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Abstract 
Regarding radicalism and the role of groups with Salafi extremist beliefs, 

we can point to the most important main variable of conflict with modernity 
and regional factors in the MENA, such as the lack of democracy, 
increasing the depth of religious beliefs. However, the main issue is what 
are the effects of the growth of radical extremist groups, especially since 
2011 in the MENA, on the secure order in this region? Extremist radicalism, 
given the ideological structure that divides the world into "with me" or 
"against me," has jeopardized the MENA security order, and the primary 
purpose of assessing the role of these groups and extremist radicalism in the 
MENA security order; The result is that extremism in political Islam is in a 
constructive and mutually reinforcing relationship with each other, and the 
two constantly reproduce each other. The study is theoretical and analyses 
data relations through data collection. 
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 2011ديكال افراطي بر نظم امنيتي خاورميانه از سال هاي را ارزيابي نقش گروه

 
 

  25/8/1400: تاريخ دريافت         1ايكالنترن محمد ديس
 10/11/1400: تاريخ پذيرش          2درپوريح ماشااله

  3يانيك داود

  
  چكيده

ي اصل ريمتغ نيتر مهم به توان يمي سلفي افراط ديعقا با ها گروه نقش و سميكاليراد مورد در
 ديعقا عمق شيافزا ،يدموكراس نبود مانند به انهيخاورم دري ا منطقه عوامل و تهيمدرن اب تنازع
 سال از خصوص به يافراط كاليراد يها گروه رشد نكهياي اصل پرسش اما. نمود اشارهي مذهب

 باتوجه ،يافراط سميكاليراد دارد؟ منطقه نياي تيامن نظم بري اثرات چه انهيخاورم منطقه در 2011
 انهيخاورمي تيامن نظم دينما يم ميتقس "من هيعل" اي "من با" به را جهان كهي دتيعق اختارس به
 بري افراط سميكاليراد و ها گروه نيا نقشي ابيارزي اساس هدف و ساخته روبرو مخاطره با را

 قوام و سازاي ا رابطه دري اسيس اسالم دريي گرا افراط آنكه جهينت است؛ انهيخاورمي تيامن نظم
                                                                 

  kalantarnia.s@gmail.com_ .رانيا قم، ،ياسالم آزاد دانشگاه قم، واحد الملل، نيب روابط گروه. 1
ي ابيارز"عنوان با الملل نيب روابطي دكتراي دانشجو ايكالنترن محمد ديسي دكتر لهرسا از مستخرج مقاله نيا* 

 قم واحدي اسالم آزاد دانشگاه در "الملل نيب نظامي تيامن مناسبات بر انهيخاورم دري افراطيي ادگرايبن اثرات
 .است

) لمسئو هسندينو. (رانيا قم، ،ياسالم آزاد دانشگاه قم، واحد الملل، نيب روابط گروه. 2
hidarpor65@gmail.com 

 .رانيا قم، ،ياسالم آزاد دانشگاه قم، واحد الملل، نيب روابط گروه. 3

 



 

 

391

وه
گر

ش 
ي نق

زياب
ار

 
ل 

 سا
 از
انه
رمي

خاو
ي 

منيت
م ا

 نظ
 بر
طي

فرا
ل ا

يكا
راد

ي 
ها

20
11

 

 از مطالعه نيا. كنند يم ديبازتول را گريكدي مرتباً دو نيا و دارند قرار گريكدي با متقابل بخش
 به الزمي ها دادهي باگردآور و است) ياسناد(ي فيك-يريتفس روش بري مبتن و بودهي نظر نوع
  .پردازد يم مزبوري ها داده روابط ليتحل و هيتجز ،يبررس
  

  ورميانه، نظم، قدرت، امنيت، خاييگرا افراط :واژگان كليدي
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 مقدمه و بيان مسئله

 برگرفته است شهير يمعنا به كه نيالت زبان در 2كسيراد كلمه از لغت در ،1سميكاليراد
 ياصطالح يمعنا در اما است؛ ييادگرايبن اي ييگرا شهير يمعن به لغت در سميكاليراد و شده
 و ييمبنا راتييتغ خواهان كه ييها انيجر با راداف و ها گروه به كه است يصفت كاليراد ،ياسيس
 آن ياسيس اصطالح در سميكاليراد. گردد يم اطالق هستند موجود اوضاع در يفور و يا شهير

 يدقت و كند يم توجه داشتن نياديبن و يا شهير يها يدگرگون به ليم يعني قالب و فرم به صرفا
 با ييها گروه و افراد اساس نيبرا. دندار ها يدگرگوني فرهنگ_يخيتار يمحتوا خصوص در

 خواهان نكهيا صرف به د؛ينام كاليراد توان يم را مختلف كيتئور و يفكر يها محتوا
 فيتعر رسد يم نظر به. هستند موجود يها روند و ها ساختار در ييربنايز و ييمبنا يها يدگرگون

 و قيدق فيتعر نآ يمحتوا به توجه بدون و چارچوب و فرم صرف براساس سميكاليراد
 گاه كه هست اديز و پراكنده آنچنان نهيزم نيا در ريتفس و فيتعري گوناگون لذا نباشد؛ يدرست

 معاصر،ي اسالمي ها جنبش ،ييادگرايبن ،ياسيس اسالم ،ييگرا افراط چون ها واژه و ميمفاه با
 ليدل به عمدتاً مسئله نيا كه شود؛ يم برخورد و ستهينگر كسان يآن مانند وي اسالمي اگرياح

 كه گفت ديبا مقدمه نيا انيب با .است معاصر جهان در دهيپد نياي اسيس ضلع الءياست و كثرت
ي اجتماع ستيز در ريفراگ و غالب ن،ينوي ا دهيپد اسالمي ايدن دري افراط سميكاليراد دةيپد

يي ها شهياند و سميكاليراد ،ييگرا افراطي بسترها مورد در همه، نيباا ست؛ين و نبوده مسلمانان
 تمدن بايي ارويرو وي تالقي عني يساختار وي اساس مسأله نوع ك يبه توان يم هيسلفي افراط
 دانش ،يقوم_ينيدي باورها شيافزا مانندي فرهنگ و يمحل ،يا منطقه عوامل و تهيمدرن و غرب

 جاديااب سميمدرن در حقيقت امر نمود؛ اشاره جوامعي برخ در... وي نيد متعارف التيتحص و
                                                                 

 كاليراد اصالحات عنوان ليذ فاكس مزيج چارلز بار نياول يبرا غرب ياسيس اتيادب در را كاليراد اصطالح .1
 تعلقات و ها شيگرا با كيدئولوژيا مختلف يها انيجر ستيب و نوزده قرن در. برد كار به نوزدهم قرن در

 از يمقطع در انگلستان در مثال عنوان به. دندينام يم ستيكاليراد را خود يطبقات ياسيس و كيتئور متفاوت
 جوزف رينظ يدار هيسرما طرهيس نظام به وابسته افراد اي و ليم استوارت جان چون ،يبراليل نوزدهم قرن اواخر
 .شدند يم دهينام كاليدرا جرج ديلو ديويود نيچمبرل

2 . Radix 
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 ،يها نهيزم و بسترها مسلمان فردي اجتماع ستيز در نيد نقش در تحول وي دگرگون
 جاديا مسلمان زيگر مدرن وي سنت جوامعي برخي برا راي اجتماع وي تيهو متعددي ها بحران
 تحول، نيا بهي واكنش توان يم راي افراط كاليرادي ها گروه هياول درنگاه نيبنابرا. است نموده

 و ضعف در هم زيني محل ،يا منطقه ،يفرع عوامل ن،يهمچن. دانست راتييتغ و يدگرگون
 بنابراين .داردي گوناگون و قيعم راتيتأث آن ظهور و بروز نحوة هم و واكنش نيا شدت

در زيست اجتماعي جوامع مسلمان ايجاد نموده كه ازهم پاشيدگي و  مدرنيته تغييراتي ساختاري
ملت و شهرنشيني _ است؛ پلوراليزم قومي و مذهبي، ايجاد دولتداشته اضمحالل سنت را درپي

اگرچه در كنار اين واقعيت به استعداد . ها و تغييرات هستند ترين اين دگرگوني برخي از مهم
گرا بودن يا انحصارگرا بودن و نيز اثرگذاري اين دو در پديده  اديان مختلف در شمول

ه ويژه نمود؛ اما همين عوامل و آشفتگي فرهنگي، گرايي نيز بايد توج راديكاليسم و افراط
گرايي و  هويتي، مذهبي خصوصاً در منطقه ويژه خاورميانه كه جزء عوامل اصلي افراط

اي و سپس به مناطق پيراموني آن  اي بر هم خوردن نظم منطقه راديكاليسم ذكر شد؛ خود زمينه
اي ايجاد شده كه فشار  ه زمينهرشد و گسترش پيدا كرده است؛ به دنبال تحوالت شكل گرفت

هاي متفاوتي  اي و جهاني بدل به پديده هاي منطقه  امنيتي در سه حوزه تهديد و ناامني، ترس
؛ چنانچه كه امروز بازيگران غيردولتي مانند گروه راديكال )181:1389هوشنگي ،(  شوند  مي

را به خطر ) در خاورميانهخصوصاً (امنيت بازيگران دولتي ) مانند داعش و القاعده(افراطي 
اند؛ كه اين خود نشان از پيوستگي نظم امنيتي است؛ به تعبير ديگر وجود روابط عميق  انداخته

ها در دنياي امروز سبب شده كه وقوع يك پديده در قسمتي از جهان بر  ها و ملت ميان دولت
ها قادر نباشند و يا  ليكن اين بدان معني نيست كه دولت. گذارد هاي جهان تاثير  ديگر  بخش

نيستند كه ديگر امنيت جهاني را به خطر اندازند، بلكه بدين معني است كه در كنار تهديد 
اي را به  هاي نرم و سخت ديگري نيز وجود دارند كه قادرند نظم و امنيت منطقه دولت پديده
ل قومي، مذهبي، گرايي، طالبان، القاعده، داعش، مسائ هايي همچون افراط پديده. خطر اندازند
ي ها گروه نقشي ابيارز بهي اساس هدف نيا با كوشد يم پژوهش اساس نيبرهم؛ ... فرهنگي و

 قرار مطالعه مورد رابطه نيا و بپردازد 2011 سال از انهيخاورمي تيامن نظم بري افراط كاليراد
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 وي افراط كاليرادي ها گروه قيتحق وابسته و مستقلي رهايمتغ براساس راستا نيهم در دهد؛
 رشد كه دارد ضرورتي اصل پرسش نيا طرح انه،يخاورمي تيامن نظم بر آنهاي اثرگذار
 نظم بر ياثرات چه انهيخاورم منطقه در 2011 سال از خصوص به يافراط كاليراد يها گروه
 كه است يافراط سميكاليراد يگرا جزم يدئولوژيا كه رسد يم نظر به دارد؟ منطقه نيا يتيامن

 دينما يم ميتقس "من هيعل" اي "من با" "شر" و "ريخ" به را جهان كه يدتيعق ساختار باتوجه
 روبرو مخاطره با الملل نيب نظام در سپس و انهيخاورم در نخست مرحله در را يتيامن نظم
 "من با" به را جهان كهي دتيعق ساختار به باتوجه ،يافراط سميكاليراد گريد ريتعب به. سازد يم
ي اساس هدف و ساخته روبرو مخاطره با را انهيخاورمي تيامن نظم دينما يم ميتقس "نم هيعل" اي

 آنكه جهينت است؛ انهيخاورمي تيامن نظم بري افراط سميكاليراد و ها گروه نيا نقشي ابيارز
 نيا و دارند قرار گريكدي با متقابل بخش قوام و سازاي ا رابطه دري اسيس اسالم دريي گرا افراط
 به كه شودي مي ريگيپ هدف نيايي نها جهينت نيبنابرا. كنند يم ديبازتول را گريكدي اًمرتب دو
 انهيخاورم در تيامن و نظم بر انهيخاورم دري افراط كاليرادي ها گروه ر،يمتغ اثراتي ابيارز

 زا پس انهيخاورم يتيامن نظم كه است افته يدسته جينتا نيا به ها يابيارز به باتوجه لذا بپردازد؛
 گريكدي با بلمتقا بخش قوام و زاسا اى بطهرا در سياسى اسالم در يىاگر اطفرا و 2011 سال
 ترس كي كنار در را يا منطقه نظم هژمونيك يها يژگيو يىاگراطفرا كهاى بهگونه. نددار ارقر
 و هويتيابى يها نهيزم يا منطقه نظم رساختا متقابالً و مىبخشد امقو را گرانيباز انيم يتيامن

 انيم زيآم خشونت يا حلقه جاديا نهيزم متقابل بطةرا نيا د؛ينما يم فراهم را يىاگراطفرا تشديد
 نظم ماًيمستق كه شده يدولت گرانيباز و) يردولتيغ گرانيباز (گرا افراط شهياند با ييها گروه
  .مىكنند توليدزبا را گريكدي مرتباً دو ينا و داده قرار الشعاع تحت را گذشته يا منطقه

 قاتيتحق اغلب در كه است نكته نيا ديافزا يم موضوع نيا انتخاب و تياهم بر آنچه
ي مبنا بر موارد اكثر در انهيخاورم دري افراطي ها گروه نقشي ابيارز با مرتبط گرفته صورت
 گرفته قراري بررس وي ابيارز موردي دولت گريباز و كشور چند ا يكشور دوي كردهايرو تفاوت
 با مقابله حوزه دري تيامن اي ياسيس رهيمتغ تك وي بعد ك يديتحدي مبنا بر صرفاً و است
 كه شده تالش قيتحق نيا در. است بوده قاتيتحق نيا پژوهشگران و محققان مدنظر داتيتهد
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 حوزه دري نظر قالب نگرش كي يبرمبنا بغض و حب وي جانبدار گونه هر از دور به تا
ي مبنا بري افراط كاليرادي ها گروه اثرات با ارتباطات عنو) يانگار سازه (الملل نيب روابط
 منطقه خصوصاي ا منطقه سطح در تعارض وي همكار بري مبتن و چندگانهي ها مولفه
 مانند رىساختاي رهايمتغ نقش كه همزمان چراكه رد؛يگ قرار ليتحل و مداقه مورد انهيخاورم

ي ابي ساخت در) انهيخاورم در صخصو به (منيتىا خأل و اىمنطقه انبحر ،لمللابين منظا
 مبتنىهويت ي اثرگذار به بايد د؛مىشو نظرگرفتهدر يسمورتر و طىافرا انه،يادگرايبن ىهاوهگر
ي هنجاري عنصرها له بهمنزنينو جاهليت ازي الذهن بين ادراكات ا،گردجهاي افراط شريعت بر

 الزمي ها دادهي گردآور اب خود مطالعات نديفرآ در پژوهش راستا نيدرهم. ختدانيز پري ارزش
 ،ينظر تيماه ها، شنهاديپ باارائه تا پردازد، يم مزبوري ها داده روابط ليتحل و هيتجز ،يبررس به

 ريمتغ و مفهوم دو وجود به باتوجه اساس نيبرهم باشد؛ تر ملموس زين آني اتيعمل وي راهبرد
 خواهدي بند جمع مزبور بخش دو انيم رابطهي برقرار با ت،يامن وي افراط كاليرادي ها گرو
  .شد
  اتيادب و نهيشيپ

 به پژوهش مسأله انيب به كمك جهت بهي پژوهش وي علمي ها نوشته كه ستيضرور
 ها پژوهش وسعت ليدل به كه است ذكر به الزم كنيل پرداخته، اتيادب وي ها نهيشيپي بررس
 و نقش به كه مرتبط و أملت قابل پژوهش چند اساس نيبرهم نمود؛ انيب را ها آن همه توان ينم
ي تيامن نظم و مناسبات در انهيخاورم ويي ادگرايبن ،ييگرا افراط سم،يكاليراد تحوالت گاهيجا

 خود آثار سيلوئ برنارد مانندي پژوهشگران به ديبا نهيزم نيا در نخست است؛ شده ذكر پرداخته
 راي فارس زبان به ترجمه المج آثار نيا از ارييبس تاكنون كه اند درآورده ريتحر رشته به را
يي ادگرايبن رامونيپ چند آثاري ،يالديم 2021 تا 2013ي ها سال فاصله در نيهمچن اند؛ افتهين

 اثر) 2015(داعش خالفت: از عبارتند افته يمنتشر مهم آثار ازي برخ اند؛ كرده منتشري افراط
 عرب، نگار روزنامه و سندهينو اثر) 2016(ندهيآ و توحش ها، شهير: ياسالم دولت مناع؛ ثميح

 برگشتن: داعش البكري؛ عبدالرحمن اثر) 2017(جهان ندهيآ و داعش عطوان؛ عبدالباري
 محمد اثر) 2018(خواهرانش و داعش رن؛يكوكب كيپاتر ،يسيانگل خبرنگار اثر) 2017(مجاهد
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 كتاب رانيدرا ازجمله ،يالهاشم هشامي تيامن اثركارشناس) 2019(داعش جهان علوش،
 شده منتشر) 96-1395(ي فاراب قلم پژوهشگاه داعش، قتيوحق يقيحق داعش مقاالت جموعهم

 افرز فارن توسطي مقاالت مجموعه عرب جهان تحوالت همزمان)2011(درسال نيهمچن. است
 به توجه غالب مقاالت مجموعه نيا در ")The new Arab revolt("اسم به دهيرس چاپ به
 به و بود شده پرداخته هيسور تا گرفته تونس ازي دادهايرو يفرهنگ وي اجتماعي ابي شهير

ي ها گروهي ريگ قدرت و 2011 تحوالت از پس انهيخاورم حوزه در گرفته شكلي تيامن باتيترت
 اندكي ا اشاره زيني ادگرايبني افراطي ها گروه گريد ا يو النصره جبهه همچوني ستيترور

 The Arab Uprisings: What Everyone Needs("يها نام به گريد كتاب دو نيهمچن داشتند؛

to Know(" و ")The Arab Revolution1: Ten Lessons from the Democratic Uprising(" 
 استاد توسط كه دوم كتاب در و است؛ شده توجهي خيتاري ها جنبه به غالباً نخست كتاب در

 به است افته ينگارش فرانسهي رجمهو استيري تيامن مشاور و) لويف ريپ ژان(فرانسه دانشگاه
ي نوسلف خصوص در اثر نيهمچن. پردازد يم گرفتي عربي ها اميق از توان يم كهي درس 10
 آندره توسط است داده جاي خود در راي مقاالت مجموعه كه ايآس غرب منطقه دريي گرا
 عنوان با مجموعه نيا نينخست مقاله در گردآورنده خود. است شده گردآوري) 2014(يپلبان

 زشيخ هاي شهير به» نوظهوري اسالم خالفت تا زرقاوي از عراق در القاعده انينما راثيم«
 خالفت نيا رييگ شكل نهيزم در منطقه كشورهاي ريسا و عراق ليدخ تحوالت و پرداخته

ي م نييتب رايي گراي نوسلف خانواده درون در موازنه رييتغ و روهايني دگرگون و خودخوانده
 داعش عنوان تحتي پژوهش در) 1395(ينبو و اين ميابراهي رانيا محققان انيم در. دينما
 گريباز تيريمد و كنترل در انيحامي ناتوان كه كنندي م عنوان داعش؛ قتيحق وي قيحق
 لذا. است افزوده منطقهي تيامن ابعادي دگيچيپ بر داعش همچوني طلب فرصتي ردولتيغ

 وي دولت گرانيباز ازي بيترك كه استي ديجدي قوا موازنه ظهور و بروز شاهد انهيخاورم
 در) يروان وي مجاز ابعاد (نرم و) ياتيعمل ابعاد (سختي ها مؤلفه اساس بر راي ردولتيغ

                                                                 
 و ترجمه) 1396(نهيگنج نشر "عرب انقالب" نام بهي عروج و اين ميابراه توسط كتاب كه حيتوض به الزم . 1

 .است شده منتشر
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 كرديروي قيتطبي بررس"عنوان با)1393(يميابراه شهروز توسط گريد پژوهش رد؛يگ يبرم
 كه پردازندي م موضوع نيا به ققانمح "سميبراليل و سميرئالي تيامن كرديرو با اسالمي تيامن
ي مبان از كه) بودنمحورجنگ (الملل نيب نظام تيماه و انسان بهنسبت سميرئال نانهيبدب دگاهيد

 ديتأك (گراليتقل وي تقابل -يتيامن كرديروي نوع اتخاذ به است، متأثر ه،ينظر نياي شناسيهست
 ،يطاهر ؛ي مهد ،يدهنو. استهديانجام) گرايمل ليتحل سطح و تيامني نظام بعد بر
 غربي ا انهيخاورم راهبرد دري افراط و ادگرايبن سميترور گاهيجاي واكاو" ؛)1397(رزاديش

 حبلي پژوهشي علم فصلنامه توسط ")داعش(شام و عراقي اسالم دولت ؛يموردي بررس
 از ردو و زيآم خشونتي ا وهيش سم،يترور كه دارد اشاره پژوهش. است شده منتشر نيالمت
 استفاده مورد ترور گروه اغراض و اهداف بهي ابيدستي برا كه است الملل نيب حقوق نيمواز
 با منطبق ريغ و نادرست مقاصدي برا كه طور همان تواند يم گريدي سو از و رديگ يم قرار

 به توجه با كه نمود اشاره ديبا بخش نيا خاتمه در شود، يم برده كار به الملل نيب حقوق
 صورت به آن تياهم و كيآكادم لحاظ به حوزه نيا در شود يم مشاهده شده مطرحي اه داده
. ميدار قرار نهيزم نيا دريي ابتدا مراحل در و است نگرفته صورتي چند اقدامي عمل وي علم
 كهي باارزش آثار از كه شدهي سع هست منابع با رابطه در كهيي ها تيمحدود به باتوجه نيبنابرا
 در نمود اشاره ديبا نيهمچن. رديگ صورت استفاده نيبهتر است، دهيرس چاپ به رابطه نيا در

 صورت به ها نوشته اغلب و بوده اندكي نظر ليتحل هيپا بري فارس اتيادب موضوع نيا با رابطه
  .هستي نظر مناسب ليتحل هيپا فاقد وي گزارش
  
  پژوهش روش 

 آن در كه است) يارشتهانيم (معجا و نگر جانبه همه كرديروي هاپژوهش نوع از پژوهش
 به فوق پژوهش قتيحق در دارد؛ پژوهشي رهايمتغي ابيارز دري سعي فيكي ها روش با

ي نيع جينتا تا كه شودي مي سعي فيتوص قاتيتحق در رد؛يگيم صورتي فيك-يريتفس صورت
 ونآزمي برا اطالعاتي آور جمع شامل ،يفيتوص قيتحق درواقع. كند انيب را تيموقع از

 نيهم بر باشد؛ي م مطالعه مورد موضوعي فعل تيوضع به مربوط سواالت به پاسخ ا يهيفرض
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ي ها گروه نقشي ابيارز حوزه در جامع و نگر جانبه همه كرديرو به توجه با پژوهش اساس
 نيا رگذار،يتأث عواملي ابيارز و سنجش بر ديتاك و انهيخاورمي تيامن نظم بري افراط كاليراد

 سرانجام به را طرحي فيك-يريتفس روش بر ديباتاك و جامع شكل به كه دارد شتال پژوهش
 و نمودهي خودداري جانبدار ازهرگونه شود؛ يم تالش پژوهش نديفرآ كل در كنيل. برساند
. باشد داشته راي علم قاتيتحقي استانداردها پژوهش تا نموده خارج را هاداده مجموع
 و مسائل با كهي ها رشتهي كل طور به وي انسان ومعل در كه داشت انيب ديبا نيهمچن

 كاربرده به باهم معموالً كه دارد كاربردي روش متد دو هستند؛ روبروي انساني ها پژوهش
 نيبدي عن يدارندي ا انهيمي تيموقع كه "كينوموتت"و"كيدوگرافيا"ي ها پژوهش شود، يم

 در و دارندي مكان وي زمان تيمحدود اغلب انسان، با مرتبط علوم در ها پژوهش كه صورت
 صورت دهيپد كي يرو پژوهش كه است گونه نيا استيس و جامعه با مرتبطي ها رشته

  ).167:1384اغصان، قيرح (دارد اختصاص خاص محدود موضوع ا يدوره ك يبه و رد؛يگ يم
 انه؛يخاورم يتيامن نظم بر يافراط كاليراد يها گروه نقش يابيارز: يموضوع 

 ؛يا منطقه نظم ساختار بر اثرات و انهيمخاور: يمكان 

 انه؛يخاورم منطقه در بعد به 2011 سال از گرفته شكل تحوالت: يزمان 

 ؛ياكتابخانه ،يويآرش_ياسناد: نخست روش به زين اطالعاتي آور جمع: يروش 

 ف،يتوص (،يخيتار: شدهي گردآوري ها داده ليتحل هيتجز روش: ليتحل و هيتجز 
 ).استنباط و ليتحل

 با خود قاتيتحق در پژوهشگران هموارهي موضوعات نيچن اغلب در نيهمچن
 دهند؛ يم نشان را خود زين كاري ابتدا دري حت ها آن ازي بخش كه هستند مواجهيي ها تيمحدود

 وجودي مشكالت نهيزم نيا در است؛ اطالعات بهي دسترس پژوهش اركان نيتر عمده ازي ك يكه
 نباشد؛ ممكني راحت  به كشور دري اطالعاتي ها بانك و آثار بهي دسترس شده موجب كه دارد

ي تيامن ليدال به اطالعات ازي برخ بهي دسترس منابعي برخ بودن محرمانه اغلب جهت به كنيل
ي چندان اطالعات گاهاً زين مورد نيا در كه آنجا از ست؛ين ممكن هاكتابخانه و وهايآرش در زين



 

 

399

وه
گر

ش 
ي نق

زياب
ار

 
ل 

 سا
 از
انه
رمي

خاو
ي 

منيت
م ا

 نظ
 بر
طي

فرا
ل ا

يكا
راد

ي 
ها

20
11

 

 مشابه وي نيع نمودي دارا كه درگذشته اطالعات به فاًصر بود؛ نشده كسب قيدق صورت به
  .است پرداختهي ابيارز به اساس برهمان و اكتفا بوده

  
  ينظر چارچوب

 از و دهد مي سامان و شكل را انگاران سازه كرديروي ساختار وي اصل نقطهي شناخت يهست
 شود؛ مي برده نام مللال بين سياست مطالعهي ها روش ازي يك عنوان بهي انگار سازه كهيي آنجا
 ،يساختاري شناخت زبان محصول را روش و هيرو اين الملل، بين مسائل شمندانياند ازي بسيار
 اند؛ دانستهي ا رسانه وي فرهنگ مطالعات وي نقدادب ،يانتقاد نظريه مدرن، پستي سياس  نظريه
 بازگشت روش، نعنوا بهي انگار سازهي اساسي ها شاخص از ييك كه شده گفته راستا، دراين
 نمونهي برا باشد؛ مي الملل بين روابط نظريه صحنه بهي داخلي ها سياست و فرهنگ ت،يهو
 الملل، بين سيستم روي بر گرانيباز تعامالت و ها واكنش اهميت و  ارزش به "الكساندرونت"
 به نگاه در المللي بين يا و اي منطقه هنجارهاي بودن تياهمي دارا به "رايس توماس"
 سياست در ملي هنجارهاي ارزش تياهم به "كاتززنستاين"داخلي، هاي ياستس

 اي، شبكه(حكمرانيي ساختارها و شكلي ها ارزش به "زيداي توماس"الملل، بين
 دارند اساسي توجه سياسي بازيگران بر) ها دولت همكاري و فدرال اقتصادي،دولت جامعه

 حيات معنايي بعد بر مادي، بعد دادن ربط با انگاري سازه قتيدرحق). 41:1395،يطاهر(
 و دارد؛ توجه نيز است، هنجارها و ها رويه قواعد، ها، انگاره معاني، بر مشتمل كه اجتماعي

و  درسطح ساختارهاي مادي اهميت دارند اي اي و انديشه نظريه ساختارهاي انگاران پارادايم سازه
هاي ساختاري  هاي مشترك نيز ويژگي رزشها، باورها، و ا هاي متشكل از ايده ساختار و نظام

انگاران بر  دارند؛ بدين سبب سازه و سياسي هاي اجتماعي و اثرگذاري بسيار زياد بر كنش داشته
نمايند، چراكه تمايل دارند بر جنبة اجتماعي  بعد ميان ذهني شناخت تمركز مي

 و اجتماعي زندگي در امنيت قيعم پيشينه وجود به باتوجه مبنا نيبرهم .نمايند تأكيد انسان هستي
 سيستمي محيط و محدوده كه آنجا از و خارجي بعد از چه و داخلي بعد از چه تيبشري اسيس

 براي روش بهترين لذا هست؛ فراوان پيرامون گوناگون هاي نگرش و ها گفتمان وجود و امنيت
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 آن تجزيه و مفهوم هنيذ و عيني هاي داللت به اشاره آن، كردني اتيعمل و امنيت مفهوم تعريف
  ). 114:1395رزاده،يمش (است خود دهنده تشكيل عناصر به

 يعني مختلفي واحدها بهي ذهن چه وي نيع چه آني ها برهان پايه بر را امنيت انيبن اين بر
 نيز و خطر و ميب عوامل خطرها، و ها ميب نظر، مورد واحد حياتي وي اصل هاي ارزش
 ميابراه(نمود زيمتما يكديگر از ها، ميب و داتيتهد رابرب در واحدها هاي پذيري آسيب

 از ديگر سوي از. است شده شمرده اجزايي همگ دربردارنده امنيت ديگر بيان به ؛)51:1399ا،ين
 تحليل وي بررس گونه دو توان مي امنيت در حاضري ها بخش از يكي عنوان به ديتهد و ميب نظر
 اينجا در كه است نظر مورد واحد به بيرون از نگاه يا بيروني تحليل نخست گرفت؛ نظر در
 دوم، و كند مي تهديد را واحد آن خارج محيط از كهي خطرات و داتيتهد بر تمركز نيشتريب

ي ها نقطه بهتر، بياني به يا و واحد دروني داتيتهد و ها ميب بر تمركز اينجا در كه دروني تحليل
 را امنيت اينكه سرانجام و دارد بيرون حيطم هاي ورودي مقابل در كه است پذيري آسيب

 بخشي الملل نيب امنيت وي ا منطقه  امنيت حوزه دو به مطالعاتي گستره دگاهيد ك ياز توان مي
 الملل بين امنيت در مفهومي هاي دگرگوني شاهد امروزه كه گفت ديبا نيا بر افزون نمود؛ي بند
 با الملل بين نظام ساختاري هنگام كه دارند راي فكر ميپاردا نيا انگاران سازه نيبنابرا م؛يهست
 با نيز الملل بين سياست امنيتي هاي نشانه كه طبيعي شود، يم همراه دگرگوني و راتييتغ

 انگاران سازه ميپارادا از قتيحق در ).150: 1388 نوروال،(شود همراه تغييرات وي دگرگون
 وي انسان واكنش و كنش بلكه ساخت محدودي مادي بعدها در توان ينم راي اجتماع ستيز

 نظام. دهند يم شكل و ساختي مادي ها چارچوب و طيشرا به كه هستي اجتماعي معنا
ي دستاوردها طبق ها محرك كنش نيتر ياساس از كنشگران رفتار چارچوب نييتب دريي معنا
 ت،يوه اصل سه بري ذهني ساختارها تبع به ويي معنا چارچوب نيا در و استيي معنا نظام
 جابيايي معنا چارچوبي نوعي فكري ساختارها ـ 1: دهد يم شكل را گرانيباز رفتار و منافع

 كنشگران رفتار جهت ديعقا و افكار ـ 2. شود يم برقراري الذهن نيب تعامالت آن در كه كنند يم
 نييتع راي اسيسي باورها و شهياند محدوده ديعقا و افكار ـ3. كنند يم تيهدا را آن و نييتع را
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: 1386 ،يبالم. (است ناممكني زيچ چه و ممكني زيچ چه نديگو يم كنشگر به و كنند يم
48(.   

 دادن، عالمت بستر الملل، نيب  روابط عرصه كه اعتقادند نيا بر انگاران سازه مبنا نيهم بر
 كه است ريمس نيا از و باشد يم ياالذهان نيب يمعان خلق هيرو و دادن پاسخ و نمودن ريتفس
 و دارالكفر (من هيعل" اي "من با" "شر" و "ريخ" را گريهمد و افتهي تيهو  گران كنش

 تبع به صرفاً يآنارش. ندينما يم فيتعر) يافراط كاليرادي ها گروه شهياند در داراالسالم
 يذات منطق عنوان به يزيچ واقع، در. دينما يم دايپ معنا رد،يگ يم قرار آن درون در كه يساختار
. دارد را ساخت نيا چرا كه دينما يم مشخص يآنارش مفهوم خود و ندارد وجود يآنارش
 كه آن نه دارد، وجود يزيچ چه ديگو يم و دارد اشاره آن حضور به نه و نظم بتيغ به يآنارش
 يخصوص و مشترك ها انگاره نيا از يبرخ نيهمچن). 52:1394،يسعد (هست يزيچ چه

 مطرح يكانت  و يالك ،يهابز  يها فرهنگ قالب در و ددارن نام فرهنگ معموالً و هستند
 ندارد خاص ليدل و روش يآنارش كه باشد يم استوار اصل نيا بر يانگار سازه يتئور. شوند يم
 نه و منافع_ تيهو ازي خصوص به ساخت كه هستيي ها پروسه و ندهايفرآ و عمل معلول و 

 كه نظر نيا بر ان،يگرا نئوواقع ريمس خالفبر الكساندرونت. ندينما يم خلق را يگريد ساختار
 يانگار سازه يتئور قتيحق در. هست يدرون روش نوع هر فاقد و پوچ يظرف نفسه يف يآنارش
 گران كنش كه يريتفس براساس منظر، نيا از و زده ونديپ تيهو يريگ شكل به را يآنارش بحث

 ريغ وي دولت (گرانيباز اگر يعني. دنينما يم معنا را يآنارش كنند، يم ارائه گريهمد و خود از
 را طيمح بدانند، دشمن را گريهمد اگر و نظم كنند، يتلق دوست عنوان به را گريهمد) يدولت
 آورند يم يرو استيس اتخاذ به برداشت، نيا قيطر از و كنند يم تصور كيآنارش

 ياجتماع رساختهب يآنارش كه دارد اعتقاد يانگار سازه يتئور ن،يبنابرا). 63:1395،يطاهر(
 را طيمح كي و نظم يدارا را طيمح كي كه باشد يم گريهمد از ها دولت برداشت نيا و است
 كه داشته انيب وهيش نيا به معما به جواب در انگاران  سازه مبنا نيهم بر. داند يم كيآنارش
 وي دولت (گريباز بهيي توانا دادن با و دهد يم كاهش را شبهه شك، معنا نمودن ايمه با تيهو
ي ريتعب به. دينما انينماي قطع آشوبي جا به را شبهات خود دشمن شناخت جهت) يردولتيغ
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ي اريخود تيوضع جاديا سبب كه تيامني تنگنا طرح ا يموضوع گريد بحث. بگذارد آني جا
 با انگاران سازه خصوص نيا در است؛ شده الملل نيب سطح در كنشگراني تيامن تعامالت در

 ابتدا در كه كنند يمي پافشار موضوع نيا بر آنها دارند؛يي پاسخگو دري سع هنجار مفهوم طرح
 و ثبات عدم طيشرا در نكهيا دوم و شد نخواهد تيامن به منجري زمان مقاطع همه در تيقطع
 دو نيا رفع جهت ديبا بيترت نيبد لذا شد؛ نخواهد تيامن عدم به منجر همگاه هم تيقطع

 عبداله(پرداخت مشابهي ها تيهوي جستجو وي اشتراكي هنجارها عهتوس به زا بحران گفتار
 تيامني معما به نسبت دري واكنش و پاسخ فوق تيامني معما بر بعالوه ؛)209 : 1383 ، خاني

 خودي انگار سازه شمندانياند قسمت نيا تا نيبنابرا باشد؛ يميي گرا واقع  سنت از شده حاصل
ي واكنش امنيتي و نظم هويت پديده نيبنابرا دهند؛ يم پاسخ نآ به و داشته طرح تيامني معما 2
 تاكمل زمان دو در خود نشيب اين است؛ بودهي اتيعملي باز عرصه در كنشگرها آگاهي از
 و باشد؛ يم كنشگرها تك تكي ها تين با ارتباط در تيفرد كهي زمان ه؛ياول زمان: است افتهي

 زمان اما. اند بوده) منفعل ا يوي مشاركت اي ياتيعمل الفع از اعم (ناظر هم و بوده حاكم هم آنها
 خود زين آن كه بوده كنشگرها همهي ها تين با رابطه در كه بوده مند نظام سطح همان هيثانو

 ذهن در را ساختار گفتار بودن گونه نظام مبنا نيهم بر است؛ي انباشتي خيتاري ا برساخته
 هست؛ي آگاهي گفتارها از خود چونيي بازنما شود يم مشاهده كه همچنان و هد يم پرورش

 نيهم در هست؛ي شناس يهست ازي كامل بازتاب به بدل گونه نظام سطح كه گفت ديبا تينها در
 امور از گرفته ريتاثيي ابتدا گام در تيامني اتيعمل اتيواقع كه داردي م انيبي راگ جان نهيزم

 الزم نيبنابرا. بود خواهدي اتيعلمي امورماد از گرفته ريتاث آني بعد گام در وي ا شهياند ،يفكر
 حاد تيوضع ك يبا مواجه زمان در اول قدم در كنشگرها، از كيهر كه شود انيب نجايا در كه
 موردي ابزارها وي كيتاكتي اتيعملي ندهايفرآ با ارتباطي داراي نيع وي ماد مسائل بهي تيامن
 پس زمان نيا دري ريتعب به هند؛ يمي ذهن صورت ها، برداشت به توجه با كنشگرها گريد نظر
ي لفظ كنش به كنشگرهاي نيعي ماد اموري عن يگرفت، قراري ذهن حالت ك يدر امور نكهيا از

 دري ذهن فهم درك، و افته ينيتكو و ساختي تيامني هنجارها ريمس حالت نيا در شد؛ مرتبط
 متضمن شكل در كه رديگ يم  رقراي ا شهياند حالت دري ماد مسائل با نسبت در كنشگرها نيب
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 خودي تيامن تيوضع نياي ريتعب به بود؛ خواهدي تيامن تيوضع به كامل اشراف وي آگاه كي
ي تيامن قواعد خلق به كنشگر ها هيرو نيا در كه حيتوض به الزم. باشد يمي بخش معنا ساز نهيزم
 تيوضع ك يريتفس و حيتشر در مذكوري هنجارها قدرتي ابيارز ساخت نيا در و پردازدي م
ي ابيارز جهت به را اريمع سه توان يم نهيزم نيهم در است؛ ضرورتي دارا بخصوصي تيامن

  : گرفت نظر دري تيامني هنجارها  قدرت
 امنيتي؛ هنجارهاي بودن شناخته -

 امنيتي؛ يهنجارها بودن دار ادامه -

 ، خاني لهعبدا (آن نظر موردي ها گفتمان رشيپذ با تيامني هنجارها داشتن تطابق -
1383  :190 .(  

 ،يامنيت هنجارهاي بودن دار ادامه بودن، شناخته سنجش وي ابيارز هيگو ميزان به قتيدرحق
 در افته؛ي دست كسان يمهم هاي  برداشت به ، امنيتي وضع يك در زانيم همان به نيز كنشگرها

 زمان دو در كه بود خواهد كنشگرهاي آگاه و دانش ازي ا نهيآ تيامن شاخصه و تيهو قتيحق
) ما(ي اسناد و) خود(ي اكتساب شكل دوي دارا تيهو نيا تر قيدق عبارت به. است افته يقوام

 بلكه ست؛ين شده داده شيپ ازي تيامني ها تيهو كه اساس و هيپا نيهم بر لذا. بود خواهد
 و افتب ك يدر گرانيباز گريد از ندهايفرآ از كنشگرها استنباط و ليتحل ح،يتشر به باتوجه
 خود نگاه نيا از نيبنابرا بود؛ خواهد ايپو وي دائم تحقق چرخش، حال دريي معنا ساختار
 بافت و بستر است، ها برداشت بر ناظر كه كنشگرها تين اساس و اصل سه از تيامن مفهوم
 عمل بهي ندهايفرآ بر ناظر كهي اتيعمل كيزيف و دارد هنجارها بر نظارت كهي اتيعملي اصل
 كه هست آن انگريب تيامن ساخت لذا. ابدي يم ساخت شكل نيا به و بود خواهد تاس دهيرس

 به ازين آن گريدي ها وجه در چه و آني اسيس وجه در چه عمل ك يعنوان به تيامن درك
ي تيامن عمل ظهوري ها نهيزم و بافتار به ديباي ريتعب به دارد؛ كنشگرهاي زشيانگ عامل به توجه

 ك يبه افتن يدست نخست كه داشت نظر در ديبا آنها كنار در نيمچنه نمود؛ توجه كنشگرها
 دوم. هست مطلوب نه و ممكن نه كنشگرهاي ها تين تفاوت ليدل به تيامن از جامع فيتعر
 گريد از شناخت و فهم ازي ريگ بهره ،يتيامني گذار استيس وي ساز ميتصم روش نيبهتر نكهيا
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 نيريزي ها هيال در كردن نفوذ و زباني اتيعملي باز از يريگ بهره با نكهيا سوم هست؛ كنشگرها
 به تينها در كه پرداخت تيامن از رهايتفس همه نيب دري مشترك نسبتاً وجوه به توان يم ت،يامن

  ).96 :1382 نصري،(انجامد يم اجماع شبه شدن آشكار
  
  هاي پژوهش افتهي

 توجه با گونه نظام سطح ك يدر تيهوي معناها نيب تعامل در تيامني انگار سازه هينظر در
 ظهور خاصيي معنا بافت ك يدر و شود يم دركي ذهن نايب شكل بهي ماد وي نيع هنجارها به
 شكل بهي انگار سازه نمودن توجه قتيحق در شوند؛ يم خلق اصطالح به ا يو كرده دايپ بروز و

 اداراك و گونه منظا سطح ك يدر هنجارها خلق وي ماد ،يذهن ،يا شهياند امور به همزمان
. شوند يم قلمداد تيامن مورد دري ساختار وي اساسي فاكتوري الذهن نيب شده فهم موضوعات

 توجه وضرورت تياهم تيهو اجتماع، فرهنگ، الملل نيب روابط عرصه در كه حاضري ايدن در
ي ماد مالحظات بريي گرا واقع نظرات صرفاً گذشته مانند به تواني نم گريد است، افتهي يشتريب
 و 2001سپتامبر 11 تحول دو از پس خصوصاً. ديسنج را تيامن ارياع آن با و داشت نظر در را

 كنشگران كنش درك كه داد نشان قاًيدق قايافر شمال و انهيخاورمي عرب حوزه در 2011 تحوالت
 توجه تحوالت نيا مجموعه هست؛ شيپ از شيب تياهمي دارا تيهو حوزه در خصوص به

 امروز امر قتيحق در. است نموده دار خدشه رايي گراي نيع به و گذشته ليتحل سطح صرف
 ادراك توجه با جز كه گرفت نظر در راي مالحظات كه شده سببي تيامني ها بحران و مسائل
  .ستين ريپذ امكاني فرهنگ وي اجتماع ،يتيهو ساختار ك يدر كنشگر كنش
 و ايجغراف كه هست ايدن دري مناطق از دشو يم دهينام انهيخاورم كه ايآس غرب نيب نيا در
 وي ا منطقه گرانيباز اغلبي اتيعملي بازي برا امروز به تا گذشته ازي اديز ليپتانس آن منابع

ي ها نهيزمي خيتار وي تمدن گذشته با همراه خاص منابع وجود است؛ داشتهي الملل نيب
 كهي شكل به است؛  دهيدگر منطقه نيا در خاصي فرهنگ اجتماعات و ها تيهوي ابي ساخت

ي ها فيتعر آن بر حاكمي هنجارها و نظم طبق بر قايآفر شمال و انهيخاورم ديجد خيتار
 منطقه خيتار همه با مجموع در كه داده شكل را مرز و قلمرو ،يحكومت ،ياسيس ،يتيهو
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 مرزها ها، استيس بودني مصنوع و ديجدي عن يموضوع نيهم است؛ بودهي گانگيب حالت كيدر
ي اجتماع وي تيهو سامان و ساختار ك يجزء ها قرن كهي مردماني تيهو وي اجتماع ستيز... و
 نهايا همه و نمود جدا هم از اجبار با داشتند، همگوني وستگيپ بهم ك يو بودني اسيسي حت و
ي بازي امدهايپ و تهيمدرن نيا و نشدهيي جدا نيا سبب گذشته دري ا بهانه چيه كه بودي حال در

 نيا ؛)Martinez,14:2015 (بود شده ساختار نيا ساز نهيزم كه بود آن گرانيباز قدرت
 فيتعر راي ديجد نظم كه انهيخاورم در ديجدي قلمروها كه دارد تياهم جهت آن از موضوع

 شكلي فرهنگ وي خيتار ،يمذهب ،يزباني ها تيهو استوار اصل و براساس كه ندينما يم
 شدن حاكم و ليتشك ساز نهيزم موضوع نيا لذا اند؛ هبودي ساختگ وي مصنوع ، نگرفته
ي مدن جامعه وي ساالر مردم نبود كه ديگردي استبداد وي كتاتوريدي ها تيحاكم بايي ها دولت
 بروز عوامل نيهم مجموع آورد؛ همراه به خود با را... وي اسيس وي اجتماع فساد ازي بستر

 دري ردولتيغ راًياخ وي دولت گرانيباز نايم ها جدال و جنگ با همراهي اساسيي ها چالش
 دهنده شكلي ها ابرقدرت بحران نيا همهي اصل ساز نهيزم قتيحق در آورد؛ بوجود انهيخاورم

ي دگرگون و چالش دچار راي اجتماع ستيز و خيتار كه هستند منطقه نياي مصنوعي مرزها به
 منطقه در دادهايرو نيا به سخپايي گرا افراط كه گفت ديبا مقدمه نيا با نيبنابرا نمودند؛
 و شرق گسترده تهاجم مكمل عامل زين مبنا نيبرهم). 71:1395ا،ين ميابراه (هست؛ انهيخاورم
 به تندروان ورودي براي مناسب بستر اسالم، جهان مهم تحوالتي برخ كنار در منطقه، به غرب

 ديتشد باي تيتقو رله عامل به شدن ليتبد با شدن جهانى و است نموده فراهم مبارزه دانيم
 بحران نيا گستردگى. نمود مواجه بحران با را انهيخاورمي دروني جمعي ها تيهو ،ييفردگرا

 در كه شد مقاومىي ها تيهو ظهور موجب گذشته، اىيدن تيامن و ثبات دنيكش چالش به با
 ،يراطاف كاليرادي ها گروه زنند؛ مى مقاومت به دست شدن، جهانى انهيجو سلطه روند برابر

 جاديا وعده جمعى تيهو جاديا معنا، نشيآفر با كه است ها تيهو نيتر ازمهم كى يامروزه
 ارى يمعنا و تيهو هاى بحران برابر در را آنها و دهند مى خود اعضاى به را آرمانى ىيايدن
 و آثار بانماياندن كه بودندي خارج گرانيباز افزود مواضع ديتشد بر آنچه اما. كنند مى

 انديشمندان و اسالمي حركتهاي ميان هاييواكنش سبب پديده اين مذموم و منفي هاي ويژگي
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 راي اسيس كنش و منافع جوامع، تيهو ازي بخش عنوان به نيد كهيي آنجا از. شدند مسلمان
 و يتيهو مسأله ، مسلمان جوامع در و است شده نيعج انهيخاورم منطقه با و گردد  يم فيتعر
 نيا در نخستي الملل نيب استيس حوزه به نيد. شود يم محسوب يگريد از خود كننده زيمتما

 قتيدرحق شد؛ي ا گستردهي مفهوم تحول دچار و شده دهيكش جهان همه به سپس و منطقه
ي شناس جامعهي نوع واجد ،يشناس يهست لحاظ از تيهو با نيد ارتباط سپس، و نيد شدني تيامن

 اي) درخودش داتيتهد و ها ميب (ابژه لحاظ، نيا از لذا ت؛اسي انگار سازه هينظر مانند معناگرا
 قتيحق در. استي اسيس و ريضم اساس بر وي ذهن بلكه ست،ين) پندارهااست از نهاده (سوژه
 نيبنابرا باشد؛ بوده نفوذ يذ و نفعيذ كه دينماي تيامن راي ا مسئله تواند يمي ستيچ نجايا در امر
. باشد يمي اسيسيي ها جهينت و عوارضي دارا كه هستي گفتماني كنش گشتني تيامن نديفرآ

 ازي بخشي برخ گمان به ا يجامعه بطن به مربوط خود نيد مقوله داشت نظر در ديبا چنانچه
 وي زير يپ آن در افرادي اجتماع ستيز و جامعهي حت كه است جامعه كي ياساس تيهو

 ك يتيهوي ها مرجع و خذمأ ازي ك ين،يد كه گفت ديبا اساس نيبرهم. شود يم ساخته
 از خصوص به نيد گشتني تيامن نديفرآ ذكر به الزم چنانچه هست؛ آن ستيز و جامعه
 آشكار با كه قايآفر شمال و انهيخاورم دري الديم2011 تحوالت و بعد بهي الديم2001سال
 قتيحق در شد؛ همراه) يدولت ريغ گرانيباز(يافراط كاليرادي ها گروه متعدد اشكال شدن

 ريغ اي يردولتيغ گريباز ك يعنوان بهي مذهبي ها گروهي سو از ديتهد كه هست گونه نيا موارهه
 دچار راي ا منطقه نظمي دولت گريباز و كنشگر ك يهيعل بر نيد و مذهب اسم بهي ستميس

 سميترور مقوله و گفتمان ك يدر را آن مقابله جهت به ستميس آن از بعد و دينما يم بحران
ي ا رهيدا شكل به راي الملل نيب وي ا منطقه نتيام و نيد مذهب، كه نديفرآ نيهم. دينما يمي معن
 دار نيدي افراط كاليرا فرد نام به كننده ديتهد عامل انيم نيا در است؛ نموده مرتبط هم به

 اتيعمل ،ينيد جامعهي اجتماع ستيز كننده هتك برچسب بهي ا شونده ديتهد و ستيترور
 تيهو ن،يد كه نمود ريتعب نگونهيا توان يم كنيل. دينما يم قبل از شتريب را نيد شدني تيامن

 گفت توان يم و دينما يم آشكار و دايهو راي نيدي دولت گرانيبازي حت و كاليراد انيگرا افراط
 و اساس بر الملل نيب استيسي ها يباز در منطقه نيا گرانيباز و كنشگراني تيهو كنش امروز
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 الزم شدن تر شفاف جهت حيتوض نيا انيم نيا در. استي نيد وي مذهبي ها گفتمان دار وام
 ندارد، اسالم دريي گرا سنت باي اشتراك وجه چيهيي گرا افراط كهيي آنجا از كه شود داده هست
ي ها آموزه از) خود ريتفس(ي ديجد ريتفاس هوادار داعش مانندي گروه نمونه عنوان به چراكه

 با كاليراد انيگرا افراطي سازگار است؛ي اجتماع كامل اتيح ديتجد خواستار و بودهي نيد
ي تكنولوژ بخش رشيپذي برا آناني آمادگ بلكه ست،ين متظاهرانه كردار ك يصرفاً ،يينوگرا
 سه وب و دو وب دري اجتماعي ها شبكه ازي ريگ بهره ن،ينوي ها سالح علم، همه نه و علم

» ييايدن نيا«يي خردگرا به نهادن ارج ويي وگران روح با آناني همدل نشانگر خود كه هست؛
 و شهياند در كهيي آنجا از مبنا نيبرهم. شوند غرق» ييايدن آن «عرفان در كه آني استبجا
 نقش، نمودن نيمع در و شده نهينهاد وي رسم هنجاري انگار سازه هينظر شمندانياندي ها گفته
 قتيحق در و داردي ا هيپا و مهم نقشي تردوليغ وي دولت گرانيباز و كنشگران منافع و تيهو
 توقعات همان هنجارهاي ريتعب به و دهند يم جهت و ريمس را ها كنش كه هستند هنجارها نيا

 نيا هيپا بر نيبنابرا هستند؛ گرانيباز رفتار مورد در ارزش هيپا بر و كساني يذهن وي ا شهياند
 ،يزير يپ هنجارها چارچوب بر) يردولتيغ وي دولت (گرانيبازي كنشگر كنش، انگاران سازه نظر
 ،يذهني رهايمتغ مجموعه ازي ا گذشته براساس خود كه شود يمي اتيعمل وي ساز ميتصم
 كه استي حال دري اتمسفر نيچن. باشد يمي فرهنگ ،ياسيس ،ياجتماع ،يخيتار ،يا شهياند

 قابل و مند ونقان گرانيبازي رفتار كنش و رفتار كه ميكن تصور و ميريگ آن بر را فرض
 اما. ابدي يم معنا هنجارها و ها ارزش باورها، بافت و ساخت حالت نيا در كه باشد،ي نيب شيپ

 اى بررا آن ةنگيزا كه ،لت بر جامعهدوهنى تسلط ذ و دى نهاىهااربزا همواره انهيخاورم در
 الكيراد ىهاوه گررت، خأل قدوز بهمحض برو كاهش مىيابد داد؛يش مىافزا ب سركواومتد
 ا يتيامن بحراني نهاد ساختار حالت نيا در. يندآمى بهصحنه مىد با بسيج مرهطىشدافرا

 ها، ضعف ليدل بهي دولت كنشگران آن در كه ابد،ي يم ساخت و شكل امن آماده نهيزم مفهوم
 از راي سراسر تيحاكم اعمال نمودني اتيعمل قيدق ارائه امكان ايجغراف عامل ا يويي توانا عدم

ي ا لهيقب ويي صحرا مناطق ، يمنه،يسور ،يبيل مانندهايى ركشو نمونه عنوان به هند؛ يم دست
 و سريم همة مناطق درلت دو ارقتدا ها فختالا علت فريقا كه بها شمالي ها اى صحرعراق،
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ي افراط كاليرادي ها گروه فعاليت اى فضايى برديجااضعيت موجب وين ا و نيست دهگستر
 مبنا نيهم بر آورند؛ يم فراهم را انهيخاورمي ا منطقه نظم زدن همبري براي بستر كه دمىشو
 حاكميت ريمتغ كاهش ليدل به انهيخاورم در 2011سال تحوالت از پس كه شود اشاره كه الزم
 ىهار كشوازسيعى و بستر دري افراط كاليرادي ها وه عمل گرآزادى نهيزم اگرارقتدا ىها لتدو

 انهيخاورمي عرب تحوالتمتعاقب ي افراط كاليراد ىها وه گردادتع ، نتيجهدر لذا. يدد گرمنطقه
 كاليرادي ها گروه كه دارد آن از نشان قيتحقي ها افته ين،يهمچن. نمودندشد ر كباره يبه

 نمونه عنوان به ؛ستا هبر شدا برچهار از بيش 2020 تا 2011 ىهال ساانيمجو رپيكاي افراط
ي نظام شبه گروه 1600 حدود گرفته شكلي تيامن خالء وي قذاف حكومت سقوط باي بيل در

 گريباز كنار در دارند ارياخت تحت كهي ا اسلحه ونيليم 25 حدود با كه دارد وجودي افراط
ي ها نمونه در ؛)1394 ا،ين ميابراه (اند افزوده اوضاعي دگيچيپ بر داعشي دولت ريغ طلب فرصت
 با (داعش ايآس غرب ازي بخش در ونهنم عنوان به كه گرفتند شكلي گريدي ها گروه مشابه
 كه گريدي اريبس و) النصره جبهه (الشام الفتح الشام، احرار ،)شام و عراقي اسالم دولت عنوان
 شمال در ا يو نمود؛ اشاره هستند عراق) موصل(شمال وي غربي صحراها و هيسور در اغلب
 گروه ا يشبكه ،)نايسي صحرا(مصر در عمدتاً المقدس تيب انصاري ها گروه قايآفر

 در عهيانصارالشر و تونس در نافع ابن عقبه جنبش ن،يمجاهدي شورا مجلس محمدالجمال،
 ه،يجرين در بوكوحرام قايآفر غرب قسمت در نيهمچن داشت؛ اشارهي قذاف سقوط از پسي بيل

 در نيانصارالد الحركه ،ياسالم مغرب عنوان با مراكش القاعده ر،يالجزا كشور در المرابطون
  .داشت اشارهي مال كشور

 كاليرادي ها كنش گرفتن شدت مهمي ديكل عوامل ازي ك يكه اشاره به الزم نيهمچن
 عنوان به هستند قايآفر شمال و انهيخاورم منطقهي ربوميغي جهاد ونيافراط كنش مسئلهي افراط
 باشند؛ يم ها دسته نيا ازي ك يقرمزها شير به معرف داعش گروه دري چچني ها يافراط نمونه
ي ها جدال و جنگ وسعت توسعه انشعاب حاصلي بوم ريغي ها يافراط قتيحق در كه

 هزار 21 حدودي زيچ ها پژوهش اغلبي ريگ جهينت براساس هست؛ اسالم جهان دروني ا منطقه
 باال در كهي افراط كاليرادي ها گروه تيعضو به جهان كشور 94 شيب ازي ربوميغي جنجگو
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مل الملل عوا بينمنظاي هنجار و دى ماىهار ساختاهرچند اند؛ درآمده دهش اشاره آنها اغلب به
 جهت ،نهايتدرچه آنما ا رود، مىريى بهشمااگراطفرا ىگيرت شدوتعيين ماهيت درمستقل 

فيايى امناطق جغردر "منيتىاخأل " شاخصة دجوو مشخص مىكند راطى افرا ىهاوهحركت گر
كه اىبهگونه. دارد ارلملل قرا بينم نظادى مارختا پيوند با سادر ين شاخصه نيز كامالًا. ستا

 يكيتيژئوپل تيامن ضمانت بحران به دادن شكلي ساز نهيزم جهت به انهيجوي برترست اخو
 تيامن و قدرت خالء و چالشي ا منطقه در چنانچه لذا. دينما يم معلوم را خاصي ا منطقه

 كاليرادي ها گروه گونه قارچ رشد و توسعه شود؛ جاديا) يدولت گريباز ك يتيحاكمي فورپاش(
 بهرهي دولت گريباز ضعف ازي ردولتيغ گريباز نجايا دري ريتعب به م؛يهست شاهد راي افراط

ي نيد تيهو براساس محور فرصت و اقتضاء كامالً ها گروه نيا حالت نيا دري عن يبرد يم
 سميكاليراد ازل منبعث لملا بينم نظادرمنيتى ا ات تهديدسلسله به باتوجه لذا. كنند يم حركت

ي ا منطقه نظم در رض تعاىلگوهااصلىترين ا به مثابة را» رنعة نامتقاز«مناان مىتو،طىافرا
  .نمود شناسايى انهيخاورم
 انيم نامتقارن قدرت هيبرپا كنش ازي شينما برابر ناىها عهز مناو جدال جنگ، قتيحق در

ي اتيعمل سطح به حالت نيا در كه ديآي م حساب بهي تيامن وي اسيس طلب قدرت گرانيباز
 و زهيانگ اثرگذار گرانيباز گريد داتيتهد و ميب با مبارزه جهت به گرا تيهو كنشگر گرانيباز

 دري دگيتندرهم وي دگيچيپ سمت بهي ا منطقه نظم گريد ريتعب به. بخشد يم شتريبي باز ابتكار
 الملل نيب نظام ابهامات بري ردولتيغ گرانيباز فعال نقش و تعدد انيم نيا در. است حركت حال

 سطح چهار در كه اند كرده دايپ سرسخت و ديجدي بيرقي دولت گرانيباز امروزه است؛ افزوده
 تعامل حال در گريكد يبا ائتالف و رقابت منازعه، و تقابل م،يرمستقيغ و ميمستق شراكت
 كه استي ديجد تمناقشا و منازعات دات،يتهديي دايپي تيوضع نيچن جهينتي ول هستند؛
 اي يداخل آن منبع تيماه و گرفته خود به ابهام و هاميا با همراه وي چندبعد ده،يچيپ حالت

 با لذا. باشدي الملل نيب نظام بازيگران منافع و قدرتي باز از متأثر تواند يم كه استي الملل نيب
 را انهيخاورم صحنه در قدرت گرانيبازي هاگونه ،يالملل نيب نظام تيماه وي باز شدن دهيچيپ
 و) يا فرامنطقه وي ا منطقه(ي دولت گرانيباز نخست،: نمودي بند ميتقس ريز شكل به توانيم
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 گريكد يبا ذكرشده سطح چهار در كه) يستيتروري ها گروه (نوظهوري ردولتيغ گرانيباز دوم،
 گريباز نقش دنشپررنگ انهيخاورم در زيبرانگ تأمل نكتهي ول هستند؛ تعامل وي باز حال در
 بري جد راتيتأث تواند يم كه است سابقه يبي تيسبع و طلبانه توسعه حالت با همراهي ردولتيغ

 انيم انهيخاورم صحنه گرانيباز امروزي باز نيبنابرا. بگذاردي برجا منطقه در تعامالت سطوح
 نيا در است، نموده آغاز راي پاندول حركت "تيامن كشمكش" و "قدرت كشمكش" نوع دو
 ا يوي طلب فرصت به كشمكش عامل عنوان بهي ردولتيغ وي دولت از اعم گرانيباز طيمح
ي ها مكمل سپس و داشتهي خيتار بعد نخست ها آن رفتار شهير كه پردازند يميي جو زهيست
 به ليتبدي ريتعب به گرانيباز حالت نيا در. دينما يم ديتشد را آني مذهب وي تيقوم ،يتيهو
ي نابود در را خود تيامن مقام و بوده نيبدب گريكد يبه نگاه در كه شوند يم يكنندگان يباز
  .ندينما يم جستجوي گريد

  
  يريگ جهينت

هاي راديكال افراطي محصول تبعيض و نابردباري  رسد گروه آنچه به نظر مي
عنوان يك بازيگر غيردولتي نوظهور با  هويتي در خاورميانه هستند كه امروزه به_قوميتي

در تحليل به . اند طلبانه نظم و امنيت منطقه را دچار بحران و چالش نموده طلبي فرصت عهتوس
شدت متعارض است و  اين نكته بايستي توجه داشت كه ساختار و نظم امنيتي اين منطقه به

-هاي  استقالل حركت گردنند؛ در حقيقت در اين منطقه نخست سرعت متحول مي اتحادها به

گرايي را شعار اصلي خود نمودند؛   حاكم كشورهاي خاورميانه نمود كه مليطلبانه حاكماني را
تجربه و اغلب ديكتاتور كه قادر نبودند شهروندان خود را براي ساخت  مداران كم سياست

هاي نادرست و آن مرزهاي فاقد منطق و مشروعيت،  بنابراين آن سياست. كشور قانع كنند
اي را فراهم  هاي قومي، هويتي و قبيله پتانسيل كافي جهت منازعات و دشمني

ماند، اكنون با  گرايي تكامل نيافته و ناقص باقي مي شايد اگر همان ملي). 1390كامروا،(نمود
شديم، ولي تركيب آثار تحوالت مهم جهاني و منازعات ديرينه پس وضعيت فعلي مواجه نمي

هاي  ده كه برآمده از جنبش، امروز بدل به چالشي ش)2011(از تحوالت نفسگير جهان عرب 



 

 

411

وه
گر

ش 
ي نق

زياب
ار

 
ل 

 سا
 از
انه
رمي

خاو
ي 

منيت
م ا

 نظ
 بر
طي

فرا
ل ا

يكا
راد

ي 
ها

20
11

 

هاي مورد نظر  انديشند كه دولت است؛ درواقع بازيگران غيردولتي جديد به اين مي غيردولتي
به . هاي بدون ساختار موجود بنا نهاده و مرزهاي جديدي را تعريف نمايند خود را در سرزمين

 از گذشته مورد توجه بيش الملل تعبير ديگر بازيگران سياسي غيردولتي نوظهور در دنياي بين
 به ايفاي نقش 1يافته آن در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اند و نمونه تكامل قرار گرفته

به عنوان نمونه داعش به عنوان يك گروه راديكال افراطي نمونه پيچيده و . پردازند مي
ست؛ ايهام از آن برانگيز يك بازيگر غيردولتي نوظهور همراه با ايهام و ابهامات فراوان ا چالش

 گريد كه شده ديتشد شيپ از شيبي تيهو وي تيقوم ،يمذهبي هابحرانجهت كه چالش و 
 از دسته نيا امروز چراكه ست؛ين آنان با مقابلهي پاسخگو گذشتهي سنتي راهبردها و اتينظر
 نياي دولت گرانيباز به دارند تالش اندنموده جاديا كهي گروه درون هاميا _ ابهام با هاگروه
 هستند؛ي ستيتروري اتيعمل اقدامات دري نيبشيپ رقابليغ آماده، شهيهم كه ندينما القاء را حس

ي ايآس كا،يآمر اروپا، در جمله از جهان مختلفي كشورها در كهيي ترورها نوع و رفتارها
 هر ام كنند انيب كه دارند تالش دائماً كه هست موضوع نيا دهنده نشان دادند، انجام... وي شرق

 فرد ك يو رنديبگ شهروندان از را كشورهاي داخل تيامن حس تا م؛يينمايم عمل به اقدام لحظه
در اين ميان آنچه كه  كنند؛ اعتمادي ب كشور كي يدفاع ،يتيامني روهاين به نسبت را شهروند
ها را فراهم نموده و به آنان قدرت داده است تا بر  گيري داعش و اين طيف از گروه شكل

با اين . تيبات و نظم امنيتي منطقه اثر بگذارد، ريشه در نابردباري منطقه خاورميانه داردتر
نيست بلكه » فرد«رسد داعش در بعد معنوي بايد اشاره نمود كه داعش، توضيح به نظر مي

؛ درواقع ...است؛ فكر جدايي، فكر دشمن نزديك و دور، فكر با من هستي يا عليه من و» فكر«
هاي  ها و نابردباري گيري از شكاف اين گروه است كه با بهره با نخستين نيروي اوليهفكر ناشكي

مع اجودر شت غالب دابرافزايد؛ چراكه  قوميتي، هويتي و مذهبي بر وسعت عملياتي خود مي
؛ ستامريكايى آفرهنگ ش گسترن و قع غربىشدن، درواجهانى شدى يندهاآفرن از مسلما
د، تلقى نمىشوم سالاصل امرتبط با و تى ى ذامرب ابا غرن افراطي اياگرمسالف اختال، اينابنابر

ن يااگرمسالرض اين تعاى اشكلگيرو در يخى شكل گرفته رتاى نددر روست كه ى امرابلكه 
                                                                 
1 . MENA 
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، بلكه اين غرب بوده كه حتي به نظاره ننشسته و خود بستر اين مقوله را نداشد نيافتهرخأل در 
هاي تهاجمي به سرزمين، قلمرو، هويت، فرهنگ،  واكنشقوام داده است؛ يعني غرب با توسعه 

گرايان راديكال شكل و قوام داده  پندار و انگاره به خود را در ذهن افراط... زيست اجتماعي و
هاي افراطي راديكال در منطقه خاورميانه  ها و گروه است؛ بنابراين در سطح عمل گفتمان جريان

ها در باورها، زيست اجتماعي، هويت،  مني دخالتاي از احساس ناا و شمال آفريقا نتيجه
. در مقابل ساختاري از جهان معاصر هست كه غرب به آن دامنه زده است... مذهب، انديشه و

الملل دو حالت كالن مي توان به  نتيجه آنكه با وضعيت بنيادي و ساختاري عرصه سياست بين
 اسالم متصور شد؛ نخست نوع و هاي راديكال افراط مذهبي در جهان شكل عام براي گروه

با داليل مشرعيت ... هاي براي تبليغ، جذب، توجيه عمل و رويكرد تبليغاتي اين دسته از گروه
ها و تهديدات  بخش ديني هست؛ دوم اينكه نظريات آنان در نحوه پاسخ دهي عملي به بيم

ده و حتي گروهي مانند به عنوان نمونه برداشت داعش، احرارالشام، القاع. بازيگران دولتي است
بر اين نظر كه مسمانان در مقابل و در يك جنگ هويتي و فرهنگي هستند ... اخوان المسلمين و

الملل آنها را به موازانه سخت با نظام حاكم  هاي مادي عرصه نظام بين ها و چالش كه بحران
گاري با رجوع به الملل وارد نموده است؛ بر همين پايه انديشمندان حوزه نظري سازه ان بين

جهاني شدن را مرحله و عامل تغيير و تحول قلمداد نموده يعني عناصر و عوامل زيست 
به تعبيري . المللي قرار گرفته است اجتماعي، هويتي و فرهنگي در مدار اين سامانه بين 

كند كه جهاني شدن با ايجاد و خلق هويت و معاني جديد  انگاري مطرح مي سازه
هاي ديگر  اي سست نموده و به طرح معاني و هويت لي، محلي و منطقههاي م موجوديت

هاي بومي در حال از بين رفتن  هاي جهاني آن سويه ها و جنبه پرداخته كه باتوجه به سويه
بنابراين در اين حالت سامانه مادي محور به سامانه . هستند و مقاومت در آن ايجاد شده است

شود؛ در اين حالت جهاني شدن امنيت را از  ول ديدگاهي ميمعنامحور تغيير كرده و دچار تح
 شدن ظاهر قتيحق دردهد؛  المللي شدن تغيير مسير مي سطح يا مقطع واحدها به سمت بين

 شدن مدرن پست نهيزم ،ينيد ،يتيهو ،يفرهنگ ساخت ماننديي معناي ها ساخت و چارچوب
 نكته نيا. شود يمي تداع ذهن در ريخطرپذ جامعه حالت نيا در كه آورده فراهم را تيامن
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 انيپا و شروع نييتب با خود كه د،ينما يم برقرار رابطهي شناختي هستي طلب تيامن باي محور
 تيامن داشتن مانندي شناختي هست تيامن كاوش انيم نيدرا. شد خواهد مرتبط جدال و جنگ

 اليس نظم باي ا نطقهم در تيامن نيا اما باشد؛ي م گرانيباز اغلبي اصل اهداف جزء ،ينيع
ي داتيتهد نوع چه با بحران مرحله هر در كه دانند ينم گرانيباز كه هست رو آن از ريخطرپذ
 عمل زا شتاب عامل ك يعنوان بهي افراط كاليرادي ها گروه دهيپد نيبنابرا بود؛ خواهند روبرو
هاي راديكال  ان گروهدهد گفتم اين موارد، نشان مي. دينما يم تيتقو راي ناامن دامنه و نموده

، ينابنابر. اي امنيتي در نگاه جهاني تبديل شود افراطي در منطقه سبب شده خاورميانه به منطقه
 نظمنمود كه تبيين ان مىتو، نديكديگر داربا زا سااى بطهار راگزركار و ينكه ساختااباتأكيد بر 

 قوام و زا سااىبطه را درى  سياساسالم دريى ا گراطفرا و 2011 سال از پس انهيخاورمي تيامن
 نظمهژمونيك ي ها يژگيويى اگراطفراكه اى بهگونه. نددار ار قرگريكدي با بل متقابخش
 نظم ر ساختا متقابالًو مىبخشد ام قورا گرانيباز انيمي تيامن ترس ك يكنار در راي ا منطقه
 نهيزمبطة متقابل را نيا د؛ينما يم  فراهم رايى اگراطفرا تشديد وهويتيابى ي ها نهيزمي ا منطقه

 و) يردولتيغ گرانيباز (گرا افراط شهياند بايي ها گروه انيم زيآم خشونتي ا حلقه جاديا
  مرتباًدوين ا و  داده قرار الشعاع تحت را گذشتهي ا منطقه نظم ماًيمستق كه شدهي دولت گرانيباز
ي ردولتيغ گريباز ك يمقام در هاي راديكال افراطي   به تعبيري گروه.توليد مىكنندز بارا گريكدي
 را منطقه تيامن نظم، و گذاشته شينما به را خود قدرت و ابعادي ستيترور حمالت و تهاجم با
 هااستيس در چراكه كشانند؛ يم چالش به بعد مرحله دري جهان تيامن نظم و نخست مرحله در
 نقش منازعه وي ثبات يب ادجيا در اغلب دفاع و تهاجمي آسان ها گروه از دسته نياي راهبردها و

 و گردد يم گرانيد امكانات شدني تلق زيدآميتهد موجب تهاجم تفوق د،ينما يم فاياي مهم
 تيمز ك يحمله قتيحق در د؛ينما يم قيتشو تهاجم قيطر از تيامن كسب به را گرانيباز

 ودننم دفاع از تر آسان مقابل طرفي روين كردن منهدم كه است نيا اش سادهي معن است،
 متعارض شدت به 2011 سال از پس خصوصاً انهيخاورمي تيامن نظم و ساختار نيبنابرا است؛
 مواجهي شكنندگ با راي تيامن گذشتهي ها تعادل خشونت، ويي بايناشك مختلف اشكال و شده
  .است نموده
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