شکل. 1
در سال 

می نظر به
لبنان داشت ارتباط مسـتق 

حکومت ل
با موضوع غ

امام صدر عمل یدائم
الگو

يها موج
اصالح ینگاه

. دکر یم
اسینظام س
شهروند
شاخصه

يها دهه
عالوه صدر
 یمذهب
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جـاد و هـدف آن را مقاومـت    
امل بـا هـدف    یگروه نظام

شـان اسـتعمال   یا یاسـ 
در ) ، اعتراض، تظاهرات و جنـگ 

 يبـرا  يدستاورد بهتر

بـه   نسـبت بـه مـوج اول   
اد یـ انق. وجود آمـد  هلبنان ب

سـاختار روانشناسـانه پـرآوازه    
ط یشـرا . دکنـ ت را بـر آن بنـا   

ران بـه انضـمام اشـتباه    
ک سازمان و یل یتشک
ـ  تأثیرگـذار  يها مؤلفه ر ب
  :است مدرن ی

  
  گیري موج دوم اسالم سیاسی در لبنان براساس نظریه جنبش اجتماعی مدرن

 يهـا  زهیـ ، آمیط جنـگ داخلـ  
ش در صـحنه  یاثبـات خـو  

لبنـان   یاسـ یدر سـاختار س 

 اسرائیل 1982

 هاي مادي دریافتی از ایران

ایدئولوژي اخذشده از انقالب اسالمی 
  

جـاد و هـدف آن را مقاومـت    یا) ناجنبش محروم(ن یرمجموعه الحرکت المحروم
گروه نظام تأسیس براي یاقدام امام موس. دکران یل بیئدر برابر اسرا

اسـ یکـرد س یست که روا دهنده آن ل نشانیمقاومت در برابر اسرائ
، اعتراض، تظاهرات و جنـگ ير همکارینظ(متنوع  يرفتار يها از حالت 
دستاورد بهتر ،وهین شیمتفاوت را مجاز دانسته و معتقد است ا يها ت

  .(Shanahan, 2005: 120) خواهد داشتبه دنبال 
نسـبت بـه مـوج اول    یر اندکییدر کشور لبنان با تغ یاسیموج دوم اسالم س

لبنان ب اهللا حزبل یران و تشکیدر ا یانقالب اسالم يروز
سـاختار روانشناسـانه پـرآوازه     يریـ گ لکش ان لبنان منجر بهیعیش یو اجتماع 
ـ از حما يادیـ اهللا توانست بن ه حزبکشد  يقدرتمند ت را بـر آن بنـا   ی

ـ انقـالب ا  يها تیو اثرات و حما )انیعیاد شیانق(شده  ران بـه انضـمام اشـتباه    ی
تشک يفرصت را برا رژیم صهیونیستی،لبنان و  حکومت یمحاسبات

مؤلفهل معرف ین راستا شکل ذیدر ا. دکرفراهم  یبش اجتماع
یه جنبش اجتماعینظر يها شاخصه براساساهللا  حزب ير

گیري موج دوم اسالم سیاسی در لبنان براساس نظریه جنبش اجتماعی مدرن شکل
ط جنـگ داخلـ  یشراتأثیر  تحت ي،ریگ شکل يتدالبنان در اب اهللا
اثبـات خـو   بـراي فرد  هکرد منحصر بی، اتخاذ رویران اسالمیا 
در سـاختار س  یـی گرا به افراط یقابل کتمانغیر شیگرا.. .لبنان و 

1982حمله سال 

 منابع تجهیز

هاي مادي دریافتی از ایران کمک گیري یند شکلافر

ایدئولوژي اخذشده از انقالب اسالمی 
  ایران

 فرصت سیاسی

 نظام سیاسی ملی لبنان

  

 

رمجموعه الحرکت المحرومیز
در برابر اسرا

مقاومت در برابر اسرائ
 یبیترک

تیوضع
به دنبال  اسالم

موج دوم اسالم س
روزیپدنبال 

 یاسیس
قدرتمند

شده  اشاره
محاسبات

بش اجتماعجن
ریگ شکل

شکل. 2
اهللا حزب
 یانقالب

 یاسیس



ــان و تغ   ــت زم ــا گذش ــکن ب ــرایی ط و یر ش
ر تکامـل  یتـوان سـ   ی

ی مـدرن  ه جنبش اجتمـاع 
، يریـ گ نـد شـکل  ایوجودآمده در فر

و گیـري   مراحـل شـکل  
  :دشو یم میدوره مشخص تقس

د یامـام سـ   يان تحـت رهبـر  
عـدم   براسـاس  اهللا حـزب 

درون نظـام لبنـان    یاسـ 

شـده از   ک ارائـه یدئولوژ
  ؛وجود آمد ه

سـت کـه بـا فرصـت     
وجودآمده توسـط انقـالب   

لبنـان   هـاي  سیاست ی

 یاسـ یکـل در سـاختار س  
فرصـت  «، یرا مـرتبط بـا مقاومـت اسـالم    

 یبـ یرا ترک »زمنـابع یتجه
  .میحساب آور هب یسازمان

  یاس
 یاسالم يحکومت جمهور

د کـر در لبنان فراهم  ی
ز وجـود دارد کـه   ین ي

ـ ) در امل(ی  وجـود   هب

ــت ــداللهی،( داش ــ) 135: 1382 اس ــان و تغ  یل ــت زم ــا گذش کن ب
ین راستا میدر ا. نهاد يرو انهین جنبش رو به میا ،واحوال

ه جنبش اجتمـاع ینظر یلیچهارچوب تحل دررا  يرو انهیم يسو به اهللا
وجودآمده در فر هرات بییاز تغ یناش اهللا حزبتکامل . دکر 

مراحـل شـکل  بـر ایـن اسـاس     .اسـت  و منابع قابل استفاده یاسیفرصت س
دوره مشخص تقس 4باً به یتقر يرو انهیم يسو به اهللا حزبحرکت 
ان تحـت رهبـر  یعیه شـ یج اولیتولد که شامل بس از شیمرحله پ. 

حـزب  يریـ گ ه شـکل یـ اول یـۀ که پا ییجا یعنی، است صدر
اسـ یج سیمغتنم شـمردن فرصـت بسـ   و  یاسیرش آرامش س

  شد؛
ـ و ا یاسـ یس يها ق فرصتیکه از طر ینیمرحله جن.  دئولوژی

هران بیا یلبنان و انقالب اسالم یسازمان امل، جنگ داخل
سـت کـه بـا فرصـت     ا مرحلـه ظهـور آن   ،اهللا ن فاز توسعه حـزب یپرتکاپوتر. 

وجودآمده توسـط انقـالب    هز منابع بیل و تجهیاسرائ 1982ق حمله یدشده از طر
  ؛ران شکل گرفتیا 
یر اصلیادغام در مس ،مرحله چهارم یعنین مرحله یآخر. 

  .ی استه جنبش اجتماعیاست که شامل هر سه عنصر نظر
کـل در سـاختار س  ک ی عنوان بهرا  یاسیاسالم س امروزه میچنانچه بخواه

را مـرتبط بـا مقاومـت اسـالم     »يریگ ند شکلایفر« یدم باکنین یی
تجه«و  یحکـومت  يرنده مشارکت در نهادهـا یرا دربرگ »

سازمان یاسیس يرویو ن یت داخلیران، حمایا يها است از کمک

اسین فرصت سیآخر يریگ و شکلل به لبنان یحمله اسرائ
حکومت جمهور يریگ م شاه و شکلیرژ یران در سرنگونیت ملت ا
یعیش گراي اسالمکال یراد يروهاین يرا برا هاییسازوکار
يگریدگاه دیاما د. وجود آورند هک را بیدئولوژیک ساختار ا

ی گروه ک مخالفت درونیاهللا براساس  حزب ياست رهبر
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ــت داش
واحوال اوضاع
اهللا حزب
 بررسی

فرصت س
حرکت 
1 .
صدر یموس
رش آرامش سیپذ

شد؛ل یتسه
2 .

سازمان امل، جنگ داخل يسو
3 .

دشده از طرجایا
 یاسالم

4 .
است که شامل هر سه عنصر نظر

چنانچه بخواه
ییلبنان تب

»یاسیس
است از کمک

حمله اسرائ
ت ملت ایموفق

سازوکار ،رانیا
ک ساختار ایتا 

است رهبرمعتقد 
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را  یاسالم ییگرا رشد عمل
 :Haddad, 2006)کرد عه کمک 

رسـماً  اینکـه   پـس از 
عه شـناخته  یرهبر امت شـ 

ـ حما 1979در سـال   ت ی
ـ جـاد  یا بـراي  ي ک ی

(Qassem, 2005: 18.  
ـ  وجـود آورد کـه    هرا ب
بـر ایـن   . دیـ نام اهللا حـزب 

از  متـأثر لبنـان باشـد   
معتقـد اسـت    نورتون

 یت چندانین لبنان از اولو
ل بـه جنـوب   یرامون احتمال حمله اسـرائ 

کـرد   یبه جنوب لبنان حمله نم
وقـوع   ران بودند بهیا ی

رشـد و   يط مناسب و الزم را برا

و  یک جنبش اجتمـاع 
 تأسـیس ه یـ اول يکن بـذرها 

ن نهـاد در دره  یا يری
. گرفتنـد  بر عهـده اهللا را 

جاد و یخود را وقف ا
ـ   ش از دو سـال در  یب
بعلبـک در اشـغال   . د

ـ  ـ ا یحضور پاسداران انقالب ران فـراهم  ی
نزدیکـی   نیهمچنـ . نـد 
کرد کـه    فراهم میاهللا جنبش حزب

(Norton, 2007: .  رشد عمل ،رانیا اسالمی در انقالبپیروزي
عه کمک یش گراي اسالم ینظام هاي گروه يریگ ق و به شکل

پـس از  یانـدک  اهللا، حـزب  رکـل یمعـاون دب  ،نعیم قاسـم بنابر گفته 
رهبر امت شـ عنوان  به) ره(ینیران اعالم شد و امام خمیانقالب ا 

در سـال  . شـد  يعه در لبنان جـد یت شیاجتماع روحان گفتگو با
ـ عد يها بود و با تالش یدتیعقصرفاً  ان لبنانیعیران از ش يا دهی

(18 همراه بود یت انقالب اسالمیمناسب با رهبر یارتباط 

ـ  یتیلبنـان وضـع   شیعیانران بر یانقالب ا یدتیات عقتأثیر را ب
حـزب  يریـ گ شـکل  يط اضطراریتوان آن را شرا یم بدون اغراق
لبنـان باشـد    یط داخلیراش از آنکه مدلول شیپ اهللا حزب يریگ شکل
نورتونچنانچه . آن بود یو اسالم یران و موج فراملیا یانقالب اسالم
ن لبنان از اولویت جامعه مسلمیاهللا بهبود وضع حزب يریگ در زمان شکل

رامون احتمال حمله اسـرائ یز پین یلیوتحل هیچ تجزیبرخوردار نبود و ه
به جنوب لبنان حمله نم 1982ل در سال یاگر اسرائ یحت. ان وجود نداشت

یاز انقالب اسالم متأثر ان کهیعیان شیانقالب در م يها ت
ط مناسب و الزم را برایل شرایهرحال، با اشغال لبنان، اسرائ هب. وست
  .دکرفراهم  اهللا حزبگسترش 
ک جنبش اجتمـاع ی عنوان بهت یاعالم موجود بر مبنیاهللا  حزب یه رسمیان
کن بـذرها یفت لگرآن صورت  يریگ از شکل پسسه سال  

یگ شکل ییابتدا ياز روزها. کاشته شد 1982 ژوئناهللا در 
اهللا را  حزبت یات مقاومت و امنیران عملیا یپاسداران انقالب

خود را وقف ا یکه زندگ یعیش يها یهمراه حضور لبنان ران بهیا يها ت
 ين نهاد بتواند بـرا یدند باعث شد که اکراهللا  حزب ير

دکنـ ت یفعال ینیرزمیصورت ز هب عمنطقه بعلبک در شرق دره بقا
ـ  ينه را برایزم مسئلهن ین نبود و هما حضور پاسداران انقالب

نـد کناهللا  جنبش حزب یامن اقدام به سازمانده ید که در محل
جنبش حزب ياعضااین امکان را براي ه یبه سور مذکور

  

 

(34 :د آم

ق و به شکلیتشو
بنابر گفته . (24
 يروزیپ
گفتگو با ،دش
ران از شیا
 يجرام

تأثیر
بدون اغراق

شکل اساس
انقالب اسالم
در زمان شکل

برخوردار نبود و ه
ان وجود نداشتلبن

تیوضع
وستیپ یم

گسترش 
انیب

 یاسیس
اهللا در  حزب
پاسداران انقالب ،بقاع
تیحما
ریگ شکل

منطقه بعلبک در شرق دره بقا
ایلیاسرائ
د که در محلکر

مذکور منطقه



ن جنـبش در چهـارچوب   
ـ موجود يکسب اعتبار برا ت ی
اقـدام بـه    یلیضربه زدن بـه سـربازان اسـرائ   

 بـا مقاومـت در   اهللا حـزب 
 يروهایران و جذب ن

کـه   ییرا در هر جا ی
.. .وهـا   ، مسـاجد، قبرسـتان  

ون، یاسالم بنا شـد و روحـان  
ان در یعیکه با خشم شـ 

 ینظـام  يهـا  کیـ و تاکت
ن جنـبش  یا يبرا یت اجتماع

 تأسـیس  نخسـت ن جنبش در سه سال 
جذب  یچگونگ ،ن سه سال آموخت

حل بودن اسالم و شعار نـه  
اسـتوار  ) گـراي آن روز 

در منـاطق تحـت    یاسـالم 
ـ یـ ار در منطقه ب و  یروت غرب
مـوازات   بـه  1986تـا  

 ؛دشـ ن جنبش آغـاز  
 ,Hamzeh) دکـر مارستان در لبنان بنا 

د، شـ  یت مردم مـ یباعث جذب و حما
  .دیصدمه د

  .ندکنران سفر یآزادانه به ا
ـ ن اامبـارز  ،اهللا حـزب  يریـ گ شـکل  ياز همان ابتدا ن جنـبش در چهـارچوب   ی

کسب اعتبار برا بر مبنی ییدند و ادعاکر یم تیفعال یلبنان یمقاومت مل
ضربه زدن بـه سـربازان اسـرائ    منظور بهن گروه یا. د خود نداشتند
حـزب  ترتیـب  بدین ؛(Jabar, 1997: 51) دندکر يا حمالت جسورانه
ران و جذب نیا يت مادی، حمارژیم صهیونیستیگسترش  برابر اشغال درحال

  .دکرد کار خود را آغاز 
یانقالب اسالم يدئولوژیفه انتشار ایاهللا وظ ون حزبیروحان

، مسـاجد، قبرسـتان  یر مراکـز اجتمـاع  یـ ن مهم بودند نظیآنها قادر به انجام ا
اسالم بنا شـد و روحـان   یچهارچوب اصل اهللا بر ساختمان حزب. برعهده گرفتند

که با خشم شـ  يساختار. دندکر یان را بر آن نقاشیلیمقاومت و اخراج اسرائ
  .دشسراسر لبنان پرآوازه 

  بالقوه هواداراناتخاذ رویکردهاي حذفی در برابر 
ـ ا در مـورد  يریگ شکل ياهللا در ابتدا اگرچه حزب و تاکت يدئولوژی

ت اجتماعیت موفقین وضعیکن ایل ،بود یتهاجم يا ههوج
ن جنبش در سه سال یه باعث شکست این رویهمراه نداشت و ا

ن سه سال آموختیاهللا در طول ا حزب که ین درستری مهم. 
حل بودن اسالم و شعار نـه   اهللا بر راه از ابتدا منطق حزب. ان بالقوه بودهوادار 

گـراي آن روز  غرب و شـرق وه یاز ش ياشاره به جانبدار( یو نه غرب
اسـالم  يرفتـار  يد هنجارهـا یـ اک يکه آنها بر اجرا يطور
ار در منطقه بطور آشک ت بهین وضعیا. داشتند تأکیدش یپوشش خو
تـا   1983از سـال  . جنـوب لبنـان مشـاهده شـد     یساحل ي

ن جنبش آغـاز  یتوسط ا یارائه خدمات اجتماع ،اهللا حزب يگسترش حوزه کار
مارستان در لبنان بنا یب 2و  یک پزشکینیکل 17اهللا  ن راستا حزب

باعث جذب و حما یارائه خدمات اجتماع که درحالی .1993
صدمه د یرفتار اجتماع يعمال خشن هنجارهاا دلیل اهللا به وجهه حزب
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آزادانه به ا
از همان ابتدا

مقاومت مل
د خود نداشتندیجد

حمالت جسورانه
برابر اشغال درحال

د کار خود را آغاز یجد
روحان

آنها قادر به انجام ا
برعهده گرفتند

مقاومت و اخراج اسرائ
سراسر لبنان پرآوازه 

اتخاذ رویکردهاي حذفی در برابر 
اگرچه حزب

وج يدارا
همراه نداشت و ا به

. آن شد
 و درك

و نه غرب یشرق
طور هب ؛بود

پوشش خو
يشهرها

گسترش حوزه کار
ن راستا حزبیدر ا

1993: 329)

وجهه حزب
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از دره بقـاع تـا حومـه جنـوب     
ت ین وضعیا 1983که در اواخر سال 

در آن زمـان  ها  یاز لبنان
ـ و اوا 1983کن در اواخر سال  ل ی

ن یاز مشـهورتر  یکیچهره 
ان بـر  یعیبـا تسـلط شـ   

ـ روت دیـ رانـه شـهر ب   ده ی
فروشـنده مشـروبات    

. دادنـد  مـی ن به آنهـا  
آنهـا عنـوان    يران نشـده بودنـد بـر درب ورود   

ـ    روح را  یک حالـت خشـک و ب
 يهـا  بنگـاه  ،ورکمـذ  ي

باعـث  صـرفاً   اهللا د حـزب 
. ش دادیرا افـزا  يت اقتصـاد 
روت یـ و ب) دایص( دون
ه جـدا  ین ناحیکه ا يطور
.  

خصـمانه   يپنداشـت و رفتـار  
 ين مظنـون بودنـد و رفتـار   

دن باب گفتگـو بـا   کر
ر کـ ان ذیشا. گرا بودند

مردم داشـتند   یابعاد زندگ

اي بـود کـه ایـن جریـان     
اهللا بـا   حـزب  يروهـا 

زان یـ پا را از حد معمول فراتر نهادند و م
مجـدد و   يایـ اح يت فضـا 

از دره بقـاع تـا حومـه جنـوب      اهللا حـزب  یات و حضور نظامتأثیردر آن زمان 
که در اواخر سال  يطور هب ؛افتیروت و جنوب لبنان گسترش 

از لبنان یتعداد اندک. ار قابل توجه بودیوارد بس تازه يرویک ن
کن در اواخر سال ید را درك کردند، لیجد يروین نیت ایذات و ماه
چهره . افتیر ییتغ یاسالم يا به منطقه یروت غربیب 1984

بـا تسـلط شـ   . شـد ع یرات سرییش تغجهان دستخو یالملل نیب يها تخت
رانـه شـهر ب  یو يهـا  ابـان یاهللا به وفور در خ ان حزبینظام یروت غرب
 يهـا  درب مغـازه  يت در جلـو یـ نامیبا انفجار دآنها . شدند

ن به آنهـا  ینش عهیدر مناطق شها  ن مغازهیبستن ا بر مبنی ییهشدارها
ـ و هر کهش يها از رستوران ران نشـده بودنـد بـر درب ورود   ی
ـ ت ین وضعیشد که ا یده مید یرستوران خانوادگ ـ   ی ک حالـت خشـک و ب
ين رفتـار یقـوان  آمیـز قهر ياجـرا عـالوه   به .وجود آورده بود

د حـزب یـ کا يهـا  تیمحـدود . دیکشـ  یرانیرا به و یمحل ي
ت اقتصـاد یوضـع  ید و خرابششان یت ایمناطق تحت مالک

دونیرامون شهر سیپ یبه سواحل شمال ،جنوب ين روستاها
طور هل شد بیتبد یه جنگیمنطقه جنوب به ناح. دندکرمهاجرت 

.(Jabar, 1997: 30)د یرس ینظر م لبنان به ینیمحدوده سرزم 
پنداشـت و رفتـار   یاهللا همه را دشمن خود مـ  حزب ،1988تا سال 
ن مظنـون بودنـد و رفتـار   یرین جنبش به سـا یا ياعضا. گانگان داشتینسبت به ب

کرارتباط و باز  يکه برقرار يطور هداشتند، ب يار مرموز و سر
گرا بودند واقعی غیرانیگرا شان افراطیدر آن دوره ا. رممکن بودیان غ

ابعاد زندگ یدر تسلط بر تمام یسع اهللا حزب يروهایکه ن یاست زمان
  .شان از دست رفتیا یت مردم

اي بـود کـه ایـن جریـان      اهللا دوره زببر این اساس سه سال ابتدایی تأسیس حـ 
ـ ، در اتجزیه داخلی خود را تجربه کـرد  فرسایش و روهـا ین دورهن ی

پا را از حد معمول فراتر نهادند و م یانه اسالمیگرا افراط يردهایکاستفاده از رو
ـ ا. اهش نهادکشان رو به یاز ا یت مردم ت فضـا ین وضـع ی

  

 

در آن زمان 
روت و جنوب لبنان گسترش یب
ک نی يابر

ذات و ماه
1984سال 

تختیپا
روت غربیب
شدند یم

هشدارها یالکل
از رستوران يا پاره

رستوران خانوادگ
وجود آورده بود هب

ياقتصاد
مناطق تحت مالک يانزوا
ن روستاهااساکن

مهاجرت 
 یاز باق

تا سال 
نسبت به ب

ار مرموز و سریبس
ان غشیا

است زمان
ت مردمیحما

بر این اساس سه سال ابتدایی تأسیس حـ 
فرسایش و

استفاده از رو
ت مردمیحما



  بازگشایی یا انفتاح
روت به جنوب یاز حومه ب
 یـک  عنـوان  بهاهللا  حزب
 يا سال نامـه اهللا با ار حزب
اعـالم   یرسمطور  به 

ل مهـر  یاسـرائ  یدفـاع 
مقاومت قدرتمنـد قـادر بـه    

در آن زمـان  . دشـ ل ی
م کصخره مستح یکمثابه 

ه یـ جهـاد عل  ،ن جنـبش 

ـ از دسـت دادن حما   یت مردمـ ی
  .ندکنمجدد ساختار جنبش 

و  اهللا روي حـزب  ي میانـه 

ران از یا یاسالم يجمهور

ل به ین جنبش بود تبد
مرشـد   عنوان به) ره(ی

موجود در  يریلبنان، اختالف و درگ
ار کطـور آشـ   بـه  اهللا کال حزب

  .دیان رسیبه پا 1989
ــارکــن ســمت ســوق داد  از اي  هه پ
ن ید اشاهللا باعث  حزب

  .دکرفراهم را والر امل کرقابت حزب س

بازگشایی یا انفتاحاست یس: يرو انهیبه سمت م اهللا حزبت 
از حومه ب نشینی نیروهاي اسرائیل عقب دو اتفاق مهم 1985در سال 
حزب یت رسمیاعالم موجودو ) در جنوب لبنان(ی تانیرودخانه ل

حزب یادشدهدر سال  .رخ داد یسازمان مقاومت و جنبش اسالم
 ش رایت خویموجود »روتیاستار ب یلید«سرگشاده به روزنامه 

(Hamzeh, 1993: 329 .دفـاع  يروهـا ین ینینشـ  عقب موردن یدر ا
مقاومت قدرتمنـد قـادر بـه     يروین یک عنوان بهه کاهللا بود  حزب اعتبار بر یتی

یر اسرائیناپذ ستکش ـ ن لحظهیتا به ا ـ يروهایاعمال فشار بر ن
مثابه  به یب اهداف اسالمیتعق در مورداهللا  هدف حزب 

ـ ر اهـداف ا یان سـا یـ ن هدف در میان بهترین میه در ا ن جنـبش ی
  .(Harik, 2007: 55) آمد یحساب م ل به
از دسـت دادن حما  در مـورد ل آنهـا  یتحل اهللا و حزب ییگرا درون
مجدد ساختار جنبش  یاقدام به سازمانده 1989ه در سال کد ش

ي میانـه را بـرا  یاسـ یفرصت س ،دادیرو سهدر آن زمان وقوع 
  :دکرفراهم  يرات ساختارییتغ
جمهور یتیران و عراق باعث شد منابع حمایان جنگ ایپا 

  ؛دکنت کانه حریگرا واقع يریده و در مسشمند  اهللا نظام
ن جنبش بود تبدیعامل شهرت ا يه روزگارکاهللا  منسجم حزب يرهبر 

ینیبا ارتحال حضرت امام خم. دشن جنبش یا ينقطه ضعف برا
لبنان، اختالف و درگ یان اسالمیجرکننده  تیو هدا يمعنوـ  

کال حزبیرهبر راد ،الطفیلی صبحیجنبش با اخراج  يه رهبر
  ؛خود را نشان داد

1989آن در سال  يها بیلبنان با تمام فرازونش یجنگ داخل 
ــ يادشــده اعضــایعوامــل  ن ســمت ســوق داد ه ایــگــروه را ب
حزب يبازسازبر این اساس، . دکنر یید تغیبا یاصل يرساختارها

  

 

هاي  جریان
گرا،  اسالم

نگرش غرب و 
اهللا  ادغام حزب

در ساختار 
سیاسی لبنان

90

رقابت حزب س

ت کحر
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رودخانه ل

سازمان مقاومت و جنبش اسالم
سرگشاده به روزنامه 

(329د کر
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اعمال فشار بر ن
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شباعث 
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 یسـازمان  يریـ گ میتصم
د کـر اهللا فـراهم   حزب

ـ ت در جر  یان اصـل ی
ف مفهـوم  یق بـازتعر 

ت در کمشـار  يعرصـه را بـرا  

اهللا بـه   حـزب  ینظـام 
 .بـود ن جنبش یا یو اجتماع
 يرا برا یاسیس ياهللا، فضا
 یـک ت یت از وضعک

ـ قـت ا یدر حق ؛نبـود  ن ی
طـور مـداوم    ز بـه یـ ده و تا به امـروز ن 

 یاسـ یفرصـت س  ،طـائف 
 يرا بـرا  يا برنامـه نامـه یادشـده،   

 یاسـ یبـه اصـالح نظـام س   
 يبـرا  يدیـ لکعامـل  . 

) هیتحـت نظـارت سـور   
خـود بـا    یحفظ گروه نظـام 

 ,Ranstorp)د شـ مجاز بـه حفـظ سـالح    

اهللا در لبنـان   حـزب  ی

 یحفـظ گـروه نظـام    
 ت گسـترده یاز حما) 
ه تحـت  کـ ن لبنـان  یاز سـرزم 

 .آمـد  یحساب م هت کشور لبنان ب
ن گـروه توانسـت   ید ا

تصم ها و زهیانگ يو پوشش سر یافراط استیس ویژگیجنبش از 
حزب يدو فرصت را برا یک،دئولوژیا يل و سازگاریتعد. دور شود
ت در جرکمشـار  بـر  مبنـی ور کجنـبش مـذ   مین آنهـا تصـم  تـری  مهـم 
ـ ا. بـود  ــ  انتخابات یعنی ـلبنان   هاي سیاست ـ ن اتفـاق از طر ی ق بـازتعر ی
عرصـه را بـرا   ،آن يه با بسط بـار معنـو  کجهاد انجام شد  یک

  .(Harik, 2007: 58) دکرا یانتخابات مه
نظـام  يروهـا یل نیتبـد  ،ادشـده ی یکدئولوژیر اییگر تغیجه د

و اجتماع یاسیت سیجدا از موجودکامالً  و کوچک، مؤثر 
اهللا، فضا حزب یرد مدنیکو رو ینظام يها يروین یسازمان 

کحر. دکراست لبنان فراهم یس یان اصلین جنبش به جر
ـ  يا لحظه يندرو ،جنبش شفاف یکبه  يسازمان سر نبـود  یو آن
ده و تا به امـروز ن شآغاز  1980دهه  یانیپا هاي سالت از 

  .درحال انجام است
طـائف  نامـه  موافقـت  يلبنـان و امضـا   یان جنگ داخلـ یبا پا
نامـه یادشـده،    موافقت. دشاهللا فراهم  ت حزبیفعال يبرا ي

بـه اصـالح نظـام س    یابیو دست یمل یق آشتیاز طر یان دادن به جنگ داخل
. دکـر ارائـه   یاسـ یتر قدرت س ع منصفانهیبه توز یلبنان با نگاه

تحـت نظـارت سـور   ( مختلـف  ینظـام  هـاي  گـروه انحالل  مذکور،برنامه 
حفظ گروه نظـام  يبرا نامه افقتموان ین میدر ا .گروه بود یک ي

مجاز بـه حفـظ سـالح     ،به جنبش مقاومت یر نام از گروه نظام
یت منحصر بفرد شاخه نظـام یوضعالزم به ذکر است . 1997

  .ران بودیه و ایسازش سور بر مبتنی یاز توافق ضمن
 يبـرا  Uتوجه بـه داشـتن مجـوز    اهللا با گاه حزبیثبات جا

) رفص یک گروه نظامینه ( یگروه مقاومت اسالم یک عنوان
از سـرزم  ییها خ قسمتیدر آن تار .ت لبنان برخوردار بود

ت کشور لبنان بیبهبود وضع يبرا یل قرار داشت مانعیاشغال اسرائ
د اشف یسازمان مقاومت تعر عنوان به اهللا حزب يکه برا ی
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جه دینت
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1997: 51)

از توافق ضمن یناش
ثبات جا

عنوان به
ت لبنان برخوردار بودیجمع

اشغال اسرائ
یبا نقش



مشـارکت در  . شـود  1992
اهللا  م حـزب یتصمبه دنبال 

شـیخ  پس از بـه شـهادت رسـیدن    
 يو. برگزیـده شـد   حزب
ن از حـزب  یش از اپی

ـ ن دوره نشـان داد کـه جلـب حما    را  یت اجتمـاع ی
ـ انفتـاح   يهـا  بزرگ خود در چهارچوب توسعه برنامه ا ی

از  یکرسـ  12 يروزیـ 
 ياسـتراتژ . بـود  1992

در بـین  ت یـ محبوب کسـب 
 يرویـ ن عنوان به ش را

هـا متقاعـد    یاز لبنـان  
ن شـدن آن  یگزیلبنـان و جـا  

شـد   یکـه تصـور مـ    ی
ن تفکر را یان ایحین گروه با مس
 یید کـه جنگجـو  کـر 

دنبـال   و ایـن حـزب بـه   

بـر مشـارکت در انتخابـات    
و لحـاظ  جنبش  یاصل

روي این جریان، حاکی از بـه چـالش   
هـاي اسـالمی    کشیدن دیدگاه غربیان در مورد تروریست و بنیادگرا دانسـتن جریـان  

تـرین   در ایـن میـان یکـی از اصـلی    
هـاي   گرایـی مطلـق و عـدم تعامـل بـا مؤلفـه      

 یافراطـ  يدئولوژیآشکار ا

ـ   1992در سـال   یداوطلب ورود به عرصه انتخابات پارلمـان آت
به دنبال  .را به آزمون گذارد اهللا حزب ینگره انقالب 1992انتخابات 

پس از بـه شـهادت رسـیدن     نصراهللا سید حسن ،مشارکت در انتخابات
حزب یرکلیبه سمت دب ،اهللا حزبدومین دبیرکل  عباس موسوي
پیکه (اهللا بود  حزب رهبرنخستین  ،صبحی الطفیلیمخالف افکار 
ن دوره نشـان داد کـه جلـب حما   یاهللا در ا حزب). اخراج شده بود

بزرگ خود در چهارچوب توسعه برنامه ياز استراتژ یشبخ 
یـ پ ي،ن استراتژیجه اینت. (Harik, 2007: 77) دکن یش دنبال م

ـ پارلمان توسـط ا  یکرس ـ ن جری 1992ان در انتخابـات سـال   ی
کسـب  ه دریاول يها شکست رغم به. اهللا کارآمد بود حزب 

ش رایت خوید مشروعشاهللا موفق  حزب 1980دهه  يدر ابتدا
ـ امروزه تعداد ز. مردم شکل دهد ینده مدنیمقاومت و نما  يادی

لبنـان و جـا   یاسـ ین بردن نظام سیاهللا به دنبال از ب اند که حزب
یدر زمـان  .وستن به آن استیپ يحال تالش برا بلکه در 

ن گروه با مسیا يهمکار ،ل شده استید تبدیک تهدیاهللا به 
کـر هـا را متقاعـد    یاز لبنان ياریبس ،ن اقداماتیا. کاهش داد

و ایـن حـزب بـه    ن استایلیاهللا منحصراًً محدود به مقابله با اسرائ د حزب
  .نیستها  یآزادانه لبنان یزندگة وی

  
بـر مشـارکت در انتخابـات     این جنبش مبنی میتصمو  اهللا حزب هاي اجتماعی

اصلنگره گسترده در  دگرگونی بر انعکاس لبنان، عالوه 1992
روي این جریان، حاکی از بـه چـالش   المللی در رویکردهاي پیش  نمودن شرایط بین

کشیدن دیدگاه غربیان در مورد تروریست و بنیادگرا دانسـتن جریـان  
در ایـن میـان یکـی از اصـلی     .اهللا بـه شـکلی خـاص بـود     طور عام و حزب

گرایـی مطلـق و عـدم تعامـل بـا مؤلفـه       هاي بنیادگرا، افـراط  هاي گروه شاخصه
آشکار اطور  به اهللا حزبحال آنکه  ومتی است؛الگوهاي مدرن حک
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ـ   داوطلب ورود به عرصه انتخابات پارلمـان آت
انتخابات 

مشارکت در انتخابات بر مبنی
عباس موسوي
مخالف افکار 
اخراج شده بود

عنوان به
ش دنبال میگشا
کرس 128
 یاسیس

در ابتدا ،عامه
مقاومت و نما

اند که حزب شده
 ،ستین

اهللا به  حزب
کاهش داد بسیار
د حزبیشد
یر شییتغ

  فرجام
هاي اجتماعی فعالیت

1992سال 
نمودن شرایط بین

کشیدن دیدگاه غربیان در مورد تروریست و بنیادگرا دانسـتن جریـان  
طور عام و حزب به

شاخصه
الگوهاي مدرن حک
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ـ او   بـا   يرو انـه ین می
 یعنـ ی 1992پـس از سـال   

 2006 ه سـال روز 33
خـروج   اهللا و تلفن مستقل حزب

دلیـل رأي   بـه  2011سـال  
ــري ــق حری ــعل رفی اهللا و  ه حــزبی

وه یش) يرو انهیاگر نه م
  .دکرت یلبنان تقو

هـاي اسـالمی فعـال در    
در . هاي مختلف است

هـاي مـورد اسـتفاده     ها و شیوه
اهللا لبنان  با حزب زرقاوي
دهنـده شـناخت    بر جانبدارانه بودن، نشـان 
  .ر این چهارچوب است
 يرویـ ن يداراو لبنان 

ل از یدنبال خـروج اسـرائ  
 اهللا قصـد دارد  ا حزب
ت مقاومت را یا وضع

 درنهایـت  اهللا حـزب . 
ل در یرومنـدش در برابـر اسـرائ   

جنـبش   ينانچـه تئـور  
در  .اسـت بنیـادگرایی  

مشـارکت در   يبـرا  ی
زان یـ بـه م  آنهـا گـذارده شـود   

 اهللا حـزب  تجربـه . ر خواهند داد

ـ دل و مالتـ مع 1992تـا   1985خود را از سال    دکـر م ی
پـس از سـال    یخیع تـار یوقا. دیبه اوج رس 1992ت در انتخابات 

33 ، جنگ2000ل از جنوب لبنان در سال یجانبه اسرائ یک
تلفن مستقل حزب بر سر خطوط 2008سال  یمدن يریدرگ ،لی

سـال   وایلدر ا سعد حریرينه دولت یاهللا از کاب ندگان حزب
ــ  ــاه رس ــالی دادگ ــرور   یدگیاحتم ــده ت ــه پرون ــريب ــق حری رفی

اگر نه م( ییگرا ر عملیتصو ،خلع سالح آن يبرا یآت يها يساز
لبنان تقو یاسیس ینظام يدر برقرار یپارچگیک براياهللا را در 

هـاي اسـالمی فعـال در     الزم به ذکر است رویکردهاي اتخاذشده توسط جریان
هاي مختلف است منطقه خاورمیانه بیانگر تفاوت اساسی بین مبانی نظري جنبش

ها و شیوه پوشی از اختالفات موجود در دیدگاه چشم این مورد
زرقاويو التوحید و الجهاد  الدن بنهایی نظیر القاعده  توسط جریان

بر جانبدارانه بودن، نشـان  و حرکت مقاومت اسالمی فلسطین عالوه
ر این چهارچوب استشده د گرا بودن نظریات مطرح سطحی و تقلیل

لبنان  یاسیک جزء مهم ساختار سی عنوان بهاهللا  حزبحال  بااین
دنبال خـروج اسـرائ   به اثبات رساند، به 2000خود را در تابستان سال  ،مقاومت

ا حزبیاهللا مطرح شد که آ درون حزب يک سلسله مباحث جد
ا وضعید و کنر فساد تمرکز ینظ ن و موضوعات آنلبنا هاي سیاست

. کنـد حفظ ) انهیخاورم( يا و منطقه) لبنان(ی طه ملیدر هر دو ح
رومنـدش در برابـر اسـرائ   یکه با مقاومـت ن  يطور به ؛دکرنه دوم را انتخاب 

نانچـه تئـور  ن چیبنـابرا  تصـویر کشـید؛  را بـه   مسـئله ن یا روزه 33
بنیـادگرایی  تابوت رأي،  صندوقگذارد  بر این مهم صحه می زین ی

یکـه فرصـت   یزمـان که نشانگر آن است  این مورد وقایع تاریخی
گـذارده شـود    ها جنبشار یدر اخت يرو انهیمت میاست به قیحوزه س

ر خواهند دادیین محرك تغیسخ به اپا يت خود را برایماه
  õ.دکراثبات  یاست داخلینه سیرا در زم ییا

    

  

 

 یاسالم
ت در انتخابات کشر

یکخروج 
یبا اسرائ

ندگان حزبینما
ــ  ــاه رس ــالی دادگ احتم

ساز نهیزم
اهللا را در  حزب

الزم به ذکر است رویکردهاي اتخاذشده توسط جریان
منطقه خاورمیانه بیانگر تفاوت اساسی بین مبانی نظري جنبش

این مورد
توسط جریان

و حرکت مقاومت اسالمی فلسطین عالوه
سطحی و تقلیل

بااین
مقاومت

ک سلسله مباحث جدیلبنان 
سیاستبر 

در هر دو ح
نه دوم را انتخاب یگز

33 جنگ
یاجتماع

این مورد وقایع تاریخی
حوزه س

ماه يادیز
این پویا
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