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 آینده گفتمان اسالم سیاسی در خاورمیانه
 (3141 تا سال 3122از سال) 

  حو٘ذسضا اکبشٕ
 چکیده 

تنهاا  نگاهی ته تحوالت یک قشن اخیش دس خاوسمیانه نـان می دهذ اػالم گشایی نه 
مهم غائاة نثاود ، ته اه ههیـاه تاه       های دس تیـتش سویذادها، تحوالت و دگشگونی

ی ای اص تااسصتشین   . گشی فعال دس این سویذادها نقؾ آفشینی کشد  اػت عنوان کنؾ
و تحوالت پاغ اص   2011های عشتی ػال گشایان دس انقالبها حووس فعال اػالم آن

مٌشح گفتهان اػالم ػیاػی اعم اص اص  دس این تحوالت، خوانؾ های. آن تود  اػت
این امش سا می . نقؾ آفشینی کشد  انذ... ؿیعی، ػنی یا معتذل و افشاًی و تنیادگشا و

توان نقٌه عٌفی دس تاصیگشی ههه خانثه اػالم گشایان دس تحاوالت خاوسمیاناه تاه    
هش چنذ سونذهای ًی ؿاذ  دس چناذ ػاال اخیاش حااکی اص افاضایؾ       . حؼاب آوسد

گشایان و گفتهان اػالم ػیاػی تود  اػت، اما این اماش  های اػالمت و آػیةتهذیذا
توانذ حاکی اص میضان نفاور  ته معنی پایان کاس گفتهان اػالم ػیاػی نیؼت، ته ه  می

امنیتی، اختهاعی و فشهنگی خاوسمیاناه   -و قذست اػالم گشایان دس معادالت ػیاػی
گفتهان اػالم ػیاػی چه وهاعیتی دس   این که. گشی آنان تاؿذو فوای وػیع کنؾ

ایان ػاوال تاا تهاش      . آینذ  این منٌقه خواهذ داؿت، ػوال اكهی این مقالاه اػات  
گیشی اص مثنای مفهومی و نظشی تحهیل گفتهان انتقادی الکالو موف و  تا اػتفاد  اص 

ها، موسد تدضیه و تحهیل قشاس گشفتاه و  ای عهت سوؽ آینذ  پظوهی تحهیل الیه الیه
های تحقیق دس نهایت ػناسیوهای مٌهوب و مشخح تذوین گشدیاذ   ا توخه ته یافتهت

 . اػت
.پژوهی،گفتماناسالمسیاسی،خاورمیانه،سناریوآینده: ها کلیدواژه

 
 مقدمه.2

؟ این پشػاؾ، مؼاههه مههای    چه وهعیتی خواهذ داؿتگفتهان اػالم ػیاػی دس آینذ  
گشفته دس این  پظوهی كوست آینذ  .ؿذ  اػت تنذی لة حاهش حول آن مفللمقااػت که 

کاه ػاهیل    تینی آینذة گفتهان اػالم ػیاػی دس خاوسمیانه نیؼت و چنان مقاله، تشای پیؾ
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تینای یاک آیناذة خااف      ها کهتش ته پایؾ  ای عهت الیه سوؽ تحهیل»: گویذ اهلل می عنایت
. پاشداصد  یل مای پشداصد و تیـتش ته گـودن فوای حال و گزؿته، خهت خهق آینذ  تذ می

كاوست ػاناسیو    گـایذ که دس ادامه تاه  های ػاصنذ  سا می این سوؽ فوای خهق گفتهان
کاسسفتاه دس ایان    پظوهایِ تاه   تش این اػاع، آیناذ  (. 10: 1388اهلل،  عنایت)ؿونذ  ظاهش می

 Possible, Probable and)مناذ  آیناذة مه ان، محتهال و ماشخح      مقاله ته مٌالعاة نظاام  

Preferable Futures) کنااذ تااا تااا تااذوین ػااناسیوهای آینااذ ، ساهثشدهااا و   کهااک ماای
 . های احتهالیِ آینذ  اسائه ؿود ساه اسهایی تشای مواخهه تا ؿشایي و وهعیت

اص این حیاث هاشوسی اػات کاه     صیش قثل اص پشداختن ته تحث، توخه ته مالحظات 
، میاضان  همقالا رهنیت خوانناذ  نؼاثت تاه موهاو       تخـیِ و نظم دهی ههن چهاسچوب

 :دهذ میگیشی سا نیض کاهؾ  اعوخاخات احتهالی دس نتیده
فاسغ اص تاس اسصؿی و هنداسی، كشفاً تاا توخاه تاه ملاٌهح      ،«خاوسمیانه»واطة  (الف

ای گؼاتشد  ؿاامل ایاشان، تشکیاه، ؿاامات،       خاوسمیانه منٌقاه . کاس سفته اػت تودن آن ته
فشیقاػات کاه عاالو  تاش     آال فاسع، یهن، عاشا  و ؿاه   کـوسهای حاؿیة خنوتی خهیح

 رهنای، ) هاای فشهنگای   های طئوپهیتیک، طئواکونومیک و طئواػتشاتظیک، سهیافات  ویظگی
 نیاض  (ػااختاسی، کااسگضاسی و فیضی ای   ) و خغشافیاایی ( هویتی و معشفتای  ایذئولوطیک،

 ؛دس ؿناخت این منٌقه نقؾ داسنذتوأمان، 

تاا  )كاوست گفتهاانی واحاذ     گفتهان اػاالم ػیاػای تاه    دستاسة دس نظش گشفتنِ  (ب
میاان  دس اػاالم ػیاػای،    متفااوت   یا وخود چنذین گفتهانِ( های گوناگون گفتهان خشد 

چاه   کاه ایان  دستااسة حتی . تنو  و ت ثش دیذگا  وخود داسد ،نظشان و انذیـهنذان كاحة
. نظش وخود داسد گیشنذ، اختالف قشاس می هایی ریل گفتهان اػالم ػیاػی ها و گشو  خنثؾ
دالّ مـاتش  و  « هاو الحال   ،اػاالم »دلیل که  این گفتهان اػالم ػیاػی ته این مقاله، دس
ؿاود،   گاشا محؼاوب مای    های اػالم ههة خشیان هذف اكهیِ ،«تشپایی ح ومت اػالمی»
متفاوتی وخود  گا های متعذد و  خوانؾ ،كوست گفتهانی واحذ فشم ؿذ  که دس آن ته

 .داسد

نؼثی  ثثاتیِ تیو  ها ، تذاوم تحشانتحوالت خاوسمیانه پویاییِو  الیتػیّه تا توخه ت( ج
لازا  . اػتو ناموخه  دؿواسمذت،  دس این منٌقه، پشداختن ته آینذة دساصمذت و حتی میان

 2030 تاا  2011گشفته دس ایان تحقیاق، كاشفاً فاكاهة صماانی ػاال        كوست پظوهیِ آینذ 
 .دهذ میالدی سا پوؿؾ می

هاا دس   مهات  –قیم و مههی تاش تحاوالت و مناػاثات دولات     عوامهی که تأثیش مؼت  (د
گشایای؛ و،   اقتذاسگشایی؛ ناػیونالیؼام؛ ػ والسیؼام؛ اػاالم   : انذ اص خاوسمیانه داسنذ، عثاست

این عوامل ههة ؿهون ػیاػی، امنیتی، فشهنگای، اختهااعی و اقتلاادیِ    . خواهی دموکشاػی
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ه این عوامال دس کنااس نفاور و دخالات     الثت. گیشد های خاوسمیانه سا دستشمی خوامع و دولت
هایی ماننذ خهانی ؿذن و گؼتشؽ کاستشد فواای   ای و ههچنین پذیذ  های فشامنٌقه قذست

. دهناذ  مداصی و تثادل اًالعات، توأمان، فوای رهنی و معنایی سا دس این منٌقه ؿ ل مای 
ئواػتشاتظیک نیاض  ها و متغیشهای طئوپهیتیک، طئواکونومیک و ط دس کناس عوامل مزکوس، مؤلفه

تاوان دسیافات    تا نگاهی ته این مؼاائل، مای  . ػاصنذ فوای عینی و فیضی ی خاوسمیانه سا می
های خاوسمیانه اص ػاال   ها و انقالب ویظ  تحوالت، تحشان الهههی، ته ای و تین تحوالت منٌقه

ته تعاذ، عاالو  تاش پیچیاذگِی راتای، گؼاتشة وػایعی اص مؼاائل و موهاوعات سا           2011
هاای صیاادی    گشان، فواهای فشكت و تهذیذ، عذم قٌعیت و پیـاشان  گیشد و کنؾ میدستش

تاا  . نظهای دس ایان منٌقاه حااکم اػات      تش تحوالت آن و چگونگی تشقشاسی نظام یاا تای   
ها و تدضیه و تحهیل سخاذادهای خاوسمیاناه دس    ایِ عهت الیه گیشی اص سوؽ تحهیل الیه تهش 

ناػی گفتهان اػالم ػیاػای دس خاوسمیاناه و نقاؾ    ًی چنذ ػال اخیش و ههچنین تا تثاسؿ
عناوان محاش  یاا     تاه تعاذ ا چاه تاه      2011هاای عشتایِ ػاال     آن دس تحوالت و انقاالب 

کنناذة   کننذ  و منحشف گیش، کُنذکننذ ، یا متوقف عنوان ػشعت دهنذ  و مندی، و چه ته ؿتاب
 : تود سونذ تحوالت، نحوة نگاسؽ و ًشاحی ػناسیو تش اػاع ؿ ل صیش خواهذ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّا إ علت الِٗ سٍش تحل٘ل الِٗ سٌاسَّٗا دس ًگاسش الگَسٗتن: 7ضکل 
 (پیـگفتاس: 1394ػهیل، )
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 به بعد 3122تحوالت خاورمیانه از سال .3

. های صیادی مواخه تاود  اػات   تا تحوالت و فشاص و نـیة 2011خاوسمیانه اص ػال  
هاا دس ایان    انقالب دس کـوسهای تونغ، ملش، لیثی، و یهن منداش تاه تغییاش ح ومات    

کهای   دس ػوسیه، خشیان انقاالب تاه  . دس تحشین، انقالب مشدم ػشکوب ؿذ. ها ؿذ کـوس
ای، اعام اص دولتای و غیشدولتای،     فشامنٌقاه  ای و منحشف ؿذ و تا وسود تاصیگشان منٌقاه 

عیاس تا خـونت تؼایاس   تحشان دس این کـوس اتعاد خهانی ته خود گشفت و ته خنگی تهام
 . صیاد تثذیل ؿذ

ماذت نـاان    دس کوتاا  هاای اخیاش خاوسمیاناه و پیاماذهای آن      نگاهی ته تحوالت ػاال 
خواهاان دس   ها و تحاول  انقالتیخواهان،  گشایان، دموکشاػی دهذ، تشخالف انتظاس اػالم می

هاای   گیاشی دولات   کـوسهای مختهف خاوسمیاناه، تحاوالت منٌقاه ناه موخاة ؿا ل      
. اناذ  های اػالمی دس منٌقه مؼاتقش ؿاذ    گو ؿذ  اػت و نه ح ومت دموکشاتیک و پاػخ

منثعای دس اسائاة    های گضینـی و تاک  ها و مذیشیت ها، تحهیل توان گفت نگا  تناتشاین، می
تنهاا حاكالِ ایان تحاوالت تااکنون،      . انذ خود اص این تحوالت ناتوان تود مذل مٌهوب 

تاه نظاش   . گشایی، نضا  و تعاسم دس منٌقه تود  اػت خنگ، خـونت، گؼتشؽ فقش، فشقه
گیاشی ایان اوهاا  دس منٌقاه، غهثاة تعاسهاات و        سػذ ی ی اص دالیل اكاهی ؿا ل   می

و « دسونی ا تیشونای  »پزیشان  کنؾگشان و  تناصعات هویتی تش تعامالت معشفتی میان کنؾ
منثعی، یا منعٌف وچنذمنثعی تودنِ مثاانی   متلهة و تک. تود  اػت« فشومهی ا فشامهی  »

هاا سا تاه ػاهت و ػاوی منٌقاة       گشان، موهو  مههی اػت کاه نگاشة آن   معشفتیِ کنؾ
 .ػاصد خاوسمیانه و تحوالت آن سوؿن می

  ؿذ، تاکنون تحاوالت تؼایاسی   ؿشو 2011های عشتی خاوسمیانه که اص ػال  انقالب
نظاشان مانناذ کاافهن ویتاض، معتقذناذ فشوپاؿای نظام         تشخی كاحة. دس پی داؿته اػت

خلاوف   مذت دس سواتي دولت و خامعه دس خاوسمیانه، تاه  منٌقه، نتیدة تحشانی ًوالنی
اناذاصة کاافی تاه ایان تحاشان خوؿاان        های منٌقه نتوانؼتنذ ته دولت. خهان عشب اػت

هایی دس پیؾ گشفتناذ کاه مـا ل سا تـاذیذ      ها ػیاػت دسواقع، تشخی اص آن تپشداصنذ و
خنثه عهنی پیاذا کاشد، تؼایاسی اص سهثاشان واکانؾ        های مشدمی که قیام  هنگامی. کشد می

مناػة نـان نذادناذ و تاعاث تعهیاق اختالفاات اختهااعی، تواعیف نهادهاا و سؿاذ         
نذ کـوس ماننذ ػوسیه، لیثی و دس حال حاهش چ. ًهة ؿذنذ های افشاًی خـونت خنثؾ

ثثااتی   ای هؼتنذ، اما کـوسهای تیـتشی دس معاشم تای  یهن دسگیش خنگ داخهی ومنٌقه
عوامل تغییش ههچنان دس ػشاػش منٌقه وخود داسد و هیچ کـوسی اص الضام تاه  . قشاس داسنذ
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ؿایذ فقذان اعتهااد میاان ؿاهشونذان،    . اكالح ح ومت ته ؿ ل پایذاستش دس امان نیؼت
. ای تاؿاذ  آوستشین مانع تاشای تاصگشداناذن ثثاات منٌقاه     ها دلهش  سهثشان ػیاػی و دولت

دهاذ   نـاان مای   2011دس  چگونگی و چشاییِ فشوپاؿی نظم کـوسهای عشتی دس ػال 
الهههی تا  ای و تین ظشفیت کـوسهای منٌقه تشای مقاتهه تا تهذیذهای امنیتی محهی، منٌقه

هاا و   ػیاػیِ این کـوسها و تاشمیم ؿا اف تاین دولات     حذ صیادی ته ػاختاس نهادهایِ
دس چنین وهعی، ؿ ؼات دس اكاالح ح ومات، موخاة تـاذیذ      . خامعه تؼتگی داسد

 2011آنچه دس ػال  تش این اػاع،(. 2016کافهن ویتغ، )های امنیتی خواهذ ؿذ  چالؾ
و دؿاواس   ،ؿاهذ تودیم، تنها نقٌة آغاص ساهی انقالتی و دس کل خاوسمیانه دس خهان عشب

های آتای، یاا تاا     ها و دهه دس ػال. کـیذها ػال ًول خواهذ   مذت اػت که د  و ًوالنی
سو  سوتاه  خاوسمیانهای دس اوها  ػیاػی، اقتلادی و اختهاعی کـوسهای  تغییشات سیـه

یاا  آماذ؛  فاشاهم خواهاذ    منٌقهای خذیذ دس تاسیخ  خواهیم ؿذ و ؿشایي وسود ته مشحهه
واهذ خوسد و دس آػتانة وسود ته دوسة خٌشنااکی اص انحٌااى و   ها ؿ ؼت خ تهام تالؽ

گؼؼت اختهاعی قشاس خواهیم گشفت؛ چیضی که اکنون دس تشخای اص کـاوسهای منٌقاه    
نیشوهای سهاؿاذة  ههچنین تایذ دس نظش داؿت که . (12: 2013 األؿقش،) کنیم مـاهذ  می
و اتعااد خذیاذی    تیـتش کاشد  و عشتی، مـ الت خاوسمیانه سا تذتش  های انقالبناؿی اص 
دلیال واطگاونی    ؿثح وسؿ ؼتگی دولت، کـه ؾ مشگ و صناذگی تاه   .انذ افضود   ته آن

هاای اػاالمی، افاضایؾ تاذسیدی      ػاصی، افشاًی کشدنِ مداذد خناثؾ   فشاینذ دموکشاػی
صماان،   ای، هام  هاای منٌقاه   هاا، و تـاذیذ سقاتات    ای میان ؿایعیان و ػانی   ؿ اف فشقه

ای اص انفداسهاای   یؾ احتهال یاک انفدااس تاضسگ دسونای یاا مدهوعاه      کننذة افضا تذاعی
تاا  (. 141: 1394ایاوب،  )پیوػته دس منٌقاة خاوسمیاناه اػات     هم تش اما ته دسونی کوچک

های عشتی  توان گفت اکنون که تیؾ اص هفت ػال اص انقالب نگاهی ته مٌالة مزکوس می
هام نتیداة یاک تحاشان عهیاق       هاا  دهذ این انقاالب  گزسد، تحوالت منٌقه نـان می می

اناذ و هام تحاشان هاویتی      ها تا دموکشاػی و اػالم تاود   معشفتی دس ساتٌة دولت ا مهت 
. اناذ  خلوف خواماع عشتای تدشتاه کاشد      ای سا دس خوامع اػالمی، ته پیچیذ  و گؼتشد 

هایی ماننذ داعؾ، خثهه النلاش ، توکاوحشام    گشایی تا پیذایؾ گشو  تذاوم و تـذیذ افشاى
تااس عاشا ،    ادامه اػتثذاد و دی تاتوسی تا وقو  کودتا دس ملاش؛ وهاعیت خـاونت   .. .و

ای دس سونذ تحوالت،  ای و فشامنٌقه های منٌقه ػوسیه و یهن؛ گؼتشؽ مذاخالت قذست
ؿایذ . حل مـخق تشای خشوج اص آن اػت دهنذة عهق تحشان و نثود سا  ههه نـان و ههه

تُعاذی   شیت تحشان دس منٌقه سا تتوان دس تشداؿت تکدس مذی ی ی اص عوامل اكهی ناکامی 
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آیاا فقاي   . وخاو کاشد   هاایی دس ایان چهااسچوب خؼات     حل اص این تحوالت و اسائه سا 
تذون دس نظش گشفتن ؿشایي منٌقه و خواػت )خواهیِ ك شف  خواهی یا اػالم دموکشاػی

هاا تاؿاذ؟ آیاا ایان      توانذ منثع قاتل ات ایی تشای مواخهه تا این تحشان می( خواهان تحول
دیگشیِ »ؿود که حامیان دموکشاػی و اػالم، ههذیگش سا  تُعذی موخة نهی های تک نگا 
کاس گیشنذ؟ الگوهاای   های خود سا دس مؼیش حزف ی ذیگش ته فشم کننذ و ظشفیت« خود

های  دهذ خشیان خوتی نـان می ته... حاکهیتی تونغ، ملش، لیثی، یهن، ػوسیه، تحشین و
ػو و مذاخهة تیگانگان اص  دس این کـوسها ته مذد ؿ اف میان انقالتیون اصیک کاس محافظه

انذ دس مقاتل موج تغییاشات تایؼاتنذ و آن سا تاا خـاونت ػاشکوب       ػوی دیگش، توانؼته
ؿ ؼات،   خوسد  یا دسحاال  ته ػشاػش خهان عشب که تنگشیم، چنذ انقالب ؿ ؼت. کننذ

 . تینیم ای خودکامة ػشکؾ سا میه های خذیذی اص اػتثذاد و ح ومت یا نهونه
هاای خاوسمیاناه    ، تنیاد تحشان2011مهم اػت دسیاتیم که تحوالت خاوسمیانه اص ػال 

تود  یا حاکی اص وخود تحشان دس تنیادها و اكول حاکم دس نظام معشفتی و هویتی دولت 
ق دهناذة عها   ها و تحوالت نـاان  های این منٌقه اػت؟ اص یک منظش، این انقالب ا مهت

های متهادی ػشکوب، اػتثذاد، تحقیش،  وخود تحشان هویتی دس خاوسمیانه هؼتنذ که ػال
های معشفتی نیاض هایچ الگاویی تاشای      انذ و دس ػٌح تنیان سا تدشته کشد ... گشی و اؿغال

اص منظش دیگش، این تحوالت . دس این منٌقه موفق نثود  اػت... توػعه، اػتقالل، آصادی و
تش دس منٌقه، و منـاء تحوالت تضسگی دس  تشای تغییشات تیـتش و گؼتشد تواننذ تنیادی  می

تنها نظم ػیاػی، اختهاعی و امنیتی منٌقه، ته اه ػااختاس و    آینذة خاوسمیانه تاؿنذ که نه
گاشان   دس این كوست، منٌقة خاوسمیاناه و کانؾ  . نظم دوسة گزاس خهانی سا متأثش ػاصنذ

. گشان پذیذآوسنذة نظم آینذة خهاانی تاؿانذ   تشین کنؾ تشین و مهم تواننذ اص اكهی آن، می
گیشی نظم آتی خهاانی،   توانذ دس ؿ ل نیض می  های اػالمی سو، نقؾ اػالم و خشیان اصاین

 .مهم و چـهگیش تاؿذ
 

 گفتمان اسالم سیاسی.4

. ؿ ل مویشگی داسد و دس ػشاػش خامعه پشاکناذ  اػات   قذست  ،الکالو و موفبهتعبیر
هاش خامعاه    این اه ؿاشى هویات و عینیات اػات و تاا توخاه تاه         پایؾ ههچنین قذست 

 یا گفتهانِ خامعه ،تذون قذست ،هظمونی گفتهانی مـخق اػت ای تثهوس عینیِ گشفته ؿ ل
خواهاذ  یافته وخود نخواهذ داؿت و حزف قذست ته پشاکناذگ  و تدضیاة خامعاه     عینیت
ت و ػهٌه تلوس کاشد و مفااهیه    اى فاسغ اص سواتي قذس توان خامعه نه  تناتشاین. اندامیذ
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هاای حااکم و    توان گفت، گفتهاان تش این اػاع می. پزیش نیؼتنذ ام ان چون سهای  اكوالً
گفتهاان  . کنناذ  سقیة دس خاوسمیانه چشخة خذیذی تشای تدهیع و تثثیت قذست تدشته مای 

تی منٌقه های عش انقالبهای اثشگزاس دس  ها و گفتهان تشین خشیان اص عهذ که اػالم ػیاػی 
ػااصی و   تاا توخاه تاه قاذست گفتهاان     . خاوسمیانه تود  اػت، اص این قاعذ  مؼتثنی نیؼت

ای ته اػالم دس خاوسمیانه، گفتهان اػالم ػیاػای تاا اػاتعاس  تـا یل      وخود نگا  اػٌوس 
خلاوف   حال مـا الت مختهاف منٌقاه، تاه      تاوس که اػالم، سا   و این ح ومت اػالمی 

ای و  گااشان عهاذ  دس معاادالت منٌقااه   اػاات، ی ای اص کانؾ   مـا الت ػیاػای و امنیتای   
هاای اكاهی گفتهاان     دس یک سوی شد کهی، تا نگاهی ته اػٌوس . ؿود الهههی محؼوب می تین

توان گفت تا صمانی که اػاالم دس کاانون و    های ؿیعی و ػنی آن می اػالم ػیاػی و خوانؾ
عثاوس اص مشحهاة دولات ا مهات،        محاوسی و  مشکض تحوالت منٌقة خاوسمیانه قشاس داسد، امت

ؿاود نظام    دهاذ و ههاین اماش موخاة مای      گشایان سا تـا یل مای   مثنای ف ش و عهل اػالم
های ف شی ػیاػای   اختهاعی، ػیاػی و امنیتی خاوسمیانه ههواس  ناپایذاس و ناههاهنگ تا نظام

حتهاال  های ؿیعی و ػنی ا اص ػوی دیگش، تعاسم دس اػٌوس . ا امنیتی خهانی و محهی تاؿذ
تشای تدضیه و تحهیال  . داسد حفظ و گؼتشؽ ػٌح تحشان دس این منٌقه سا ههیـه تاال نگه می

این موهو ، اتتذا الصم اػات تعشیفای اص گفتهاان اػاالم ػیاػای اسائاه دهایم و چگاونگی         
 . آفشینی آن سا دس معادالت ػیاػی، امنیتی و اختهاعی خاوسمیانه اسصیاتی کنیم نقؾ

کااس تشدناذ و    تاس، اكحاب سػانه آن سا ته مثههی اػت که نخؼتیناػالم ػیاػی واطة 
تعذ اص آن ته فاسػای نیاض تشخهاه    . ػپغ کاستشد آن ته محافل آکادمیک غشتی کـیذ  ؿذ

مشاد اص کاستشد ایان اكاٌالح دس صتاان انگهیؼای،     . ؿذ  و دس ایشان نیض کاستشد یافته اػت
یاان اػاالمیِ مخاالف  ػاهٌة غاشب،      هش خش. پزیشد اػت که ػهٌة غشب سا نهی اػالمی 

 هاای  سػاانه  ؿناػان و ؿش  منظش اص ػیاػی اػالم ملادیق. ؿود اػالم ػیاػی نامیذ  می
 اماام  اػاالمی،  خهاعات  و ماودودی  اتاواالعهی  الهؼاههین،  ػیذقٌة و اخوان تا غشتی،
 خناثؾ  و اناذونضی  و تشکیه اػالمی  احضاب و ؿود می آغاص اػالمی  خههوسی و خهینی
 (.2015کذیوس، ) گیشد دستشمی سا اؿغالی فهؼٌین حهاع و لثنان اهلل حضب

ؿاود   ای و خهانی محؼوب مای  اػالم ػیاػی گفتهانی متأخش دس ػٌوح مهی، منٌقه
خلاوف خواماع    الههال، کااسگضاسان آن و تاه    ای تش ػاختاس نظاام تاین   که تأثیش گؼتشد 

تااا فشوپاؿاای امپشاتااوسی عثهااانی و تدضیااه آن،  . و خاوسمیانااه داؿااته اػاات اػااالمی 
هاای نوظهاوس و    هاا و گفتهاان   ه ایاذئولوطی مثاتا  ناػیونالیؼم، لیثشالیؼم و ماسکؼیؼم، ته

دنثال اػتقشاس  پشتوان دس ػاختاس ػیاػی ا امنیتی و اختهاعی خاوسمیانه پذیذاس ؿذنذ و ته 
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هاای ناو تاه سقاتات تاا ی اذیگش        نظم هظمونیک دس این منٌقه، دس تأػیغ دولت ا مهت 
دس قشن تیؼتم اص  های ماسکؼیؼم و ناػیونالیؼم، اص ػه گفتهان مزکوس، گفتهان. پشداختنذ

ها و ظهوس گفتهاان اػاالم ػیاػای سا     چشاییِ افول این گفتهان. مذاس سقاتت خاسج ؿذنذ
اػاالم ػیاػای   . گیشی اص نظشیة تحهیل گفتهان الکال و موفه تشسػی کاشد  توان تا تهش  می

این گفتهاان  . نظم یافته اػت« اػالم تنها سا  حل»گفتهانی اػت که حول مفهوم مشکضی 
اص منظاش  . ػت اػالم دسخلوف ػیاػت و دولت نظشیة ػیاػایِ مؼاتقهی داسد  مذعی ا

هاای معاكاش تهقای     هاا و چاالؾ   حال تحاشان   این گفتهان، تاصگـت ته اػالم، یگانه سا 
مٌااتق تاا اكاول     سو، هذف اػاػیِ این گفتهان، تاصػاصی خوامع اػالمی  این اص. ؿود می

هاای   تشین دغذغاه  ػیاػی ی ی اص مهم تنیادین اػالم اػت و دس این ساػتا، کؼة قذست
آنچاه موخاة   . ؿاود  متف شان و معتقذان ته آن خهت دػتیاتی ته اهذاف محؼاوب مای  

ػاصی این قشائت دس خغشافیای خهان اػالم ؿذ، مواخهة مؼتقیم تا فشهنگ و تهذن  فعال
 . های ناکاسآمذ دس خهان اػالم، اص ػوی دیگش تود ػو، و مثاسص  تا ح ومت یک غشب اص

گفتهانی، اػاالم ػیاػای، سهیاافتی هاویتی و معشفتای و داسای ػااتقة        دس نگا  دسون
های عقالنی، منعٌف و معتذلی دس آن وخاود داسد   فشهنگی ا تهذنیِ غنی اػت و خشیان 
گفتهانی،  دس نگا  تشون. دهذ، تؼیاس متفاوت اػت که تا تلویشی که غشب اص آن نـان می
و نظام دوقٌثی و حزف دؿهنی ته نام کهونیؼم،  خهان غشب، پغ اص فشوپاؿی ؿوسوی

عیاسِ فشهنگ و تهذن غشب ؿناخته اػت و نهاد این دؿاهنی   مثاته دؿهن تهام اػالم سا ته
« دیگاشِ »گشایی سا  تناتشاین اػالم و اػالم. کنذ وخو می سا دس گفتهان اػالم ػیاػی خؼت

Other)) گشا سا تهذیذ  های اػالم خود فشم کشد  اػت و هش نو  فعالیت ػیاػیِ خشیان
 . اص این منظش، گفتهان اػالم ػیاػی، گفتهانی افشاًی و تنیادگشاػت. دانذ می
اػالم ػیاػی اص مثاحاث چناذوخهی   دهذ گفتهان  نگاهی ته مٌاب مزکوس نـان می 

 مٌالعاة مؼاتهضم   ،وخاو  مختهاف آن   تشسػیو  گیشد دستشمیاػت که اتعاد گوناگونی سا 
تاشین و   اػالم ػیاػی ی ای اص مهام   .الهههی، اختهاعی و دینی آن اػت اتعاد ػیاػی، تین
آفشینای   های موخود دس خاوسمیانه و خهان اػالم اػات کاه نقاؾ    گفتهان تأثیشگزاستشین 

دس ًی یک قشن اخیش، هشگا  تقاهااهای اختهااعی و   . چـهگیشی دس ػٌح خهانی داسد
مثاتاه تاذیهی    م ته حذ تحشانی سػیذ ، این گفتهاان تاه  ػیاػی دس خاوسمیانه و خهان اػال

الثتاه  . آفشینی کشد  اػت قذستهنذ دس عشكة اختهاعی، ػیاػی و امنیتی ظاهش ؿذ  و نقؾ
دلیال تقاتال تاا نظام و ػااختاس نظاام        آفشینی تاه  دس خوانؾ ػ والس و غشتی، این نقؾ

این، تشخای محققاان، ػاهثی    تنااتش . تاس تود  اػت آمیض و خـونت الههل، ههواس  تناص  تین
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ای و خهاانی سا اص   صنناذ  تاودن نظام منٌقاه     آمیض تودن، واکنـی تاودن، تاشهم   تودن، نفی
اما تاصخوانی مفشوهات معشفتی این گفتهان نـاان  . داننذ های تاسص این گفتهان می ویظگی
دهذ فهم و دس  منثعث اص خوانؾ ػ والس، تشداؿتی خامع و دقیق اص اػالم ػیاػای   می
ػاهیهی،  .)کناذ  دهذ و ههاین اماش مـا التی سا دس مواخهاه تاا آن ایدااد مای        سائه نهیا

ای تشخوسداس اػت کاه   اص ویظگی، یک گفتهان مثاته تهاما اػالم ػیاػی ( 1396:89اکثشی،
 گفتهان اػالم ػیاػی مشکضیدال . های موخود دس آن، مـتش  اػت دس میان ههة خشیان

های موخاود   گفتهان ها و خشد  خشیان ههة. دانؼت« حل سا تنها  ؛اػالم»توان گضاسة  سا می
و  هاا  ، دالهاا  نـاانه   و تهاامی گفتهان اػالم ػیاػی سوی این گاضاس  اخهاا  داسناذ    دس 
ن و ت امال گفتهاان اػاالم    ویاما دس ت . انذ تنذی ؿذ  های گفتهانی حول آن مفلل وقته

اختهاااعی،  هااا او تناػااةِ تااهؿااود  موخااة ماایکااه  سدعناكااشی وخااود دا ،ػیاػاای
 ،موخااود دس خهااان اػااالم هااای ح ااومتیِ ایااذئولوطی ی، ماازهثی، ػیاػاای و ػیؼااتم

ها و  گفتهان خشد  ،این امش .ؿ ل تگیشد آنخلوف دس خاوسمیانه، معناهای مختهفی اص  هت
اناذ   ها عثااست  آن تشینِ های مختهفی ریل گفتهان اػالم ػیاػی پذیذ آوسد که مهم خشیان

هاای   نگااهی تاه خشیاان    .و گفتهان اػالم ػیاػی ػنی ؛گفتهان اػالم ػیاػی ؿیعی: اص
تاش اػااع سوی شدهاای     دهذ اػالم ػیاػی ؿیعی و ػنی اػالم ػیاػی معاكش نـان می

نقاؾ اػاالم دس خامعاه و نظاام      ػااصیِ  تیـاینه دس پی  این هسغم  ته مزهثی و اختهاعی،
هایی  تا هم تفاوت  دس چگونگی تـ یل و تأػیغ نظام ػیاػی اػالمی نذ،ا  الههل تود تین
 . داسنذ

هاای اػاػای    تا توخه ته آنچه گفته ؿذ، دس تشسػی گفتهان اػالم ػیاػی، تایذ مؤلفه
 :نظش قشاس گیشد صیش مٌهح
های گونااگون اػاالم ػیاػای، اعام اص      نظشان معتقذنذ که ما تا گفتهان تشخی كاحة( الف

هاا سا   سو هؼاتیم و تایاذ آن   م ػیاػی ؿیعی و گفتهان اػاالم ػیاػای ػانی سوتاه    گفتهان اػال
 كوست خذاگانه تشسػی کنیم؛ ته

تنهاا  : اػاالم ) دال مشکاضی گفتهاان اػاالم ػیاػای     اص نظش تشخی دیگش اص انذیـهنذان،( ب
 ،تاشین وظاایف مؼاههانان    ی ی اص مهم ؿود و متثهوس می« ح ومت اػالمی»تـ یل دس ( حل سا 
اَؿا الِ گفتهاان اػاالم     ایان تااوس دس تهاامی    . اػت  اػالمی( های)یل و حهایت اص دولتتـ 

هاای اػاالم ػیاػای     هاا و خاوانؾ   گفتهاان  خاشد   ػیاػی مـتش  اػت و دال مشکضی تهامی 
 ؿود؛ محؼوب می

اػاالم ػیاػای سا   ، گفتهان دس کـوسهای خاوسمیانه ها ها و انقالب نهوت گیشی ؿ ل( ج
 .ػااخت تشای و خهاانی   مناػثات قذست دس معادالت منٌقه های اكهیِ مؤلفه عنوان ی ی اص ته
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وسصناذ کاه اػاالم     ای، اكشاس مای  های منٌقه تشخی نخثگان ػیاػی و دینی، ته پـتوانة قذست
کانون اكهی تحوالت خاوسمیانه اػت و هش نظام ػیاػی، امنیتی و اختهااعی دس ایان منٌقاه    

تشخی نیض تا اتخار سوی شدی کاامالً  . ؿ ل تگیشد اػالمی تایذ تا دس نظش گشفتن اكل ح ومت 
کوؿانذ تاا تاه حاؿایه      گشاها اص محوسیت تحوالت هؼتنذ و مای  تشع غ، دسپیِ حزف اػالم

سانذن اػالم ػیاػی، نظام ػیاػی ا امنیتای و اختهااعی خاوسمیاناه سا تاش اػااع الگوهاای         
 .ؿ ل دهنذ( مثتنی تش دموکشاػی یا اقتذاسگشایی)ػ والس 

مثاته گفتهاانی واحاذ دس     دس این پظوهؾ گفتهان اػالم ػیاػی، تش اػاع دال مشکضی آن، ته
ای    )های ؿیعی و ػانی   گفتهان ها و خشد  نظش گشفته ؿذ  اػت که خوانؾ اعام اص ػاهفی، افشًا

هاایی تاا هام     هاا، تفااوت   ها دس عناكش و وقته گفتهان اما این خشد . ؿونذ گشد آن خهع می...( و
و تاش امامات    ،گفتهان اػالم ػیاػی ؿیعیؿود؛ مثالً  گفتهانی می ه موخة نضا  دسونداسنذ ک
اماا   ؛و نگا  ته آینذ  داسد مثتنی اػت (عح)ته امام علش  و تحویل ح ومت اػالمیوالیت 

و نگاا  تاه    مثتنای اػات    خالفت و ػانت اػاالمی   تش ،گفتهان اػالم ػیاػی اهل ػنت
 3و  2هاای   تاوان دس ؿا ل   فوای اػتعاسیِ گفتهان اػاالم ػیاػای سا مای    .گزؿته داسد
 .مـاهذ  کشد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (گفتواى اصلٖ)فضإ استعاسٕ گفتواى اسالم س٘اسٖ : 1ضکل 
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هاای   دلیال وخاود تفااوت دس تنیاان     توان گفت گفتهان اػالم ػیاػی ته دسمدهو ، می
الههال متدهای    اص خود سا دس نظام تاین های مختهفی  اؽ، ؿ ل هویتی و مفشوهات معشفتی

ػاصد؛ ته این كوست که تشداؿت ػ والس اص گفتهان اػالم ػیاػی که تشداؿتی ػهثی و  می
هشاػاانه سا دس نظاام    اػت، ههواس  تشداؿتی اػاالم   متأثش اص خوانؾ ػٌحی هویت اػالمی

های راتای آن   هدهذ که خـونت، ػتیض، خضمیت و تنیادگشایی اص ؿاخل الههل تاصتاب می تین
هاای سادی اال و معتاذلِ آن وخاود      ؿود و دسنهایت هیچ فشقی میاان قشائات   محؼوب می

های اػاالم ػیاػای ؿایعی خههاوسی      گفتهان تش این اػاع و تا این خوانؾ، خشد . نذاسد
الهؼههینِ ملش یا تشکیه، ػاهفی خهاادی یاا ت فیاشی القاعاذ  و       ایشان، ػنی اخوان اػالمی 
اناذیؾ   اما اگش خوانؾ هویت. ؿونذ تنذی می خوس كوست خا و یک یک ههگی،... داعؾ و

و دینای ههاشا     ؿناػانة غیشػ والس، تومی  گفتهان اػالم ػیاػی تا اػتعاس  و دس  معشفت
پنذاسد که داسای فشهنگ و تهذن تاػااتقه   سا هویتی مؼتقل می  تاؿذ، هویت خوامع اػالمی

تناتشاین، هش نو  قشائتای اص اػاالم ػیاػای    . ػتو داسای پـتوانة مفشوهات معشفتی غنی ا
دس ایان كاوست، اػاالم    . داس دس خهان اػالم تاؿذ تایذ داسای مثانی معقول و فهؼفیِ سیـه

سا داسد و دس هاش ؿاشایٌی     ػیاػی ههواس  ظشفیت تاصػاصی گفتهاانی دس خواماع اػاالمی   
ػاهیهی،  .)ق دهاذ الهههای وفا   توانذ خود سا دس چهااسچوب ماواصین و هنداسهاای تاین     می

تناتشاین اػالم ػیاػی حتای اگاش حاکهیات ػیاػای سا نیاض دس دػات       ( 1396:106اکثشی،
های موخود دس خاوسمیانه و خهاان اػاالم تاود      نذاؿته تاؿذ، ی ی اص قذستهنذتشین خشیان

 . ای دس مناػثات قذست و حاکهیت ػیاػی ایفا کشد  اػت کننذ  ههواس  نقؾ تعیین
هاای افشاًایِ اػاالم ػیاػای دس      آن هشوسی اػت، نقؾ خاوانؾ که رکش  ن تة مههی 

های افشاًی و ت فیشی اص اػالم، تایؾ   قشائت. معادالت ػیاػی ا اختهاعی خاوسمیانه اػت 
هاا سا   حامیان و ًشفذاسانؾ سا نهایاان ػااصد، خنثاة تنیاادگشایی آن     اص آن ه هویت اػالمی 

هاای اػاالم ػیاػای تیـاتش      یگش خاوانؾ ها سا اص د ػاصد و ههین امش فاكهة آن تشخؼته می
پزیش خهو  دادن نگشة غشتی و ػ والس نؼثت تاه اػاالم ػیاػای،     کنذ و عالو  تش توخیه می

دس ... هایی که القاعاذ ، داعاؾ و   ها و تحشان چالؾ. کنذ گفتهانی ایداد می نضا  ؿذیذ  دسون
 .سػی اػتانذ، اص این منظش قاتل تش ای ایداد کشد  الهههی و منٌقه ػٌح تین
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گفتهاانیِ آن نـاان    های خشد  نگاهی کهی ته گفتهان اػالم ػیاػی معاكش و خوانؾ
دهذ که تش اػاع فهم هویتی و معشفتی و سوی شدهاای مازهثی و اختهااعی، اػاالم      می

سغم تالؽ تشای حذاکثشی کشدن نقؾ اػالم دس خامعه اػالمی  ػیاػیِ ؿیعی و ػنی، ته
هایی  تا هم تفاوت  تـ یل و تأػیغ نظام ػیاػی اػالمی الههل، دس چگونگی و نظام تین 

ها سیـه دس مثانی، مفشوهات و کاسکشدهای گفتهان اػاالم ػیاػای و    این تفاوت. داسنذ
های آن داسد که تا اػتعاس  اص مثانی و مفشوهات هاویتی و معشفتای، تحات      گفتهان  خشد 

هاای   عناوان خاوانؾ   تاه ( شیت فی)و داعؾ ( ػنی)، اخوانی (ؿیعی)های ایشانی  خوانؾ
هاای   گیاشی اص تنیاان   خوانؾ ؿیعی ا ایشانی تا تهش  . ؿود مٌشح دس خاوسمیانه ؿناخته می

ػاصی ؿشایي تحقق ح ومت موعود و عاذالت   معشفتیِ ؿیعی و تأکیذ تش هشوست فشاهم
، توانؼات ح ومات اػاالمی    (عاح )خهانی و تـ یل ح ومات تاه نیاتات اص اماام علاش     

داستاشین خشیاان    مثاتاه سیـاه   الهؼاههین تاه   اخاوان . دس ایشان تنیاان نهاذ   سا( فقیه والیت) 
و تااصتعشیف هویات    هاای معشفتای اػاالمی     گشای خهان اػالم، تا ت یه تاش تنیاان   اػالم

ای دس خهان اػاالم   اػالمی توانؼت خشیان فشهنگی، اختهاعی و ػیاػی قوی و گؼتشد 
ِ خاوسمیاناه   ختاس قذست خواماع اػاالمی  تولیذ و ػاصمانذهی کنذ و عالو  تش نفور دس ػا

هاای   آفشینی کنذ و حتای دس پای انقاالب    الههل نقؾ گشی فعال دس نظام تین مثاته کنؾ ته
مذت، ته حاکهیات ػیاػای دس    كوست موقت و کوتا  دس خاوسمیانه، ته 2011عشتیِ ػال 

ی خوانؾ افشاًی ػهفی ا ت فیاشی نیاض تاا تشداؿات     . کـوسهای ملش و تونغ دػت یاتذ
های معشفتی دس مثانی ف شی ػاهفیت و   گیشی اص خالء و تا تهش   ػٌحی اص هویت اػالمی

هاای   های دیگاش گفتهاان اػاالم ػیاػای، گفتهاان      وهاتیت، عالو  تش تعاسم تا خوانؾ
الهههی سا ته چالؾ ت ـاذ   دیگش دس خاوسمیانه و حتی دس ػٌح تین و غیشاػالمی   اػالمی

داعاؾ نهوناة عینای و    . ختهاعی خاوسمیانه تحهیال کناذ  و خود سا تش فوای ػیاػی ا ا 
 . تشخؼتة خوانؾ افشاًیِ ػهفی ا ت فیشیِ گفتهان اػالم ػیاػی اػت

ؿ ل صیش خوانؾ های مختهف گفتهان اػالم ػیاػی و مفااهیم و عناكاش اكاهی  آن سا    
 : ػاصد ته خوتی نهایان می
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 (رٗل گفتواى اصلٖ)ّإ اسالم س٘اسٖ گفتواى خشدُ :9ضکل

 گفتواى اسالم س٘اسٖ

 اسالم س٘اسٖ سٌٖ

: اسطَسُ
خالفت، 
 جْاد

خَاًص 
ّإ 
 گًَاگَى

اسالم 
س٘اسٖ  
سلفٖ ـ  
 جْادٕ

اسالم 
س٘اسٖ  
سلفٖ ـ  
 تکف٘شٕ

اسالم 
س٘اسٖ  
سلفٖ ـ  
 ٍّابٖ

اسالم 
س٘اسٖ  
سلفٖ ـ  
هذًٖ  

 (اخَاًٖ)

:  استعاسُ
تطک٘ل 
حکَهت 
اسالهٖ اص  
طشٗك 
اح٘إ  
خالفت، 
توذى 

اسالهٖ ٍ  
ِ الٌبٖ  جاهع

هشدم، سٌت 
ٍ علوإ 
 دٌٖٗ

ِ هحَس گزضت
ٕ؛ باصگطت 
بِ توذى 
اسالهٖ ٍ 
خالفت 

ٍ ( ظ)پ٘اهبش
خلفإ 

 ساضذٗي

 اسالم س٘اسٖ ض٘عٖ

: اسطَسُ
اهاهت، 
عذالت، 
 ضْادت

:  استعاسُ
تطک٘ل 
حکَهت 
اسالهٖ بِ  
ً٘ابت اص 
 اهام عصش

خَاًص 
ّإ 
 گًَاگَى

اسالم 
س٘اسٖ  
اًمالبٖ ـ  
 جْادٕ

اسالم 
س٘اسٖ  
ض٘عٖ ـ  
 هذًٖ

اسالم 
س٘اسٖ  
ض٘عٖ ـ  
 فماّتٖ

هشدم، اهاهت  
 ٍ
آٌٗذ.هشجع٘ت

ُ هحَسٕ ٍ 
تحَٗل 

حکَهت بِ  
 اهام صهاى
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 3141آیندة گفتمان اسالم سیاسی در خاورمیانه تا سال .5
تاوان   تشای تشسػی و تدضیه و تحهیل آینذة گفتهان اػالم ػیاػی، چناذ ػاناسیو مای   

ی مه ن، محتهل و مشخح تشػیم مای  ها متلوس تود که تا اػتفاد  اص این ػناسیوها، آینذ 
گشان، ؿشایي محیٌای، فوااهای فشكات و تهذیاذ،      تشای این کاس، ؿناػایی کنؾ. گشدد
پظوهای دس   های کهیذی اص مهضومات اكهیِ ػناسیو نویؼی و آینذ  ها و پیـشان قٌعیت عذم

ؿاذ    الی مثاحاث اسائاه   ؿایان رکش اػت هشیک اص ایان عوامال، اص التاه   . این مقاله اػت
 :صیش اػتاػتخشاج ؿذ  اػت که نتیده آن ته ؿشح 

 
 گشاى اصلٖ کٌص. 4-7

هایی هؼتنذ که قذست اثاش گزاؿاتن تاش معیاسهاای      کنؾ گشان اكهی یا تأثیشگزاس آن
-کنؾ گشان اكهی متذاخل دس کنؾ. مٌهوتیت احلا ؿذ  دس این تحقیق سا داؿته تاؿنذ

گشی  گفتهان اػالم ػیاػی دس ػه ػٌح فشومهی، مهی و فشامهی و یا داخهی، منٌقاه ای  
 : و تین الهههی عثاستنذ اص

 مثاته الگوی اكهی حاکهیتی گفتهان اػالم ػیاػی؛ ایشان ته خههوسی اػالمی -
ای و دسون کـاوسهای عشتای    الهههی، منٌقاه  دس گؼتشة تین)الهؼههین  اخهاعت اخوان -
 ؛(لش، تونغ، لیثی و ػوسیهخلوف م ته

هاای هذاػات ثاسی، هذاػاتثذادی،     تاا گاشایؾ    های اكهی انقالتی و اػاالمی  خشیان -
 گشی؛ گشی و هذافشاًی هذاؿغال

 ؛...گشایان دس کـوسهای مختهف اػالمی اعم اص تشکیه، عشا  و اػالم -

 ؛...و اهلل، حهاع، خهاد اػالمی  حضب: اعم اص خثهه مقاومت اػالمی  -

هاای ماذنی، و    ها و نهادهاای اختهااعی و ماذنی ػا والس،  ًشفاذاسان آصادی      ػاصمان -
 حقو  تـش؛

 ها؛ های مداصی، مٌثوعات و سػانه سػانه -

 ؛...النلش ، ااحشاس الـام و های مؼهح و افشاًی ماننذ القاعذ ، داعؾ، خثهه خشیان -

لفاان گفتهاان اػاالم    تاشین مخا  مثاتاه اكاهی   آمشی ا، اػشائیل، و عشتؼتان ػاعودی تاه   -
 ػیاػی؛

 .ایشان مخالفان داخهی و خاسخی خههوسی اػالمی  -
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 ّا ٍ تْذٗذّا فضإ فشصت. 4-1
توانذ ته كوست مثثت تش پاسامتشهای ماوسد   فشكت؛ یک حالت خاسخی اػت که می

تهذیاذ نیاض یاک    . گش مضیت نؼثی ایداد کناذ  گشان اثش گزاؿته و تشای آن کنؾ نظش کنؾ
گاشان   اػت که می توانذ ته كوست منفی تش پاسامتشهای عهه شدی کانؾ حالت خاسخی 

گااش و نظااام اثااش گزاؿااته و عااالو  تااش کاااهؾ مضیاات هااای نؼااثی محیٌاای، آن کاانؾ
تایاذ دس نظاش داؿات فشكات و     . اؽ سا تا آػیة های مختهفای سوتاشو ػااصد    ػاختاسی

دس آن قاشاس   تهذیذ، مفاهیهی نؼثی هؼتنذ که تا توخه ته ؿاشایي و موقعیات هاایی کاه    
گاش  مه ن اػت یک فشكت دس صماان حاال تاشای یاک کانؾ     . ؿونذ داسنذ، ػندیذ  می

   .وخود داؿته تاؿذ، اما ههین حالت دس آینذ  تشای او تهذیذ تهقی ؿود، یا تشع غ
تا توخه ته این ه فواهای فشكت و تهذیذ هشیک اص ػناسیوها، متفااوت اص ی اذیگش   

صماان دس ػاناسیوی دیگاش تهذیاذ محؼاوب       سیو، هام تاؿذ و گا  فشكتی دس یک ػنا می
آوسی  خا خهع ها و تهذیذهای قاتل تلوس، یک تشین فشكت ؿود، دس این قؼهت، مهم می

هاا و تهذیاذهای مشتاوى تاه آن ػاناسیو       ؿذ  و ته فشاخوس هشیک اص ػناسیوها، فشكات 
 .ؿود مـخق می

 کت مشدمی؛ػاصی و مـاس توانهنذ نثودن گفتهان اػالم ػیاػی دس اقنا  -
 های اػالم ػیاػی؛ ها ته ناکاسآمذی خشیان تذاوم اعتشام -

 ای؛ های منٌقه دس تحشان( حل نه سا )ایشان ته مـ ل   نـان دادن خههوسی اػالمی -

 الهؼههین دس منٌقه؛ های افشاًی، ػهفی، هذؿیعی و اخوان اثشگزاسی تاالی گشو  -

 های ػوسیه، عشا  و یهن؛ ها دس تحشان ؿ ؼت ساهثشدهای ایشان، سوػیه و متحذان آن -

 دس کـوسهای منٌقه؛ های مشدمی  تذاوم اعتشاهات و قیام -
 های عشتی منٌقه؛ الهههی و حقو  تـشی ته دولت های تین تذاوم فـاس ػاصمان -

 ؛...های مذنی دس عشتؼتان، اماسات، تشکیه و تشوص ناسهایتی -

 اؿغای و حهایت آمشی ا اص این سطیم؛های تذاوم اػشائیهی ػاصی قذع و ػشصمین -
 ػاصی و مـاسکت مشدمی؛  توانهنذی گفتهان اػالم ػیاػی دس اقنا  -
 های پادؿاهی و اػتثذادی دس منٌقة خاوسمیانه؛ ها ته ناکاسآمذی نظام تذاوم اعتشام -

ایاشان دس معاادالت ػیاػای و امنیتای منٌقاه        حووس و نفور مؤثش خههوسی اػاالمی  -
 ػوسیه، یهن، تحشین و عشا ؛ خلوف دس ته

اهلل  های مقاومت ؿیعی ماننذ حـذالـاعثی، انلااساهلل یهان و حاضب     اثشگزاسی تاالی گشو  -
 لثنان؛

 های ػوسیه و یهن؛ ؿ ؼت ساهثشدهای عشتؼتان ػعودی و آمشی ا دس تحشان -

 هشاػی؛ هشاػی و ؿیعه هشاػی، ایشان تذاوم اػالم -
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 ای و اػشائیل؛ منٌقههای فشا های مخشب قذست دخالت -

 و خلهانة عشتؼتان ػعودی دس منٌقه؛ های تهاخهی  تذاوم ػیاػت -

 .واػٌة فشػایـی ؿذن خنگ دس ػوسیه توعیف خثهة مقاومت ته -
 
 (Uncertainty)  ّا ٘تعذم لطع. 4-9

ًوس که قٌعیت یک سویذاد دس آینذ ، کامالً رهنی اػت، عاذم قٌعیات هام     ههان
چه تش ؿتاب تغییشات خهانی افضود  ؿود، ام اان پایؾ تینای    هش . کامالً رهنی اػت

 ،قاتل پیؾ تینی تاؿاذ  هش خا که آینذ  غیش. یاتذ مذت کاهؾ می های خهان دساص آینذ 
ؿناػاایی عاذم   . ؿود کاه آیناذ  تاا عاذم قٌعیات ههاشا  اػات        گفته می اكٌالحاً
 لهپاشت، ) هاای آیناذ  اػات    هاا ی ای مشاحال اكاهی دس ًشاحای ػاناسیو       قٌعیت

اگش وهعیت . ها مـخق می ؿونذعذم  قٌعیت ها تا اػتفاد  اص پیـشان(. 1385:36
 -تینی مثثت تاؿذ یا منفی چه پیؾ -تینی پزیشی خوتی داؿته تاؿذ یک پیـشان پیؾ

تاش ایان   . چنین پیـشانی داسای قٌعیت تاال و عذم قٌعیت پایین اػت و تاش ع اغ  
 :ته ؿشح صیش تیان کشد اػاع عذم قٌعیت های ته دػت آمذ  سا می توان

 های اقتلادی دس خاوسمیانه؛ تذاوم تحشان -
 تحشان دس نظام حاکهیتی عشتؼتان ػعودی؛ -

 سوی شد دولت خذیذ آمشی ا ته تحوالت منٌقة خاوسمیانه؛ -

 خلوف ایشان، عشتؼتان، ملش و تشکیه؛ سواتي کـوسهای اػالمی، ته -

خهان اػالم ته نفاع   تؼیح اف اس عهومی  های اًالعاتی و استثاًی و نقؾ آن دس ؿث ه -
 گشا؛ های اػالم یا هشس خشیان

 .ایهای نیاتتی و منٌقه خنگ -
 

  (Driver Forces) هْن ّإ ٘طشاىپ. 4-4
دهناذ  آیناذ  خهاان     ها اؿاس  ته نیشوهای عهاذ  ؿا ل  انذیـی، پیـشاندس متون آینذ  

. های مختهف تأثیشگزاسنذغیشمؼتقیم تشحوص كوست ها ته  تذیهی اػت که پیـشان. ذنداس
ها یا عوامل اكهی متـ ل اص چنذ سونذ که تاعاث ایدااد تغییاش دس     لفهؤعثاست دیگش، م ته

مفهاومی  تاه عثااست دیگاش پیـاشان     . ، پیـشان هؼتنذتاؿنذ ی موسد مٌالعه می یک حوص 
هاایی   وس آن نیاشو گیشد و منظا  ها موسد اػتفاد  قشاس می اػت که تیـتش دس ًشاحی ػناسیو

کاه تاعاث حشکات و تغییاش دس     هؼتنذ عناكشی  یا. ها اثش داسنذ اػت که تش پیامذ سویذاد
 .(1388:124ؿواستض،)کننذ ها سا مـخق می اندام داػتان ها ؿذ  و ػش ًشح اكهی ػناسیو

دس این پظوهؾ پیـشان ها اص دو خهت تاشای ماا اههیات داسناذ، اص یاک ػاو دس مقاام        
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کنیم و اص ػوی دیگش، تدویضهایی که تشای  ا تش مثنای آن ها توكیف میتوكیف، آینذ  س
تاه ایان تشتیاة،    . تغییش آینذ  اسائه می ؿونذ نیض مت ی ته ههین نیشوهای پیـاشان اػات  

 : پیـشان های احلا ؿذ  دس این پظوهؾ عثاساتنذ اص

 ػشنوؿت داعؾ؛ -
 خلوف ملش؛ ته ی الهؼههین دس کـوسهای مختهف عشتی ا اػالم ػشنوؿت اخوان -

 تحوالت ػوسیه، عشا ، یهن، لیثی، تحشین و تونغ؛ -

 ایشان و عشتؼتان ػعودی؛  سواتي خههوسی اػالمی -

 سواتي کـوسهای عشتی تا سطیم اػشائیل و آمشی ا؛ -

 ػشنوؿت تشخام؛ -

 نوػانات قیهت انشطی؛ -

 .محیٌی و آب دس منٌقه های صیؼت تحشان -

 

 سٌاسَّٗإ تحم٘ك .4-5

ػناسیو تلااویشی اص آیناذ  محتهال اػات کاه اخاضای آن تاا ی اذیگش ههخاوانی و          
ههاهنگی داسنذ و هذف اص اسائه آن، ایداد فوایی خهت تشسػی و آصمودن ػیاػت ها و 

کاه یاک    اگشچاه احتهاال ایان   . ساهثشدها دس تشاتش چالؾ های آینذ  های احتهالی اػات 
آن  ػت اما اسصؽ ػناسیو دس تحقق کامال  ػناسیو ته ًوس کامل تحقق یاتذ، تؼیاس انذ  ا

هاای   نیؼت ته ه دس تاثیشی اػت که می توانذ دس تلهیم گیشی هاا و ػیاػات گازاسی   
دس واقع ػناسیو یک فشاینذ پیؾ تینای نیؼات، ته اه سوؿای      .دسػت امشوص داؿته تاؿذ

ٌ گونه اػت تشای کناس هم قشاسدادن ایذ  ها و احتهاالت مختهف ته قای  ای که استثااًی من
دس واقع ػناسیوها مؼایشهای مه ان و احتهاالی    . ها وخود داؿته تاؿذ و معناداس میان آن

ؿ ل گشفته تش اػاع داد  ها و اسصیاتی هاػت که مثذأ  امشوص سا ته مقلاذ  فاشدا متلال    
اػت کاه اص ػاوی نگاسناذگان      های محتههی اص آینذ  هش ػناسیو تیانگش وهعیت. می کنذ

 .توخه مٌشح ؿذ  اػت دسخوس  ته عنوان آینذ 
کاه ػاناسیو سا    تشین و ؿیواتشین تعشیف ػناسیو سا ونذل تال تیاان کاشد  اػات     کوتا 

وی تش این تاوس اػت که تهاامی سوؽ هاای   . های آینذ  پظوهی می دانذ محلول سوؽ
. توانناذ تاه خهاق ػاناسیو منداش ؿاونذ       آینذ  پظوهی مقذمه ػناسیونویؼی هؼتنذ و مای 

هااای آینااذ  پظوهاای تاوان سوؽ خالكااه ػاااصی نتااایح تاالؽ   ماایػاناسیو نویؼاای سا  
پظوهای اػات، صیاشا مـاتهل تاش       ػناسیو محلول آسمانی آینذ (. 1392:474تل، )دانؼت

 :اكول مشکضی این حوصة مٌالعاتی اػت
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گیشؿذن دس تشاتش آینذ  های مثهم و مخاًشات ؿاگفت صد    ػناسیوها انؼان سا اص غافل -
 تاص می داسد؛ 

 سا مـااخق ماای ػاااصد ( مه اان و محتهاال )اسیو، آینااذ  هااای تااذیل  سوؽ ػاان -

(Bishop,2006:18.) 

ی ی اص کاساتشین و تهتشین سوؽ ها و سوی شد های ػناسیونویؼای تاشای مٌالعاات    
تاشین ػاناسیوهای    تاشین و عینای   این ػاناسیوها خاامع  . کیفی ػناسیوهای اکتـافی اػت

. گیشناذ  موسد اػتفاد  قشاس می هفمخت های موخود هؼتنذ و ته كوست گؼتشد  دس تخؾ
کنناذ، معهاوالً تاه ایان ناو        اػتفاد  می« ػناسیو»پظوهان اص واط   دس واقع صمانی که آینذ 
های مختهفی تشای تذوین این ػناسیوها پیـنهاد ؿذ  اػات،   سوؽ. ػناسیوها اؿاس  داسنذ
ؿاامل  )اس تاش مؼاههه   ها کاس خود سا تا مٌالعه نیشوهای کهیذی اثشگز اما معهوالً تیـتش آن

، تحهیل سواتي متقاتال میاان ایان نیشوهاا و تخهاین      (ػاصها ها و ؿگفتی سونذها، پیـشان
تشین و  ؿود خامع ػپغ تالؽ می. کننذ ها ؿشو  می میضان عذم قٌعیت دس هش یک اص آن

هاای ظهاوس    ؿناػایی ؿذ  و نـانه( ػناسیوها)های مه ن  تشین حالت دس عین حال کهی
خا که تذوین ػناسیوهای اکتـافی کهتش واتؼته ته مفشوهاات   اص آن. ؿودها مـخق  آن

های سوی شدهای دیگش اػات و   های آن هم کهتش اص محذودیت پیـینی اػت، محذودیت
این . های کامالً متفاوت سا تؼهیل کنذ توانذ تف ش دستاس  آینذ  ته ههین دلیل ته خوتی می

خیاالی   خاوؽ »واناذ آساماؾ ف اشی و    ت نگا  تا ته چاالؾ کـایذن خاشد متعااسف مای     
نفعاان   سا ته هم صنذ، اص ههین سو، مه ان اػات خیهای صود اص ًاشف ری    « انذیـانه خام

اما تدشته نـان داد  اػت که تحهل این دؿاواسی و  . نفور تحت فـاس قشاس گیشد كاحة
 خواهاذ داؿات   تاه دنثاال  نگا  ته واقعیت اص صوایای خذیذ معهاوالً نتاایح اسصؿاهنذی    

 (.93، مهش 13پظوهی، ؿهاس   امه نامه آینذ ماهن)
 منٌق یا اػاتذالل اػاتقشائی  . منٌق تذوین ػناسیوها دس این پظوهؾ، اػتقشائی اػت

(Inductive reasoning)   نوعی اػتذالل اػت که مقذمات آن اص نتیده ته كوست محتهال
نتیداه  دس مقاتل اػتذالل قیاػای کاه مقاذمات تاه كاوست قٌعای اص       )کننذ  پـتیثانی می
دس منٌق کالػایک اػاتقشایی، اػاتذالل سا اص خاضء تاه کال تعشیاف        (. کننذ حهایت می

تعوای اناوا  اػاتقشا تعهایم،     . کشدنذ که دس منٌق خذیذ این تعشیف پزیشفته نیؼات  می
فشاینذ اػتقشاء اص مـااهذات  . مثنای تهثیل و پیؾ تینی نام داسنذاػتذالل عهّی، اػتذالل تش 
دس ایان سوی اشد اتتاذا فهشػات اص     . ؿاود  اج نتایح تعهیم داد  میخضئی ؿشو  ؿذ  واػتنت

تواناذ   هاا و وهاعیتی کاه مای     ؿود که تا انذیـیذن ته آن موهوعات یا سخذادها فشاهم می
   (1394:181پذسام و احهذیان، .)ؿود تشایـان پیؾ تیایذ، ػناسیوهای مختهفی پیـنهاد می
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فاشم کاشدن پیـاشان هاا و عاذم      تا توخه ته مثاحث رکش ؿذ ، ههن قاتل تؼاشی  
، ػاناسیوهای  (الثتاه تاا خاشح و تعاذیل    )قٌعیت های رکش ؿذ  تشای تهاامی ػاناسیوها   

 :تذوین ؿذ  ته ؿشح صیش اػت
 

ای در خاٍرهیاًه با الگَی اسالم سیاسی  ایجاد ثبات ٍ ًظن هٌطقه: سٌاریَی اٍل.4-5-1
 0202ٍ تسلط هژهًَیک ایي گفتواى در خاٍرهیاًه تا سال 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساختار سناریو: 4شکل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گشاى خاسج اص کٌتشل گفتواى اسالم س٘اسٖ کٌص: 5ضکل 
 

کنؾ گشان خاسج 
 اص کنتشل

 خاسخی

سػانه های مداصی ،  
 ...مٌثوعات و

ػاصمان ها و نهادهای 
مذنی   -اختهاعی

 ...ػ والس، لیثشال و

ِ إ   لذست ّإ هٌطم
ِ إ اعن اص : ٍ فشاهٌطم
اهشٗکا، عشبستاى، 

 ... اسشائ٘ل ٍ

 داخهی

 اػالم گشایان افشاًی

خوانؾ تیذاسی  •
اػالمی اص  

 تحوالت منٌقه

 سطح ل٘تاًٖ

 
عثوس خشیانهای •

اػالم گشا اص  
تحشان های  
منٌقه ای و 

 داخهی

سطح ساختاسٕ ٍ 
 اجتواعٖ

ثثات هظمونیک  •
گفتهان اػالم 

 ػیاػی

 سطح گفتواًٖ

تقویت فشهنگ •
اػالم گشایی دس 

 خاوسمیانه
حشکت دس مؼیش •

 وحذت اػالمی

 سطح اسطَسُ ٍ استعاسُ 
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 گشاى تحت ًفَر گفتواى اسالم س٘اسٖ کٌص: 6ضکل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فضاّإ فشصت گفتواى اسالم س٘اسٖ: 7ضکل 

تذاٍم اعتشاضات 
ٍ ل٘ام ّإ هشدهٖ 

 دس هٌطمِ

تَاًوٌــذٕ الٌــا  
ــاى   ــاصٕ گفتو س

 اسالم س٘اسٖ

حضـــَس هـــ  ش 
جوَْسٕ اسالهٖ 
اٗــشاى دس بحــشاى 

ِ إ ا شگزاسٕ بـاالٕ   ّإ هٌطم
گشٍُ ّإ هماٍهت 
ــادالت  دس هعـــ

اهٌ٘تـٖ   -س٘اسٖ 
 خاٍسه٘اًِ

ضکست ساّبشدٕ 
غـــــــــش  ٍ 
کطَسّإ عشبـٖ  
ــالم  ــاسا اس هع
س٘اسٖ دس سـطح  

 هٌطمِ

ــشٍص ًاسضــاٗتٖ  ب
هذًٖ دس عشبستاى 

ٍ... 

تحت نفور  
گفتهان اػالم 
 ػیاػی

 خاسخی

سػانه های   
، مداصی
  ...و مٌثوعات
 ههشا  

  خشیان های
  مختهف
 اػالم گشا

 هایخنثؾ 
 هذ
  و اػت ثاسی

 اػتثذادی هذ

 داخهی

  اخوان
 الهؼههین

  خههوسی
 مقاومت خثهه ایشان اػالمی
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 س٘اسٖفضاّإ تْذٗذ گفتواى اسالم : 8ضکل 

 :سٍاٗت سٌاسَٗ -
دس  هاای اػاالمی    ، تا توخه ته مؼائل اختهاعی ماننذ قاذست خشیاان  دس سطح ل٘تاًٖ

اختهاعی کـوسهای خاوسمیانه؛ مؼائل اقتلاادی مانناذ تهثاود    معادالت ػیاػی ا امنیتی و  
؛ مؼاائل  1الهههای  ػٌح دسآمذ کـوسهای مختهف منٌقه تش اػااع آماسهاای مختهاف تاین    

صدایی دس سواتي ایشان تا کـوسهای عشتی و غشتی؛ و مؼائل امنیتی مانناذ   تنؾػیاػی ماننذ 
ؿشایي منٌقه ته ػهت تثثیت و افاضایؾ قاذست گفتهاان    ... تحوالت ػوسیه، عشا ، یهن و
تاه تحاوالت منٌقاه     تا توخه ته نگا  خههوسی اػاالمی  . اػالم ػیاػی پیؾ خواهذ سفت

اهذ ؿذ و تحاوالت تاه نفاع خههاوسی اػاالمی      ، این الگو تاصنهایی خو(تیذاسی اػالمی)
فوای امنیتی و تشدیاذ  ایدادؿاذ  دس خلاوف    . ایشان و خثهه مقاومت سقم خواهذ خوسد 

هشاػای و   هشاػای ؿایعه  پاشوط  اػاالم  . سود ای ایشان تا حذ صیادی اص تین مای  مؼههه هؼته
 .ؿود هشاػی تا ؿ ؼت مواخه می ایشان

توعیف خثهه 
 مقاومت

دخالاااات مخااااشب 
قذست های فشامنٌقاه    

 و منٌقه ای

تذاوم ػیاػت های 
خلهانه و تهاخهی 
 عشتؼتان دس منٌقه

تذاوم اػالم 
هشاػی، ایشان 
هشاػی و ؿیعه 

 هشاػی

ؿ ؼت ساهثشدهاای  
ایشان و خثهه مقاومت 
دس ػااوسیه، عااشا ،  

 ...یهن 

ناتوانی گفتهان اػالم 
ػیاػی دس اقنا  اف اس 

 عهومی منٌقه
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تاا   ػیاػای و اختهااعی دس خاوسمیاناه    های سهثشان خنثؾ، دس سطح الِٗ اجتواعٖ
ی ت یاه  هاای اػاالمی و مهّا     تیـتش تاش دیاذگا   مقاومت و عثوس اص ؿشایي تحشانی فعهی، 

هاای محاذود و داخهای     ًشح دس ،انذ انذ نهوتی که سا  انذاخته دسیافتهها  آن .خواهنذ کشد
ف و ًاشح نهواتی تاشای سویااسویی تاا حالات هاع       آن تاشای  ته ه اص  نیؼت،منحلش 
 ،هاا  خنثؾاین قذست . تشد اص آن سنح می  اػالمیکه امت  کننذ ای اػتفاد  می مانذگی عقة

هاا دس کـاوسهای    خناثؾ  ػایشمنوى ته موفقیت  ،ها و موفقیت آنالهؼههین  ماننذ اخوان
و سویااسویی تاا مـا الت    ی اػاتثذادی  هاا  ها تایذ دس سویاسویی تا نظاام  آن .دیگش اػت

تاشای   فقاي های عشتی   تش اػاع این ػناسیو، انقالب .متحذ و منؼدم عهل کننذ ،داخهی
و   عااضت و ؿاشافت امات اػااالمی   احیاای ته اه تاشای    ،نثااود اقتلاادی تیاان نیاصهاای   
تاه دػات ماشدم     تیگاناه های  گیشی اص دػت قذست قذست تلهیماػتقالل و تاصگشدانذن 

 وهؼاتنذ   اػاالمی  دؿهن امات  نان و متحذان عشتی و غشتی او ههچ اػشائیل .  اػتتود
 .تایذ دس خهت حفظ وحذت و آصادػاصی فهؼٌین تاؿذ تیانقالهش نو  فعالیت 

کننذ گفتهان اػالم ػیاػای سا   معتذل ػعی می  اػالمیهای   خشیان، دس الٗٔ گفتواًٖ
هاا   آن. کنناذ  تااصتعشیف حقاو  تـاش   و معانی مـتش  مشتثي تاا آصادی، دموکشاػای،    تا

تاا  ها  آمیض نیاصمنذ صمان تیـتش تشای تغییش صیشػاخت که مدهوعة تغییش مؼالهت انذ دسیافته
هاای ؿایعی و معتاذل ػانیِ اػاالم       خاوانؾ  .ی آن اػت تح یم خایگا  و تشنامه هذف

دس ایان   .وحاذت و ههثؼاتگی امیاذواس تاؿانذ     تشِ های گؼتشد  ته ًشح تواننذ ػیاػی می
گفاتن نذاسناذ، اماا ههاواس  خاود سا آماادة       های سقیة، حشف صیادی تشای  فوا، گفتهان
 .تیننذ آفشینی دس معادالت قذست می حووس و نقؾ

نیض تا توخه ته اػٌوسة وحذت اػاالمی، تاصگـات تاه     دس سطح اسطَسُ ٍ استعاسُ
هایی ماننذ  دهی ته اػتعاس  ، فوا تشای ؿ ل(ف)النثی و مذینه دوسان تاؿ و  تهذن اػالمی 

تیؾ اص هش صمان دیگاشی مهیاػات؛   ( انؾ ؿیعی ا یا ػنی خو)  تـ یل ح ومت اػالمی
هاای هاویتی و معشفتایِ     ػاصی دس این چهاسچوب، موخة تقویت تنیاان  تناتشاین فشهنگ

 .های اػالم ػیاػی خواهذ ؿذ گفتهان
 :اسصٗابٖ سٌاسَٗ -

تاوان ػاناسیوی مٌهاوِب حامیاان گفتهاان اػاالم ػیاػای         هشچنذ این ػناسیو سا می
ها و عاذم   گشان، فواهای فشكت و تهذیذ، پیـشان و تحهیل سفتاس کنؾ دانؼت، تا تدضیه

گیشی و وقو  این ػناسیو  سػذ دس ًی چنذ ػال آینذ ، ام ان ؿ ل ها، ته نظش می قٌعیت
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ها و ؿناخت فوااهای فشكات و    ػاصی توانذ دس تلهیم اما توخه ته آن می. محقق نثاؿذ
 .شخح مؤثش تاؿذتهذیذ دس آینذ  و ههچنین ػاختن ػناسیوهای م

 
 ثباتی در خاٍرهیاًه ٍ افَل گفتواى اسالم سیاسیتداٍم بی: سٌاریَی دٍم.4-5-0
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساختاس سٌاسَٗ:9ضکل 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گشاى اصلٖ خاسج اص کٌتشل کٌص: 71ضکل 
 

کنؾ گشان 
خاسج اص 
 کنتشل

 خاسخی

سػانه های  
مداصی، 
 ...مٌثوعات و

خههوسی  
اػالمی ایشان و  
متحذان  
 منٌقه ای آن

لذست ّإ  
ِ إ   فشاهٌطم

اهشٗکا، : اعن اص
سٍسِ٘، اسٍپا، 

 ... اسشائ٘ل ٍ

 داخهی

اػالم گشایان و 
 خثهه مقاومت

ػاصمان ها و 
نهاد و احضاب 

 مذنی

خوانؾ تهاس عشتی •
 اص تحوالت منٌقه

 سطح ل٘تاًٖ

هعف خثهه •
مقاومت و 

ؿ ؼت اػالم 
گشایان دس ػٌوح 
 داخهی و منٌقه 

سطح ساختاسٕ ٍ 
 اجتواعٖ

تشخؼته ػاصی •
اػالم ػیاػی تش 
اػاع تنیاد معشفتی 
 ػ والس و تنیادگشا

 سطح گفتواًٖ

تقویت الگوهای •
مهت آ  -دولت 

آصادی و لیثشالیؼم 
 ...و

 سطح اسطَسُ ٍ استعاسُ 
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 گشاى تحت ًفَر کٌص: 77ضکل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 فضاّإ تْذٗذ 71ضکل 

تذاوم اعتشاهاات و  
قیام های مشدمای دس  

 منٌقه

توانهناااذی اقناااا   
ػاصی گفتهان اػالم 

 ػیاػی

حوااااوس مااااؤثش  
خههوسی اػاالمی  
ایشان دس تحشان های 

 منٌقه ای

اثشگاازاسی تاااالی  
گشو  های مقاومت 
دس معادالت ػیاػی 

 امنیتی خاوسمیانه -

ؿ ؼات ساهثاشدی   
غشب و کـاوسهای  
عشتااای معااااسم  
اػااالم ػیاػاای دس 

 ػٌح منٌقه

تاااشوص ناسهاااایتی  
مااذنی دس عشتؼااتان 

 ...و

کٌص گشاى تحت 
 ًفَر

 خاسخی

هخالف٘ي  
جوَْسٕ 

اسالهٖ اٗشاى  
ٍ اخَاى 

الوسلو٘ي دس 
 هٌطمِ

گشٍُ ّإ 
هسلح  

ضذجشٗاى  
 هماٍهت

تشخی 
ح ومت های 
اقتذاسگشا دس 
 منٌقه

 داخهی

طشفذاساى 
ًظام ّإ 
 سابك هٌطمِ

ِ ّإ  سساً
دٍلتٖ، 
 ...استص ٍ

بشخٖ 
جشٗاى ّإ 
 ضذ اسالهٖ
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 فضاّإ فشصت: 79ضکل 
 :سٍاٗت سٌاسَٗ -

تاوان اص مهنذػای مع اوع ػاناسیوی قثهای یاا قاعاذة         تشای تشػیم این ػناسیو، می
 . اػتفاد  کشد 2ها ؿناخت اؿیاء اص سا  اهذاد آن

ؿاود   الهههی حاكل مای های تیندس ػوسیه و عشا ، توافقی میان قذست دس سطح ل٘تاًٖ،
ؿاود   تشخام نقن مای . دهذ ایشان ظشفیت اثشگزاسی خود سا اص دػت می و خههوسی اػالمی 

های خذیذی عهیاه ایاشان    تحشیم. ؿود و ایشان مدذداً ته تهذیذ امنیتی اول دس منٌقه تثذیل می
 .یاتذ ثثاتی و تحشان دس منٌقه تذاوم می ؿود و فوای تی و خثهة مقاومت اعهال می
تشخای اص پظوهـاگشان   : الؼیذ معتقاذ اػات   گونه که سهوان ههان دس الِٗ اجتواعٖ،
. ػیاػی نضدیک اػات   های اػالمی پایان عهش خنثؾ معتقذنذنظشان  دانـگاهی و كاحة

 توعیف خثهه مقاومت

ائاااتالف  ػااااصی تاااا  
قذست های منٌقاه ای و  

 فشامنٌقه ای

تااذاوم ػیاػاات هااای  
خلااهانه و تهاااخهی  

 عشتؼتان دس منٌقه

تذاوم اػاالم هشاػای،   
ایااشان هشاػاای و ؿاایعه 

 هشاػی

ؿ ؼاات ساهثشدهااای  
ایشان و خثهه مقاومات  
دس ػوسیه، عشا ، یهن 

..... 

ناتوانی گفتهاان اػاالم   
ػیاػی دس اقنا  اف ااس  

 عهومی منٌقه
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صد   های انقالتی تحاشان  داننذ که این حشکت تشخی دلیل ؿ ؼت اػالم ػیاػی سا این می
و  نناذ ک فعالیات مای  گشایاناه   هاای غاشب   و تا محوسیت مثاسص  تا اسصؽ و فعالیت هؼتنذ

تشخی نیض معتقذنذ ته دلیل این ه اخاشای  . ذنده تخـی اسائه نهی اًهینان الگوی خایگضینِ
صماانی   ،دس هش حال ...ؿونذ هایـان اػت تا ؿ ؼت مواخه می ؿشیعت دس اولویت تشنامه

تاا  . ها ػخن گفت که مقلود اص آن مـخق تاؿاذ  توان اص کامیاتی یا ؿ ؼت خنثؾ می
هاای احیاایی    ته ه خنثؾ ،های اػالمی، ػیاػی محن نیؼتنذ توخه ته این ه این خنثؾ

توانذ معیاس کامیااتی آناان    دػت یافتن ته قذست یا مـاسکت دس آن، نهی ،انذ تا سنگ دینی
تاشای  . گاشدد  هاا تااصمی   ؿ ؼت ػیاػی، ته دسیافتن مقلود خنثؾکامیاتی یا . قشاس گیشد

عنوان  های دموکشاػی ته اعتقادی ته اسصؽ کاوؽ دس نیات فعالیت ػیاػی، اص اعتقاد یا تی
هاا   ؿود و فقي مـاسکت دس انتخاتات تشای فهم تاذاوم خناثؾ   مال  اسصیاتی اػتفاد  می

 (.37: 1385الؼیذ، ) ناکافی اػت
های معشفتی ػ والس ؿاناخته   ، گفتهان اػالم ػیاػی تش اػاع تنیاندس الٗٔ گفتواًٖ

این گفتهان كشفاً نقـی واکنـی عهیه غشب و مظاهش ػ والسلیؼم و . ؿود و تشخؼته می
هاای عشتای نذاؿاته و نقاؾ آن      کننذ  دس انقاالب  این گفتهان نقـی تعیین. مذسنیته داسد

. کناذ  پزیشی آن نیض افضایؾ پیاذا مای   هته ههین دلیل، ام ان هشت. نهایی ؿذ  اػت تضسگ
هاای حااکم دس تشخای     ع نظاام أسنیاض كاشفاً    ته تعذ دس خاوسمیانه 2011تحوالت ػال 

هاای سقیاة،    گفتهاان  تاه دلیال هظماون تاودن      ؛ حال آن اه سا اص تین تشد  اػت کـوسها
ویااظ   تااه   اػاات؛دػاات تااه قااوت خااود تاااقی مانااذ پااایین صیشػاااخت نظااام و افااشاد 

سقثاا و   و ههچناان نخوسد  مانذ   دػتای نظامی، امنیتی، اقتلادی و قوایی ه صیشػاخت
اتضاسهای قذست و اعهال فـااس سا  گشا و گفتهان اػالم ػیاػی،  های اػالم دؿهنان خشیان

ای سا که ته هشسؿان تاؿاذ تاه ؿ ؼات     تواننذ هشگونه تغییش سیـه دس اختیاس داسنذ و می
ههاواس   تاالؽ  گاشا   هاای اقتاذاسگشا و مهای    گفتهاان  تا تاصػاصی ها  این قذست. ت ـاننذ

و خاود سا نااخی معشفای     ذنانقالتی سا اص تین تثش های های تغییش و خشیان خنثؾکننذ  می
 ها ته مذد فواای مهتهاة،   گفتهان این  (.وقو  پیوػت ماننذ کودتایی که دس ملش ته) کننذ 

ای  های خاسخی و خنداال سػاانه   کهک گشفتن اص قذست و ػامانی اقتلادی هناامنی و نات
 . کننذ توانؼتنذ خود سا تاصتولیذ 

هاای ماذسن، آصادی،    هایی ماننذ دولت ا مهات   اػٌوس  دس سطح اسطَسُ ٍ استعاسُ،
گشایای، لاضوم داؿاتن     هایی ههانناذ مهای   توػعه و سفا ، ههچنان موخة تقویت اػتعاس 

و   تناتشاین ام ان تاصتولیذ هویت اػاالمی . ؿود س میقذستهنذ و دولت مقتذ  نیشوی نظامی
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ای و  فواای اػاٌوس    .ؿاود  های دیگش هعیف می گفتهان گفتهان اػالم ػیاػی دس تشاتش 
گشایای   عناوان مظهاش خـاونت، تشوسیؼام و افاشاى      اػتعاسی گفتهان اػالم ػیاػای تاه  

گشی، هاای هذاؿاغال   دس ایان كاوست، هایچ تفااوتی میاان خناثؾ      . ؿونذ تاصػاصی می
ؿود و هش نو  اػتعاسة خهاد و ؿهادت، ته تشوس  تشقشاس نهی... مقاومت، داعؾ، القاعذ  و

ماناذگی و   عامال عقاة   و هویات اػاالمی،    فشهناگ  . ؿود و انتحاس تعثیش و تاصنهایی می
های گفتهان اػالم ػیاػی، هضیناه   ؿود و اػتعاس  ته اػٌوس  های منٌقه معشفی می تحشان

 .ذ داؿتصیادی دس پی خواه
 :اسصٗابٖ سٌاسَٗ -

اما تا توخه ته اههیت و ام اان  . این ػناسیو، ػناسیوی نامٌهوب گفتهان اػالم ػیاػی اػت
تواناذ ی ای اص ػاناسیوهای مٌاشح      افضایؾ تعاسم و نضا  گفتهانی، این ػاناسیو ههچناان مای   
 .دسخلوف آینذة گفتهان اػالم ػیاػی دس منٌقه تهقی ؿود

 
گفتواًی ٍ تهدید خَاًش شیعی ـ ایراًی گفتوـاى    افزایش ًزاع درٍى: سٌاریَی سَم.  0

 اسالم سیاسی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساختاس سٌاسَٗ: 74ضکل 
 

 

 

عذم وخود دس  •
منٌقی فشاگیش اص 
تحوالت خاوسمیانه 
 و انقالب های عشتی

تذاوم تحشان و تنؾ •
 دس خاوسمیانه

 سطح ل٘تاًٖ 

فشوپاؿی •
ػاختاسهای 

ػیاػی  -امنیتی
خاوسمیانه و 
افضایؾ تحشان 
های اقتلادی و 

 اختهاعی

سطح ساختاسٕ ٍ 
 اجتواعٖ

تثذیل تهام •
خوانؾ های 
گفتهان اػالم 

ػیاػی ته دیگشی 
و دؿهن دس 

خاوسمیانه و عذم 
ام ان  تاصنهایی 
گفتهان اػالم 

 ػیاػی
 سطح گفتواًٖ

عذم ام ان •
تاصنهایی 

اػٌوس  ها و 
اػتعاس  های 
اػالم ػیاػی 
 دس خاوسمیانه

سطح اسطَسُ ٍ 
 استعاسُ 
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 گشاى اصلٖ خاسج اص کٌتشل کٌص: 75ضکل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گشاى تحت ًفَر کٌص: 76ضکل 

 

کنؾ گشان خاسج 
 اص کنتشل

 خاسخی

تذاوم تحشان 
 های منٌقه ای

قذست های 
منٌقه ای و فشا 
 منٌقه ای

سػانه های  
مداصی و 
 ...ماهواس  ها و

 داخهی

خشیان های 
مـاسکت کننذ  دس 
انقالب های عشتی 

معاسهین  و 
 داخهی

داعؾ و ههه 
خشیان های 
 افشاًی اػالم گشا

کنؾ گشان 
 تحت نفور

 خاسخی

سػانه های  
ههؼو و 
تخـی اص 

اف اس عهومی 
 منٌقه

مخالفان 
غشب و 
امشی ا دس 
 منٌقه

خثهه 
مقاومت 
 اػالمی

 داخهی

خشیان های 
 اػالم گشا

سػانه های  
دولتی، 
نیشوهای 
نظامی و 
 ...امنیتی و

خشیان های 
اػت ثاس ػتیض 
 و اػتثذادػتیض
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 فضاّإ تْذٗذ گفتواى: 77ضکل
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فضاّإ فشصت: 78ضکل 

ضکست ساّبشدّإ  
 عشبستاى دس هٌطمِ

اضتباّات ساّبشدٕ  
اهشٗکا ٍ اسشائ٘ل دس  

 هٌطمِ

تذاٍم اعتشضات هذًٖ دس 
هٌطمِ بِ خصَظ دس 

 ...بحشٗي، هصش ٍ

تذاٍم فطاس اص سَٕ 
ساصهاى ّإ حمَق بطشٕ 

 ....بِ دٍلت ّإ عشبٖ ٍ

ضکست هعاسض٘ي دس 
 سَسِٗ

 تمَٗت جبِْ هماٍهت

تبذٗل جوَْسٕ اسالهٖ  
 اٗشاى بِ هطکل دس هٌطمِ

ا شگزاسٕ باالٕ 
گشٍُ ّإ افشاطٖ دس  

 هٌطمِ

ضکست ساّبشدّإ  
اٗشاى ٍ هتحذٌٗص دس 
هٌطمِ ٍ تضع٘ف جبِْ  

 هماٍهت اسالهٖ

تذاٍم اعتشاا ّا بِ  
ًاکاسهذٕ اسالم  

 س٘اسٖ

دخالت ّإ هخش  لذست 
ِ إ ٍ اسشائ٘ل  ّإ فشاهٌطم

بشٍص ًاسضاٗتٖ هذًٖ دس  
 ....اٗشاى، عشاق ٍ
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  های میان خشیاندس گفتهانی  ناصعات دسونمگیشی اص  غشب تا تهش ، ّإ ل٘تاًٖ دس سطح
اػاشائیل   و ی افشاًی و ت فیشی خذی نیؼتها مختهف اػالم ػیاػی، دس حزف گشو 

و ًاایفی دس منٌقاه تاذاوم      قاومی  ،ای ناضا  فشقاه  . ذنکن هم ته این امش کهک می ها و عشب
گفتهاان   های اكاهیِ  ها و وقته نـانه. سود ایشان تحهیل میههوسی اػالمی قذست خ. یاتذ می

 .ؿاود  ماننذ مثاسص  تا اؿغالگشی اػشائیل و اػت ثاسػتیضی عهالً هاعیف مای   ،اػالم ػیاػی
ایاشان   ؿود و خههوسی اػالمی  دس ػوسیه و عشا  توافقی میان سوػیه و آمشی ا حاكل می

دولات آمشی اا مداذداً تاه تهاناة مثااسص  تاا        . دهاذ  د سا اص دػت مای ظشفیت اثشگزاسی خو
ائتالف و هه ااسی آمشی اا تاا    . کنذگشایی و تشوسیؼم، دس اموس خاوسمیانه مذاخهه می افشاى

. ؿاود  ػاوسیه اص كاف مقاومات خاذا مای     . ؿاود  اؽ دس منٌقه تقویت می متحذان قذیهی
تشخاام تاه   . دهاذ  اندام می  هیات نظامیهای مختهف عهیه خثهه مقاومت عه اػشائیل ته تهانه

ؿود و ایاشان مداذداً تاه تهذیاذ امنیتای اول دس منٌقاه تثاذیل         های مختهف نقن می تهانه
ثثااتی   ؿود و فوای تای  های خذیذی عهیه ایشان و خثهه مقاومت اعهال می تحشیم. ؿود می

 .کنذ و تحشان دس منٌقه تذاوم پیذا می
هاای   موخاة تواعیف دولات    2011ی عشتای اص ػاال   ها انقالب دس الٗٔ اجتواعٖ،

و افاشاد   ؿذ دینی، فشهنگی و اختهاعی های  دس حوص  ف احؼاع امنیتیوعتمشکضی و 
های مختهاف   کننذ و ته تحشان گیشی می مختهف دس قثال ی ذیگش خثههو مزاهة ًوایف 
ت ػیاػای  های ًشفذاس اػالم ػیاػی، اص معاادال  الهؼههین و خشیان اخوان .صننذ دامن می

ها دس تاصگشدانذن ثثاات   نقؾ استؾ. ؿونذ و حاکهیتی دس کل کـوسهای منٌقه حزف می
مثاتاه   تاه  هاای اػاالمی    خشیاان . ؿاود  و امنیت دس کـوسهای عشتی دوتاس  تشخؼاته مای  

اختالفاات  . ؿونذ های متحدش و افشاًی، مؼثّة اكهیِ مـ الت منٌقه ؿناخته می خشیان
ای و مزهثی ؿذت پیذا  های فشقه دسگیشی. ؿود تیـتش می می های اػال دسونی میان خشیان

قاذست خثهاة مقاومات    . سوناذ  ػوسیه، عشا  و یهن ته ػهت تدضیه پایؾ مای  . کنذ می
 . ...کنذ و کاهؾ پیذا می

الهؼاههین   ای کوتا ، پغ اص ػاقوى اخاوان   ًی دوس دس ػو،  اصیک دس الٗٔ گفتواًٖ،
ملش و کناس گزاؿتن قذست اص ػوی النهوه دس تونغ، خوانؾ معتاذل گفتهاان اػاالم    

و  افاول کاشد   اص نظش قذست و تأثیشگزاسی هظمونیک دس ػاختاس قاذست  ( ػنی)ػیاػی 
دنثاال   تاه  اص ػاوی دیگاش،  . ام ان تاصػااصی ػیاػای و حتای اختهااعی خاود سا ناذاسد      

ت فیاشی   ا  ػاهفی ) شاًی گفتهان اػالم ػیاػیگیشی اخها  خهانی عهیه خوانؾ اف ؿ ل
و امنیتای خاود سا اص     این خوانؾ قذست نظاامی ...( تا الگوهایی نظیش داعؾ و القاعذ  و
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و تهذیاذ امنیتایِ آن تاشای     یااتی مداذد سا ناذاسد    توان نظام مذت، دس کوتا  دػت داد  و
و دس ًای چناذ   دس این وهع . ؿود غشب، کـوسهای عشتی و حتی ایشان و تشکیه کم می

 تااوان و ظشفیاات هظمونیااک ... ای، ؿااش  آػاایایی و هااای تشکیااه خااوانؾػااال آینااذ ، 
تنهاا خاوانؾ    تأثیشگزاسی تش معادالت ػیاػی ا امنیتای خاوسمیاناه سا نذاسناذ؛ تنااتشاین     

تا توخه تاه   ،دس این كوست. ایشانی اػت ا  ؿیعیخوانؾ ، اػالم ػیاػی گفتهانی مٌشح
اػالم ػیاػی و عذم تف یک كحیح مثانی معشفتی و هویتی ص تشداؿت غشتی و ػ والس ا

مانناذ داعاؾ و   ( گفتهاانی  دسون)ود سقثا و دؿهنان قذستهنذ هظمونیاک  ثو ههچنین ن آن
هاذف   ، گفتهان اػالم ػیاػی ایشانی،های دیگش ها و قذست گفتهان تشای  الهؼههین اخوان
 «دیگاشی »عناوان   تهن ػعودی آمشی ا، اػشائیل و کـوسهای عشتی، اصخههه عشتؼتاتعذی 

لوطیک دؿاهنان اػاالم ػیاػای دس منٌقاه نیاض      ئوتود  که اص پـاتیثانی لدؼاتیک و ایاذ   
، دؿاهن مـاتش  غاشب و عاشب    دس مقاام   خههوسی اػالمی تناتشاین .هؼتنذتشخوسداس 

 .کنذ سا دس منٌقه تدشته می اوها  دؿواسیؿود و  میتثذیل ته موهوعی امنیتی  دوتاس 

هاایی نظیاش خهااد و ؿاهادت،      ماذت اػاٌوس    نیض دس کوتا  اسطَسُ ٍ استعاسُدس سطح 
دلیل فوای ػنگین توأم تاا تهذیاذ موخاود دس خاوسمیاناه، ام اان تاصنهااییِ        ته... مهذویت و
 سو، سا ناذاسد و اصایان  ... و مثاسص  تاا اؿاغالگشی و    هایی نظیش تـ یل ح ومت اػالمی اػتعاس 

ان اػالم ػیاػی، فشكت ایداد تلوس آسمانی خذیذ یاا تاصتولیاذ   خوانؾ ؿیعی ا ایشانیِ گفته 
گیاشد؛ ؿاشایي تحشانای پیاذا      تناتشاین اص فوای اػتعاسی خود فاكهه می. تلوس فعهی سا نذاسد

های ایان گفتهاان    ها دس ػٌح خوامع خاوسمیانه نؼثت ته توانایی انذ ، تشدیذ کنذ؛ و انذ  می
 . آیذ های تذیل فشاهم می ن گفتهان و اسائة اػٌوس ؿود و ؿشایي تشای سقثای ای آؿ اس می

 اسصٗابٖ سٌاسَٗ -
تواناذ دس   هشچنذ این ػناسیو ػناسیوی ماشخح گفتهاان اػاالم ػیاػای نیؼات، مای      

عناوان ػاناسیوی مه ان یاا      الثته دس نظش گشفتن این ػناسیو تاه . مذت محتهل تاؿذ کوتا 
ػیاػی دس خاوسمیانه نیؼت؛ صیشا اوها  معنای افول گفتهان اػالم  ته وخه هیچ محتهل، ته

اختهاعی و محیٌی، حاکی اص توانهنذی گفتهان اػالم ػیاػی دس تاصتولیذ قاذست ػیاػای   
. ماذت خاوسمیاناه اػات    پزیشی موقت آن دس آینذة کوتاا   و اختهاعیِ این گفتهان و آػیة

نیاض تاوان اسائاه    های سقیاة   الثته تا توخه ته تذاوم تحشان و خـونت دس خاوسمیانه، گفتهان
ػااصی و   حل مناػة سا نخواهنذ داؿت و پغ اص مذتی، قذست و توانایی اخها  مذل و سا 

یاتی گفتهان اػاالم ػیاػای    ػاصی خود سا اص دػت خواهنذ داد و ؿشایي تشای قذست اقنا 
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و خوانؾ ایشانی این گفتهان دس خاوسمیانه، دوتااس  فاشاهم خواهاذ ؿاذ؛ تاه ؿاشًی کاه        
 .ها و تهذیذها سا خوب ؿناػایی کنذ و اص آن تهش  تثشد شكتها، ف موقعیت

 
  گیری نتیجه.6

گشا و فعالیتی ریل گفتهان اػالم ػیاػی دس خاوسمیاناه،   توعیف هشنو  خشیان اػالم
ایاشان داؿاته    هایی دال تش تأمین منافع خههاوسی اػاالمی    مذت نـانه حتی اگش دس کوتا 

و خشیاان مقاومات   ایاشان   خههاوسی اػاالمی  مذت و دساصمذت ته ػاود   تاؿذ، دس میان
هاای هاویتی و معشفتای     ایاشان، تاش ػاتون    دس   نخواهذ تود؛ صیشا ػقف ح ومت اػالمی

هاا و   تناتشاین، آػیة دیاذن هشیاک اص ایان ػاتون    . گفتهان اػالم ػیاػی تنا ؿذ  اػت
خواهاذ    ها، موخة ویشانی اػاع ح ومات اػاالمی   توخهی ته مشمّت و تاصػاصی آن تی
هاای معشفتای و هاویتی تشخاای نخواهاذ گزاؿات، ته اه         این ویشانی كشفاً آػیة. ؿذ

های مادی، طئوپهیتی ی و ػاختاسی ته ایشان و ػایش کـوسهای منٌقه واسد خواهاذ   آػیة
کشد و نقـه و خغشافیای ػیاػی، اقتلادی و امنیتی منٌقاه سا تاه هاشس ماشدم آن تغییاش      

هاای خااسخی دس منٌقاه، تاذاوم اؿاغالگشی سطیام        گش قذست حووس ویشان. خواهذ داد
هاای تولیاذ    یانة عشتؼتان ػعودی و گؼتشؽ کانونگشا اػشائیل دس کناس اقذامات ػشکوب

. گشایان دس خاوسمیانه تااقی نخواهاذ گزاؿات   تف ش افشاًی، هویت و ماهیتی تشای اػالم
ای تهتش اص وهع کنونی ػوسیه، عشا ، یهن و لیثای دس انتظااس کال     دس این كوست، آینذ 
ػیاػی، حازف مفاكال    تناتشاین تاصػاصی و تاصخوانیِ گفتهان اػالم. منٌقه نخواهذ تود

، عاذم  ...(اعام اص ؿایعی یاا ػانی؛ ایشانای یاا عاشب؛ و       )ای  ای و ًایفه کننذة فشقه مویق
كاوست تااکتی ی و مقٌعای، و اػاتهشاس      اًهینان ته سقثا و دؿهنان این گفتهان، حتی ته

گااشا ماننااذ  هااای اكاایل اػااالم و ههااة خنااثؾ  حهایاات اص خشیااان مقاوماات اػااالمی
ماذت موخاة افاضایؾ تانؾ میاان       کناس کنتشل عوامهی که دس کوتا الهؼههین، دس  اخوان
توانذ دػتوس  ؿونذ، می های اثشگزاس دس خاوسمیانه می گشا تا دیگش خشیان های اػالم خشیان

« خودی»اص ػوی دیگش، افضایؾ گؼتش  دامنه . ایشان قشاس گیشد کاس نظام خههوسی اػالمی
. کناذ  الهههی کهک مای  ای و تین اخهی، منٌقهته تاصتولیذ گفتهان اػالم ػیاػی دس ػٌح د

هایی که ػثة اخاالل دس   ها و وقته کنذ که عناكش، نـانه این امش ته ؿشًی تحقق پیذا می
تُعاذی و متلاهة دس تـا یل ػااصة گفتهاان       های تک تنذی نظم گفتهانی یا ایداد مفلل

هاا و   دیاذگا   آفشینای پیاذا ن نناذ و تاه تهاام      ؿونذ، فوایی تشای نقؾ اػالم ػیاػی می
آفشینی داد  ؿود  های متأثش اص اػٌوس  و اػتعاسة گفتهان اػالم ػیاػی مدال نقؾ نگشؽ



 777   (1898 تا سال 1877از سال) آينده گفتمان اسالم سياسي در خاورميانه

 

تا دسمدهو ، ام ان تولیذ یک تاصنهود یاا ؿاناخت خهعای، ریال دالّ مشکاضیِ گفتهاان       
 .اػالم ػیاػی فشاهم آیذ
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