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 چکيده
 -( اختالفوات مورز   1تووان هوه    ها می ترین آن ها در جنوب غرب آسیا دالیل مختلفی دارد که از مهمناامنی منازعات و

 .اشوار  نووود  ، هوا  هیاانوه  ( دخالت قودرت 5؛ ( نفت 4؛ ( تعارضات ایدئولوژیک3؛ مذهبی -( اختالفات قومی2سرزمینی؛

گورا  موذهبی هوود       افورا  هوا  جنبشگیر  و شکل هووار  مساعد ظهور، جغرافیایی جنوب غرب آسیا -ساختارِ سیاسی

در  هوا  یثبوات  یهگرا  مذهبی منشأ هرخی از ها  افرا ی هیانار این تجرهه است که جنبشخوه ههوضعیت امروز منطقه  .است

اً ها  امنیتی در سطوح مختلف ملی و فراملوی هورا  کول منطقوه و هع و     ظرفیت ساماندهی هحران، منطقه هود  و هنا هه مورد

  مودیریت   هوا  رسواخت یزافوزار و   ها هه چالش کشیدنِ نور  ، گرا  مذهبی  افرا ها جنبش .هاشند یمفراتر از آن را نیز دارا 

ی و تو یضد امناقدامات  . ..انسجا  و یکپارچای ملی و، مشارکت سیاسی، از قبیل مشروعیت سیاسی، ها تیحاکوامنیت ملیِ 

در این پژوهش کوه   .کنند ا  پیایر  می   و فرامنطقها منطقهع هازیاران خارجی اعم از ها  متنوهراندازانه خود را ها حوایت

هوا  حاصول از    وتحلیول داد   ها استفاد  از نظر خبرگوان و تجزیوه  ، شد  انجا تحلیلی هه استناد سندکاو   -هه روش توصیفی

گرایوی موذهبی در جنووب غورب     اشی از افرا   امنیت داخلی نها هحرانافزار  مؤثر در مدیریت  ها  نر  مؤلفه، پرسشنامه

  موذکور  هوا  هحوران در مودیریت   هوا  مؤلفوه مشوخ  و میوزان اثرهخشوی هرکودا  از     ، متن هه شرح، در هشت مؤلفه، آسیا

ی هوا  افتایو  توسوعه هیشوترین و مؤلفوه   ، درصود  41/15مؤلفه مشروعیت سیاسی ها  .صورت درصد مشخ  گردید  است هه

   .کنند   مورد هحث ایفا میها هحرانی را در مدیریت کوترین اثرهخش درصد 55/11

 

 مشارکت سیاسی، انسجا  و یکپارچای، امنیت ملی، گرایی مذهبیافرا ، مشروعیت سیاسی ها: کليدواژه
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 مقدمه

هوا  آسویا و آفریقوا را شوامل     منطقه جنوب غرب آسیا منطقه جغرافیایی وسیعی از قار 

البتوه   .فیایی و سیاسوی آن نظورات مختلفوی وجوود دارد    شود که در راهطه ها حدود جغرا می

مشوکلی هورا  هحوث در موورد     ، اختالف نظرها در راهطه ها تعیینِ حدود جغرافیایی منطقوه 

از مشوکالت  ، اغلو  کشوورها  منطقوه جنووب غورب آسویا       .کند ینوشد  ایجاد  مشخ 

، ا فرقوه ، قوومی زا   کراسی و وجود اختالفات خشوونت ودم، متعدد  از قبیلِ فقدان آزاد 

رقاهوت میوان شویعیان و     .هرنود  یمو رنج  ...ها  هیااناان ودخالت، سرزمینی، مذهبی، نژاد 

 .. .و مسولوانان و صهیونیسوم  ، اعوراب و غیور اعوراب   ، هوا اکراد و تور  ، مسلوانان، هاسنی

، هوا در ایون منطقوه دارا  ریشوه فرهناوی     هسیار  از درگیر  .ازجوله این اختالفات است

نوونه هارز آن اختالفات هین  .شوند ینو وفصل حلی راحت ههدرنتیجه ، و هویتی است مذهبی

   آن تواکنون ققریو  هوه   ریو گ شکلاعراب و مسلوانان ها رژیم صهیونیستی است که از هدو 

هوا  ، مناقشات هین مسلوانان قشیعه و سنی( ها ماهیوت موذهبی و ایودئولوژیکی   ، هشت دهه(

  .(11: 1331قخسرو ، .ر  در مرکز توجه هود  و استورار داردهووا  ینشمیزانی از فراز و 

جنوب غرب آسیا محل تداخل منافع هازیاران خارجی هود  و ایون توداخل هوا سواخت     

در منطقه جنوب غورب آسویا تهدیودات     .قدرت در درون کشورها  منطقه رهط وثیقی دارد

نازعات منطقوه را سواماندهی   ها و مشد  و هحران افزا هم  داخلی ها  ریپذ  یآسخارجی ها 

تحووالت جدیود در کشوورها      .کنود  یما  تشدید ها  فرامنطقهو در راستا  منافع قدرت

تواننود ثوروت هدهنود و اتاعوت      دیاور نووی  ،   رقم خورد  که کشوورها ا گونه هه انهیخاورم

رآمد  هناهراین ناکا؛   ها کارآمد  پیوند خورد  استرینظ یهتور  ها هه مشروعیت آن .هخرند

ها  سیاسی هه زوال مشروعیت سیاسی حاکویت و مع الت امنیتی عدیود  پوا از آن   نظا 

  .(253-251: 1335، قمنسفیلد .شود منجر می

، در جنوب غرب آسویا و سوایر منوات    ، یدوقطبدر زمان حاکویت نظا  ، در نااهی کلی

ود  هر شهروندان   آسا گونه ههها تحت حوایت یکی از قط ، ها  ضعیف هسیار  از دولت

تحت تأثیر تحوالت مختلفی کوه هوه وقووع    ، در زمان کنونی .کردند یمخود اعوال حاکویت 
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هلکوه هوا هوروز    ، الوللی ندارنود  جایاا  مناسبی در سطح هین تنها نهها  این قبیل دولت، پیوسته

هوبستای و یکپوارچای درونوی   ، مرزها  ملی خود در داخلاجتواعی  گسترد ها   شکاف

را نیز تا حدود  از دست داد  و ادار  اموور کشوور و مودیریت امنیوت ملوی را هورا        خود 

  .(32: 1333، قمارتین ا  مواجه کرد  استحکا  ها مشکالت عدید 

، هوا  دولوت ، در جنوب غورب آسویا  ، ها فروپاشی نظا  دوقطبی و تحوالت امنیتیِ پا از آن

ها ها مع والتی هیشوتر و    تر و اقتدار دولتمرزها نفوذپذیر، ها محدودتر حاکویت، پذیرتر آسی 

دولوت از شوکل سورزمینی و محودود هوه یوک       ، در این وضعیت .شد  استرو روهه جدیدتر

دیاور تواهع   ، موقعیت ژئوپلیتیکی خاص و ثاهت خارج شود  و هسویار  از الاوهوا  رفتوار     

عنووان   هوه الزاماً مورد   ، در چنین اوضاعی .وضعیت سرزمینی مشخ  هه لحاظ فیزیکی نیست

تاهع نوعی هویت مشخ  دولتی نیستند و ضون تکثور  ، دولت دهند  لیتشکعنصر  نیتر یاصل

مواجوه شودن   ، شد  پیامد تبیعی شرایط ایجاد .هویتی منسجم و کالن ندارند، ها و تنوع هویت

کواهش وفوادار     درنهایوت ها  سیاسی ها میزانی از هحران هویت و هحران مشروعیت و نظا 

  هوویتی مشواهه در ورا  مرزهوا و    هوا  مؤلفوه ه حکومت ملی و انتقال وفادار  هه شهروندان ه

هوا هوه    هر حاکویت دولوت ، ها  تحوالت سد  اخیر از دیار جلو ، نهادها  فوق ملی و جهانی

هوا      کوه گورایش  ا گونه هه، میان شهروندان و دولت تغییر کرد  راهطه، رو ازاین .آید شوار می

هوا   ها افزایش تعلقات قومی و مذهبی و پیونود آن  .شد  است   ت عیف ناسیونالیستی تا حدود

ها  هویتی هوا شودت   در منازعات و چالش، ها دولت، خود در ورا  مرزها  ملی هونوعانها 

تیوف   .انود  شود  ها درگیور   هیشتر  ها دو مؤلفه اصلی قومی و مذهبی و مطالبات حداکثر  آن

، تووان هرشوورد   غل  کشورها  جنوب غرب آسیا می  مشتر  را هرا  اها یژگیومتنوعی از 

ها هدین شرح اشوار    در اینجا صرفاً هه هرخی از آن، جلوگیر  از مطول شدن مقاله منظور ههاما 

، هویوت ، مشوروعیت ق  ا توسوعه   هوا  هحرانشود: درگیر هودن اغل  کشورها ها تنوعی از  می

، نامتعوارف قودرت   انتقوال ،   مختلفها عرصههحران ناکارآمد  در ، (نفوذتوزیع و ، مشارکت

واهسوتای خوارجی   ،   در مناسبات و محاسبات قودرت ا هیحاشجایاا  ، خشونت سیاسی زیاد

  .(511-512: 1331قایوب، ...در اهعاد مختلف و
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نخسوت اینکوه در ایون     .در ادامه این هحث الز  است که هه دو واقعیت توجه داد  شود

هه خوارج  ، ه مشکالت موجود در منطقه جنوب غرب آسیاهو، مقاله هنا نیست که ها فرافکنی

البته دشونان در این منطقه هوووار  هخشوی   ق .شوداز منطقه و هه دشون خارجی نسبت داد  

هعود از ارتحوال رسوول    ، اما واقعیت این است که جهان اسوال  ؛ از مشکالت هود  و هستند(

و در  هورد  یمو ی رنوج  چنددستااق و در گذر زمان هووار  از میزانی از تفرقه و افتر ص(قاکر 

 الز  هورا   هوا  ظرفیوت در چنین شرایطی ، ها  اسالمیصورت غفلت علوا و سران کشور

هوا   گر  و هه چالش کشیدن منافع و امنیت جهان اسال  حتی هدون تحریک قدرتافراتی

یود  این واقعیت را علوا و سران جهان اسوال  ها  .در درون جهان اسال  وجود دارد، خارجی

هپوذیریم کوه   ، واقعیت دیاور ایون اسوت کوه     .هپذیرند و هرا  مدیریت آن تدهیر  هیندیشند

، هرا  منزو  کردن اصلِ اسال  و خارج کردن آن از گردونه مدیریت موف  اجتواع، دشونان

 از ترق مختلف ازجوله  

سواز  و  فرقوه سواز  و  و حتی جریوان  افکنانه تفرقهگرایی و ها  افرا تحریک ظرفیت

  ا هوشوندانه  اجرایی دقی  و ها هرنامهراهبردها و ، ها در راستا  منافع خود حوایت از آن

هرخوورد  »ها  سیاسی تحت عنوان عنوان نوونه هه دو مورد از نظریه را در منطقه دارند که هه

کوه   2هرنوارد لووئیا  «   مسولوان هوا  دولتنظریه تجزیه و ت عیف »و  1هانتیناتون« هاتودن

در ایون مقالوه تورکوز     .توان اشار  نوود می، در دستور کارِ غرب است، راهبرد کالنعنوان  هه

هنواهراین هوه نقوش    ؛   داخلی در تولید هحوران اسوت  ها تیظرفتور مشخ  هر  نویسند  هه

  .نخواهد شدپرداخته ، در حد اشار  هم  آننیروها  خارجی جز در موارد ضرور  و 

عی که کشورها  جنوب غرب آسیا ها هوم دارنود،   اجتوا، ها  فرهنایهه لحاظ مشاههت

در این مقاله دغدغه و نارانوی  ، کند یمها هه سایر کشورها  منطقه نیز سرایت    آنها یناامن

 .  مذهبی هه جوهور  اسالمی ایران اسوت ها ییگرا افرا   ناشی از ها یناامنمحق  سرایت 

که جوهور   ردیگ یمموضوع شکل از تقاتع چند ، عنوان دغدغه محق  مسئله این تحقی  هه

                                                           
1. Samue P. Hantington 

2. Bernard Lewis 
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نخست اینکه منطقه جنوب غورب آسویا    .هاشد توجه یهتواند نسبت هه آن  اسالمی ایران نوی

هر ایون  ، عنوان جزئی از محیط امنیتی جوهور  اسالمی ایران مطرح هود  و هست هووار  هه

ل رویوش و  که هووار  محو  در این منطقه ها یناامناساس هررسی تحوالت امنیتی و مدیریت 

ازجوله موضوعات مهوی هوه شووار   ، ها  کشور استپیدایشِ هخشی از تهدیدات و فرصت

که هه انحاء مختلف منافع و امنیت ملی جوهور  اسوالمی ایوران را تحوت توأثیر قورار       رود یم

هرا  امنیت جوهور  اسوالمی  ، داند یمخود  دگرِرشد تفکرِ تکفیر  که شیعه را ، دو  .دهد یم

پیوند خوردن امنیت منطقه جنوب غرب آسویا هوه   ، سو  .ار تهدیدزا و خطرنا  استایران هسی

ها را هه گسوترش نفووذ    و آن شد  هزرگ  ها قدرتالولل موج  افزایش حساسیت  امنیت هین

از ایون   .(35: 1333جعفور  ولودانی،  قکنود   یمخود و حتی افزایش ح ور نظامی در منطقه تحریک 

هوا  تهدیدسواز و    والت امنیتوی منطقوه و شوناخت ظرفیوت    منظر هدیهی است که رصد تح

مانع از ، کند یممنافع ملی کوک  نیتأمضون اینکه هه مدیریت امنیت ملی کشور و ، زاهحران

لوذا رصود و پورداختن هوه      .ا خواهد شود  .ا .گیر  و تحویل خسارت عود  هه نظا  جغافل

امور  مهوم و ضورور  تلقوی      ،هوا  موذهبی  گرایوی   ناشوی از افورا   ها یناامنتحوالت و 

  ناشوی از  هوا  ینواامن هسوتر  ، هدف اصلی این مقاله پاسخ هه این دو سوؤال اسوت   .گردد یم

افزار  مؤثر هور مودیریت       نر ها مؤلفهگرایی مذهبی در جنوب غرب آسیا کدامند؟ و افرا 

 د؟گرایی مذهبی در جنوب غرب آسیا هه ترتی  اهویت کدامن  ناشی از افرا ها یناامن

 

 چارچوب نظری تحقيق

گرایی مذهبی در جنوب غرب آسویا در هسوتر   ها  ناشی از افرا این هاور است که هحران 

گیرنود و   توزیع و هویت( شکل موی ، نفوذ، مشارکت،   قهحران مشروعیتا توسعهها  هحران

  ا توسوعه هوا   اکثر کشورها  جنوب غرب آسیا ها یوک یوا چنود نوونوه از هحوران      متأسفانه

، گرایوی موذهبی  هوا  ناشوی از افورا    ترین راهکوارِ مودیریت نواامنی   هناهراین اصلی؛ اند واجهم

افزار  و پیشایرانه است کوه هحوث      است که یک رویکرد  نر ا توسعهها  مدیریت هحران

هوا از هوین هوردن    ، هه این معنوا کوه   .خواهد شداصلی این مقاله است و در ادامه هه آن پرداخته 
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گرایی مذهبی شود    ناشی از افرا ها هحرانهاید مانع از وقوع ،  ریگ شکلهسترها  ها و زمینه

  هوا  آمووز  حُسن این رویکرد در انطبواق آن هوا    .مدیریت کرد، و عوالً هحران را قبل از وقوع

   .  مدیریتیِ آن استها نهیهزدین مبین اسال  و پایین هودنِ خسارت وارد  و 

 

 قي( تحقمباني نظری )ادبيات

 یا توسعهی ها بحران

 .نامنود  یمو   توسوعه  ها هحراننفوذ و توزیع را ، هویت، مشارکت،   مشروعیتها هحران

  هوا  هحوران ی هایود  افتایو  توسعهو در حال توسعه هرا  دستیاهی هه  افتهین توسعهکشورها  

  هوا  هحوران  زیو آم تیو موفق  را مدیریت و از آن عبور کنند و تا زمانی که مودیریت  ا توسعه

و  افتوه ین توسوعه ، امکان خروج از جرگه کشورها  جهان سو ، سر ناذارندذکور را پشت م

در  .هوا وجوود نودارد    هورا  آن  افتهی توسعهدر حال توسعه و قرار گرفتن در زمر  کشورها  

  .(145-123: 1331قپا  و هوکاران،. شوند یممفاهیم مورد هحث ارائه ، تور مختصر ادامه هه

آگاهانوه و    هور  و فرموان  رشیپوذ » ازعبارت  یاسیس تیمشروع :( مشروعیت سیاسي9

تجسوم هخوش منوافع     عنووان  هوه اعتواد شهروندان هه آن  زانیو م تیداوتلبانه مرد  از حاکو

 .از قوودرت و اعوووال آن هوور شووهروندان اسووت  هرخوووردار  آن هوورا یسووتایجامعووه و شا

حکوا  و   یسوتا یشا، نآ یِاسو یسواختار س ، نوع حکومت ت یمطلوه یعنی یاسیس تیمشروع

  .(25: 1333 قکواکبیان، «از ترف مرد  تیاقتدار حاکو رشیپذ

هحران مشروعیت عبارت است از تردید و ایجواد اخوتالف در   : ( بحران مشروعیت9-9

از تورف  ، خصوص مطلوهیت نظا  سیاسی و پذیرش اقتدار و اعوال قدرت توسط حاکویت

  .(31: 1335، پیکر قاست که خود دارا  مراتبی ، مرد 

  مختلوف  ها عرصهایفا  نقش مرد  در تعیین سرنوشت خود در : ( مشارکت سیاسي2

  .(131: 1314رشیدزاد ،، قکرمی .و پذیرش پیامد آن توسط حاکویت است ...اجتواعی و، سیاسی

هه این معنا که حاکویت تالش مرد  هورا  مشوارکت در تعیوین    : ( بحران مشارکت9-2

  مختلف را نپذیرد و اساساً قائل هه دخالت و نظارت مورد  هور   ها عرصهسرنوشت خود در 



 431/  گرایی مذهبی(ها  امنیتی در جنوب غرب آسیا قمطالعه مورد  افرا مدیریت چالشمقاله پژوهشی: ووووو وووووووووووو 

 

تعوار  هوین   ، خالصه اینکوه منشوأ اصولی هحوران مشوارکت      .عرصه مختلف قدرت نباشد

 تورف   ککوه در یو  ، تقاضا  مشارکت از ناحیه مرد  و جامعه مدنی و پاسوخ هوه آن اسوت   

   .رشیدزاد (، قکرمی .هستند ها گرو احزاب و ، حاکویت و در ترف دیار مرد 

  از ا مجووعوه هویت عبارت است از احساس تعلو  فیزیکوی و روانوی هوه     : ( هویت9

و دارا  سوطوح   سوازند  یمو که یک خود جوعی متووایز از دیاور  را    هخش تیهوعناصر 

  .(341: 1333زاد ،قنقی  مختلفی از سطح فرد  تا ملی است

هوه هور نحوو  از    ، هخوش  تیو هوهوا    چنانچه احساس تعل  هه مؤلفه: ( بحران هویت9-9

 .  زاد (قنقی  .هحران هویت ایجاد خواهد شد، ناحیه غیر خود  مورد تغییر و تعر  قرار گیرد

هوا  عووومی حاکویوت و دولوت     هه معنا  هوسانی و پذیرش سیاسوت  نفوذ: ( نفوذ4

  .(33: 1335 پیک،قر  .  مختلف اجتواعی و منات  جغرافیایی کشور استها هیالمرکز  در 

ها  عوومی حاکویت توسوط هرخوی   هه معنا  عد  پذیرش سیاست: ( بحران نفوذ9-4

  .پیک(قر  .  اجتواعی استها هیالها  جغرافیایی و از هخش

هه معنا  پاسخ متناس  و مناس  حاکویت هوه تقاضوا  مورد  هورا  توزیوع      : ( توزیع1

  .(42: 1335پیک،قر اعم از ماد  و معنو  ، مناهع

حاکویوت و نظوا  سیاسوی در راسوتا  توزیوع       نامناسو  اقدا  : توزیع ( بحران9-1

  هحوران توزیوع   ریو گ شوکل هوا  مواد  و معنوو  موجو      منطقی و متناس  ها ارزش

  .پیک(قر  .گردد یم

پاسدار  از هقوا   ؛   اساسی ازجولهها ارزشمفهو  امنیت ملی دستیاهی هه  :ملي امنیت 

ایجاد شورایط الز  هورا  توسوعه    ، ین هقا  مرد ت و، سیاسی و سرزمینی حاکویت و کشور

  .(125: 1311قچاینی، .درون کشور است فیو تواو حفظ هواهنای میان اقوا   جانبه هوه

  از ا مجووعوه   ریکوارگ  هوه مدیریت امنیت ملی عبارت اسوت از  : مدیریت امنیت ملي

ت ایجادشود  در سوطح   ها کنش و تهدیودا  آن لهیوس ههها و تداهیر  که شیو ، وسایل، اهزارها

  .(41: 1331، تاجیکقشود ملی تقلیل یافته و درنهایت کورنگ و خنثی 
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 و استفاده از خشونت انیگرا اسالمپیشینه 

نخسووتین هحووث گسووترد  هوور سوور روا هووودن یووا نبووودن اسووتفاد  از خشووونت از سووو  

آخور دهوه     هوا  سوال در ، در مبارزات سیاسی و را  رسیدن هه اهداف سیاسوی  انیگرا اسال 

، نوشوته سوید قطو    « معالم فوی الطریو   »هناا  کتاب مهم  در آن .میالد  شروع شد 1151

شد تا در را  رسیدن هه جامعه اسالمی و ها استفاد  از  جوان انیگرا از اسال تیفی  هخش الها 

هوا  جواهلی   ها  حاکم هر کشورها  عرهی را که از نظور سوید قطو  نظوا     نظا ، خشونت

تورین نقوش را در   عوود  ، سید قط  در قرن اخیور ، درواقع .سرناون کنند، دشدن یمقلوداد 

  استفاد  از نیرو  قهریه در هرخوورد  ها و یش  اسالمی و تدوین ها جنبشرادیکالیز  کردن 

و  خطو  راهنوا  اصلی این ایدئولوژ  رادیکوال  ، در سد  اخیر ایفا نوود ها نظا  سیاسی

ها  مبارز  هه این نتیجه رسید  هود کوه هویر راهوی    سال سید قط  درنتیجه .را ترسیم کرد

البته هایود ف وا  رادیکوال     .ها  حاکم جز اعوال خشونت وجود نداردهرا  مقاهله ها رژیم

مویالد  را نیوز    51  دهوه  ها سالجنوب غرب آسیا و جهان سو  در ، حاکم هر جهان عرب

هوا   ان داشوت و گورو     اسوتعوار  جریو  هوا  قودرت ها  چریکی علیوه  جنگ، که در آن

ها  ترفدار غرب و استقرار سوسیالیسم توالش    مارکسیستی هرا  سرناونی رژیمگرا چپ

  .(11: 1334قاحود ، .از نظر دور نداشت انیگرا اسال را در رادیکال کردن ، کردند یم

گرایوی موذهبی در سوه دور  متفواوت نووود      ها  ناشی از افورا  هحث خشونت، تورکلی هه

مویالد  کوه    11مویالد  و اوایول دهوه     51یکوی در پایوان دهوه    ، ه خود گرفته اسوت هیشتر  ه

 اسوتفاد  ها استفاد  از آثار سید قط  هه رادیکالیسوم اسوالمی و      غرب عرهیگرا اسال ها   گرو 

هوا    میالد  که گرو  31در پایان دهه ، دو  .ها  عرب متوایل شد  هودنداز خشونت علیه رژیم

هار  نظیر ترور فیزیکی مقامات حکوومتی مصور     مصر  هه اقدامات خشونتراگ اسال رادیکال 

در دور  ، خیاهانی ها نیروها  امنیتی این کشوور دسوت زدنود و سوو      هار خشونتها  و درگیر 

ها و نیوز از   ها  گسترد  از سو  آنپا از رو  کار آمدن تالبان در افغانستان و کارهرد خشونت

هوا نظیور سوازمان القاعود  علیوه نظامیوان و          غیور افغوانی حوامی آن   گورا  اسال سو  نیروها  

   .عراق و سوریه هه اوج خود رسید  است، ها  داخلی افغانستانان که در جنگغیرنظامی
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عولیوات   گسوترش ، آن در افغانسوتان  و عولکورد ظهور رژیم هنیادگرا  افراتوی تالبوان   

ا  کشتارها  فرقوه ، ان علیه منافع آمریکانظامی گرو  القاعد  در خاورمیانه و سایر نقا  جه

هوا و  گیور  گروگوان ، در عوراق و سووریه   هار خشونتدر پاکستان و سایر اقدامات گسترد  

توجوه نواظران   ، ویکوم    آغازین قرن هیسوت ها در سالکشتار غیرنظامیان در روسیه و ترکیه 

و منطقوه را هوه    موردان غورب  ها  اسالمی و نیز دولوت جنبش مسائلگران سیاسی و تحلیل

  .جل  کرد انیگرا اسال کارهرد خشونت در میان 

در مقاتع مختلوف  ،   مذهبیگرا افرا   ها انیجرها  نامشروع از دید تقاهل ها حکومت

هه سه شکل متفاوت در صحنه سیاسی جنوب غرب آسیا و جهان هروز و ظهور پیدا کرد که 

هه لحواظ   . ا فرقه( خشونت 3؛ لوژیک ( خشونت ایدئو2؛( خشونت واکنشی1: از اند عبارت

و نووع   نیتر نییپاتوان در  نوع نخست را می، گسترد  و دامنه خشونت و تلفات ناشی از آن

 گا  هه گا هه اقداماتی اشار  دارد که  نوع نخست خشونت .سو  را در هاالترین درجه قرار داد

هوا   اع وا  جنوبش   از سوو   هوا  حکومت سرکوهارو  هار خشونتدر واکنش هه اقدامات 

 .شوود  شد  محسووب نووی  دهی اسالمی صورت گرفته است و اقداماتی تشکیالتی و سازمان

  است که در چارچوب راهبرد کلوی  ا افتهی سازمانخشونت  ،نوع نخست هرخالفنوع دو  

  هوا  جنبشها  سیاسی هه کار گرفته شد  است و ها  اسالمی هرا  سرناونی رژیمجنبش

 .کردنود  یمو میالد  از این نوع خشونت ایودئولوژیک اسوتفاد     51  دهه اه سالاسالمی در 

هم هه لحواظ اهوداف و هوم هوه لحواظ دامنوه        ،دو نوع نخست هرخالف، نوع سو  خشونت

دو نوع خشونت واکنشی و خشونت  درواقع در .ها هود  است از آن تر گسترد هسیار ، تلفات

و از کوارهرد   دادنود  یمو را هودف قورار    مقامات حکوومتی ، ها  اسالمیجنبش، ایدئولوژیک

اما در نوع سوو  کوه نووعی اقودا  کورکورانوه و      ، کردند یمخشونت علیه مرد  عاد  پرهیز 

هوا   گورو   هوار  خشوونت نیوز هودف عولیوات     غیرنظوامی مرد  عواد  و  ، تروریستی است

  .(5-3: 1334قاحود ، .گیرند گرا  تندرو قرار می اسال 

در هحران افغانستان در خوالل     مغرب و مشرق عرهیگرا ال اسنتیجه ترکی  دو جریان 

موج  شد کوه دوگونوه خشوونت واکنشوی و     ، شورو  ساه  اشغالاران  مبارز  ها ها سال
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در  .ا  هدهندمیالد  هه خشونت فرقه 11خشونت ایدئولوژیک جا  خود را از اهتدا  دهه 

هوا  سوازمانی و   مهوارت ، هوا  رادیکوال مغورب عرهوی    جنوبش ، صحنه عولیات افغانستان

 دگا یو از دهوم  ، مقاهول  و درگرایان سعود  قورار دادنود   تشکیالتی خود را در اختیار اسال 

   .هم از کوک مالی آنان ههر  گرفتند، وهاهیت اثر پذیرفتند انهیگرا فرقه

 

 یا فرقهتبارشناسي خشونت 

اص در ا  از تعص  شدید عقیدتی هه یک آیین یا مجووعوه عقایود خو   خشونت فرقه

، شود تا پیروان آن ا  هاعث میتعص  فرقه .شود ناشی می هاها و مجووعههراهر سایر آیین

ها را گورا  و منحورف هوه   ارزش مطل  و حقیقت را خاص آیین خود هدانند و سایر آیین

هوا و  سایر آیین، چنانچه این تعص  هه دستیاهی گرو  هه قدرت منجر شود .حساب آورند

گیرنود و درنتیجوه    در معور  هجوو  و نواهود  قورار موی     ، فکر هوا آن همها  غیر گرو 

 نیتور  عوود  ، در تواریخ معاصور در جهوان اسوال      .کند یما  گسترش پیدا خشونت فرقه

ا  علیوه دیاوران   هوا  فرقوه  گروهی که دارا  تعص  آیینی است و از این نوع خشونت

محور حقیقت اسال  دانسته و سوایر  این فرقه خود را  .فرقه وهاهیت است، کند یماستفاد  

  .داند یممکات  فقه اسالمی را گورا  

ا  سرشار از توسل هه خشوونت فرقوه  ، میالد  هه هعد 13تاریخ وهاهیت از اواخر قرن 

آن  هوار  خشوونت   هوا  و روشگرایی وهاهیوت  گرچه فرقه .علیه سایر مسلوانان هود  است

حوواد  دو   .و اتراف آن محدود هود  اسوت  عرهستان ر یجز شبههویشه هه ، علیه دیاران

، ها  دولت عرهسوتان سوعود  از سوو  دیاور    و حوایت سو کدهه آخر قرن هیستم از ی

این گسوترش هویش از    .هاعث گسترش عقاید وهاهی هه سایر نقا  جهان اسال  شد  است

سوپا افغانسوتان و هعودها در    ، هنود  قوار   شبهیعنی در ، هر جا  دیار  در جنوب آسیا

تعصو    .نیز در عراق و سوریه در حوال اجراسوت   اکنون همنات  دیار  نظیر چچن و م

توان در ناورش آنوان    وهاهیت نسبت هه حقیقت داشتن عقاید خود و تکفیر دیاران را می

  .نسبت هه تشیع هه وضوح احساس نوود
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سولفیِ تکفیور  در حوال حاضور      جدیدترین نسخه ، گروهک تروریستی تکفیر  داعش

گویود:   موی ، مطالعات خاور نزدیک دانشاا  پرینستون استاد، «1کلیه هرنارد» وفسورپر .است

داعوش   شهیر  هم و جنا هم ترین نزدیک سمیوهاه .است نشد  را  سمیوهاه نوع کی داعش»

 ایوون ، یکوا پا از شروع جنگ عوراق و آمر  .هاست آن  دئولوژیاز ا یخشونت هخش .است

پراکنود  و متفورق را در عوراق     یروها ق فرستاد  شد و نهه عرا، نفر دو  القاعد   الظواهر

 یهوا هوواهنا   هوا  یبیو صول  یکوا م وون صادر کرد که: آمر ینها ا ا  یهو اتالع دهی سازمان

 یعهاهل سنت را در عراق سرناون کرد  و درصدد مسلط کردن ش یحکومت اسالم، یعیانش

 یود دشون هع یکاآمر، یستن یکاآمر ها یدشون یارد، اول ما یتلذا اولو .کافر در عراق هستند

، یعهش یرها حکم تکف  و .است یعهما در حال حاضر ش ی اول و دشون قر یتاولو .ماست

  .(5: 1313، یقجهان« کرد شروع میالد  2113را در سال  یعهش یهجانبه عل جنگ هوه

 

 غرب آسیا در جنوبها و تعارضات مذهبي چالش

عد  دستیاهی هه اهداف خود در راهبرد جنوگ هوین    استکبار جهانی پا از، در دهه اخیر

خود  یدعنوان راهبرد جد را هه« یجنگ درون تودن» درنهایتراهبرد خود را تغییر و ، تودنی

در جهان اسوال   ، یررا در چارچوب راهبرد اخ ا و فرقه یقوم، یمذهب  ها انتخاب و جنگ

در دسوتور کوار   ، ش در منطقوه ها استفاد  از متحودان  یادر منطقه جنوب غرب آس خصوصهه

ترین اهوداف غورب   از اصلی یکیعنوان  هه یزن یونیستیصه یمرژ یتامن .خود قرار داد  است

قگورو  مطالعواتی هررسوی محویط      .شوود  در این حالت هه ههترین شکل موکن تأمین موی ، در منطقه

  .(334: 1314، الولل مرکز مطالعات راهبرد  دفاعی پیرامونی و هین

تبو  سونت    یعنوی ، هستند یاسیس یشفاقد گرا، اسال  هخش اعظم اهل سنتجهان  در

 ایون  .کننود  موی  عول، است مفتیان فتوا  از هرآمد  که صحاهه عول و خدا کتاب، (صقغوبریپ

 کوه ، دو  گورو   .دهنود  موی  تشوکیل  را اسال  جهان فعلی سنت اهل درصد 11 حدود دسته

ماننوود ؛ هسووتند تصوووف گوورایش ا دار، گیرنود  یدرصوود اهوول سوونت را در هرموو 21حودود  

                                                           
1. Bernard Hayel 
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درصد اهول   11حدود  که، سو  گرو ، ...و یهشاذل، یهچشت، ها  مولو، ها  قادر، ها  هند نقش

تصوف را اصالً قبول ندارند ، ها یسلف .هستند یسلف یشگرا  دارا، دهد یم یلسنت را تشک

شناسوند و حتوی   موی ف ورقق انحرافوی    عنوان ههرا  ها آنو  دانند یو هوه اهل تصوف را هاتل م

ها و فقوه اهول    هوه سنت، ها  امروز  سلفی .دانند ها را کافر می ها هوه این هع ی از سلفی

 ها   گویند اینمیو ، پذیرند سنت را نوی

هوا   اند و اسال  این نیسوت کوه ایون    کارها  روزانه سرگر  کرد سر  یکخودشان را ها 

گرایی موذهبی  نیتی و مشکالت ناشی از افرا   امها چالشعود   .(11: 1313هخشی،ق .گویندمی

درصد اخیور از   11از در جهان اسال  ریشه در تفکر سلفی تکفیر  دارد که هخش کوچکی 

  .دهند جوعیت مسلوان اهل سنت را تشکیل می

 هاشوند  یمدارا  تیف وسیعی از اختالف ، در حال حاضر مسلوانان در منطقه خاورمیانه

و تکفیر هودیار اقودا  و هوه شودیدترین وجوه هوه تقاهول هوا هوم         تا جایی که عوالً هه نفی 

هوا  سولفی تکفیور  هوا     جریوان  ترین تعار  و تقاهل در دین اسال  هین اصلی .پردازند یم

  فکر  منتس  هه آن و در موارد  نیز ها سایر مکاتو  اهول سونت     ها نحلهمذه  شیعه و 

کفیر  هه اندیشه اهون تیویوه در قورن    ریشه اصلی تفکر ت .ناهورا  ها جریانات تکفیر  است

تفکر وهاهیت ، و نواد کنونی این تفکر در جهان اسال  و خاورمیانه گردد یهرمهشتم هجر  

  .(51: 1312، ققوا  و ههرامی .ها مرکزیت عرهستان سعود  است

عنوان خلیفه اول جهان اسال  در عصر حاضور   هه، پا از تصرف موصل، سرکرد  داعش

اعوال  کورد: اکنوون     .موصل خطبه خواند و خطاهش هه کل جهان اسال  هوددر مسجد جامع 

هاتول و هور هووه      ها  غیر از ایون خالفوت  توا  حکومت، که خالفت اسالمی شکل گرفته

  .(13 :1313، کرونینق .احزاب اسالمی واج  است ها او هیعت کنند

 

 گرایي مذهبي در خاورمیانهبسترهای افراط

نفوووذ و توزیووع ( در ، هویووت، مشووارکت، قهحوورانِ مشووروعیت  ا توسووعه  هووا هحووران

  ناشووی از هووا ینوواامن  ریووگ شووکلاصوولی  هسترسووازکشووورها  خاورمیانووه زمینووه و  
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غال  کشورها  خاورمیانه کوه در زمور  کشوورها  جهوان      .  مذهبی هستندها ییگرا افرا 

هوا   نود موورد از هحوران   غالباً هه یک یوا چ ، یا در حال توسعه قرار دارند افتهین توسعه، سو 

  هوا  ینواامن هناهراین کشورها  خاورمیانه هرا  پیشوایر  از وقووع   ؛   مبتال هستندا توسعه

هوا     مبتالهوه را مودیریت و از آن  ا توسعهها  الزاماً هاید هحران، گرایی مذهبیناشی از افرا 

  امنیت داخلی اه هحران  ریگ شکلزیرا در غیر این صورت هووار  زمینه هرا  ؛ عبور کنند

  .گرایی مذهبی فراهم خواهد هودناشی از افرا 

دارا  راهطوه   اریکدتوزیع و نفوذ( ها ی، مشارکت،   قهویتا توسعه  ها هحرانموضوعِ 

هه این معنا که اگور هوه فور  مشوروعیت در یوک نظوا  سیاسوی        ، مستقیم و تعاملی هستند

توزیوع و نفووذ(   ، مشارکت، قهویت هه هوان نسبت سایر موضوعات، دناستحکا  داشته هاش

و اگر مشروعیت ضعیف هاشد هه هوان نسبت هه ت وعیف سوایر    دنکن یمهازتولید و تقویت 

 توور  هوه ، دارنود  اریکود سایر موضوعات هم هوین نسبت را ها ی .گردد یم منجرموضوعات 

و ضعف آن نیز منجور هوه ت وعیف     مثال مشارکت سیاسی قو  منجر هه تقویت دیار مؤلفه

و هور   د یو تن درهوم   هه نحو ها مؤلفهتوان گفت که هوه این  هه هیانی دیار می .گردد یمها  نآ

را نیوز   هوا  مؤلفهدیار ، ها وضعیت هرکدا  از آن .رندیپذ یمو از هم تأثیر  گذارند یمهم تأثیر 

موجو  تقویوت احسواس تعلو  و     ، مثال هویت ملوی هرجسوته   تور هه .کند یماز خود متأثر 

تبیعی زموانی کوه    تور هه .شود منافع مشتر  اقوا  و مذاه  ها حاکویت می احساس وجود

حاکویوت از حوایوت و   ، و مذاه  ها حاکویت وجود داشوته هاشود  ، این احساس هین اقوا 

تووان گفوت کوه سوایر      مسولواً در چنوین حوالتی موی     .پشتوانه مردمی هرخوردار خواهد هود

هوا    تنیدگی مؤلفهدرهم .ز تقویت خواهند شدنی . ..نفوذ و، مشارکت، ها  مشروعیت مؤلفه

ها  خاصوی مواجوه    ها را ها پیچیدگی مدیریت ف ا  امنیتیِ ناشی از ضعف آن، مورد هحث

  .(32: 1335، پیکقر  .خواهد نوود

اسوت کوه در وهلوه اول اقودا  هوه       گونوه  نیو اهوا ِ افراتویِ موذهبی    شیو  عول جریوان 

هوا  فکور  و موذهبی    فکور و سوایر جریوان   غیر هم زدایی از نظا ِ سیاسیِ حاکمِمشروعیت

ها  مسلحانه در اوج خشونت و تووحش یکوی   کنند و درنهایت درگیر  ناهورا  ها خود می
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در کشوورها    اکنوون  هوم دقیقاً هوانند آنچه کوه قوبالً و    .ونددیپ یمپا از دیار  هه وقوع 

و  نیتور  خشون در  ... سووریه و ، عوراق ، افغانسوتان  هه خصووص مختلف  جنوب غرب آسیا 

   .شکل آن در حال وقوع است نیتر یرانسانیغ

در خاورمیانوه از جونا ایودئولوژ  اسوت و در هسوتر       هوا  ینواامن ت ادها و  که ییازآنجا

راهبورد   ، مناقشوات  گونوه  نیو اهدیهی است کوه مودیریت   ، ردیگ یمفرهنگ و هویت شکل 

تووان گفوت    هه عبارتی موی  .تلبد یمپایه  افزار  و اندیشه متجانا ها خود و راهکارها  نر 

انسووجا  و ، مشووارکت سیاسووی،   مشووروعیت سیاسوویهووا مؤلفووه، در جنوووب غوورب آسوویا

گیوور  تعارضووات و هسووتر شووکل، هووا کووه ضووعف و ناکارآموود  آن . ..یکپووارچای ملووی و

گیور   راهکار مدیریت و موانعت از شوکل ، ها مؤلفهتقویت و استحکا  هوان ، هاست یناامن

  .خواهد هودگرایی مذهبی در جنوب غرب آسیا ها  امنیتی ناشی از افرا حرانو ه ها یناامن

هورا  هوه چوالش کشویدن     ، ها  ناشی از تعارضات هویتی در جنوب غورب آسویا  ناامنی

آن  . ..ی ملوی و کپوارچا انسجا  و ی، مشارکت سیاسی، مشروعیت نظا  سیاسی، هاحکومت

  اساسی اعووال  ها مؤلفهحیه مخدوش نوودن این   خود را از نااثرگذارو  ردیگ یمرا نشانه 

در ، زمانی که مشروعیت سیاسی یک حاکویت از ناا  مرد  هه چالش کشوید  شوود   .کند یم

نخسوت اینکوه از نظوا  سیاسوی و حکوا  هورا  اداموه        ، دهود  یمعول دو اتفاق اساسی رخ 

ملز  هه تبعیت از آن مرد  نیز خود را  تبع هه، شود و دو  اینکه سل  صالحیت می، حاکویت

صورت تبیعی هخش قاهل تووجهی از   نظا  سیاسی هه، در چنین شرایطی، دانند ینوحاکویت 

نفوذ هر حوز  سرزمینی و توان هسویج منواهع و امکانوات را کوه     ، ها  خود ازجولهتوانوند 

، هدیهی است که در ایون وضوعیت   .دهد یماز دست ، ها  امنیتی استالزمه مدیریت  چالش

   .ها فراهم خواهد شد  انواع و اقسا  ناامنیریگ شکلا  الز  هرا  هستره

ایفا  نقش ، دو عنصر اصلی که در تقویت یا ت عیف میزان مشروعیت سیاسی حکومت

اید  دولوت(  ق تیحاکوچرایی فلسفه  کنند  هیتوجمیزان استحکا  اید  : از اند عبارتکنند  می

، زدایوی از حاکویوت  کوه در مقولوه مشوروعیت   تبیعی است ، و میزان کارآمد  نظا  سیاسی

مسوئله   .کننود  هوا  خوود را رو  ایون دو عنصور متورکوز موی      ها  مخوالف توالش  جریان



 441/  گرایی مذهبی(ها  امنیتی در جنوب غرب آسیا قمطالعه مورد  افرا مدیریت چالشمقاله پژوهشی: ووووو وووووووووووو 

 

هرخووردار  از میوزان    .گوذارد  مشروعیت عوالً هر هوه سطوح مدیریت امنیت ملی تأثیر می

و امکانوات  ی در هاب اهداف راحت ههتا  کند یمها  حاکم کوک هاالیی از مشروعیت هه رژیم

یوک توافو  عوا  ملوی هوه وجوود آورد  و اجورا  موؤثر         ، مرهو  هه مدیریت امنیوت ملوی  

  .(53: 1311چونگ این مون،، ادوارد آزرقکنند ها  امنیتی را تسهیل  سیاست

از حیوث   اهتودا ها  سیاسوی در جنووب غورب آسویا از     عالو  هر مشکالتی که اکثر نظا 

ازجوله موضوع جهانی شدن نیز هه دالیل زیور  ، اخیر  ها دههتحوالت ، اندمشروعیت داشته

ها در جنوب غرب آسیا ایفوا   در راستا  ت عیف و هه چالش کشیدن مشروعیت حکومت

هوا  موذهبی   اقودامات گورو    کننود   هیو توجو  سواز  نهیزمتواند  نقش نوود  و تا حدود  می

  .گرا هاشد افرا 

 

 

 
 

 ی  ــــــهای مشروعیتچالش

 غرب آسیاکشورهای جنوب 
 

 

 

 

 

گارای ماذهبي در   هاای امنیتاي ناشاي از افاراط    افزاری مدیریت چاالش  کارهای نرمراه

 خاورمیانه

گرایانه مذهبی اقدامات افرا  ساز نهیزمعنوان هستر و  هه،  ا توسعه  ها هحران  ریگ شکل

عنوان  ههپیامدها  منفی متعدد  را هه هورا  خواهد داشت که در ادامه ، در منطقه خاورمیانه

 . گردد یم  ناشی از هحران مشروعیت نظا ِ سیاسی اشار  ها چالشنوونه هه 

 سنتی هودن ساختارها و تصل  ساختار  .1

 ماندگی فرهنای و سیاسی عق  .2

 کوبود مناهع جار  وناکارآمد  اقتصاد  .3

 ی در پاسخاوئی هه مرد ناتوان .4

 فقدان مرد  ساالر  و دموکراسی .5

 فقدان آزاد  رسانه و مطبوعات .5

 های ها  وراثتی در حکومتنیجانش .1

 افزایش مدرنیزاسیون وعق  ماندگی خاورمیانه .3

 ها  قومی، نژاد مشکالت هویتی ودر گیر  .1

 ضعف مشارکت سیاسی .11
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ضعیف هودن مؤلفه مشروعیت و درنهایت هحران مشروعیت در یک نظا  سیاسوی دارا   

صوفحه هعود    هه شورح ، مختصر تور ههها را  آن نیتر عود پیامدها  امنیتی متعدد  است که 

  .توان احصاء کرد می

 

 

 
 

 ب امنیتی مترتب عواق

 تــبر بحران مشروعی

 

 

 
 

 نوع و روش تحقيق

هوا   حل مسئله و ارائه راهکار هورا  مودیریت هحوران    هه دنبالکارهرد  و ، نوع تحقی 

تحلیلی  -توصیفی، روش تحقی  .هاشد یمگرایی مذهبی در جنوب غرب آسیا ناشی از افرا 

و  نظوران  صاح ه آمار  این پژوهش جامع .است و ها استفاد  از سندکاو  انجا  شد  است

پژوهشوی و  ، ی و مودیریت راهبورد  در مراکوز علووی    شناسو  جامعوه ، خبرگان حوز  امنیت

نفور از   45صوورت هدفونود تعوداد     هورا  تعیوین جامعوه نوونوه هوه      .اجرایی کشوور اسوت  

  فوق ها مدر  کارشناسی ارشد و دکتر  انتخاب شد  است و تالش شود  توا   ها مجووعه

ر هر سه حوز  از تجارب علوی و اجرایی کافی هرخوردار هاشوند و یوا تلفیقوی از    خبرگان د

   .هر دو تیف علوی و اجرایی هاشند
 

 ( فراواني جامعه نمونه9 –)جدول 
   تخصص  

  تعداد

 مجموع مدیر راهبردی شناس جامعه کارشناس امنيتي

15 15 15 45 

 تغییر محیط امنیتی در جهت افزایش تهدیدات .1

 هاکاهش حوایت ها  مردمی از سیاست .2

 ثباتی داخلیاعتصاب، شورش و هی .3

 ها  داخلیتحلیل رفتن توانایی .4

 ها  آنشدید وفادار  مرد  هه حاکویت و سیاستکاهش  .5

 ها  مرد  از نظا  سیاسیافزایش نارضایتی .5

 ضعف حکومت در هسیج مناهع و امکانات داخلی .1

 هاکاهش شدید هواهنای هین سیاست .3

 ها  مصوبکاهش شدید توان اجرا  سیاست .1

 کاهش مقبولیت حاکویت در داخل و خارج .11
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 روش اجرای تحقیق

هوا    نسوبت هوه اسوتخراج مؤلفوه    ، ت  مورتبط هوا تحقیو    پا از مطالعه اکتشافی در ادهیا

گرایی مذهبی در جنوب غورب آسویا و     ناشی از افرا ها یناامن افزار  مؤثر هر مدیریت  نر 

 هوا  مؤلفهدر گا  دو   .ها رویکرد ایجاهی استخراج گردید، ها  حوز  تأثیر هر مؤلفهشاخ 

نفور از خبرگوان و    11محقو  سواخته هوه      ا پرسشنامهشد  را تی    استخراجها شاخ و 

آور  نظورات   ارائوه و پوا از جووع   ، ی و مودیریت شناسو  جامعوه ، کارشناسان حوز  امنیت

و  هوا  مؤلفوه هایی که مورد اجواع خبرگان نبود حوذف و  و شاخ  ها مؤلفه، متخصصین امر

هوایی  ها اضافه و پرسشونامه ن و شاخ  ها مؤلفه  جدید  که مدنظر آنان هود هه ها شاخ 

در گوا  سوو     .ها  حوز  تأثیر هر مؤلفوه تنظویم گردیود   متشکل از هشت مؤلفه و شاخ 

در اختیوار   هوا  مؤلفه  هند تیاولوپرسشنامه نهایی هرا  تعیین وزن و میزان تأثیر هر مؤلفه و 

نسبت هه تعیین وزن و ، هاجامعه نوونه قرار گرفت و درنهایت پا از دریافت و تحلیل داد 

گرایوی    ناشوی از افورا   هوا  یناامندر مدیریت  ها مؤلفه  هند تیاولوهر مؤلفه و  ریتأثمیزان 

   .مذهبی هه شرح جدول زیر اقدا  شد
-افراط از يناشهای امنیتي افزاری مؤثر بر مدیریت بحران ی نرمها مؤلفه سنجش( تعیین و 2 -)جدول

 گرایي مذهبي در جنوب غرب آسیا

 ردیف

بر مدیریت  ثرمؤ افزاری های نرم مؤلفه

گرایي های امنيتي ناشي از افراطبحران

 مذهبي در جنوب غرب آسيا

ی ها شاخصتعداد 

حوزه تأثير هر کدام 

 ها از مؤلفه

ميزان تأثير 

مؤلفه به 

 % درصد

 اولویت

 1 32/11 شاخ  11تعداد  انسجا  و یکپارچای سیاسی 1

 2 34/13 شاخ  11تعداد  ها ارزشتوزیع عادالنه  2

 1 41/15 شاخ  11تعداد  وعیت نظا  سیاسیمشر 3

 3 15/13 شاخ  1تعداد  مذهبی -مدارا  قومی 4

 4 22/12 شاخ  12تعداد  کارآمد  حاکویت 5

 3 55/11 شاخ  1تعداد  یافتای توسعه 5

 5 31/11 شاخ  5تعداد  ثبات سیاسی 1

 5 53/11 شاخ  1تعداد  اقتدار ملی 3
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 مدیریت کارهایراه

، گرایوی موذهبی در جنووب غورب آسویا     ها  امنیتی ناشی از افرا ریت هحرانهرا  مدی

تورین راهکارهوا در    مقالوه هوه چنود موورد از مهوم      نیو در ا .راهکارها  مختلفی وجود دارد

پیشوایرانه و  ، یعنی مدیریت هوا رویکورد ایجواهی   ، شد  شد  که در هاال هیانچارچوب تعیین

 :ودش افزار  هه شرح زیر پرداخته می نر 
 

 نگاه توليدی به امنيت .الف

گرا و رویکرد تأمین امنیت ساختنی و هرون، سلبی، گفتوان امنیتیِ حاکم که یزماناصوالً  

هوا   چوالش ،   هاشود افوزار  سخت از تری  اتکا هه قدرت، مدیریت  امنیت ها رویکرد سنتی

ی سوریع هوه یوک    خیلو ، ها  ناشی از ناکارآمد  حاکویتعالو  نارضایتیهه، مذهبی -قومی

ی کل یا هخوش زیواد  از منطقوه را تحوت توأثیر قورار       گاهو  شوند یمهحران امنیتی تبدیل 

 یتووجه  یافزار و هو  و سخت یتیامن طیهر مح جانبهکی دیتأکو  تیامنناا  سنتی هه  .دهند می

 تیو امن حِیصوح  یاهیو موانع از در  و ارز ،  افوزار  نور    هوا  تیو قاهل یداخل  هاتیهه ظرف

امنیت که چارچوب سیاسی و تووان   تیریمد « افزار نر »لذا الز  است که هه وجه  .دشو یم

 . (115: مون و قآزر .هیشتر توجه شود، ردیگ یهرمساز  را در سیاست

 انود  عبوارت دو رویکرد عود  و کالن وجود دارد کوه  ، در راستا  چاونای تأمین امنیت

تولید امنیوت هایود در قالو     ، تولید  کردیور در، 2«دیتول» کردیرو و 1«ساختن» کردیرو :از

هنواهراین رواهوط و   ؛ تبیعوی شوکل هایورد    توور  هوه ، ساختارها و مبتنی هر رواهوط اجتوواعی  

هورا   ، زیورا در ایون رویکورد   ، اند مهمساختارها  اجتواعی در ناا  تولید ِ هه امنیت هسیار 

 .شوود  ود اسوتفاد  موی  هوا  موجو  از ظرفیت، هواهنگ ها ساختارها  اجتواعی، ایجاد امنیت

سرعت تولید امنیت کوتر از سرعت سواخت   .شر  هر تولید خوب انطباق ها ساختارهاست

پایودار  و انطبواق هوا سواختارها و      لیو هه دلاما ضری  ایونی در رویکرد تولید   ،آن است

ی و یو گرا درون، هناهراین در رویکرد تولید ، (125 :1332قافتخار ، .هاالتر است، رواهط اجتواعی

                                                           
1. Making 
2. Production 
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حرکوت از نواامنی   ، در ناا  تولید  .ها  داخلی هاید مورد تأکید جد  هاشدتکیه هر ظرفیت

افزار  است و از درون جامعوه و سواختارها     ها  نر مبتنی هر هنیان، هه سوت ایجاد امنیت

محق  شود رافع هسیار  از مشوکالت امنیتوی   ، چنانچه رویکرد تولید  .جوشد اجتواعی می

  .غرب آسیا خواهد هود کشورها  جنوب

ازجولوه  ،   اجتوواعی هوا  تیو ظرفو  ها لیپتانس  امنیتیِ ناشی از ها هحرانهرا  مدیریت 

مقاهلوه هوا هرگونوه       اجتواعی هورا  را هرا ها تیظرفهاید ، حاکویت، یی مذهبیگرا افرا 

  البتوه ایون مطلو  هوه معنوا  نفوی نهادهوا        .نقش تعریف کنود ، ها فعال و هرا  آن، یناامن

هلکه هه این معناست که هخشوی از توأمین امنیوت و    ، حاکویتی که وظیفه امنیتی دارند نیست

و   کوه منجور هوه ایجواد مشوکل      هوه نحوو   شد  فیتعرها  در چارچوب ها یناامنمقاهله ها 

  امنیتی ها ها چالشدر این صورت هخش زیاد  از ، هه مرد  محول شود، ناردد ومرج هرج

در جوهوور    .توسط مرد  ها کوترین هزینه مدیریت خواهند شدمدیریت کالن حکومت و 

ها  مخالف و ضد انقالب در اوایل در درگیر  ها گرو ، اسالمی ایران در چهار دهه گذشته

، صوحرا  تورکون ، خوزسوتان ، هلوچسوتان ، انقالب در منات  مختلف کشور از قبیل کردسوتان 

هوا  امنیتوی کوه    هرخورد هوا هحوران   مصادی  متعدد  از این سبک . ..دوران دفاع مقدس و

  .وجود دارد، درنهایت ها مدیریت کالن حکومت و توسط مرد  هه سرانجا  رسید 

، مطالعه کشورها  جنوب غرب آسیا هیانار این واقعیوت اسوت کوه در ایون کشوورها     

رویکرد تولید  هه امنیت ضعیف و چندان اتکایی هوه عناصور مولود قودرت و امنیوت در      

 گورا و هورون ، ناوا  هوه امنیوت   ، شورایط  نیو در ا .ارها  اجتوواعی نودارد  جامعه و سواخت 

ها  سیاسی و حکا  هرا  تأمین امنیت معطوف هوه     است و توا  تالش نظا افزار سخت

میزان قاهل  که یدرحال .نفی و مدیریت تهدیدات ناشی از هازیاران خارجی و فراملی است

  محویط  ها تیظرفرب آسیا ناشی از ها و تهدیدات کشورها  جنوب غتوجهی از آسی 

یکوی از مشوکالت    .زیاد  مغفول ماند  اسوت  تا حدودسلبی  در گفتوانداخلی است که 

  که از تنوعات ا افتهین توسعهاصلی امنیتی کشورها  جنوب غرب آسیا و هوه کشورها  

قومی و مذهبی هرخوردارند از هوین نووع ناوا  هوه چاوونای توأمین امنیوت سرچشووه        
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گرا سلبی و رویکرد تأمین امنیت ساختنی و هرون، گفتوان امنیتی که یزماناصوالً  .ردیگ یم

ت وادها و تعارضوات   ،   هاشود افوزار  سوخت  هاشد و تأمین امنیت از تری  اتکا هه قدرت

خیلی سریع هوه یوک   ، ها  ناشی از ناکارآمد  حاکویتعالو  نارضایتی هه، مذهبی -قومی

ی کل یا هخش زیواد  از منطقوه را تحوت توأثیر قورار      گاهو  شود تبدیل می هحران امنیتی

رویکورد  ، نویسند  مقاله هر این هاور است که اگور هسترسواز  الز  انجوا  شوود     .دهد یم

و  در رفوع مشوکالت امنیتوی جنووب غورب آسویا از کارآمود        ، تولید  هه تأمین امنیوت 

  .اثرهخشی قاهل توجهی هرخوردار است
 

 سياسيتقویت مشروعيت نظام  .ب

هوه   یو گواه  «یوت قانون» یگا  هوه معنو   «یتحقان» یهه معن گاهیازنظر لغو  مشروعیت 

هور سوه    یرنود  درهرگ یتسطح مشروع ترین یعال .است یعووم یرشو پذ «یتمقبول»  معنا

 یکوی : شوود  کوار هورد  موی   مختلفوی هوه    ها در عرصه تیمشروع .مفهو  است یناز ا یرتعب

، موضوع موورد هحوث یوا مشوروع اسوت یوا نامشوروع       مشروعیت در عرصه فقهی است که 

ی سیاسوی اسوت کوه    شناسو  جامعوه مشروعیت مورد نظر در این مقاله مشروعیت در حووز   

مطلوهیووت  ماهیووت  حکومووت و ، ارتبووا  زیوواد  هووا کارآموود  حکومووت دارد و مفهووو  آن

پوذیرش و   شووندگان اسوت کوه نتیجوه آن عبوارت از     از منظور حکوموت   کنندگان حکومت

عنووان     آگاهانه و داوتلبانه مرد  از حاکویت و میزان اعتواد شوهروندان هوه آن هوه   هر نفرما

منوافع جامعوه و شایسوتای آن هورا  هرخووردار  از قودرت و اعووال آن هور         هخش تجسم

  .( 14: 1331، قنوروز  .شهروندان است

لووب  هخش منافع مرد  هاشود از منظور مورد  مط   تبیعی زمانی که حکومتی تجسم تور هه

در این صورت منافع مورد  هوا حاکویوت و اسوتورار آن گور  خواهود خوورد و         .تلقی شود

حکوموت   ، کننود  احسواس موی   کوه  ییازآنجا  مختلف ها یناامنها و درنتیجه مرد  در هحران

رأساً هه حوایت از نظوا   ، مطلوهشان و درنهایت منافع خودشان در معر  تهدید قرار گرفته

هه این اعتبار حاکویتی کوه از مشوروعیت سیاسوی     .زندیخ یهرمدیدات سیاسی و مقاهله ها ته

  امنیوت داخلوی   هوا  هحوران هاالیی هرخوردار هاشد از توان هازدارنودگی هیشوتر  در مقاهول    
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ها  نهفته   از قدرت سازمانی و قدرتریگ ههر تواند ها  می چنین حکومتی .هرخوردار است

ها  امنیتوی را هوا کوتورین هزینوه موکون      ع هحرانانوا،   مرد ها تود در اجتواع و حوایت 

  .(131: 1314، رشیدزاد ، قکرمی .مدیریت کند

افزار و چارچوب کالن سیسوتم مودیریت امنیوت را شوکل      نر ، هستر، مشروعیت سیاسی

و کلیوه سوطوح    گوردد  یمافزار مدیریت امنیت ملی تلقی  نر  ریناپذ ییجدالذا هخش  دهد یم

از تورف   .دهود  یمو سواز  را شوکل   یط تهدید گرفته تا توان سیاستاز مح، مدیریت امنیتی

تواند هویت ملوی هرجسوته و یکپوارچای را سواماندهی      دیار مشروعیت قو  حاکویت می

  .(121: 1331نیا،قفروغی .کند

اقدامات متنوعی هاید در دستور کوار  ، منظور ارتقا  میزان مشروعیت  سیاسیِ حاکویت هه

ها  مختلف شد  و درنهایت نجر هه افزایش کارآمد  آن در عرصهحکومت قرار گیرد که م

اهوم اقودامات موورد     .داشته هاشود  هه دنبال  مرد  از حکومت را مند تیرضاافزایش میزان 

   .توان احصاء کرد هحث هرا  ارتقا  مشروعیت سیاسی حاکویت را هه شرح زیر می

 
 

 

 

 ها  مؤثر هر میزان  مؤلفه

 مشروعیت دولت حاکم
 

 

 

 
 ج( تحکيمِ انسجام و یکپارچگي ملي

زیرسواخت اجتوواعی و   ، مسئله انسوجا  و یکپوارچای  ، افزار  هه امنیت در رویکرد نر 

ضووعف و ناکووامی کشووورها در  .دهوود فرهناووی سیسووتم موودیریت امنیتووی را تشووکیل مووی 

ها هه یک نیورو    ها  اجتواعی گوناگون و تبدیل آنساز ( گرو    قنه یکسانساز کپارچهی

 ید  حاکویت در چرایی استقرار حاکویتاستحکا  ا .1

 استقرار حاکویت هر اساس قانون و هنجارها  موجود .2

 کارآمد  نظا  سیاسی از ناا  مرد  .3

 ها و استراتژ  ملی از نظر مرد مناس  هودن سیاست .4

 وحدت ملی و انسجا  سیاسی .5

 هرخوردار  از مقبولیت مردمی .5

 ها  مختلفرعایت عدالت اجتواعی در عرصه .1

 ند  مرد  از حاکویترضایتو .3

 . کارآمد  نظا  در پاسخاوئی هه تقاضا .1
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گیر  و هروز تهدیدات امنیتی از ناحیه پتانسیل و  منشأ شکل، جو اجتواعیِ متحد و مشارکت

، عود  انسوجا    .ها  اجتواعی مخالف و تحریوک و دخالوت دشوونان خواهود شود     ظرفیت

سواز  و کواهش   کند و هه ت عیف توان سیاست ها  کالن سیاسی را چندپار  می زیرساخت

، یاسو یس یکپوارچا ی عود   از یناشو  داتیو تهد .انجامود  یگویی نظا  سیاسی مقاهلیت پاسخ

تووان   درنتیجوه موی   .(121: 1314رشیدزاد ،، قکرمی .دهد می لیتشک را «یداخل یناامن» یاصل هسته

وضوعیت امنیتوی آن از ثبوات و    ، تر هاشد تر و یکپارچه ملت منسجم –گفت که هرچه دولت

نتیجوه و معلوول   ، یکپوارچای  هدیهی است کوه انسوجا  و   .پایدار  هیشتر  هرخورداراست

ساالر  و مشارکت سیاسی آحاد جامعه ها مرد  ترین آنمهمموضوعات مختلفی است که از 

چنانچوه عود  انسوجا  و     .کننود  نوعی دیار  را هازتولیود و تقویوت موی    است و هرکدا  هه

یکپارچای هه عد  مشروعیت سیاسی حکومت یا ت وعیف آن و مناقشوات گروهوی منجور     

در  .شوود  این حالت مرز میان تهدیدات داخلی و خارجی نامشوخ  و موبهم موی    در، گردد

هوا    تور عوود  کشوورها و گورو     ها  محلی هه حامیان خارجی که هه چنین شرایطی گرو 

زننود   هوسایه هستند گرایش پیدا نوود  و تهدیدات داخلی را ها تهدیدات خارجی پیوند می

اساساً انسجا  و یکپارچای هوا مشوروعیت    .کشند ی  هه چالش مجد تور ههو امنیت ملی را 

توأثیر   اریهوود  هور   در حود قاهول تووجهی    ا گونوه  هوه ، سیاسی دارا  ارتبا  نزدیکی است

و تقویت هم و هرعکا کووک   دیهازتولو نسبت هه  رندیپذ یمتأثیر  اریهودگذارند و از  می

  .(112: 1333رهیعی،قکنند  می
 

 جلب مشارکت سياسي مردم .د

مشارکت سیاسی ناظر هر نقش و هوکار  مورد  و نهادهوا  مردموی در    ، لحاظ مفهومیهه 

نظارت عوومی هر حسن انجوا  وظیفوه   ، نحو  اعوال قدرت، پیدایش و استحکا  مراکز قدرت

فرآیند مشارکت هودون قوب     که یدرصورتتبیعی است  .و شئون قدرت است فرآینددر توا  

آحواد شوهروندان و مورد  چوون خوود را در      ، ی شوود کامول تو   توور  هه  ا قهیسل  ها هسطو 

هنواهراین وضوع موجوود    ، دانند یم نفع  ذها  مختلف نظا  سیاسی دارا  نقش جد  و  عرصه

  .را تا حدود زیاد  پیامد اراد  و اقدا  خود تلقی نوود  و در هر هحرانی مدافع آن خواهند هود
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هوا  مشخصوی هورا  صویانت از     نهادها و دسوتاا  ، هدیهی است که در هر نظا  سیاسی

که تجرهه تاریخی نشوان داد  اسوت    آنچهاما ، مرد  و توامیت ارضی وجود دارند، حاکویت

این است که زمانی که شدت فشار دشون اعم از داخلی یا خارجی هرا  مخودوش نووودن   

کامول   توور  هوه  توانود  ینوو نظوامی   -تالش نهادها  دفاعی عتاًیتب، زیاد هاشد، عناصر مذکور

در ایون صوورت   ، هاشد گفته شیپاسخاو  رفع تهدیدها  امنیت ملی و حفاظت از عناصر پ

اسوتقالل و توامیوت ارضوی کشوور اسوت کوه       ، مورد  ، مشارکت مرد  در دفاع از حاکویت

قدرت هر حاکویتی هوا   .هاعث استورار حاکویت و قوا  و پایدار  امنیت ملی گردد تواند یم

ناشوی از مشوارکت   ، گفوت کوه قودرت    توان یمی و حتمشارکت سیاسی مرد  مالزمه دارد 

آن قودرت مشوروع و    تبوع  هوه ، سیاسی مرد  است و اگر مشارکت سیاسی مرد  از هین هرود

  .(21 :1311قموسو  هجنورد ، .رود یمامنیت ملی نیز از هین  درنتیجهقانونی حکومت و 

رد کوه مودیریت   حکایوت از ایون دا  ، شد  در ایرانتجرهیات گذشته و روند تاریخی تی

  مهم در صورتی ها حداقل خسارات و تلفات میسر گردید  است که نظا  سیاسی ها هحران

ها را در این امر دخالت داد  و هوه   حاکم از پشتیبانی مرد  هرخوردار هود  و توانسته هاشد آن

ران نسبت هه مدیریت هح نهیهزمردمی ها کوترین  ها  پتانسیلصحنه هکشاند و ها استفاد  از 

آن هورا    و کنتورل کوه مهوار    ردیو گ یمو   اوج ا انداز  ههدر هع ی مواقع هحران  .اقدا  نواید

از ترفی این امر نیز هدیهی است که مورد  نیوز    .نیست ریپذ امکاننهادها  مرهوته و مسئول 

مشوارکت   شد  نهینهادصورت  مار اینکه از قبل هه، ندیآ ینوهه صحنه  ساکن اهتداهه صورت هه

هرا  ایون موورد    .هاشد شد   رفتهیپذ، آنان در امور مختلف توسط نظا ِ سیاسیِ حاکم سیاسی

مثال در سه دهه گذشوته از حیوات سیاسوی جوهوور       عنوان شاهد   متعدد  را ههها نوونه

  گونواگون گروهوا  سیاسوی و    ها غائله، در تول جنگ تحویلی خصوصههاسالمی ایران 

هدیهی است که مشارکت آحاد  .احصاء نوود توان یمانه هیا ها  قدرت  گوناگون ها میتحر

 توانود  یمو  ...اجتواعی و فرهناوی و ، اقتصاد ، امنیتی، ها  مختلف سیاسیجامعه در عرصه

ایفا  نقش نوود  و هوچنین عد  مشارکت مرد  در ، و دوا  هخشیدن هه امنیت ملی در قوا 

   .دینوا یممشکل جد  مواجه هرخوردار  از امنیت پایدار را ها ، ها  مختلفعرصه
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 ارتقایِ کارآمدی حاکميت . ه

هوا  آحواد   وجود تناس ِ منطقی هین خواسوته : امنیت در گفتوان ایجاهی عبارت است از

،   کوه در چوارچوب ضوری  ایودئولوژیک    ا گونوه  هه، مرد  یک کشور ها کارآمد  حاکویت

ت معطووف هوه رضوایتوند     هسته مرکوز  امنیو  ، در گفتوان ایجاهی .تولید رضایتوند  کند

است و رضوایتوند  ناشوی از کارآمود  و توانوایی پاسوخاویی حاکویوت هوه تقاضواها          

  آحاد مرد  از حکوموت و نظوا  سیاسوی پشوتیبانی و     مند تیرضامسلواً  .شهروندان است

هوا  امنیتوی هوه    ها و چوالش حوایت مرد  از حاکویت را در پی داشته و در مدیریت هحران

، مشکل و مع ل اصلی کشورها  منطقه جنوب غرب آسویا  .ندیآ یمومت مدد و کوک حک

 .هووا  موورد  اسووتهووا در تووأمین و اقنوواع خواسووتهناکارآموود  و عوود  موفقیووت حاکویووت

-هوا و هحوران  در اغل  موارد ریشه ناامنی، توان گفت جز در موارد خاص دیار می عبارت هه

ضوری    .گوردد  یهرمها کارآمد  حاکویتها  امنیتی در سطح منطقه هه نارضایتی مرد  از نا

در مهوار و مودیریت   ، از تری  ارتقا  آستانه تحوول جامعوه  ، ایدئولوژیک عنصر  است که

 هوا  ینواامن هدیهی است زمانی که منازعات و  .کند یمکوک ، هاها  امنیتی هه حاکویتهحران

هوه چوالش کشوید      در وهله اول ضری  ایدئولوژیک، گیرند مذهبی ریشه می گراییاز افرا 

  .(131: 134، رشیدزاد ، کرمیقدهد  یمشد  و کارویژ  و اثرهخشی خود را از دست 
 

 هاها و فرصتتوزیع عادالنه ارزش .و

  جنوب غرب آسیا در زمر  کشورها  جهان سوو  هوود  و هوا    از کشورها  ا هخش عود 

و مشوارکت کوه پویش از    ها  مشوروعیت  عالو  هر هحران .  مواجه هستندا توسعهها  هحران

مشکالت کشوورها  ایون منطقوه     نیتر یاساسهحران توزیع یکی از ، ها پرداخته شد این هه آن

هوا  مواد  و   هوا و فرصوت  ارزش، هحران توزیع نتیجه تخصی  غیر عادالنه امکانوات  .است

 ...موذهبی و ، قوومی ، ها  مختلف  سیاسیمعنو  در یک کشور هه اقشار مختلف مرد  و گرو 

هوا  سیاسوی تواهعی از میوزان عودالتی اسوت کوه توسوط         میزان وفادار  مرد  هه نظوا   .تاس

ها اعوم از  ها و فرصتهر این اساس هه هر میزان که ارزش، اهدی یمحکومت در جامعه استقرار 

ها  اجتواعی و سیاسی( در جامعوه عادالنوه   ها  اقتصاد  و موقعیتماد  و معنو  قموقعیت
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، ن میزان وفادار  آحاد جامعه هه حاکویوت را هوه هوورا  خواهود داشوت     هه هوا، توزیع شوند

حوایت و دفاع از نظا  سیاسی توسط آحواد  ، پیامد تبیعی و منطقیِ وفادار  مرد  هه حکومت

هرخووردار هوودن حکوموت از    ، وفادار  مرد  هوه حکوموت   .در هر شرایطی خواهد هود، مرد 

هووه هوا هوم دارا      ...کارآمد  و، کت سیاسیمشار، انسجا  و یکپارچای، مشروعیت سیاسی

کدا  هه قووت و هازتولیود دیاور  منجور و هورعکا ضوعف و        ارتبا  وثی  هود  و قوت هر

   .(413: 1333، لی نور جیقکند  یمها هقیه را نیز از خود متأثر و ت عیف  ناکارآمد  هر کدا  از آن

  ریو گ شوکل هزینوه  ، هاشوند  یمو هایی که آحاد مورد  هوه حکوموت وفوادار     در حکومت

  ریو گ شوکل امکوان  ، ها  ضد امنیتی علیوه حاکووت افوزایش یافتوه و درنتیجوه آن      حرکت

ها  امنیتیِ ناشی از ت ادها  داخلی در حد قاهل توجهی کاهش خواهد یافوت و در   هحران

ها ها پشتیبانی و ناامنی ها هحران،   مرد  هه نظا  سیاسیوفادارهه دلیل ، صورت وقوع هحران

   .مدیریت و کنترل خواهند شد   از حکومت ها هزینه کوتر مرد
 

 مذهبي، مدارای قومي .ز

و  ها تیقوماکثر کشورها در منطقه جنوب غرب آسیا دارا  ملتی هستند که از تنوعی از 

، مودیریت غیرمنطقوی و ناکارآمود تنوعوات اجتوواعی      .مذاه  مختلف شکل گرفتوه اسوت  

  هوا  مؤلفوه ، موذهبی  –هوا  قوومی  درگیور   .هاشود  یمها  زیاد  در منطقه هحران سرمنشأ

افزار ِ قدرت و امنیت را مورد تهدید قرار داد  و زمینه اتصال تهدیدات    و نر افزار سخت

هوا  خوارجی را نیوز فوراهم     داخلی هه تهدیدات خارجی و درنهایت زمینه دخالت قودرت 

ها  قومی و هاید سیاست، دمذهبی هستن -دارا  تنوعات قومی که یجوامعهناهراین ؛ کند یم

 قاهول   انسوجا  اجتوواعیِ نسوبی و    ریو گ شکل  هاشد که منجر هه ا گونه ههمذهبی حاکویت 

مذهبی خود و منافع خوود را در چوارچوب    -،   مختلف قومیها گرو همیعنی ؛ شود قبول 

موذهبی را در زمور  شوهروندان    ، هوا  قوومی  حاکویت تعریف کنند و هم حاکویت اقلیوت 

هورا    .ها هداننود  منافع و مصالح آن، ملت دانسته و خود را ملز  هه رعایت  حقوق کی درجه

در ، مذهبی هه منافع حکومت گر  زد  شود، ها  مختلف قومیها و گرو اینکه منافع جریان

موذهبی  ، منظور مدیریت منطقی تنوعات قوومی  هه، چارچوب قوانین و نظا  ارزشی حکومت
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ها  متنوع هایسته است که جریان، نظا  سیاسی ت درونی قدرتو استورار و استحکا  ساخ

در قدرت سهیم شووند  ، هایی که دارندها و قاهلیتهه انداز  ظرفیت، ها  اجتواعی و پتانسیل

حاکویت هایود توالش کنود کوه     ، ها و مذاه و ها تساهل و مدارا  منطقی در حوز  قومیت

زیورا  ؛ هه حداقل موکن هرساند، ذهبیِ منطقیم، ها  قومیقدرت را ها سیاست نانینش هیحاش

  هسترساز لیهه دلفراوانی این قشر هووار  ، در شرایط ناآرا  و هحرانی، در غیر این صورت

تواند جوامع ناهواون  رویکرد  کلی که می .خواهد هود ساز مشکل، ها  ناامنیریگ شکلدر 

درواقوع  ؛ ر یک جامعه سوق دهدد زیآم مسالوتزیستی سو  هم مذهبی را هه، از لحاظ قومی

  .(45: 1333، قلی نور جی .مذهبی است، مدارا و تساهل قومی، هوان روادار 

، گرایوی موذهبی    ناشی از افرا ها یناامنهرا  مدیریت  شد  ارائههرگرفته از راهکارها  

منظوور   گرایوی موذهبی هوه     ناشوی افورا   ها یناامندر ادامه یک مدل مفهومی هرا  مدیریت 

الز  هوه   .گوردد  یمموضوع هه شرح صفحه هعد تدوین و ارائه  تر روشنهولت فهم و در  س

  هوا  شاخ دارا  ، دو  مورد هحث در الیهگانه هشتها   ذکر است که هر کدا  از مؤلفه

  هر ها شاخ امکان ارائه هوه ، حوز  تأثیر متعدد و متنوعی هستند که هه دلیل محدودیت

  حووز  توأثیر   هوا  شواخ  فقط سه موورد از   راین هرا  هر مؤلفههناه، مؤلفه وجود نداشت

توور   هوا اشوار  و در پرسشونامه هوه    هه تعداد شواخ   2است و در جدول شوار   شد  ارائه

   .اند شد   ارائهمشروح 
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  افزارها  نر گرایی مذهبی ها تکیه هر ظرفیتامنیتی ناشی از افرا  ها هحران( مدل مفهومی مدیریت 1-قشکل 
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 یريگ جهينت

هوا   موذهبی و ناکارآمود   ، نوژاد  ، قومی، ها  مختلف تبقاتیوجود تنوعی از شکاف

در حود  ، ساختار  و مدیریتی که اغل  کشورها  جنوب غرب آسیا هوا آن مواجوه هسوتند   

، پوارگی  و درنتیجه ایون چنود   زند یم همههقاهل توجهی انسجا  و یکپارچای ملی کشور را 

و نفوذ  ها فرصت، ها ارزشتوزیع عادالنه ، مشارکت سیاسی، ملی هویت، مشروعیت سیاسی

مشکالت متعدد  مواجوه سواخته و درنهایوت    ها   مختلف اجتواعی را ها هیال درحاکویت 

هوا  هواال در    از ترفی مؤلفه .کند یماقدامات ضد امنیتی مختلف مخالفان را فراهم  هسترساز

تبیعوی  ، کننود  ت مدیریت هحران ایفا  نقش موی افزار و زیرساخ نر  عنوان ههشرایط هحرانی 

ها  مذکور حس  مورد در زمان و مکان الز  نتوانند نقش خوود   است در صورتی که مؤلفه

یی مذهبی در این شرایط هوه هحرانوی فراگیور در    گرا افرا   ناشی از ها یناامن، را ایفا نوایند

   .شود   مختلف اجتواعی و سطح جامعه تبدیل میها هیال

 نیحوادتر  اسی اوضاع امنیتی کشورها  عراق و سوریه در جنوب غرب آسویا کوه هو   هرر

که چنانچه نظوا    دهد یمنشان ، گرایی مذهبی مواجه هستندها  امنیتی ناشی از افرا  هحران

هوا    هخوش منوافع هووه جریوان    عنوان تجسم توانست خود را هه سیاسی در این کشورها می

تصویر کند و مشروعیت نسوبی در ناوا  شوهروندان را    مذهبی و سیاسیِ کشور خود ، قومی

جل  مشارکت عووومی مورد  از قبایول و عشوایر     ها پیامد منطقی آن ، هرا  خود کس  کند

  مختلف  عرب و کرد در تأمین امنیت کشور و موانعوت از  ها تیقومسنی و ، مختلف شیعه

 .گشت یمتر  مقدور مدیریت آن ها هزینه کو،   هحران یا در صورت وقوع هحرانریگ شکل

سوطح مشوروعیت    نیتر نییپا  هود که ا گونه ههحکومت عراق در اواخر دولت نور  مالکی 

   .حتی شیعیان را هه هورا  داشت، و مشارکت مرد 

ا  نازل هود که اقووا  و موذاه    مذهبی هه انداز ، روادار  نظا  سیاسی هه مدارا  قومی

ها  ملی و دینی خوود اجوواع و   دفاع از ارزشمختلف کشور در زیر چتر هویت ملی هرا  

هورا   ، گرایی داعوش   ناشی از افرا ها یناامناتفاق نظر الز  را نداشتند و درنتیجه در هراهر 

امنیت شهروندان و سوایر منوافع حیواتی خوود هوه حوایوت از دولوت        ، حفظ توامیت ارضی
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هلکه جنوگ را هوه   ، باختها  داعش ندرواقع حکومت عراق جنگ را هه توانایی .هرنخاستند

عراق دارا  قبایل و توایف سلحشور  است کوه   .عد  هوراهی مردمش ها حاکویت هاخت

ها  امنیتی دارا  تجرهه موف  و ساهقه خوهی هستند و قوبالً نیوز در ایون    در مقاهله ها هحران

   .اند داشتهعولکرد خوب و موفقی ،   داخلیها یناامنمقاهله ها 

، ها  مشروعیت  اجتواعی مدیریت امنیت در اثر هحرانها رساختیز افزار و درواقع نر 

نفوذ و توزیع در حد قاهل توجهی کارآمد  خود را از دست داد  و منجر ، هویت، مشارکت

ضوعف  ، ناتوانی در هسیج مناهع و امکانوات ، جا  انسجا  و یکپارچای ملیهه چندپارگی هه

در چنوین   .شوود  موی  . ..،  امنیتیها استیس ساز  و عد  اجواع در اجرا در توان سیاست

شرایطی اقشار مختلف مرد  چون حکومت را صرفاً متعل  هه هخشوی از جامعوه و سواختار    

، داننود  ینوو هخش منوافع ملوی   درنتیجه آن را مطلوب خود و تجسم، کنند اجتواعی تلقی می

 .اهتوا  الز  را ندارنود هناهراین هه آن وفادار نبود  و هرا  محافظت از آن در شرایط هحرانی 

، شاهد این ادعا تهاجم داعش هه عراق است که جریان تکفیر ِ داعش ها جناجویانی انود  

تقریبواً  ، در زمانی هسیار کوتا  و هدون مقاومت جد  از ناحیه مرد  و حتی نیروها  مسولح 

  .خا  عراق را هه تصرف خود درآورد درصد 21

هوا   گر  خوردن آسی ، کند یمآسیا م اعف  آنچه که مشکل را در منطقه جنوب غرب

ا  و در منطقه هوا منوافع کشوورها  فرامنطقوه    ، مذهبی -افزار  ناشی از تعارضات قومی نر 

ا  از قبیلِ هحورانِ  ها  توسعهها  ناشی از هحراندرواقع پیوند آسی  .  استا منطقهرقبا  

هوا   ا منوافع قودرت  هوا  منطقوه هو   توزیوع و ناکارآمود  حکوموت   ، مشوارکت ، مشروعیت

کشورها  مختلوف   .دیافزا یمدر شرایط هحرانی  هه خصوصهر وخامت اوضاع ، ا فرامنطقه

 در مقولوه ، هایی که در اهعاد مختلف ها هودیار دارندرغم هوه تفاوت هه، جنوب غرب آسیا

 دارا  وضوعیتی ،  ا توسوعه هوا   رنج هردن از هحران، گرایی مذهبیافرا ، تعارضات  مذهبی

این کشورها چنانچوه در توأمین امنیوت دارا  گفتووان     ، تقریباً مشاهه و نزدیک هه هم هستند

هوا  داخلوی کشوور را در    هوا و پتانسویل  یعنوی ظرفیوت  ، ایجاهی و رویکرد تولید  هاشوند 

  هوردار  ههر ها  داخلی موجود ساز  و تهدیدسوز  مدنظر داشته هاشند و از ظرفیت امنیت
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هوا  امنیتوی   گیور  هحوران  توان گفت اگر مانع از شوکل  می ناًیقی، وایندها را مدیریت ن و آن

ها را ها هزینه  ها را در حد قاهل توجهی کاهش داد  و مدیریت آن توانند شدت آن می، نشوند

ها  هیااناان را نیوز در دو مقولوه   و خسارت کوتر  میسر نوایند و درنهایت زمینه دخالت

  .ها اقدامات پیشایرانه از هین خواهند هرد، ایط هحرانی  در شرسوار موجساز  و هحران

 .رضایتوند  شوهروندان از حاکویوت اسوت   ، هسته مرکز  در رویکرد تولید  هه امنیت

 .هوا  مورد  اسوت   ناشی از کارآمد  حاکویت و توانایی آن در تأمین خواسوته ، رضایتوند 

از قبیل توجوه  ،  رمادیغ  و ها  مرد  تیفی از موضوعات متنوع مادتبیعی خواسته تور هه

هودیهی اسوت کوه چنانچوه در      .در اهعاد مختلف اسوت  . ..زهان و، فرهنگ، مذاه ، هه اقوا 

پیامود  ، منطقی هه تنوعات هویتی توجوه شوود   تور هه، ها  قومی و مذهبی حاکویتسیاست

انسوجا  و  ، مشوروعیت ، منطقی آن هرخوردار  نسبی نظوا  سیاسوی از میوزان قاهول قبوولی     

درواقوع توجوه و    .خواهود هوود   .. .موذهبی و  -مدارا  قومی، اجتواعی، پارچای سیاسییک

ها  متنوع در سطح جامعه در جنوب غرب آسویا و مودیریت   حساسیت حکومت هه شکاف

هوا  امنیتوی و در صوورت وقووع       هحوران ریو گ شکلها موجبات هازدارندگی از  منطقی آن

   .دینوا یمهحران را ها هزینه کوتر  فراهم هستر و توانوند  مقاهله و مدیریت ، هحران
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