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Assessing the effects of extremist fundamentalism in the Middle East on the 

security relations of the international system 

Abstract 

The phenomenon of fundamentalism in the Islamic world is not a dominant and 

pervasive phenomenon among Muslims themselves. However, in the context of 

fundamentalism and Salafism, we can point to a major factor in the confrontation 

with Western civilization and modernity and local factors such as the lack of 

democracy, conventional religious education and the rise of religious beliefs in 

some societies. Because modernity, by transforming the role of religion in 

individual and social life, has created numerous identity and social crises for 

traditional Muslim societies and has left far-reaching and fundamental effects on 

relations between global actors. The main question now is what effects does the 

growth of extremist fundamentalism in the Middle East have on the security 

relations of the international system? It seems that extremist fundamentalism, as 

a megacity that divides the world into a minority of the right and the majority of 

infidels and considers war or so-called jihad against the infidel front necessary, 

can endanger global security. Therefore, the main purpose of the foundation is 

to evaluate the effects of the variable, extreme fundamentalism in the Middle 

East on security relations in the international system; Therefore, according to the 

evaluations, it has been categorized into the results that. In this regard, the 

research in the process of its studies by collecting the necessary data to study, 

analyze the relationships of the data, to provide suggestions, its theoretical, 

strategic and operational nature is more tangible.  
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 چکیده:

هنه، در این  غالب و فراگیر در میان خود مسالالانانان نیسالالا  باای،  یادگرایی در جهان اسالال پ پدیدهپدیدة بن

توان به یک عامل اصالالای مواجهه با تندن غرو و مدرنی ه و عوامل  های بنیادگرایی و سالالاهیه میمورد زمینه

ی در برخی جوامع اشاره  ساالری، تحصی ت م عارف دینی و اوج گرف ن باورهای دیننبود مردپمانند محای 

هالای م عالدد هوی ی و  ننود  چراکاله مالدرنی اله بالا ایتالاد تحون در نن  دین در زنالدگی فردی و اج نالاعی، بحران

و اثرات دامنه دار و بنیادی بر روابط میان بازیگران  ننوده  اج ناعی را برای جوامع سالالالن ی مسالالالانان ایتاد 

رشالالالد بنیادگرایی افرادی در آید که به میان میاکنون این پرسالالال  اصالالالای   جهانی برجای گذارده اسالالالا 

رسالالالد، که بنیادگرایی افرادی، به  به ننر می خاورمیالانه چه اثراتی بر منالاسالالالبالات امنی ی ننالاپ بین النال دارد 

عنوان یک مگاترند که جهان را به اقایا حق و اکثریا کهر تنسالی  می کند و جن  و یا به اصالح ج جهاد  

پایه که  با جبهه کهر را واجب می داند قادر اسالا امنیا جهانی را به خحر اندازد  بنابراین هدف اصالای براین

افرادی در خاورمیالانه بر منالاسالالالبالات امنیا در نناپ بین النال ب؛ردازد  لذا به ارزیابی اثرات م غیر، بنیالادگرایی  

نناپ بینالنال پساجن سرد و افراط گرایى در اس پ که  ها به این ن ایج دسال ه یاف ه اسالا باتوجه به ارزیابی

افراطگرایى وی  اىکه  قرار دارند  بهگونه  یکالدیگر  با  م نابل  قواپ بخشى  در رابحه اى سازا و  گى  سیاسى 

افراطگرایى   تشدید  و  هویایابى  نناپ باعث  را قواپ مىبخشد و م ناب ً ساخ ار  بینالنال  نناپ  ه مونیک 

مىشود  این رابحة م نابل باعث ایتاد دور خشوناآمیز بین افراطگرایى و نناپ بینالنال شده اسا و این  

های  محالعات خود با گردآوری دادهدر هنین راس ا پ وه  در فرآیند   دو مرتباً یکدیگر را بازتولید مىکنند 

هالا، مالاهیالا ننری، پردازد، تالا بالا ارا اله پیشالالالنهالادهالای مزبور میالزپ باله بررسالالالی، تتزیاله و تحایالل روابط داده

 تر باشد راهبردی و عنایاتی آن نیز مانوس
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 مندمه

های مخ اف پروتسال ان در آمریکا به  بار برای اشالاره به جنب نخسال ینای اسالا که اصالال اً و  بنیادگرایی واژه

شالالان تحا این عنوان واحد شالالده،  ها که توجیهی برای نامگذاریکار رف ه اسالالا  وی گی غالب این جبن 

رجوع متدد به فهنی سالره و ناو از منابع و م ون اولیه سالنا مسالیحی و پیراسال ن آن از شالوا بی اسالا که در 

ننر در های مههومی در این باو و اخ  فهنه، خاطعارض این سالنا دینی گشال ه اسالا  باایناثر مدرنی ه 

   مورد تعریف آن تنریباً به مضنونی مکرر در تناپ مک وبات و ادبیات مربوط به بنیادگرایی تبدیل شده اسا 

های  اسالالی، جنب هایی چون بنیادگرایی، اسالال پ سالالیبا واژه  اًپراکندگی در این باو چنان باالسالالا که گاه

شالود که این امر عندتاً به دلیل غابة لالاع  ای یکسالان میاسال می معاصالر، احیاگری اسال می و مانند آن معاماه

با بیان این مندمه باید گها که پدیدة بنیادگرایی در جهان اسال پ   سالیاسالی این پدیده در جهان معاصالر اسالا 

های بنیادگرایی و  هنه، در مورد زمینهن نیسالالا  بااینای جدید، غالب و فراگیر در میان خود مسالالاناناپدیده

اوج  مثل نبود  و فرهنگی دن غرو و مدرنی ه و عوامل محایتوان به یک عامل اصای مواجهه با تنساهیه می

  در برخی جوامع اشالاره ننود  ری، نبود تحصالی ت م عارف دینی و    سالاالمردپقومی،   _گرف ن باورهای دینی

هالای م عالدد هوی ی و بالاایتالاد تحون در نن  دین در زنالدگی فردی و اج نالاعی، بحران  مالدرنی الهدر حنینالا  

توان  نگاه نخسا بنیادگرایی دینی را مینان ایتاد کرده اسا  بنابراین دراج ناعی را برای جوامع سن ی مسا

واکن  و  واکنشالی به این تحوالت دانسالا  هنینین، عوامل فرعی و محای نیز ه  در شالدت و لالعف این 

ای درجالامعاله ایتالاد مالدرنی اله تغییرات سالالالاخ الاریبنالابراین    ه  نحوة بروز و ظهور آن تالثثیرات گونالاگونی دارد 

ماا برخی از  _الیزپ قومی و مذهبی، ایتاد دولا ننوده که الالنح ن سالنا را در پی دارد  شالهرنشالینی، پاور

عداد ادیان مخ اف در انحصالارگرا بودن یا  اگرچه در کنار این واقعیا به اسال    ترین این تغییرات هسال ندمه 

اما هنین عوامل و آشه گی فرهنگی،  د  گرا بودن و نیز تثثیرات این دو در بنیادگرایی نیز باید توجه کرشنون

ای به جها  هوی ی، مذهبی خصالوصالاً در خاورمیانه که جزع عوامل اصالای بنیادگرایی  کر شالد  خود زمینه

نه آن در اروپا، آمریکا، آسالالیای شالالرقی و    گسالال ر  پیدا ننود  به دنبان بروز و ظهور ناامنی شالالد که دام

ی داخای، منحنه در سه حوزهای ایتاد شده که فشار تهدید و ناامنی تحوالت شکل گرف ه و روی داده زمینه

  چنالانیاله کاله امروز بالازیگران  (181:1389)هوشالالالنگی،شالالالونالدهالای م هالاوتی میای و جهالانی تبالدیالل باله پالدیالده

انالد  کاله این خود نشالالالان از ازیگران دول ی را باله خحر انالداخ الهای و جهالانی بال دول ی امنیالا داخای، منحنالهغیر

ها در دنیای امروز  ها و ماا ی ی در جهان اسالالا  به تعبیر دیگر وجود روابط عنیق میان دولا پیوسالال گی امن

لیکن این بدان گذارد  ر  جهان تاثی هایه در قسالن ی از جهان بر دیگر  بخ سالبب شالده که وقوع یک پدید

باکه بدین معنی   ،ها قادر نباشالند و یا نیسال ند که دیگر امنیا جهانی را به خحر اندازندمعنی نیسالا که دولا 

دیگری نیز وجود دارند که قادرند امنیا جهانی را   و سالالخا  های نرپاسالالا که در کنار تهدید دولا پدیده

مسالا ل قومی، مذهبی، فرهنگی و     الناعده، داع ،  دالبان،  یی،هایی هنیون بنیادگرابه خحر اندازند  پدیده

اسالالاس پ وه  با عنوانی که در ننر گرف ه به دنبان این هدف اصالالای اسالالا که به بررسالالی رابحه برهنین  

بنیادگرایی افرادی با امنیا نناپ بین النال ب؛ردازد و این رابحه مورد محالعه قرار دهد  در هنین راسالال ا این  

ه اثراتی بر مناسالالبات امنی ی  پرسالال  اصالالای را محرج می نناید که رشالالد بنیادگرایی افرادی در خاورمیانه چ
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رسالالالد، کاله بنیالادگرایی افرادی، باله عنوان یالک مگالاترنالد کاله جهالان را باله اقایالا  باله ننر می  ننالاپ بین الناالل دارد 

حق و اکثریا کهر تنسالی  می کند و جن  و یا به اصالح ج جهاد با جبهه کهر را واجب می داند قادر اسالا  

پایه که به ارزیابی اثرات م غیر، بنیادگرایی افرادی  هدف اصای براینامنیا جهانی را به خحر اندازد  بنابراین 

ها به این ن ایج دسال ه یاف ه  در خاورمیانه بر مناسالبات امنیا در نناپ بین النال ب؛ردازد  لذا باتوجه به ارزیابی

شى م نابل  نناپ بینالنال پساجن سرد و افراط گرایى در اس پ سیاسى در رابحه اى سازا و قواپ بخاسا که  

با یکالدیگر قرار دارند  بهگونه اىکه افراطگرایى وی گى ه مونیک نناپ بینالنال را قواپ مىبخشد و م ناب ً  

ساخ ار نناپ باعث هویایابى و تشدید افراطگرایى مىشود  این رابحة م نابل باعث ایتاد دور خشوناآمیز  

آنیاله بر اهنیالا و     یکالدیگر را بازتولید مىکنند افراطگرایى و نناپ بینالنال شده اسا و این دو مرتباًمیالان  

در اغاب تحنینات صالورت گرف ه مرتبط با ارزیابی اثرات  افزاید این نک ه اسالا که  ان خاو این مولالوع می

النال بابنیادگرایی  النال مناباه بازیگران نناپ بینبنیادگرایی افرادی در خاورمیانه بر مناسبات امنی ی نناپ بین

وریسال  نوع مناسالبات آنها در اکثر موارد بر مبنای تهاوت رویکردهای دو کشالور یا چند کشالور و  مذهبی و تر

بازیگر دول ی مورد ارزیابی و بررسالالی قرار گرف ه اسالالا و صالالرفاً بر مبنای تحدید یک بعدی و تک م غیره  

وده اسا  در این  سالیاسالی یا امنی ی در حوزه مناباه با تهدیدات مدننر محننان و پ وهشگران این تحنینات ب

تحنیق ت   شالالالده که تا به دور از هر گونه جانبداری و حب و بغر برمبنای یک نگر  قالب ننری در 

حوزه روابط بین الناالل )سالالالازه انگالاری( نوع ارتبالادالات بالا اثرات بنیالادگرایی بر مبنالای مولهاله هالای چنالدگالاناله و  

نحنه خاورمیانه مورد مداقه و تحایل  مب نی بر هنکاری و تعارض در سالح  جهانی و منحنه ای خصالوصالا م

های الزپ به بررسالی، تتزیه و  هنین راسال ا پ وه  در فرآیند محالعات خود با گردآوری دادهدر  قرار گیرد 

هالا، مالاهیالا ننری، راهبردی و عنایالاتی آن نیز  ارا اله پیشالالالنهالادردازد، تالا بالاپهالای مزبور میتحایالل روابط داده

با  گرایی افرادی و امنیا بین النال، اسالاس باتوجه به وجود دو مههوپ و م غیر بنیادبرهنینتر باشالد   مانوس

 خواهد شد بندی  جنعبرقراری رابحه میان دو بخ  مزبور  

 

 پیشینه و ادبیات

به جها کنک به بیان مسالثله پ وه  به بررسالی  های عانی و پ وهشالی که نوشال هلالروریسالا  

ها را  توان هنه آنننیها پ وه لیکن الزپ به  کر اسالا که به دلیل وسالعا  پرداخ ه، و ادبیات  های  پیشالینه

به شالکل مخ صالر  کر شالده اسالا  هرچند  کر  آنها ترین بیان ننود  لذا با توجه به محدودیا، برخی از مه 

برهنین  ای یافا نشالالده اسالالا   تحنینات قابل م حنهاین نک ه لالالروری که با توجه به مولالالوع پ وه  

خاورمیانه در مناسالبات  بنیادگرایی و نن  و جایگاه تحوالت که به پ وه  قابل تثمل و مرتبط  چند اسالاس  

مانند برنارد لو یس  نخسالا در این زمینه باید به پ وهشالگرانی   پرداخ ه  کر شالده اسالا   النالبین  نناپ  امنی ی

ترجنه به زبان فارسالالالی را  ن آثار خود را به رشالالال ه تحریر درآورده اند که تاکنون بسالالالیاری از این آثار متا

ون بنیادگرایی افرادی من شالر  می دی، آثاری چند پیرام 2021تا  2013سالان های فاصالاه  در اند  هنینین نیاف ه

ا اسالال می:  ( اثر حیث  مناع  دول2015)د از: »خ فا داع ه  من شالالر یاف ه عبارتناز آثار م    برخیاندکرده

  ده و روزنالاماله نگالار عرو، عبالدالبالاری عحوان  داع  و آینالده ( اثر نویسالالالنال 2016)ریشالالاله هالا، توح  و آینالده
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پالاتریالک  ( اثر خبرنگالار انگایسالالالی،  2017)رحنن البکری  داع : برگشالالال ن متالاهالد( اثر عبالدال2017)جهالان

ارشالالالناس امنی ی هشالالالاپ  ک ( اثر2019( اثر محند عاو ، جهان داع )2018کوکبیرن  داع  و خواهران )

ه قا  فالارابی  داع ، پ وهشالالالگالاوحنینالا حنینینوعاله منالاالت داع ن ک الاو متایراالهالاشالالالنیز، ازجنااله در

متنوعه مناالتی هنزمان تحوالت جهان عرو (2011)سالالاندرهنینین   ( من شالالر شالالده اسالالا 1395-96)

در این متنوعه مناالت غالب  ("The new Arab revolt")توسالالط فارن افرز به چار رسالالیده به اسالال 

شالده بود و به ترتیبات  رویدادهای از تونس گرف ه تا سالوریه پرداخ ه اج ناعی و فرهنگییابی  توجه به ریشاله

های تروریسال ی هنیون و قدرت گیری گروه 2011گرف ه در حوزه خاورمیانه پس از تحوالت امنی ی شالکل

  هنینین دو ک او دیگر به  ای اندک داشال ندگرای نیز اشالارهجبهه النصالره و یا دیگر گروه های افرادی بنیاد

)  ("The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know"هالالای)نالالاپ  The Arab"و 

: Ten Lessons from the Democratic Uprising1Revolution")   در ک او نخسالالالا غالباً به

مشالاور  های تاریخی توجه شالده اسالا  و در ک او دوپ که توسالط اسال اد دانشالگاه فرانساله)ژان پیر فیاو( و  جنبه

های عربی گرفا  توان از قیاپدرسالالی که می 10نگار  یاف ه اسالالا به امنی ی ریاسالالا جنهوری فرانسالاله  

  غرو آسالالیا که متنوعه مناالتی را در خود   ر در خصالالون نوسالالاهی گرایی در منحنهاثپردازد  هنینین می

( گردآوری شالده اسالا  خود گردآورنده در مناله نخسال ین این  2014)جای داده اسالا توسالط آندره پابانی

متنوعه با عنوان »میراث ننایان الناعده در عراق از زرقاوی تا خ فا اسالالال می نوظهورز به ریشالالاله های  

کشالالالورهالای منحناله در زمیناله شالالالکالل گیری این خ فالا    خیز  پرداخ اله و تحوالت دخیالل عراق و سالالالایر

  در میان  خودخوانده و دگرگونی نیروها و تغییر موازنه در درون خانواده نوسالالاهی گرایی را تبیین می نناید

(، در ک او »داع   دولا اسال می عراق و شالاپز به ظهور الناعده در عراق،  1393فرمانیان )محننان ایرانی  

وی و بن الدن، حنااله آمریکالا باله عراق و عکس العنالل این گروه هالا پرداخ اله اسالالالا   کیهیالا روابط بین زرقالا

  عنوان می کننالد کاله ا عنوان داع  حنینی و حنینالا داع در پ وهشالالالی تحال   (1395)ابراهی  نیالا و نبوی

دابی هنیون داع  بر پیییدگی ابعاد امنی ی  ناتوانی حامیان در کن رن و مدیریا بازیگر غیردول ی فرصالالا 

ه افزوده اسالالا  لذا خاورمیانه شالالاهد بروز و ظهور موازنه قوای جدیدی اسالالا که ترکیبی از بازیگران  منحن

هالای سالالالخالا )ابعالاد عنایالاتی( و نرپ )ابعالاد متالازی و روانی( در دول ی و غیردول ی را بر اسالالالاس مهلهاله

بازی قدرت و ایتاد  گیرد، بر هنین اسالاس بازیگران با ابزارهای قومی ی، هوی ی، معیشال ی و مذهبی به  برمی

بررسالی  "با عنوان(1393)در پ وه  دیگر توسالط شالهروز ابراهینیپردازند   ثبات میموازنه در این محیط بی

محننان به این مولالوع می پردازند که   "تحبینی رویکرد امنی ی اسال پ با رویکرد امنی ی ر الیسال  و لیبرالیسال 

شناسی  بودن( که از مبانی هس یمحورنناپ بین النال )جن به انسان و ماهیا دیدگاه بدبینانه ر الیس  نسبا 

گرا )تالثکیالد بر بعالد ننالامی امنیالا و  تنالابای و تنایالل  -این ننریاله، م الثثر اسالالالا، باله اتخالا  نوعی رویکرد امنی ی

واکاوی جایگاه تروریسال   "(   1397)دهنوی، مهدی   داهری، شالیرزاداسالا   گرا( انتامیدهسالح  تحایل مای

توسط    "ای غرو بررسی موردی  دولا اس می عراق و شاپ)داع (رادی در راهبرد خاورمیانهبنیادگرا و اف

 
   و چار شده اسا ترجنه (1396)نشر گنتینه "انن و عرو"  ک او توسط ابراهی  نیا و عروجی به ناپ  1



 

2107 
لل

الم
ن 

م بی
ظا

ی ن
منیت

ت ا
سبا

منا
بر 

نه 
میا

ور
خا

در 
ی 

راط
ی اف

رای
دگ

نیا
ت ب

ثرا
ی ا

زیاب
ار

 
 

  ای خشالوناتروریسال ، شالیوهفصالانامه عانی پ وهشالی حبل الن ین من شالر شالده اسالا  پ وه  اشالاره دارد که 

اس هاده    النال اسا که برای دس یابی به اهداف و اغراض گروه ترور مورد آمیز و دور از موازین حنوق بین

  دور که برای مناصالالد نادرسالالا و غیر منحبق با حنوق بین  تواند هنان گیرد و از سالالوی دیگر می  قرار می

ه مشالاهده  شالدهای محرجدر خاتنه این بخ  باید اشالاره ننود که با توجه به دادهشالود،   النال به کار برده می

نای اقداپ چندی صورت نگرف ه  عانی و عصورت   لحاظ آکادمیک و اهنیا آن بهشود در این حوزه به می

هایی که در رابحه با منابع  توجه به محدودیا زمینه قرار داری   بنابراین باو در مراحل اب دایی در این اسالالا  

ورت گیرد   به رین اسال هاده صال   ،هسالا سالعی شالده که از آثار باارزشالی که در این رابحه به چار رسالیده اسالا 

بوده و اغاب   اندک ادبیات فارسالالی بر پایه تحایل ننری حه با این مولالالوع  در راب  هنینین باید اشالالاره ننود

 هسا ننری مناسب  صورت گزارشی و فاقد پایه تحایل  بهها  نوش ه

 

 پ وه رو   

ای( اسالالالا که در آن با  رشالالال هانهای رویکرد هنه جانبه نگر و جامع )میپ وه  از نوع پ وه 

های آن از  م غیرهای پ وه  دارد  در حنینا این شالکل از پ وه  یاف ههای کیهی سالعی در ارزیابی  رو 

گر اینتا، جنع آوری و تهسالیر  اند، به تعبیر دیسالازی به دسالا نیامدههای آماری یا ابزارهای کنیدریق رو 

ها، خود جز ی از فرایند پ وه  اسالالا  لذا باید اشالالاره ننود که پ وه  به دورکای با درکی انسالالان  داده

هالای  پردازد و ت   خود را بر دیالد عانی از دیالدگالاه مهلهالهمیهالا  پالدیالدارشالالالنالاخ ی باله محالالعاله کن   اناله وگرایال 

گیرد  در تحایای صالالالورت می_نناید  در حنینا پ وه  فوق به صالالالورت توصالالالیهیانسالالالانی م نرکز می

یهی، شالامل  تحنینات توصالیهی سالعی می شالود که تا ن ایج عینی از موقعیا را بیان کند  درواقع تحنیق توصال 

جنع آوری اد عات برای آزمون فرلالیه یا پاسالب به سالواالت مربوط به ولالعیا فعای مولوع مورد محالعه  

کند که نگاهی آینده پ وهانه ه  داشال ه و درصالدد هسالا  می باشالد  اما از آنتایی که پ وه  فوق ت   می

د که نوع هنبسالالال گی ایتاد نناید  که میان سالالاله دسالالال ه از اد عات رابحه برقرار نناید، بنابراین ت   دار

هالایی مواجاله هسالالال نالد کاله هالاهنواره پ وهشالالالگران در تحنینالات خود بالا محالدودیالا هرچنالد در غالالالب پ وه 

ترین ارکان پ وه  دس رسی  دهند  که یکی از عندهها ح ی در اب دای کار نیز خود را نشان میبخشی از آن

ای محالعات امنیا خصالوصالاً مهاهی  جدید تاکید  در رویکردههنینین اسالا    صالحی   به آمار و اد عات

اصالای بر این مههوپ اسالا که پایدار بودن و برقراری امنیا در مدت زمان دوالنی نیازمند دیدی مسال اه گرا  

و پیشالالالگیرانه بوده تا بدینوسالالالیاه ب وان عال و عوامای را که با عناکرد نامحاوو خود پایداری امنیا را به  

می کنند در اب دا شناسایی شده و در وهاه بعد با تدوین برنامه ها و اتخا  راهبردهای  ناپایداری امنی ی مبدن  

نگر و جالامع  در حوزه  هجالانبال سالالالاس پ وه  بالا توجاله باله رویکرد هنالهکالاربردی بردرف گردنالد  بر هنین ا

ارزیابی    و تاکید بر سالالالنت  ویانه بر مناسالالالبات نناپ بین النال ارزیابی اثرات بنیادگرایی افرادی در خاورم

تحایای درج را به  _تاکید بر رو  توصالیهی  ت   دارد که به شالکل جامع و باعوامل تثثیرگذار، این پ وه

هرگونه جانبداری خودداری ننوده و  از   شالالالودکل فرآیند پ وه  ت   می سالالالرانتاپ برسالالالاند  لیکن در

های تحنینات عانی را داشال ه باشالد  هنینین باید بیان  داسال اندارپ وه  ها را خارج ننوده تا متنوع داده
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دو   های انسالانی روبرو هسال ند های که با مسالا ل و پ وه انسالانی و به دور کای رشال هعاوپ  داشالا که در 

که    "نوموت یک"و"ایدوگرافیک"های شالالود، پ وه میکاربرده  کاربرد دارد که معنوالً باه  بهم د روشالالی  

غاب محدودیا زمانی و  ها در عاوپ مرتبط با انسان، ایعنی بدین صورت که پ وه  ای دارندموقعی ی میانه

های مرتبط با جامعه و سالیاسالا این گونه اسالا که پ وه  روی یک پدیده صالورت  و در رشال ه مکانی دارند

 ( 167:1384خان اخ صان دارد )رحیق اغصان،مولوع محدود گیرد  و به یک دوره یا  می

 النال و اثرات آن بر مناسبات نناپ بین رویکردهای اصای بنیادگرایی افرادی بر ابعاد ومولوعی:   •

 الناای نمکانی: منحنه خاورمیانه و اثرات بر نن  بی •

 النال بین نناپبه بعد در منحنه خاورمیانه و  2011زمانی: تحوالت شکل گرف ه از سان  •

 ایآرشیوی، ک ابخانه_اسنادیاد عات نیز به رو  نخسا: آوری روشی: جنع •

تالحالاالیالالل:   • و  دادهتالتالزیالاله  تالحالاالیالالل  تالتالزیالاله  گالردرو   آمالالاری هالالای  تالالاریالخالی،  شالالالالده:  آوری 

 اس نبادی( _)توصیهی

 
 
 

ارزشالی که  ل مشالاهده بوده و سالعی شالده آثار باجریان بودن قابدلیل درهنینین مولالوع پ وه  به

  ی در اغاب چنین مولوعات هنینین    برداری قراردهد مورد اس هاده و بهره بوده در رابحه با مولوع پ وه   

ها ح ی در اب دای  هایی مواجه هسال ند که بخشالی از آنهنواره پ وهشالگران در تحنینات خود با محدودیا 

ترین ارکان پ وه  دسال رسالی به آمار و اد عات اسالا  در دهند  که یکی از عندهکار نیز خود را نشالان می

راح ی  عاتی در کشالور به های اد بانکآثار و این زمینه مشالک تی وجود دارد که موجب شالده دسال رسالی به 

به دالیل  برخی منابع دسالال رسالالی به برخی از اد عاتمنکن نباشالالد  لیکن به جها اغاب محرمانه بودن  

ات چندانی به  اد عدر این مورد نیز گاهاً  آنتا که   ازها منکن نیسالالالا   رشالالالیوها و ک ابخانهامنی ی نیز در آ

 ه که دارای ننود عینی و مشالابه بوده اک ها و بر  صالرفاً به اد عات در گذشال بود    صالورت دقیق کسالب نشالده

 هنان اساس به ارزیابی پرداخ ه اسا 

 

 چارچوو ننری

یاری از  بسال   شالود النال ناپ برده میهای محالعه سالیاسالا بینانگاری به عنوان یکی از رو سالازهاز 

سالی  سالیا سالاخ اری، ننریهحصالون زبان شالناخ ی  النال، این رویکرد و رو  را مننریه پردازان مسالا ل بین

که  راسال ا، گه ه شالده اند  درایندانسال های فرهنگی و رسالانهان نادی، نندادبی و محالعاتپسالا مدرن، ننریه

صالحنه  های داخای به سالیاسالا  فرهن  وهویا،    ازگشالا ن رو ، بانگاری به عنواسالازه  پارام رهایاز یکی

روی سالیسال     بازیگران اهنیا تعام توارز کسالاندرونا به ال  برای ننونه 2باشالدالنال میبینننریه روابط

 
ها  وامل فکری مانند فرهن ، هنتاربه ع بیند و ای می ی شناسی رابحهاساس یک هسالنال را بر انگاری سیاسا بینزهسا . 2

به تعبیر    کند النال ایها میبینننشی اسا که این آگاهی در روابط  انگاری آگاهی بشری وکانون توجه سازه  دهد ها بها میانگاره  و
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ارهای  هنتمه  بودن النال، توماس رایس به  هنتارهای مای در سیاسا بینارز   النال، کاتزنس این به بین

اشالالکان حکنرانی  های  ارز های داخای و توماس دایز به الناای( در سالالیاسالالا فرامای )منحنه ای و یا بین

 ای، جامعه اق صالادی، دولا فدران و هنکاری دولا ها( بر بازیگران سالیاسالی توجه اسالاسالی دارند)شالبکه

ساخا  النال النال در چارچوو جامعه بینپارادای  مع ند که سیاسا بین  هنینین این (41:1395)داهری،

د و این هنتالارهالا و قواعالدنالد کاله  هنتالارهالا و قواعالد خالاصالالالی قرار دار  ارز ،  اسالالالاس، این جالامعاله بریالابالدمی

  ننایند ها را فراه  میرها دلیل عن نی رف ار به ر دولا هنتاها، ارز دهند و میفُرپ اسالالاس آن منافع را بر

یا اصالای را به  بر شالرایط و نیروهای مادی تکیه نکرده، باکه اولو     این رویکرد صالرفاً(51:1399)ابراهی  نیا،

سالالح  گسالال رده میان  دراال هانی کهبر روی اع نادات بینآن کز اصالالای دهد و تنرها میها و اندیشالالهانگاره

هنان  ها از دریق های انسالاندهند  به تعبیری بیان دارد که منافع و هویا اند، قرار میردمان جهانی مشال رک م

النال  توان سیاسا بینانگاری ننیتحایل سازهشوند  درچارچوو  ن میاع نادات مش رک شکل گرف ه و تبیی

مای  های صالرف مادی و نهادی در سالحوج عن یی و درچارچووهایو رف ار یک سالاسالاه تعام ترا درحد

بیا شالالده، شالالکل نگرف ه  اسالالاس یک سالالاسالالاه منافع مای تثها برنال تنایل داد زیرا تعام ت دولا الو بین

ها شالالکل  ت نوعی الگوی رف اری ازدریق هویا   باکه در دون زمان به صالالور(52:1394سالالعدی،)اسالالا 

به دو دس ه اج ناعی و ت وریکی  انگاری را  توان سازهبنابراین می شوند تشکیل هویا می  سبب  یابند و یامی

شالود  دوپ در ا واقعیا اج ناعی پرداخ ه میدر نوع اج ناعی آن به صالها یا کیهیننود، نخسالا تنسالی   

یالد صالالالرف بر هویالا و  معنوال تالاک    پردازدواقعیالا میاز    نوع ت وریکی آن باله شالالالرایط و ولالالالعیالا دان 

انگارانه از بحث و یا مولالوع  انگار بودن و تحایل سالازهنال به معنای سالازهالای در روابط بینفاک ورهای ایده

النال بر نن  ننوده که در سالح  بیندو دسال ه فرامای و داخای)اج ناعی( تنسالی   به تعبیر دیگر  باشالد  ننی

  بنابراین  (53:1395)داهری، هنتارهای درون جامعه اشالاره داردالناای و در سالح  داخای بر  هنتارهای بین

های  و درج ننود النال واردی جنعی را به درون سالالاخا نناپ بینهاالزپ که هنتار  انگاری،سالالازهاز نگاه  

تعامل خود را بااین    النال باید از دریق گسال ر  ارتباد ت وبینسالیاسالی به مثابه کنشالگران اصالای روابط

النال  اسا بینانگاران بر تعامل میان سیمه  آنکه سازهنک ه    النال تحبیق دهند بینهنتارهای حاک  بر روابط

ورزند  بدین تاکید می الناای را تشالکیل می دهند،ر فرایند تعامل م نابل جامعه بینو سالیاسالا داخای که د

  کنند و ها تانی میای از واقعیا متنوعه النال را بدن به پل میان کسالانی که روابط بین سالازه انگاریترتیب 

انگاران بر  سالازهلذا  ننایند الناای جسال تو میه بیندرون حوز آنهایی که زندگی سالیاسالی و اج ناعی را در

انگاران،  م نابل به یکدیگر قواپ می بخشالالند  به باور سالالازه  کارگزار به شالالکای  این اع نادند که سالالاخ ار و

ها  حان هنان کن ناخواسال ه کن  انسالانی بوده و درعین های خواسال ه وسالاخ ارهای اج ناعی ن یته پیامد

نوان یک میانتی برای آنها عنل  گیرند یا این بسالال ر به عناپذیر را مهروض می یلسالالاخ اری تنایک بسالال ر  

باله عنوان پالدیالدهمی تعالامالل م نالابالل اسالالالا کاله خاق  هالایی نسالالالب الا پالایالداکنالد  خود سالالالاخ الارهالا  ر بالا 

 
باوک بیندیگر  واقعیا  فکری  های ساخ نانی  و  وهس ند  الناای، ه   مادی  نیا  ه   منعکس   مندی جنعی وه   را  فردی  ه  

 مکان نیسا    اهنیا این عوامل نیز مس نل از زمان ونک ه مه  معنا و  سازند می



 

2110 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
هشتم

 ،
مرداد

1
140

 

تایی کنند و از آنمنافع خود را تعریف می ها وبراسالاس آنها کنشالگران هویا  و   (41:1394،رابی)داشالوندمی

اند و این امر به لحاظ ننری به معنای  ای هنواره در ه  باف ه، امور مادی و اندیشالالالهدر زندگی اج ناعیکه 

انگاری ع وه بر بُعد مادی، بر  جدا کردن آنها از ه  یا تابع کردن و تنایل دادن یکی به دیگری نیسالا  سالازه

ها و هنتارها اسالالا، نیز توجه دارد  ها قواعد رویهانگارهبُعد معنایی حیات اج ناعی که مشالال نل بر معانی، 

اثبات  _یو شالناخا شالناسی خردگرای  شالناخ یهسال ی  هایاین دیدگاه ه  نهادی از دیدگاه  از این ننر،بنابراین  

سالالالاخا که دیدگاه   دور  خادر ین راسالالال الا نبالاید ازپسالالالااثبالاتگرایی اسالالالا  در ا_گرایی و بازاندی  گرایی

النال، کانون بحث  بینحاک  بر روابط  اصالالای ها و جریان هایکای و در منابل دیدگاهشالالکلبهانگاری  سالالازه

   اما در عین حان، این دیدگاه ماننددهدهسال ی شالناخ ی ان نان می سالح  به  خود را از سالح  شالناخا شالناسالی

 م عارلالالی و بعضالالا  دیدگاه های موجود، یک کل یک؛ارچه نبوده و در بحن آن، رویکردهای م هاوت  سالالایر

و   ارهای مادی اهنیا دارندسالالاخ اندازة به ایاندیشالاله  سالالاخ ارهای  انگاراناز دید سالالازهلذا  دارد    وجود

بسالیار   و تثثیری های سالاخ اری داشال ههای مشال رک نیز خصالیصالهها، باورها، و ارز های م شالکل از ایدهنناپ

تنرکز  عد میان  هنی شالالناخا  انگاران بر بُسالالازه قرار دارند  بدین  و سالالیاسالالی  های اج ناعیزیاد بر کن 

وجود پیشالینه   توجه بهبامبنا  برهنین  کنند تثکید انسالان  کنند، چراکه تنایل دارند بر جنبة اج ناعی هسال یمی

محیط  ز بعد داخای و چه از بعد خارجی و از آنتا که بشالر چه او سالیاسالی  عنیق امنیا در زندگی اج ناعی  

به رین رو  برای  فراوان هسالالا  لذا های گوناگون پیرامون  ها و نگر سالالیسالال نی امنیا و وجود گه نان

های عینی و  هنی مههوپ و تتزیه آن به عناصالالر  تعریف مههوپ امنیا و عنایاتی کردن آن، اشالالاره به داللا 

:  می را برای امنیا محرج کردتوان دو گونه داللا مههو راسالال ا میبنابراین درایندهنده خود اسالالا  تشالالکیل

های حیاتی واحد مورد ننر دارد  در که حکایا از نبود خحر بر لالد ارز نخسالا داللا عینی بوده اسالا 

اینتا بودن یا نبودن خحر به شالکل واقعی محرج اسالا ولی دومین داللا مههومی، داللا  هنی اسالا که در 

   ( 114:1395)مشیرزاده،  های اساسی اسا ه ارز حنینا حاکی از بودن یا نبودن ترس و وحشا از حناه ب

وجود نداشال ه باشالد اما    هاو هویا   هادر حنینا در این ولالع منکن اسالا در واقعیا خحری بر لالد ارز 

ولی تصالور   ،خحر وجود داشال ه باشالد  النال چنین خحری تصالور گردد یابالعکسندر  هن بازیگران عرصاله بی

هالای آن چاله  هنی و چاله عینی باله  ان مههوپ امنیالا را بر پالایاله داللالا تو بر نبود خحر بالاشالالالد  بر این پالایاله می

هالای حیالاتی و اسالالالاسالالالی واحالد مورد ننر، خحرهالا، عوامالل خحر و نیز  هالای چهالارگالاناله یعنی ارز بخ 

هالای واحالدهالا در برابر خحرات، از یکالدیگر جالدا کرد  باله بیالان دیگر مههوپ امنیالا دربرگیرنالده  پالذیریآسالالالیالب 

ه اسالا  از سالوی دیگر از دیدگاه خحر به عنوان یکی از ابعاد حالالر در مههوپ امنیا  شالد  تناپ اجزای شالنرده

توان دو گونه تحایل به دسالا داد  نخسالا تحایل بیرونی یا نگاه از بیرون به واحد مورد ننر اسا که در می

رونی که در کند و دوپ، تحایل دترین تنرکز بر خحراتی که از محیط خارج آن واحد را تهدید میاینتا بی 

های  هایی اسالا که در برابر ورودیپذیری اینتا تنرکز بر خحرهای درونی واحد و یا به بیانی به ر، آسالیب 

مای و  ه دو حوزه امنیالا توان از مننر گسالالال ره محالالعالاتی بال محیط بیرون دارد و سالالالرانتالاپ اینکاله امنیالا را می

  الناالل هالای مههومی در امنیالا بیندگرگونیهالد    افزون بر این امروزه شالالالابنالدی کردالناای دسالالال الهامنیالا بین
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النال با تغییر و دگرگونی  سالالاخ ار نناپ بینبنابراین سالالازه انگاران این دیدگاه را دارند که هنگامی  هسالال ی    

 تغییراتی هنراه خواهد شد  النال نیز بامنی ی سیاسا بینهای ارو شود، دبیعی اسا که نشانهروبه

 

 های پ وه یاف ه

و دارای منالابع پر از اسالالال عالداد    هالایشالالالود از جنااله منحنالهخالاورمیالاناله نالامیالده میآسالالالیالا کاله    غرو

  اند  پی دسال یابی به منابع آن بودهسالیاسالی در   هایگذشال ه تا به امروز جناجباشالد که از ارتبادی می_جغرافیایی

گیری  وجود منابع و حضالور مداوپ بازیگران خارجی در منحنه، هنراه با پیشالینه تندنی سالبب شالکلاهنیا  

های مخ اف، حوادث  ای که در دورهفرهنگی گردیده اسالالا  به گونه ی واج ناعهوی ی، های وی ه  سالالاخا 

تی در میان  های م هاوگاهن که  اده اسالا  این امر سالبب شالدهدر منحنه رخ د  بازیگران خارجی  م هاوتی توسالط

آنان  ایی که به مسالامحه و یا برخورد باها شالکل بگیرد  رویکردهسالاکنان اصالای آن در مورد حضالور قدرت

و  این بازیگران  های موجود منحنه را حضالالور ای عال مشالالک ت و بحرانای که عدهاشالالاره دارد  به گونه

هالا قانرو  ورمیالاناله برای قرنداننالد  در حنینالا خالاای در منالابالل، حضالالالور آنالان را مهیالد و مهثر میدسالالال اله

های مخ اف و مذهب هویا اسالاسالی  هایی بوده اسالا که غابه اقواپ و خاندانها و ماوک الحوایهیام؛راتوری

داده اسالا  از این رو، این  هنیا تاریخی و هویا مردمانی بوده اسالا که در این قانروها  آن را تشالکیل می

های حاکنان  عوامل قدرت درونی منحنه و میزان تواننندی ها تابعی ازاند و مرزها و حکوما زیسالالا کرده

های زبانی و قومی در چارچوو هر یک از این قانروها  مخ اف بوده و رسالنیا و شالناسالایی مای و هویا 

توان  شالدند  بنابراین میهای حاک  معرفی میفنط در چارچوو سالرحدات اسالا و مرزهای سالیان و خاندان

ی رسالنی مب نی بر تاریب و فرهن  یا زبان و مذهب مشال رک و با قانروی  های معاصالر هویا گها تا دوره

  اما چنان که  (Martinez,14:2015)به رسالالنیا شالالناخ ه شالالده امری غریب در این منحنه بوده اسالالا 

الناای  های مدرن با تعریف وسال هالیایی و رسالنیا بیناشالاره شالد تاریب مدرن خاورمیانه تاریب تشالکیل دولا 

و حکوم ی  جدید محابق نن  و قواعد حاک  بر آن تعاریف سالالالیاسالالالی، هوی ی، مرزی   یاسالالالا  این دوره

کالل تالاریب این منحناله بیگالاناله بوده اسالالالا  هنین مسالالال االه یعنی تالازگی و جالدیالدی ارا اله داده کاله یکسالالالره بالا

ناسالازگاری سالاخ ار سالیاسالی جدید و به وی ه تصالنعی بودن مرزهای جدید که پس از پایان جن  جهانی اون 

چارچوو و قالب مرزهای  های مشالخ  درها و هویا فرهن های بعدی شالکل گرفا  یج دی دههو به تدر

بایسالا الزامات جدید آن یعنی هویا رسالنی مردپ، حاکنیا دولا، مرزهای  جدیدی تعریف شالدند که می

شالرایط، خحوط مرزی جدید، مردمی را  دراینرسالنی و دولا سالرزمینی آن مورد تایید و توافق قرار گیرد   

های پیوسال ه و هنگن بودند، به اجبار از ه  جدا کرد در حالی  ها جزو یک سالامان اج ناعی و هویا قرنکه 

ای و مالذهبی و زبالانی کرد، باکاله واحالدهالای قبیاالههالا را جالدا ننی ی آنکاله هی  بهالاناله و تالاریخی از لحالاظ هوی

دند  این مسال اه از این  کرمشال رکی داشال ند که در درون قانرو یک حکوما محای و یا ام؛راتوری زیسالا می

های تاریخی و فرهن  و یا زبان  اسالاس هویا شالود که مرزهای جدید نه برآور میجها اهنیا دارد که یاد

اند  این مسال اه بعدها، یعنی  بندی تصالنعی سالاخ ه و پرداخ ه شالدهاسالاس یک تنسالی شال رک که برو مذهب م

دان جامعه مدنی، نناپ های امنی ی، فسالالاد  های جدید با حاکنیا های اسالال بدادی، فنپس از تشالالکیل دولا 
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های بین دول ی و داخای کشالورهای  ها و نزاعای جدی در چال سالیاسالی و    هنراه شالد که خود به مسال اه

ها  دهی به مرزبندیها در شالالکلقدرتعه این عوامل و حوادثی را که ابرمنحنه خاورمیانه تبدیل شالالد  متنو 

اند مسالالبب اصالالای جریاناتی اسالالا که تاریب این منحنه و دنیا را دچار دگرگونی و  دادهدر این منحنه انتاپ 

بنیادگرایی پاسالب به این رویدادها در منحنه خاورمیانه  بنابراین با این مندمه باید گها که   تعبیر ننوده اسالا 

ویالدادهالایی کاله بالازیگران خالارجی و متنوعاله ربنیالادگرایی مخالالهالان برای توجیاله مبالارزه بالا  هسالالالا  درحنینالا 

ای اسالا که دی دو قرن اخیر در جهان خصالوصالاً در خاورمیانه و پیرامون آن به وجود  ، پدیدهایتاد ننودند

جها  آمده اسالالا و در چند دهه گذشالال ه، به شالالدت افزای  یاف ه اسالالا، در حالی که تکهیر و کشالال ار بی

کنند   ثیید میعانای بزرگ اس می آن را تها، نه با مبانی دینی اس پ سازگار اسا و نه رهبران دینی و  انسان

دهد که  شالان میهای بنیادگرایانه تکهیری و تندروی منحنه نگیری و گسال ر  جریانبررسالی بسال رهای شالکل

اج ناعی، اخ  فات فکری و مذهبی مسالالانانان، تحا تثثیر نهو  افکار  گسالال ر  عوامل هوی ی، فرهنگی،  

های گوناگون شالالده، که ت   هر کداپ با  ل گیری نحاهشالالکسالالبب  اج ناعی،  _افرادی و تحوالت سالالیاسالالی

ها و رویکردهای خان خود، زمینه را برای به  اسالالاس برداشالالا ه مدارس مذهبی و تربیا جوانان برتوسالالع

میالان، تهالاج     دراین(71:1395)ابراهی  نیالا،  فرادیون در منحناله فراه  سالالالاخالا وجود آمالدن نسالالالل جالدیالد از ا

ر کنار برخی تحوالت مه  جهان اسال پ، بسال ر مناسالبی برای ورود تندروان گسال رده شالرق و غرو به منحنه، د

با تبدیل شدن به عامل رله تنوی ی با تشدید فردگرایی،   جهانى شدندر این میان به میدان مبارزه فراه  کرد   

کشالالالیدن    گسالالال ردگى این بحران با به چال  ننود  را با بحران مواجه  درونی خاورمیانه  های جنعیهویا 

که در برابر روند سالاحه جویانه جهانى   شالد  ثبات و امنیا دنیاى گذشال ه، موجب ظهور هویا های مناومى

ا که با  های مناومى اسال ترین هویا ازمه هاى بنیادگرا، امروزه یکىزنند  نهضالا دن، دسالا به مناوما مىشال 

ر  هالا را در برابدهنالد و آنخود مى نیالایى آرمالانى را باله اعضالالالاىجنعى وعالده ایتالاد دآفرین  معنالا، ایتالاد هویالا 

بودنالد کاله    امالا آنیاله بر تشالالالدیالد موالالالالع افزود بالازیگران خالارجیکننالد   هالاى هویالا و معنالا یالارى مىبحران

هالایی میالان حرک هالای اسالالال می و  واکن هالای منهی و مالذموپ این پالدیالده سالالالبالب  یننالایالانالدن آثالار و وی گ بالا

  شدند اندیشنندان مسانان 

و   گرددافع و کن  سالیاسالی را تعریف میبه عنوان بخشالی از هویا جوامع، مناز آنتایی که دین 

  کننده خود از دیگری   و م نایز  مسالالثله هوی ی،  ا منحنه خاورمیانه عتین شالالده اسالالا و در جوامع مسالالانانب

کشیده شده نخسا در این منحنه و س؛س به هنه جهان    الناایسیاسا بین  دین به حوزهشود  محسوو می

از لحاظ   هویا   درحنینا امنی ی شالدن دین و سال؛س، ارتباط دین باای شالد  دچار تحون مههومی گسال رده و

اب ه   لحاظ،ایناز انگاری اسالالا  لذاننریه سالالازهشالالناسالالی معناگرا مانند شالالناسالالی، واجد نوعی جامعههسالال ی

اال هانی و سالیاسالی اسالا  به  عی از پندارهاسالا( نیسالا، باکه بینیا سالوژه )مولالو   )تهدیدات درخود (

، کنشالی گه اری اسالا،  شالدن روند امنی ی  نهو  باشالد  ی که را امنی ی کندتواند مولالوعی  عبارتی، کسالی می

جامعه و به  هویا  یعنی امنی ی شالالدن دارای ن ایج سالالیاسالالی اسالالا  هرچند دین به مثابه بخشالالی مربوط به  

بنابراین، دین یکی از منابع جامعه و  گیرد   که جامعه براسالاس آن شالکل می  اسالا  عبارتی، بخشالی از هوی ی

  اسا که   بوده  ، اغاب اینگونهپ به بعد2001درحنینا روند امنی ی شدن دین خصوصاً از سان   هویا اسا 
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بازیگر    به ناپ دین عایه  ول ی یا غیر سالالیسالال نیبه عنوان یک بازیگر غیرد های مذهبیاز سالالوی گروه تهدید

آن را در گه نان ترور ها  سیس   پذیرد و سال؛سصالورت میای داخای، خارجی و نن  منحنهسالیسال      دول ی یا

ای به ناپ وجود تهدید کننده ه  گره زده اسالا  الب ه،بهرا  الناایبین  و امنیا  دیناین رویه، اند  همعنا و ننود

تر سالالاخ ه  ی شالالدن دین را پررن دینی، امر امنی   جامعهناپ ه اک بهای بهدیندار تروریسالالا و تهدید شالالونده

 مشغولی ایتاد نناید:دن  الناای،شیوه م هاوت در سیاسا بین سه در توانداینتاسا که دین می در  اسا 

  بازیگران   عنوان تهدیدی برای بنایتوانند، بهافرادی آن میوصالالالا نوع های دینی خصالالال گروه •

 به حساو آیند  یدول 

آوری،  ونالدهالای مالدرن )کشالالالورهالا، فنغیر دینی یالا ر  تهالدیالدی برای کنشالالالگران  اع نالاد دینی، •

 شود شدن، مدرنیس  و غیره( قانداد میصنع ی

  ود نیز به حسالالاو کی  خه   کنشالالگرتهدیدی برای گه نان یا    منکن اسالالا اینان و اع ناد، •

 مانند بنیادگرایان یهودی، مسیحی و اس می  آید

سالازد و کن  و  های دینی را ننایان میولا بنابراین، دین تاحد زیادی هویا بنیادگرایان و ح ی د

اسالاس که ونا  برهنین  گه نان دینی آنهاسالا  از حد زیادی م ثثرالنال، تاهویا کنشالگران در سالیاسالا بین

کند که سرشا نناپ در کل یا آنچه او فرهن  روابط بینالنال  النال بیان مىبیندر ت ورى اج ناعى سیاسا 

مىنامد، مىتواند سه حالا داش ه باشد: فرهن  هابزى، الکى و کان ى که به رف ار دولاها ساخ ار مىبخشند   

ر دارد هاى محدود اسا، به فرهن  کان ى گذاموازنة قدرت، رقابا امنی ى و جن هنراه بافرهن  الکى، که  

با خشونا اسا  رف ار باز با امنیا دس ه جنعى و حل وفصل اخ  فات  به نوع  که هنراه  یگران بس گى 

فرهن  هابزى ت   براى پیروزى و تخریب دیگران وجود    اند  درخود درونى کرده  ه درفرهنگى اسا ک 

ورشان را محدود نخواهند ین زدارد، تثکید بسیارى در فاک ورهاى ننامى دارد و اگر جنگى نیز رخ دهد، درف

نیز اح راپ مىگذارند     که دارندگران با تضادهایىدر فرهن  الکى بازیکرد    قدرت ننامىمه  به حاکنیا 

نیسا اسا  اولویا  اما  منازع   (44:1388)وثالیالق،  ،  دولاها  کان ى  فرهن   و  در  جن   بدون  را  خود  ات 

وع درونىکردن این فرهن ها در فصل مىکنند، به صورت تینى عنل مىکنند و برحسب نخونریزى حلو

 خود رف ار م هاوتى را در سیاسا اتخا  مىکنند 
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 پ وه بندی  جنع

ارز   هارهنتا  بر  حدوا  سح   رىنگاازهسا   فه    اىبر  خاىدا  ج ناعىا  ىهاو 

در   ن،یننود  هنین  عجو آن ر  هوی ى  مبانى  صاىترینا  منزلة  به  ساهى  منابع  به  باید  زییادگرایال بن_یىاگراطفر»ا

 ندرو  رىنگاازهسا  ،ینابنابرننود     توجه  نماأتو   بهشکل  نیز  هارساخ ا  به  باید  ارگزرکا  نبرساخ هشد  ندرو

    مىبخشند  اپقو را    گریهنالد  م نابل  بهشکل  ارگزرکاو    رساخ ا  که  دیال ننالامى  توصیفرا    م نابل  نبرساخ هشد

  م نابل   بس گىوا  ةیدا که دمىشو   دهس هاز ایابىساخا پ»مههو از   ارگزربا کا  رساخ ا بحةرا مههومىننودن یبرا

 ،لنالابین  قحبى  پننا  مانند  رىساخ ا  ملاعو   نن   هنزمالان که  ،یناننالایالد  بنابرمى  جمحررا    نىدرو  طتباو ار

  د، مىشو   ننرگرف هدر یس ورترو   دىافرابنیالادگرایانه،     ىهاوهگر  ىشکلگیردر  منی ىا خألو  اىمنحنه انبحر

عناصر  بهمنزلاله       و  جهانى  جاهایا از    لذهانىابینادراک    ا،گردجها  شریعا   بر  مب نى  هویا   هجایگا  به  باید

  ارزشى هنتاری نیز پرداخا 

غربىشدن و  درحنینالا   فرآیندهاى جهانى شدن، درواقع  از  مسانان  در جوامع  غالب  برداشا 

غرو امرى  اتى و مرتبط با اصل  گس ر  فرهن  آمریکایى اسا  بنابراین، اخ  ف اس پگرایان ساهى با  

تعارض  این  گرف ه و در شکلگیرى  تاریخى شکل  در روندى  که  امرى اسا  باکه  تانى ننىشود،  اس پ 

گر  اپ یاف ه اند و غرو نه تنها ننارهباکه در تعامل با غرو به این شکل قو   اس پگرایان در خأل رشد نیاف هاند،

بااقداماتبالید باکه  اسا،  نبوده  مولوع  این  و  رف  هالویال الی  سرزمینى،  تصور   تهاجنى  خود  فرهنگى 

افراطافراطگرایان را به خود قواپ بخشیده اسا  در واقع، گه نان سیاس  ه  گرایى اس مى برخاسى جریان 

و رویه باورها  ناامنى هویا،  درازاحساس  اج ناعى  جهان  هاى  درن یته، معاصر اسا    منابل ساخ ارهاى 

توان دو خصوصیا کاى براى عنوپ گروههاى افرادى مذهبى النال مىبین  ولعیا ساخ ارى نناپ  باتوجه به

در پاسب به تهدیدات سیاسى قدرت ه مون شکل و  پ  کر کرد: نخسا اینکاله دک رین آنهالا  در جهالان اسالالال 

ها و تبایغات آنان براى جذو نیرو، توجیه اقدامات  د مىگیرند  دوپ، رویکرد این گروهحال ى تروریس ى بهخو 

بر مناومیا مسانانان    و    مب نى  بخ  دینى ارا ه مىشود  برداشا الناعده، داع   ادلههاى مشروعیا   و    با

سخا با نناپ حاک   فرهنگى و بحرانهاى مادى نناپ بینالنال آنان را به موازنة    هوی ی و  در برابر هتوپ

سالامانه   ای از تغییر درانگاران، جهانی شالدن، مرحاهسالازه  دیدگاه ازاسالاس  برهنین اسالا   بینالنال کشانده

به  ،  الناایار سالالامانه بینها و سالالاخ تثثیر بر دولا با  ناصالالراج ناعی و فرهنگی جوامعکه عبوده  الناای  بین

های  هویا انگاران، مع ندند جهانی شالدن به خاق معانی و سالازه  اندننودهسالازی  را بسال ر و تغییر تحون  نوعی

ننوده  را سسا   گراییو منحنه  گراییمای  عوامل شدن جهانیو   جدید به دور بین اال هانی منتر شده اسا 

 های دینی درکه بیشالالال ر جنبه جهانی دارد این روند، اهنیا هویا   کردهخاق   ایهای تازهو هویا اسالالالا  

پ جهانی شالالدن تاحد زیادی، تهاوت هنین پیوند، مههو در   ننوده اسالالا  را دو چندان شالالدن  عصالالر جهانی

  انسالانی جهانی،   شالناسالی اج ناعی و شالرایطمیان، هسال یاین  درها را برجسال ه کرده اسالا واحدها و سالامانه

تغییر سالامانه مادی محور به سالامانه معنا محور،    کل سالامانه را با تغییر روبرو نناید  سالح  تحایلسال ه،  توان

مانه  واحدها به سالح  سالا سالح  با جهانی شالدن، امنیا ازتعبیر دیگر   به  دچار تحون پاراداینی شالده اسالا 

، هوی ی و دینی، به  فرهنگی  سالاخ ارهای سالاخ ارهای معنایی، هنیون ظهوراند  الناای تغییر مولالع دادهبین
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مسال اه به  نناید  اینمیجامعه خحرپذیر را تداعی  ایده  یمدرن امنی ی را بنیان نهاده که نوعنوعی حوزه پسالا 

تبیین چگونگی آغالاز و پالایالان منالازعالات ارتبالاط دارد  بالا  آن  و پیونالد  جویی هسالالال ی شالالالنالاخ ینوعی بالا امنیالا 

اغاب افراد و جوامع اسالالا    اصالالای شالالناخ ی هنانند آرزوی امنیا عینی، هدفجسالال توی امنیا هسالال ی

داند با چه تهدیدهایی ننی  گرکه کن   سالا رو آن ،  ازخ ی در جامعه خحرپذیرجسال توی امنیا هسال ی شالنا

شالناسالی  امنی ی به هسال ی شالناسالیهسال ی در سالبب نوعی تغییرمناباه نناید  امروز پدیده تروریسال  و بنیادگرایی،  

ننوده اسالا  این موارد،    تنویا  ، هسال ی شالناسالی ناامنی راشالدن    به عبارتی، جهانیاسالا   شالدهعدپ امنیا 

نگاه جهانی تبدیل شالود    ای امنی ی درشالده خاورمیانه به منحنهسالبب   پ سالاهی دهد گه نان اسال نشالان می

کاله نناپ   ننود  تثکید بر اینکه ساخ ار و کارگزار رابحهاى سازا با یکالدیگر دارند، مىتوان تبیینبنابراین، با

یکالدیگر   بینالنال پساجن سرد و افراط گرایى در اس پ سیاسى در رابحه اى سازا و قواپ بخشى م نابل با

قرار دارند  بهگونه اىکه افراطگرایى وی گى ه مونیک نناپ بینالنال را قواپ مىبخشد و م ناب ً ساخ ار نناپ 

این رابحة م نابل   تشدید افراطگرایى مىشود   و   میالان  ایتاد دور خشوناآمیزسالالالبالب  باعث هویایابى 

 ازتولید مىکنند افراطگرایى و نناپ بینالنال شده اسا و این دو مرتباً یکدیگر را ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2116 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
هشتم

 ،
مرداد

1
140

 

 منابع و مثخذ

ای )ترکیه، روسالالیه و  ای و فرامنحنه(  »ماهیا رقابا بازیگران منحنه1399ابراهی  نیا، حسالالین  ) -

، تهران: مرکز محالعات آفرینا  2، شالنارهک او آفریناز  2021انداز مصالر( در تحوالت لیبی در چشال 

 و ابرار معاصر تهران 

 صر دان  ماد ع (  تونس و مصر در ت د ، تهران، نشر1395نیا، حسین  )ابراهی  -

(  دان  نامه در عا  سالیاسالا با هنکاری مارک گای، تهران: فرهن   1384اغصالان، عای رحیق  ) -

 صبا 

چالال ز  پالایالان نالاماله    –(  »روابط فرهنگی جنهوری اسالالال می ایران فرصالالالا  1388جالابر، وثیق  ) -

 دک ری  دانشگاه  آزاد اس می عاوپ تحنینات تهران 

سالیاسالا  گاری، چارچوبی ننری برای تبیین منازعه ایران و امریکاز  ان(  »سالازه1394عای  )دارابی،  -

  52-33: 29،    113  خارجی

(  »نن  سالیاسالا تشالکیک در سالیاسالا خارجی )موردی:احندی ن اد(ز   1394سالعدی، محند  ) -

 پایان نامه دک ری  دانشگاه  آزاد اس می عاوپ تحنینات تهران 

 ق   مهید  دانشگاه  دک ری،  نامهپایان  یزنوساز  و  سیاسی  »فساد ( 1395داهری، رلا  ) -

 النال  نشر سنا  های روابط بین(  تحون در ننریه1395مشیرزاده، حنیرا  ) -

فصالانامه دان  (  »نن  مدرنی ه در توسالعه بنیادگرایی در جهان اسال پز  1389حسالین  )هوشالنگی،   -

  211-181:  6،    11  سیاسی

 
- Martinez. Jean. (2015). Islamic State: The Economy-Based terrorist 

finding  ،Reflect the official Policy or Position of Thomson Reuters  ،Foreign 

Policy Journal ،January 2 

. 

 


