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Abstract
The phenomenon known as the political Islam is one of the most important
phenomena affecting politics, security and culture in the contemporary world. Any
fate that the political Islam faces will affect the politics, government, culture and
security of Islamic countries, as well as the international arena. This influence on
Iran, as the most prominent example of Shiite political Islam in power, is more
determinant. Various events, trends and driving forces influence the political Islam
evolutions. Futuristic methods can help to understand the trends and drivers of
political Islam. The main purpose of the study is to outlin the probable futures of
Shiite political Islam based on Velayah in Iran. In this study, with the methods of
trend analysis, two-stage Delphi and a panel of experts, an attempt was made to
identify the most important trends in Shiite political Islam based on Velayah in
Iran and to identify the key driving forces. The results showed that the five drivers
of "Iran's influence on the West Asian region", "The growth and development of
the political Islam in the Islamic world", "The efficiency of the system of Irans
government", "The issue of Palestine and Israel", and "The strength of the
resistance front in the region and the victory of Irans allies" have the highest
consensus and importance among experts, and determine the future of Shiite
political Islam in Iran. By analyzing the events, the trends and the driving forces, it
seems that in the future, the republic dimension in Iran will gradually become
more prominent and its regional presence will be reinforced.
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مقدمه
پدیدهای که پیش از انقالب اسالمی ایران ،با عناایی احیاارری ،خیاش

اساالمی،

اصالحطلبی اسالمی ،رنسانس اسالمی ،بیاداری اساالمی ی غیاره رر رریاان با ر،
بیشتر با نام رنابشهاا ی نضتا هاای اساالمی ااناخته مایااد پاس از یعا
اال ره اک ی خارقالعاره انقاالب اساالمی ایاران ی تاث یرات عمیا ،،پرااتاب ی
رسترره آن بر همه ر امع اسالمی ،از اصطالحات ردیدی برای نامیدن آنچه عابالا

رنبشهای اسالمی نامیده میاد ،اساتااره کررناد (رهقاانی & اساماعیلی ماازرر,
 )1395یاژرانی نظیر بنیارررایی اسالمی ،راریکالیسا اساالمی ی اساالم سیاسای،
بهییژه رر رسانه های غربی ،بیشتری کاربرر را یافتند یلی هیچیک از یاژران ردید
به اندازه اسالم سیاسی مقب لی

ی اضرت نیاف

(خرمشاار & ی همکااران,1394 ,

ص  )377اسالم سیاسی پس از انقالب اساالمی رر پضناه یسایعی از کشا رها ی
مل های اسالمی ا ر رذاا ؛ بهع ل اسپ زیت  ،برخی رنبشها پدید آمدند ،برخای
فعال ی برخی راریکالیشه ادند (اسپ زیت  ,1382 ,ص  )54-13پاس از توا ت
مرتبط با فریپاای بل ک کم نیس که به اسالم سیاسی فرص

راد رار ،مض تاری

تو ت ،تو ت نارضانی ی پیچیده چند سال اخیر رر غرب آسیا ی اامال آفریقاا
ب ر که با عنایی ی اسامی مختلای ،از بضاار عربای ی بیاداری اساالمی تاا بیاداری
انسانی ی زمستان عربی ،ما رر خطااب عرارررفا

(اساپ زیت  ,1396 ,ص )331

تو تی که از منظر برخی اسالمخ اهان ،فرصتی با ر تاا چضاره کشا رهای ایا
مناط ،،با رهایی از استبدار ی حکمرانان ه پیمان غرب ،چضرهای اسالمی با عرائا
صلح ی ریستی بی مسلمانان ی عدرتمند رر برابر رنیای غرب اکل ریارر برخای
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اعارها ی اعدامات ضدآمریکایی ی ضداسرائیلی انقالبی ن رر مصار  ،تا نس ی
ای رمانه را تق ی

کرر اما تو ت یعتی به س ریه رسید ،باا پیچیادری ییاژهای

ریبهری اد س ریه رر مو ری یاعع اس
ررحالی اس

،

که عراق اخیراا از رس

که به آن مو ر مقایم

میر یند؛ ایا

حکمرانان ضدایرانی ی ریکتات ر ،خارج اده

ی به ررره ریستان ایران ررآمده ب ر ه زمان با تو ت س ریه ،رر عراق ،تصاایه
بعثیهای صدامی از سیست که عمدتاا از نظر مذهبی از اهل سن
را بیشازپیش از حک م
مخالا

ب رند ،ای راریه

مرکشی ،ناراضی میکرر آمریکاا باهعنا ان ااااالرر ،باا

ن ری مالکی ،نخس یزیر یع

مجب ر اد بیشتر نیریهاایش را از عاراق

بیرین ببرر ،اما همچنان رر تو ت ای کش ر مؤ ر ب ر ی سعی میکرر با حمایا
مرکشی تو

ک یبیش از مخالاان ریل

تسلط رریههای اایعی ،بار باادار فشاار

یارر کند نارضایتیها از مشکالت اعتصاری ی ارتماعی نااای از ااااال برخاساته
ب ر ،اما با مداخالت مخالاان بیرینی ریل
ریسا

که از ریی کارآمدن ریلا

ردید عراق ،همانند عربساتان ی ترکیاه

ایاران رر باادار ،احساا

مشکالت ،چضره مذهبی ی ررنضای  ،ص رت امنیتی به خ ر ررف
تو عن ان حمای

غاب مایکررناد،
القاعاده عاراق

از اهل سنّ  ،حمالت خ نباری ترتیب رار ی چندی بعد ها

با اااال اضر فل ره« ،ریل

اسالمی »1اعالم کرر ریل

اسالمی عراق با رساتر

رامنه عملیات ی حت ر ی یارریری از بی مباارزان مسالح رر سا ریه ،باه «ریلا
اسالمی رر عراق ی اام »2تاییر نام رار ای ریل

را مخالاانش با عن ان اختصااری

«راعش» نامیدند راعش پس از تصرف م صل ،با خطابه اب بکر باداری ی با ااااره
به آم زههای اب ا علی م ریری ،خ ر را «خالف
القاعده ،ضم تال

اسالمی» نامید راعش ،بارخالف

برای تصرف سرزمینی مشخص برای برپایی ریل  ،مواربه با

رام نشریک ی راخلی را ،که ایعیان ی ریافض ی حک م هاای مرتاد مایراناد،
ایلیتر از رنگ با رام ریر میراند ای چرخش نظری عملی که با تکایر ریرار
مخالاان حتی اهل سنّ

همراه اس  ،رر ن

خ ر پدیدهای خاص بهامار میریر
1. Islamic State
2. ISIS
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برخی مرارع رینی مانند ا زهر مصر ی برخی موققاان (برزرار )1392 ,راعاش را
خ ارج عصر حاضر میرانند ،برخی آن را نشانه تقابل تاریخی اهل سانّ

ی تشایع

میامارند ،برخی آن را پدیدهای امنیتی ی فراتر از کشاکش مذهبی عن ان مایکنناد
ی برخی نیش ارامه رریان اسالم سیاسی برخاسته از اخ ان تا القاعده میرانند کاه از
سلای رری تکایری نشثت ررفته اس

خالف

راعشی امریزه زیر حمالت عا ات

مرکشی عراق ی س ریه ی ه پیماناان آنضاا از ها پااایده ی هساتههاایی مخاای ی
«ررگهایی تنضا» از آنضا باعی مانده ی به نقااطی چا ن افاانساتان نقالمکاان کارره
اس

خیش های سیاسی ایعیان رر بوری ی عربستان ی بهییژه یم نیش ه زماان

با ای تو ت رریان رارر ی انصاراهلل یم ی ح یهای زیدی که به عرائ

اسالم

سیاسی ایرانی نشریکاند ،رر امال یم  ،عدرتنمایی میکنند
تقابل عرائ های مختلف از اسالم سیاسی سنّی ی ایعی ،ه ساز باا غارب یاا
ناساز با آن ،میانهری ،مسالم ر  ،ستیشه رر ی تکایرنما ،سؤا ت ی ابضامات متعدری
را پدید آیرره اس

که مض تری آن ،آینده اسالم سیاسی اس

پژیهش ،کشف ی تبیی سم

بدی ترتیب ،مسالله

ی س ی آینده اسالم سیاسی ی بهط رخاص رر ایا

پژیهش ،سم

ی س ی آینده اسالم سیاسی ایعی _ ی یی ی پیشرانهای ماؤ ر رر

ترسی آن اس

کاه نیریهاای پیشاران کلیادی

سؤال اساسی پاژیهش ایا اسا

اکلرهنده آینده اسالم سیاسی ایعی-ی یی رر ایران رر اف 1410 ،ه

کداماند؟

 .1چارچوب مفهومی و پیشینه پژوهش
 .1-1چارچوب مفهومی

بیشتر آیندهپژیهان ،آیندهپژیهی را ریای اکتشافی ی تاسیری میرانناد ی معتقدناد
که استااره از چارچ ب نظری رر ایا ر ناه مطالعاات ،زم نیسا
اس

یاا غیارممک

م س ینیا با تقسی ریند آیندهپژیهای باه ری بخاش اکتشاافی ی هنجااری،

معتقااد اساا

اسااتااره از چااارچ ب نظااری رر مرحلااه اکتشااافی ،ممکاا امااا

مودیری زاس  ،یلای رر مرحلاه هنجااری بارای آینادهساازی ،سناری ساازی ی
تج یش ،می ت ان بضره برر رر مطالعات کیای-تاسیری ،هرچند از چاارچ ب نظاری

♦ سال  ♦ 30شماره  ♦ 98بهار 1400
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استااره نمیا ر؛ یلی پژیهشرر با ذه نظاری باه ت صایف ی تاسایر مایپاررازر
(م س ی نیا )1398 ,با ت ره به اینکه پاژیهش حاضار ،اکتشاافی ،غیرهنجااری ی
غیرتج یشی اس  ،پیشاپیش ،نظریهای خاص را بهعن ان چارچ ب توقی ،رر نظار
نررفته اس

یلی از «اسالم سیاسی» بهعن ان چارچ ب ماض می استااره میکند

 .1-1-1اسالم سیاسی

مسلمانان عمدتاا بر ای بایرند که ذات اسالم ،سیاسی اس

ی باه لوااس سانّتی رر

اسالم ،ری ی سیاس

از ه ردا نیستند( (مک لی  ,1381 ,ص  )417ت لد اساالم

ی حک م

ی اسالم سیاسی م ض عیتی نادارر ،اماا چا ن رر

با سیاس

رنیای غرب ،سیاس
سیاس

ب ره اس
ی ریان

را از ه ردا کررهاند اسالم فعال کنا نی را کاه باه

ی حک م

ت ره رارر ،اسالم سیاسی مینامناد رریاعاع ،اساالم سیاسای،

اصطالحی عام اس

رر ر اماع اساالمی،

که بر همه ن

ررایش مرتبط با سیاس

فراریری رارر برخالف بنیارررایان ،اسالمررایان سیاسی ،عمدتاا رنبههای سک ر
ی فرهنری غرب را نای ی از رستایررهای علمی ی فنی استقبال میکنناد (حساینی
زاره ,1395 ,ص  )18-17بااهعبااارتی ،اسااالم سیاساای رر پاسااب بااه مشااکالت
پیشریی مسلمانان ،عالیه بر رر

به «خ ر مسالمان» ،از «ریراری غیرمسالمان»

نیش بضره میبرر (نصر ,1374 ,ص )180-179
 .2-1-1گونههای اسالم سیاسی

موققان اساالمی ی غربای ،تقسای بنادیهاای مختلاف یلای تاحادیری مشاابه از
طیفهای منتسب به اسالم سیاسی مطرح میکنند ایلی تقسی بندی ،تقسای بنادی
به ری ااخه اصلی ایعه ی سنی اس

(عارری )1389 ,بعد از تقسی بندی اایعی ی

سنّی؛ اخباریرری ی اص لیرری ی عقلی ی نقلی ،مض تری تقسی بندیهای فکاری
رر ررین ررایشهای اسالمی بهامارمیریند ای ررایشها ت ابع عملی ه رارناد
که رر م ارضه با عنصر بیرینی یعنی استعمار ،غرب ی رضان مدرن ،به اااخههاایی
چ ا ن بنی اارررایی (ف ندامنتالیس ا ) ،راریکالیس ا (افاارا ررایاای) ،اص ا لررایاای،
میانررایی سازای ی سازای غربررایانه رستهبندی میاا ند البتاه اصاطالحات
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بنیارررایی ،اص لررایی ،راریکالیس  ،اسالمررایای ی اساالم سیاسای ،باار معناایی
یکسانی ندارند (بضریز لاک )1383 ,بنیاارررایی ی راریکالیسا رر زمیناه فرهناگ
غربی ،بار معنایی کامالا منای رارند اما بار منای اسالم سیاسی ی اسالمررایی اسا
(سعید ,1390 ,ص  )29-12برخالف اصطالحات اسالم سیاسی ی اساالمررایای،
مااهیمی چ ن بنیارررایی ی راریکالیسا  ،بیاانرر کلیا
معاصاار نب ا ره ی رااامع نیسااتند

)(Fuller, 2002

ماهیا

ساایداحمد م ا قی( )1374نیااش،

بنیارررایی را رربرابر راریکالیس اسالمی بهکار برره اسا
نظر یی ،رریان عقل ررا را رربرمیریرر ی صاتی اس
سیاسی ی رر م ارری بهعن ان صا

حرکا

اساالمی

رریاان راریکالیسا از
کاه بارای ت صایف کانش

اندیشه بهکار رفته اس

(ما قی ,1374 ,ص

 )110-93از منظر کنشرری ررین رینی نیش ،حمید صالوی ،از سه ر نه انقالبای-
ایعی ،سلای ی اخ انی به م ض

پرراخته اس

(صالوی )1391 ,ریران ی ایلماز

( )2013چضار رسته :انقالبی-ایعی ایران ،سلای-یهابی عربستان ،میانهری ترکیاه ی
مدل ررحالظض ر مصر را ( رر ریره برآمدن اخا ان باه عرصاه سیاسای رر مصار)
بهعن ان ر نههای اسالم سیاسی مطرح میکنند البته آنضا ررنضای
ایرانی ،ترکیهای ی سع ری ،متا،الق لاند

بر سر ساه مادل

)(Duran & Yilmaz, 2013

از آنراییکه اصطالح اسالم سیاسی عمدتاا بعد از انقاالب اساالمی ایاران از
رانب غربیها مطرح اده ی ناظر به کنش سیاسی رربرابر غرب اس  ،تقسی بنادی
مشخص پژیهش حاضر از ر نههای اصلی اسالم سیاسی به ارح ذیل اس :
الف ایرانی -ایعی -ی یی(انقالبی)
ب اخ انی -ابه لیبرالی
ج یهابی-تکایری
 .1-2-1-1اسالم شیعی-والیی

اسالم ایعی ،با استنار به فعل ی ع ل پیامبر ،خ ر را اسالم ناب ی اصیل ی حک م
ی خالف

مسلمی را ح ،الضای اماام معصا م ،امیرالماؤمنی علای علیاهالساالم ی

فرزندان ایشان تا امام مضدی م ع ر میراند بنابر اعتقار ایعیان ،رر زماان ظضا ر ی
حت ر امام معص م ،ریرران ،مشریعی

حکمرانای ندارناد یلای رر زماان غیبا
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معص م ،ای یظیاه برعضده ن اب عام امام نضاره میا ر کاه هماان علماا ی فقضاای
ری هستند نظریه ی ی فقیه از ای مسیر نتج ررفته ی بالیاده ی باه هما
خمینی رر ایران به مر نشسته اس
رس لاهلل میرانس

امام خمینی ،ی ی فقیه را اعبهای از ی یا

طب ،ای اعتقار ،یلیفقیه ،به رش اثن رسال

امامان معص م ،ریرر ال ن آنضا رر ی ی
ررس

کرره اس

ای نراه اعتقاری اس

پیاامبر ی اماما

بر مسلمانان را رر اختیار رارر کاه ااثن

سیاسی ازرمله آنضاس « :ی ی فقیه یک چیشی اس
همان ی ی

اماام

که خادای تباارک ی تعاالی

رس لاهلل هس » (امام خمینی )1358 ,بات ره باه

که اایعیانی کاه باه ضاریرت حک ما

معتقدند ،ررهرراییکه بااند یلیفقیه حاضر رر تنضا حک م

رر ریران غیبا
ایعی-ی یی رضان،

ایران ،را نایب امام زمان ی خ ر را به پیریی م ظف میرانند عالیه بر ایران ،اسالم
سیاسی ی یی ،رر همه ر امع ایعی نا ذ معنا ی رارر بررساتهتاری ایا ناا ذ
ی یی ،رر لبنان اس

ای حشب ،با حمای های ایاران ،ت انساته اسا

عاالیه بار

ارتقای رایراه ایعیان رر لبنان ،به ااااالرری رژیا صضی نیساتی رر ایا کشا ر
خاتمه رهد همچنی ای حشب رر ماررای راعش ،ضام ها پیماانی باا ایاران ی
حک م

س ریه -که عل ی اس  -بههمراه رریههای ایعه از ریرر نقاا ازرملاه

افاانستانیها (فاطمی ن) ،پاکستانیها (زینبی ن) ،عراعای هاا (حیادری ن) رر موا ر
م س م به «مو ر مقایما » عمال کارره ی باا راریه تریریساتی راعاش ی ریرار
رریههای تریریستی رر س ریه که عمدتا رریههای منتسب به سلایهاای تکایاری
ستیشه ر ی ملض از معاییه هستند ،رنریده اسا

ساید حسا نصاراهلل ،ربیرکال

حشباهلل لبنان ،خ ر را یک مقلّد ی فدایی یلیفقیه -حترت آی اهلل خامناهای -رر
ایران میراند ای رر سخنانی باه مناساب

فرارسایدن عااا رای موارم  1441ه ق،

آی اهلل خامنهای را «حسی زمان» رربرابر یشیدهای زمان خطااب مایکناد« :ماا رر
حال رنگ رر نبرری بشرگ هستی ی آمریکا ی اسرائیل میخ اهند خیمهرااه ماا را
مواصره کنند امریز فرمانده خیماهرااه ماا ،اماام خامناهای ی مرکاش آن رمضا ری
اسالمی ایران اس

ی آمریکا میخ اهد آن را مواصره کناد باه تراماو ی نتانیااه

می ر یی که ما ع می هستی که نه مواصره ،نه توری  ،نه فقر ی ناه ررسانری ،باه

آینده اسالم سیاسی شیعی در ایران
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اراره ما خللی یارر نمیکند رر برابر آمریکا ی اسرائیل به امام خامنهای ،مایرا یی
که ای فرزند حسی ( ) ،ما ت را تنضا نمیراذاری » (نصاراهلل )1398 ,بسایاری از
رریههای ایعی عراعی نیش همچ ن حشباهلل لبنان میاندیشند ایعیان عراق بعد از
سق

ایران ی اکثری

صدام ،با حمای

نسبی رمعیتی ت انساتند بار مصادر اما ر

عرار ریرند عُ لقه عقیدتی ی عااطای کاه از عبال ااکل ررفتاه با ر رر ایا زماان
رستررهتر اد ی با تو ت بعدی ی برآمدن رریه تریریستی-ایدئ ل ژیکی راعاش
که رام ایعیان ی اسالم انقالبی ایرانی بهامارمیرف  ،مستوک اد رریههاایی
چ ن عصائب اهلالو ،،النجباء ،کتائب حشباهلل ،بدر ی حدیر چضل رریه رضاری
که تو عن ان حشدالشعبی اناخته میا ند ،با فت ای آیا اهلل سیساتانی ی بارای
مقابله با راعش پدید آمدند که البته رر صا ف خ ر ،از اهال سان  ،مسایوی ی
نیش رارند تثمی سالح ی آم ز

نظاامی حرفاهای ی مستشااری آنضاا را ایرانایهاا

برعضده رااتند ای رریهها بارها اتوار خ ر را با ایران ی رهبری حترت آیا اهلل
خامنهای بهعن ان یلیفقیه زمان ابراز رااتهاند رریههای ایعی رر منطقاه همچا ن
ال فاق رر بوری  ،حشباهلل حجاز رر عربستان ی رریهای ایعی رر پاکساتان ،هناد
(بهییژه کشمیر) ی افاانستان ی رمض ری آذربایجان نیش برپایه اعتقار علبی باا ایاران
پی ند رارند رر یم ه  ،انصاراهلل زیدی مذهب ،بعد از تو ت م سا م باه بضاار
عربی -بیداری اساالمی ،باا رراختیاارررفت صانعا ی ساپس حماالت عربساتان ی
امارات ،م رر حمای

بیشتر ایران عرارررفتند ی پی نداان را با ایران موک کررناد

مومدعبدالسالم ،ساخنر ی انصااراهلل یما  ،ماررار  1398رر ریادار باا حتارت
آی اهلل خامنهای ،ی ی
سلّ ی ی ی

ایشان را رر امتدار خط رس لاکرم صلیاهلل علیاه ی آلاه ی

امیرالمؤمنی علی علیاهالساالم ت صایف کارر (عبدالساالم)1398 ,

احمدی ی م س ی فضرستی از احشاب ی رریههاای اایعی تضیاه کاررهاناد کاه باا
اضافاتی به ارح زیر اس

(احمدی & م س ی:)1389 ,
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جدول  .1احزاب سیاسی و گروههای شیعی در منطقه
نام حزب یا تشکل
جبهه اسالمی برای آزادی
سازمان نصر
جنبش اصالحطلب شیعیان
سازمان دانشجویی امامیه
حزب ا دعوه
نهض اجرای فقه جعفری
شورای انقالبی اتفاق اسالمی
حرک اسالمی
حزب اسالمی رعد
پاسداران جهاد اسالمی
حزباهلل
سازمان فالح
حزباهلل
مجلس اعالی اسالمی
حزب دعوت اتحاد اسالمی
جماع حزباهلل حجاز
صابری
جمعی وفاق اسالمی
انصاراهلل
حشدا شعبی (عصائب اهل ا حق ،ا نجبا)... ،

کشور
بحری
افغانستان
عربستان
پاکستان
عراق
پاکستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان
بنان
عراق
افغانستان
عربستان
فلسطی
بحری
یم
عراق

سال تاسیس
1357
1357
تقوی 1357 :
تقوی 1357 :
تقوی 1358 :
1358
1358
1358
1358
1359
1359
1359
1361
1361
1365
1365
 2014میالدی
1380
1382
4-1393

احمدی ی م س ی ( )1389با اضافات

 .2-1پیشینه پژوهش

با یر ر اهمی

فشاینده اسالم سیاسای ی لاشیم بررسای رینادهای حااک بار آن،

مطالعات متعدری به خص ص رر خارج به یاکایی اسالم سیاسی پرراختهاناد یلای
مطالعات اندکی ررخص ص اسالم سیاسی به ییژه آینده اسالم سیاسی ایعی-ی یی
یر ر رارر با ای حال رر پژیهشهای ص رتررفته ،برخی یر ه ی نقا مشاترک
با توقی ،حاضار یرا ر رارر :آ اار بایرمنادان باه انقاالب اساالمی ،عمادتاا نرااه
خ

بینانهای به آینده اسالم سیاسی رارند ،اما بسیاری از ن یسندران غربی یا آنضاا

که چندان با انقالب اسالمی میانهای ندارند ،نراه بدبینانهای رارند ی عرفایاادن ی
سک ریس را ریندی غالب رر آینده میپندارند
اب ذر مظاهری ( )1398رر کتاب «اف ،تمدنی آینده انقالب اساالمی» ،انقاالب
اسالمی را ریندی ررنظرررفته اس

که با پش سررذاات مراحل پیاریزی ،نظاام،

ریل  ،کش ر ی تمادن اساالمی باه ایج خا ر مایرساد ی ررنضایا

باه ظضا ر ی

آینده اسالم سیاسی شیعی در ایران
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رضانی حترت مضدی(عج) متصل می ا ر ن یسنده ،تو ت معرفتای ی

فرهنری را رر انقالب اسالمی ،مض تر از تو ت سیاسی ی اعتصاری میراند علای
رارابی ( )1394رر کتاب «آیندهپژیهی انقالب اسالمی» ،با بررسی رینادها ،مساائل
عمده رضانی را از رهرذر تث یرات متقابل بر رامعه ایران بررسی ی رر کنار مساائل
اصلی رامعه ایران ،ضم تبیی نقا ع ت ی رستایررهای انقالب اسالمی ،مساائل
فرهنری-ارتماعی ،سیاسی ی رسانهای را آسایباناسای کارره اسا
حسینی زاره ( )1395رر کتاب «اسالم سیاسی رر ایران» ،معتقد اس

مومادعلی
اسالم سیاسای

ایرانی را می ت ان م ف ،تری تجربه عینی یافتاه راتماان اساالم سیاسای رر رضاان
اسالم ،بهامارآیرر غالمرضاا بضریزلاک ( ،)1386نیاش رر کتااب «رضاانیاادن ی
اسالم سیاسی رر ایران» بر ای باایر اسا
فرص

کاه رر رضاانیاادن ،راتماان مسالّط،

بیشتری برای اعمال تا ق خ یش بر راتمان های ریرر می یابد کاه نتیجاه

آن میت اند به ناع اسالم سیاسی نبااد
اما آ ار غربی ،همانط رکه اااره اد ،رید بدبینانهای به آیناده اساالم سیاسای
رارند یکی از ای آ ار از «ایلی ر ریی» )1944( 1با عن ان «اکس
اس

اسالم سیاسی»

2

که میر ید« :پریژه اسالمررایی بهعن ان یک ایادئ ل ژی انقالبای کاه باعا

تاییار از بااا مایاا ر ،باه با بسا

رساایده اسا

نتیجهریری ریآ آن اس

که

اسالمررایی ،ناخ استه «رامعااااااه را بااااااه س ی غیرمذهبیادن ی سک ریس
میکشاند ،زیرا راهی که اسالمررایی رر پیش میریرر ،سرانجام به سیاساا

مطلاا،

[عرفی] میانجامد» (ریآ )112 :1378 ،یکی از مشض رتری آ اری که ررباره آیناده
اسالم سیاسی 3ن اته اده از آن رراهام ف لر )2003( 4اس
نم نههای اسالم سیاسی رر رضان اساالم ،باه م فقیا
خ

بی اس

ای با تجشیه ی تولیال

ی الر اادن نم ناه ترکیاه

به نظر ف لر ،آینده اساالم سیاسای باه نتیجاه نبارر افراطایهاا باا

1. Olivier Roy
2. The Failure of Political Islam
3. The Future of Political Islam
4. Graham E. Fuller
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لیبرال ها بستری رارر ران اسپ زیت  1ه رر کتاب «اسالم سیاسی» ،2بار ایا باایر
اس

که اباه های غیرمنتظرهای میان رضان اساالم ی غارب باهیر رآماده ی رر
اساپ زیت

رهههای اخیر ،تاییرات فا قالعاارهای رر رضاان اساالم رخ راره اسا

( )1392رر «رنبش های اسالمی معاصار (اساالم ی رم کراسای)» باا پارراخت باه
تعامالت رنبش های اسالمی ی ساختارهای حک متی ،سه الر ارائه میکناد :الاف
بهرس ررفت عدرت :همانند نم نه ایران؛ ب مشارک

رر عدرت :نم نه پاکساتان

ی ج رابطه سرک ب ی ردال :نم نه مصر اسپ زیت هرچند به ع ل م قی ،تمایش ی
تاکیکی بی رریانهای مختلف اسالمی رر ریران معاصر عائل نمیا ر ،میر یاد
که ریند احیارری رینی ی رم کراتیکسازی ،بهط ر ه زمان رر رریانهای اسالمی
پی ررفته اده اس
مضدی امینی اس

«آینده اسالم» ه کتاب ریرار اساپ زیت ( )1396باا تررماه
ای رر ای کتاب ،آینده اساالم ی مسالمانان را باا آیناده تماامی

انسانها رره تنیده میراند ا ر ریرری که به آینده اسالم سیاسی پرراختاه ،از رضاا
اصالن )2005( 3اس
اصالن ،سرن ا

به نام «هیچ خدایی نیس

راش خادای باشرگ[ 4یراناه] »
مایراناد ی

اسالم سیاسی را به نتیجه نبرر رفرم ی ضدرفرم من

به ن عی رفرمیس ها را بات ره به ریند کن نی رضان ،برنده نارشیر تلقای مایکناد
هرایر رکمجیان ( )1390رر مطالعهای با عنا ان «رنابشهاای اساالمی معاصار رر
رضان عرب» ،از ریرهای انوطا ی خیش
بایر رکمجیاان ،هریعا

رر رضان اسالمی سخ راته اس

باه

رامعاه مسالمانان رچاار افا ل ااده اسا  ،ررپای آن،

احیارری ،اتااق افتاره اس

حمید احمدی ( )1390نیش رر «رامعهاناسای سیاسای

رنبشهای اسالمی» می ر ید :ارامه رایراه رریان های اسالمی رر ساختار عادرت،
بیشتر به کارایی آنضا بهعن ان رهبران سیاسی برای اراره اما ر رامعاه بساتری رارر
احمدی رر کل بر ای ریدراه اس

که رنبشهای تند اساالمی ری باه افا لاناد ی

اسالم سیاسی ری به عرفیادن رارر (احمدی ح  ,1379 ,ص )72-59
1. John L. Esposito
2. Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform
3. Reza aslan
4. No god but God: The Origins, Evolution, and Future of Islam

آینده اسالم سیاسی شیعی در ایران

نراهی به پیشینه پژیهش حاکی اس
ایران رشی ح زههایی اس
ن آیری توقی ،حاضر از حی
بهکاربررن ری
اکلی اس

م ض
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آینده اسالم سیاسای اایعی رر
لاذا ،بات راه باه ایا امار،

که کمتر م ررت ره اسا

یافت ی انتخاب م ض  ،مسلله پاژیهش ی نیاش رر

پژیهشی مناسب برای حل مسالله پاژیهش ی ارائاه یافتاههاا باه

که بت ان نتیجه پژیهش را ن ی خالعانه بهامارآیرر باه بیاان ریرار،
رینادپژیهی بارای تولیال صا رتهاای

ن آیری پژیهش رر باهکاارریری ری

موتمل آینده اسالم سیاسی ایعی رر ره سال آینده اس
 .2چارچوب روشی و فرآیند پژوهش
ری

پژیهش رر مطالعه حاضر را میت ان ازطری ،پیاز فرآیند پاژیهش سااندرز ی

همکااران
پژیهش ،ن
اس

)Lewis, & Thornhill, 2019

 (Saunders,تشاریح کارر از منظار فلسااه

نراه به مسلله آینده اسالم سیاسی ،از ن

تاسیرررا (اینترپریتی یسا )

چ ن موقّ ،بر نیریهای پیشران اسالم سیاسی ایعی ایرانای رر آیناده تاکیاد

رارر ی رر عرصه عمل ،از رییکررهایی همچ ن مریر اربیات ،رلای ی پانل خبرران
برای پاسبر یی به سؤا ت پژیهش ،استااره میکند استراتژی پژیهش نیش مطالعه
تکم رری (اسالم سیاسی ایعی) ی پیمایش (پرسشنامه رلای) خبرهموا ر اسا
بهعالیه ،ای پژیهش از ن

مطالعات اکتشافی با ره ی رارههاای م ررنیااز رر ساه

مقطع (رینادپژیهی ،رلاای ی پانال خبرراان) راررآیری ااده اسا

لاذا از نا

چندمقطعی بهامارمیریر
 .1-2تحلیل روند:

مرحله ایل رر ری

پژیهش حاضر ،بضرهریاری از تولیال ریناد بارای اناساایی

رییدارها ی ریندهای حاک بر اسالم سیاسی اس

تولیل ریند 1عباارت اسا

بررسی یک ریند بهمنظا ر کشاف ماهیا  ،علّا هاای باریز ،سارع

از:

ت ساعه ی

پیامدهای بالق ه آن باهمنظا ر اناساایی رینادها از ری هاای مختلاای همچا ن

1. Trand analysis
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اناسایی اراتیسازها( 1رییدارهایی که علیرغ احتمال ناچیش یعا  ،ا ار بسایار
ادیدی باعی میرذارند) ،پ یش مویطی 2ی اناسایی نیریهای پیشاران( 3نیریهاای
عمده اکلرهنده آینده پدیده) استااره میا ر رر استااره از ری
بات ره به م ض

تولیال ریناد،

پژیهش ،سه سطح ریند به ای ه کیای رر نظر ررفته اد :الاف

ریند کالن (رضانی)؛ ب ریند میانی -اصلی (منطقهای) ی ج ریند خُرر (ملی)
 .2-2پانل دلفی:

رر مرحله ریم ،راندهای پرسشنامه خبرهمو ر رلای اررا اد هیچ عاان ن عا ی ی
صااریوی ررم ا رر نوا ه انتخاااب ی تعاادار متخصصاان یرا ر ناادارر (احماادی,

نصیریانی & ,اباذری )1387 ,باا ایا حاال ،تعادار اعتاای مناساب بارای رلاای،
هنرامیکه بی اعتای پنل ،تجانس یر ر رااته بااد ،حدیر  10تا  15ناار اسا

(فتاا حی مضربااانی  ,کالنتااری & ,ررااایی )1395 ,رر ایاا پااژیهش پااس از

ارتبا ریری ی پا یش حدیر  100نار ،از  33نار رر رانادهای ریراناه رلاای بضاره
ررفته اد مشارک کنندران رلای ،اامل استاران ی صااحبنظاران رانشاراهی رر
ح زه علا م سیاسای ،مطالعاات منطقاهای ،اندیشاه سیاسای ،ریپلماسای ی ریاباط
بی الملل ب رند بات ره به مودیرب رن ح زه کاراناساان ی متخصصاان رر حا زه
اسالم سیاسی ،صاحبنظران مرتبط با م ض

رر ایاران ی همچنای ترکیاه ،لبناان،

س ریه ی پاکستان ،برای پاسب به پرسشنامه رلای رر چند مرحله اناسایی ادند ی
همکاری کررند سپس ،بهمنظ ر اناساایی ی تکمیال رینادهای اناسااییااده رر
مرحلاه عبال ی بااا مناسابسااازی طیاف لیکارت ،از ری ااااخص کلیادی ارمااا
(م افق ) ی اهمی

استااره اد ای ااخصها ،رر پژیهشهای مختلاای ازرملاه

طرح « پایل ت آیندهنراری مناسبتری فنایریهای ایران  » 1404بهکااربرره ااده
اس

(مرکش توقیقات سیاس

علمی کش ر)1397 ,

برای رستیابی به ارما  ،ای فرآیند رر پنج رشینه به اکل زیار طراحای ااد:
1. Wild Cards
2. Evnironmental scanning
3. Driving forces

آینده اسالم سیاسی شیعی در ایران
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الف) کامال م افق ؛ ب) تاحدی م افق ؛ ج) تاحدی مخالا ؛ ر) کامالا مخاالا ی ه)
نظر بینابی

پس از رررآیری رارهها رر ای مرحله ،ااخص ارما باه ااکل زیار

مواسبه اد:
تعدار پاسبها به رشینه الف×  +2تعدار پاسبها رشینه ب×  + 1تعدار پاسبها
به رشینه ج× ( +)-1تعدار پاسبها به رشینه ر × ( + )-2تعدار پاسبها به رشینه ه
تعدار کل پاسبها به رشینههای الف تا ه

ااخص اهمی

نیش ،با چضار رشینه «زیار ،مت سط ،ک ی بیاهمی » مواسبه اد:

تعدار پاسبها به رشینه زیار× +100تعدار پاسبها به رشینه مت سط× +50تعدار
پاسبها به رشینه ک × +25تعدار پاسبها به رشینه بیاهمی × 0
تعدار کل پاسبها

رر مرحله س م ،با بررشاری پانل خبرران ،نیریهای پیشران کلیدی ،نضایی ادند
 .3یافتهها
آیندهپژیهان برای مطالعه آینده ی احصای پیشرانهاا ی رینادها ،مادلهاایی ابادا
کااررهانااد کااه ماادل اسااتیو 1بااا مؤلاااههااای ارتماااعی ،تکن لا ژیکی ،اعتصاااری،
زیس مویطی ی سیاسی ازرمله آنضاس
رر ردیل زیر ،پیشران ها ی ریندهای ارتماعی ،اعتصاری ،فنایرانه ،سیاسای ی
زیسا مویطاای اسااالم ااایعی رر ایااران براساا

مااریر اربیااات ی رااشار هااای

منتشراده ،احصا اده اس
جدول  .2روندها و پیشرانهای مؤثر بر اسالم سیاسی شیعی در ایران
کالن روند

روندهای اجتماعی،
فرهنگی و ارزشی

روندها و پیشرانها
کاهش نرخ رشد جمعی و افزایش سا خوردگیتشدید شهریکردن روستاها (رشد شهرنشینی) تقوی جنبشهای زنانه و حضور بیشتر زنان در اجتماعتشدید اباحهگریگسترش مظاهر بیحجابی-افزایش بیشتر مرجعی سلبریتیها و غیرروحانیان

)1. STEEP(v
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روندهای فناورانه و
علمی

روندهای اقتصادی

روندهایزیس محیطی

روندهای سیاسی

تغییر سبم زندگی و گرایش به فرهنگ غربجهش فناوری ارتباطاتی و استفاده گسترده از نسل پنجم اینترنبهبود جایگاه علمی ایران در جهانگسترش نقشآفرینی شبکههای اجتماعی در تحوالت سیاسی ،اجتماعیتوجه بیشتر به خوداتکایی و اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد مقاومتیتأثیر تحریمهای بی ا مللی بر تورم و بیکاریکاهش اتکا به درآمدهای نفتی نوسان قیم انرژی افزایش شرقگرایی و کاهش نقش ارزهای غربی در تبادالت بی ا مللی ایرانتغییرات جوی از قبیل خشکسا ی و ترسا ی متناوب با سیالبهای گسترده و آتشسوزیهای جنگلیتشدید آ ودگیهای زیس محیطی همچون ریزگردها و فرسایش منابع طبیعیکاستهشدن غلظ شریع در سیاسگسترش وجوه جمهوری و مردمساالری (دموکراتیزهشدن)توسعه سکوالریسم غربگرایانه-ملیگرایانه بهموازات توسعه عمق اجتماعی اسالم والییتوسعه نفوذ ایران در منطقه غرب آسیابلوغ بازدارندگی نظامیقوتگیری جریانهای تجزیهطلب قومی و ضدملّیانزوای استراتژیم یا دیپلماتیم ایران تنشهای سینوسی با غرب درپی ماجرای برجام ،موشکی ،منطقه ای و حقوق بشریتغییر نسل رهبران انقالبی و رویکارآمدن نسل رهبران صحابی(نسل دوم) -روابط سیاسی با عربستانسعودی

رر رام ریم پژیهش ،رلای ریمرحلهای به اررا ررآمد پاس از ارارای مرحلاه ایل
رلای ،میانری ی انوراف معیار برای تمامی پیشرانهاای اناسااییااده رر مرحلاه
عبل ،برای اسالم ایعی رر ایران مواسبه اد عالیهبارای  ،ری اااخص اهمیا
م افق

(ارما ) از اهمی

ی

زیاری برای پایش پیشارانهاای احصاااده باهمنظا ر

اررای مرحله ریم رلای ی نیش انتخاب آنضا بهعن ان عدمعطعی هاای کلیادی بارای
تبیی ریندهای آینده اسالم سیاسی ایعی برخ ررار اس

مقدار اااخص ارماا

نیش ،بر برراری « از  +2تا  »-2نشان راره اده بدیضی اس

هرچاه میاشان اااخص

بهرس آمده برای هر پیشران به عدر  2نشریکتر بااد ،میاشان ارماا ررخصا ص
آن پیشران ،بیشتر اس

رر ای مطالعه ،بهمنظ ر پایش ایلیه پیشرانها ،هر پیشارانی

که مقدار ااخص ارما  /م افق

مواسبهاده برای آن ،بیشتر از  0,5باااد ،بارای

یریر به مرحله ریم رلای انتخاب ی پیشرانهای با ااخص م افق

کمتر از  0,5از

تولیل حذف اد هرچه «ااخص اهمی » به  100نشریکتار باااد ،نشاان رهناده
اهمی

بیشتر ای پیشرانها ی هرچه ااخص ،به صار نشریک بااد ،نشان میرهاد

آینده اسالم سیاسی شیعی در ایران

که پیشرانها از نظر خبرران اهمی
مقاریر ااخص اهمی
ااخص اهمی

کمتری رارناد بادی منظا ر ،پیشارانهاای باا

کمتر از  ،50رر مرحله ریم رلای رنجانده نشد براسا

ی م افق  14 ،پیشران اامل کاهش نرخ راد رمعی

سالخ ررری ،تشدید اضریکررن ریستاها ،رساتر
مررعی
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سلبریتیها ی یرزاکاران ،ن سان عیم

ری

ی افاشایش

مظااهر بایحجاابی ،افاشایش
انارژی ،افاشایش اارقررایای ی

کاهش نقش ارزهای غربی رر تبار ت بی المللای ایاران ،تاییارات را ی ازعبیال
خشکسالی ی ترسالی متنایب با سیالبهای رسترره ی آتشسا زیهاای رنرلای،
تشدید آل رریهای زیس مویطی همچا ن ریشرررهاا ی فرساایش مناابع طبیعای،
ع تریری ررایشهای عرفی رر سیاس  ،ع تریری تجشیهطلبی ع می ی ضدملی،
انشیای استراتژیک یا ریپلماتیک ایران ،تاییر نسل رهبران انقالبای ی رییکارآمادن
نسلهای ریم ی س م ،ریابط سیاسی باا عربساتانساع ری ی م ر ریا

راعاش ی

تکایریها ،بهرلیل پایی ب رن مقاریر مواسبهاده برای ااخصهای مذک ر ،حاذف
اد ی به مرحله ریم رلای یارر نشد همچنی  ،براسا
سه پیشران ،اامل :عدرت ربضاه مقایما
حذف حاکمی

نتاایج مرحلاه ایل رلاای،

رر منطقاه ،اصاالح عاان ن انتخاباات ی

ریرانه ت سط خبرران پیشنضار ی به فرآیند رلاای مرحلاه ریم یارر

اد
جدول  .3ضریب موافقت ،اهمیت و میانگین پیشرانهای اسالم سیاسی شیعی در ایران(راند اول)
شاخص موافق
پیشران
کاهش نرخ رشد جمعی و افزایش سا خوردگی
تشدید شهریکردن روستاها (رشد شهرنشینی)
تقوی جنبشهای زنانه و حضور بیشتر زنان در
اجتماع
تشدید اباحهگری
گسترش مظاهر بیحجابی
افزایش مرجعی سلبریتیها و ورزشکاران
تغییر سبم زندگی و گرایش به فرهنگ غرب
جهش فناوری ارتباطاتی و استفاده گسترده از
نسل پنجم اینترن
بهبود جایگاه علمی ایران در جهان

شاخص اهمی

ضریب
موافق
0.417
-0.417

3.50
3.33

انحراف
معیار
1.022
1.007

ضریب
اهمی
56.25
44.79

2.96
2.63

0.625

3.79

0.977

52.08

2.92

0.751

0.708
0.417
0.083
0.667

3.63
3.38
3.21
3.88

1.313
1.345
1.250
1.154

64.58
51.04
36.46
69.79

3.13
2.75
2.38
3.25

0.951
1.073
1.018
0.999

0.667

3.58

1.412

61.46

3.00

1.083

1.208

4.13

1.296

72.98

3.33

1.007

میانگی

میانگی

انحراف
معیار
0.806
0.924
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شاخص موافق
پیشران

گسترش نقشآفرینی شبکههای اجتماعی در
تحوالت سیاسی اجتماعی
دانشبنیان
توجه بیشتر به خوداتکایی و اقتصاد 
تابآوری اقتصاد مقاومتی
فشار حداکثری بر اقتصاد ایران
کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
نوسان قیم انرژی
رشد و توسعه اسالم سیاسی در جهان اسالم
افزایش شرقگرایی و کاهش نقش ارزهای
غربی در تبادالت بی ا مللی ایران
تغییرات جوی ازقبیل خشکسا ی و ترسا ی
متناوب با سیالبهای گسترده و
آتشسوزیهای جنگلی
تشدید آ ودگیهای زیس محیطی همچون
ریزگردها و فرسایش منابع طبیعی
قوتگیری گرایشهای عرفی در سیاس
گسترش وجوه جمهوری و مردمساالری
توسعه سکوالریسم غربگرایانه-ملیگرایانه به
موازات توسعه عمق اجتماعی اسالم والیی
توسعه نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا
بلوغ بازدارندگی نظامی ایران
قوتگیری تجزیهطلبی و فروپاشی وحدت ملی
انزوای استراتژیم یا دیپلماتیم ایران
تشدید تنشها با غرب درپی خروج تدریجی
ایران از برجام
سرنوش برجام
تغییر نسل رهبران انقالبی و رویکارآمدن
نسلهای دوم و سوم
روابط سیاسی با عربستانسعودی
خروج آمریکا از منطقه
تقوی نظم چندقطبی در جهان
کارآمدی نظام سیاسی ایران
مسئله فلسطی و اسرائیل
رابطهداشت یا رابطهنداشت با آمریکا
موجودی داعش و تکفیریها
انتظار امام موعود
روحیه شهادتطلبی منبعث از قیام عاشورا

شاخص اهمی

ضریب
موافق

میانگی

انحراف
معیار

ضریب
اهمی

میانگی

1.208

4.17

1.204

78.13

3.50

0.833

1.000
1.083
0.792
0.750
-0.167
0.792

4.00
3.96
3.96
4.04
3.25
3.67

1.180
1.398
1.160
1.160
0.944
1.551

60.42
64.58
62.5
68.75
39.58
75

3.00
3.21
3.13
3.29
2.50
3.38

1.063
1.021
1.007
0.751
0.780
0.935

0.417

3.46

1.351

50

2.83

0.806

-0.25

3.00

1.022

29.17

2.17

0.924

-0.125

2.88

1.227

26.04

2.13

0.654

0.333
1.042

3.50
4.08

1.216
1.018

56.25
69.79

2.88
3.33

1.035
1.073

0.583

3.58

1.349

60.42

3.00

0.924

1.208
0.833
0.250
0.167

4.29
4.13
3.54
3.50

1.122
0.850
1.141
1.216

77.08
72.92
62.5
58.33

3.33
3.33
3.08
2.96

0.944
1.022
1.007
0.780

0.667

3.67

1.204

58.33

2.92

1.063

0.667

3.58

1.213

53.13

2.83

1.021

0.417

3.63

1.135

64.58

3.17

0.947

-0.042
0.667
0.708
1.917
1.000
0.542
0.000
0.833
1.208

3.13
3.88
3.67
4.92
3.96
3.54
3.04
3.79
3.96

1.262
1.154
1.308
0.282
1.197
1.444
1.197
1.382
1.488

51.04
65.63
59.38
97.92
62.5
59.38
44.79
61.46
75

2.79
3.13
2.96
3.96
3.08
2.92
2.67
3.04
3.38

0.751
0.780
0.924
0.917
0.917
0.992
1.076
0.761
1.063

پس از مرحله ریم رلای نیش ااخصهاای اهمیا  ،م افقا

انحراف
معیار

(ارماا ) ،میاانری ی

انوراف معیار برای تماامی پیشارانهاای اساالم سیاسای اایعی-ی یای رر ایاران
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مواسبه اد بهمنظ ر پایش ان یه پیشارانهاا ،هار پیشارانی کاه مقادار «اااخص
ارما  /م افق » مواسبهاده برای آن بیشتر از  1ب ر ،برای یریر به مرحله نضاایی
کمتر از  1از تولیل حذف اد بهعاالیه،

انتخاب ی پیشرانهای با ااخص م افق

ررم رر «ااخص اهمی » ،پیشرانهاای باا مقااریر کمتار از  70رر مرحلاه نضاایی
تولیل ریند رنجانده نشد براسا

ری ااخص اهمی

ی م افق

ی با رماعبنادی

نظر خبرران طب ،فرم ل ،پنج پیشران اامل «ت ساعه ناا ذ ایاران رر منطقاه غارب
آسیا»« ،راد ی ت سعه اسالم سیاسی رر رضان اساالم»« ،کارآمادی نظاام»« ،مسالله
فلسطی ی اسرائیل» ی «عدرت ربضه مقایم

رر منطقه ی پیاریزی متوادان ایاران»

باعی ماند ی یارر مرحله نضایی تولیل ریند اد
جدول  .4ضریب موافقت ،اهمیت و میانگین پیشرانهای اسالم سیاسی شیعی-راند دوم
شاخص موافق
پیشران

شاخص اهمی

ضریب
موافق

میانگی

انحراف
معیار

ضریب
اهمی

میانگی

تقوی جنبشهای زنانه و حضور بیشتر
زنان در اجتماع

0.81

4.0

0.89

58.33

3.05

0.865

تشدید اباحهگری

0.19

3.4

1.02

44.05

2.52

1.123

توسعه نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا

1.05

4.0

1.18

77.86

3.19

0.981

بلوغ بازدارندگی نظامی ایران

0.62

3.9

1.06

67.85

3.14

1.014

گسترش وجوه جمهوری و مردمساالری

0.90

4.0

0.84

68.75

3.10

0.995

0.48

3.8

1.14

66.66

3.29

0.717

0.76

4.0

0.74

61.90

3.10

0.944

0.52

4.3

0.78

72.62

3.38

0.740

0.57

4.0

0.97

52.38

3.24

0.995

توسعه سکوالریسم غربگرایانه-
ملیگرایانه به موازات توسعه عمق
اجتماعی اسالم والیی
تغییر سبم زندگی و گرایش به فرهنگ
غرب
جهش فناوری ارتباطاتی و استفاده
گسترده از نسل پنجم اینترن
بهبود جایگاه علمی ایران در جهان

انحراف
معیار

گسترش نقشآفرینی شبکههای اجتماعی
در تحوالت سیاسی اجتماعی
توجه بیشتر به خوداتکایی و اقتصاد
دانشبنیان
تابآوری اقتصاد مقاومتی

0.81

4.2

1.03

60.71

3.33

0.730

0.81

4.1

0.91

66.67

3.19

0.928

0.57

3.7

1.02

57.14

2.95

0.921

فشار حداکثری بر اقتصاد ایران

0.29

3.5

1.21

65.48

3.10

1.091
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شاخص موافق
پیشران

شاخص اهمی

ضریب
موافق
0.48

3.5

انحراف
معیار
1.33

ضریب
اهمی
59.52

3.00

0.14

3.3

1.20

47.62

2.67

1.00

4.0

1.02

77.50

3.10

1.044

0.05

3.3

1.11

53.57

2.81

1.078

خروج آمریکا از منطقه

0.90

3.7

1.32

69.05

3.29

0.845

تقوی نظم چندقطبی در جهان

0.76

3.8

1.08

63.10

3.14

0.854

کارآمدی نظام

1.38

4.4

0.75

77.38

3.48

0.814

مسئله فلسطی و اسرائیل

1.29

4.2

1.12

80.95

3.52

0.873

رابطهداشت یا رابطهنداشت با آمریکا

0.48

3.7

1.19

55.95

2.90

0.995

انتظار امام موعود

0.71

3.7

1.35

53.57

2.81

1.030

روحیه شهادتطلبی منبعث از قیام عاشورا

0.90

3.8

1.25

63.10

3.10

0.944

قدرت جبهه مقاوم در منطقه و پیروزی
متحدان ایران

1.14

4.0

1.28

71.43

3.29

1.007

اصالح قانون انتخابات

0.14

3.4

1.08

50.00

2.71

1.102

حذف حاکمی دوگانه

0.48

3.1

1.11

36.90

2.29

1.189

بروز قدرت بازدارندگی ایران

0.67

4.0

1.16

57.14

2.95

0.973

کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
سرنوش برجام
رشد و توسعه اسالم سیاسی در جهان
اسالم
تشدید تنشها با غرب درپی خروج
تدریجی ایران از برجام

میانگی

میانگی

انحراف
معیار
1.000
0.966

رر رام س م ،بهمنظ ر اناسایی نیریهای پیشران کلیادی اساالم سیاسای اایعی رر
ایران ،ها

نار از صاحبنظران برای بررشاری پنل خبرران رع ت اادند ی یاک

ریر پنل بهعن ان ری

مکمل بررشار اد رر ای رلسه که بهعلا

بهص رت مجازی ب ر ،نکاتی مطرح ی بو

اای

کریناا

اد؛ ازرمله اینکه بات ره به توا ت

سریع رر عرصههای مختلف ،رییدارهای ردید میت اناد رینادهای تاازهای را رر
اسالم سیاسی رر ایران م رب ا ر؛ بهط رمثال ااعرخ انی ارریغاان ررخصا ص
ار

رر مراس ا رژه نظااامی رر باااک (پس از پیااریزی باار ارمنسااتان) ،پدیدآماادن

ائتالفهای ردید بی ترکیه ی رمض ری آذربایجان یا ت ره اخیر ی بیشتر ایران به
رمض ری آذربایجان ی ارمنستان ررپی تو ت عرهباغ ی حت ر ترکیه رر عاقاز
با ررنظرررفت پنج پیشران حاصل از ارما نظر خبرران ،آینده اسالم سیاسی
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رر ایران ،به کارآمدی راخلی ی بخش مضمی از آن ه به یضع خارری ی منطقاهای
بستری رارر رر بُعد راخلی ،چنانکاه از نتاایج رلاای برمایآیاد ،نظاام رمضا ری
اسالمی ایران که راعیهرار اسالم سیاسی اایعی رر رضاان اسا  ،چناانکاه بت اناد
کارآمدی خ ر را با تر ببرر ی مشکالت ی مسائل راخلی اع از رشارههاایی کاه رر
ریرهای رلای بدانها ااااره ااد ،ازرملاه مساائل اعتصااری ی مقاایمساازی آن،
با بررن تابآیری اعتصاری ،بیا رساازی تواری هاا یاا حال ی رفاع آن ،تق یا
بنیانهای فرهنری رینی ی بضب ر اراره عم می مملک

بهنوا یکاه رضاایتمندی را

رر اضریندان پدیدآیرر ی کاارایی مادیریتی ،اعتصااری ی سیاسای را ا باات کناد،
میت اند خ ر را تثبی

ی الر یی برای ر یندران اسالم سیاسی بهخص ص از نا

ایعی آن ترسی کند ای را ه باید رر نظر راا
رریی مشارک

سیاسی مررم اس

ای کارآمدی از ای نظر ه مض اس

که کارآمدی نظام ،همچنای رر

(رضاائی & ت حیادفام ,1379 ,ص )65-35

که نظام مستقر ایعی رر ایران ،رر تص یری

بشرگ ،خ ر را مقدمه ظض ر ی پیشعرایل حک م

عدلی میراند که عرار اسا

آمدن امام معص م ،رر کل رضان برعرار ا ر ایا مثم ریا

باا

ذاتای اایعه ،ناچاار،

انقالب اسالمی را فراتر از چارچ بهای مرزی میراند ی برای زمینهساازی ظضا ر
ی ام یاحده میک اد؛ م ض عی که بهص رت ت ساعه حتا ر ی ناا ذ ایاران رر
منطقه غرب آسیا خ ر را نمایان میکند رمض ری اسالمی تااکن ن ت انساته اسا
رریههای مقایم

را رر منطقه ایجار ی ساازماندهی کناد کاه عمادتاا رر بایرهاا ی

اهداف مشترکند آنچه بهعن ان «ربضه مقایم » ،معریف اس

ااامل مرکشیتای باه

اس ایران ی حلقات پیرام نی رر عراق ،سا ریه ،لبناان ،یما ی ریرار کشا رهای
منطقه اس
باع

چنانکه رر عراق ،س ریه ،لبنان ی یما مشااهده ااد ،عادرت ایاران

اد ریستان ه س رر ای کش رها به عدرت برساند یاا رربرابار تضارماات

راخلی ی خارری ،ریام بیایرند ارر متودان ایران تتعیف ا ند یا بارعکس ،آ اار
خ ر را رر آینده اسالم سیاسی اایعی رر ایاران نشاان خ اهاد رار باهییاژه اینکاه
بهنظرمی رسد تقابل رمض ری اساالمی باا غارب ،رر آیناده نشریاک حال ی فصال
نخ اهد اد ایران ،اسالم را رینی سیاسی میراند ی عقبنشینی آن باه حا زههاای
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فاارری ،تتااعیف آن رر عرصااه عم ا می یااا فراغ ا

از سیاسا

را ،ناااعض ری ا

می امارر بات ره به اینکه انقالب اسالمی ،بررستهتری انقالب سیاسی رر تااریب
معاصر اسالم اس  ،همچنان کاه پدیدآمادن آن ،ما ج یسایعی از اعباال باه اساالم
سیاساای را حتاای باای اهاال ساانّ
رف یبررشتی ه افشا ،به تق ی

بااهیراا رآیرر ،ت سااعه اسااالم سیاساای رر

بنیانهای اسالم سیاسی رر ایران کماک مایکناد

باهخصا صکااه بسایاری از رااریههااای سیاساای رر رضاان اسااالم ،راارایشهااا ی
همکاری های مشترکی با ایران ررعبال مسائل مشاترک ازرملاه رر رفاا از مسالله
فلسطی ی مخالاا

باا اسارائیل ی آمریکاا رارناد مسالله فلساطی ی ااااالرری

اسرائیل ،مض تری م ض
آزاری عد

رر رضان اسالم اس

ی فلسطی را بهعن ان بخشی از ه ی

بسیاری از رنابشهاای اساالمی،
خا ر مایرانناد ی راریههاای

زیاری برای ای هدف اکل ررفتهاند یا عبلهنمای سیاسای ی عملیااتی خا ر را رر
ای رض

تنظی کررهاند بهعبارتی تازمانیکه اسرائیل هس

ی ااااالرری هسا ،

رنبشهای اسالمی سیاسی ،ناس ،تازه خ اهند کرر ی بازت لید خ اهند اد
اما با رره آمیشی برخی پیشرانهای پنجراناه فا ق ،امکاان مطارحاادن ساه
پیشران ریرر فراه میا ر« :رستر

یر ه رمضا ری ی ماررمساا ری»« ،ت راه

بیشتر به خ راتکایی ی اعتصار رانشبنیان» ی «خریج آمریکا از منطقه»
خریج آمریکا از منطقه ،میت اند بهعن ان پیشارانی ررراساتای تق یا

نقاش

منطقهای ایران ی متودان آن ،عمل کند عالیه بر تصامی راهبارری آمریکاا بارای
ت ره بیشتر به ارق ی رن بارق آسیا ی بهط رییژه مضار عادرتیاابی ریزافاشین
چی  ،تصمی راهبرری ایران برای اخاراج آمریکاا از منطقاه باه کماک متوادان ی
رریههای مقایم
مقایم

پس از تریر سررار اضید عاس سلیمانی ،ررنضای

بهناع موا ر

تمام خ اهد اد تریر سررار بشرگ ایرانی ،یک رییدار ب ر؛ یلای رینادی

را رر منطقه برای مقابله ی اخراج آمریکاییها پدیدآیرر رر بعد ررینی ه  ،راشاره
رستر

یر ه رمض ری ی مررمسا ری ،بات ره به ماهی

اسالمی ،به فعلی

ذاتاا مررمای رمضا ری

ررآمدن یا بررستهتر ادن یرا ه رمضا ری (رم کراتیشاسای ن

غربی) ،ررص رت تق ی

رنبشهای ه پی ند مانند رنابشهاای زناناه ،مایت اناد
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اسالم سیاسی را ک رنگ کند البته رهبران ایاران ،ماررمساا ری رینای را آمیاشهای
مناسب از رمض ریا

ی اساالمی

رر برابار راشاره رم کراسای غربای مایرانناد؛

همچنی رشاره خ راتکاایی ی ت راه بیشاتر باه اعتصاار راناشبنیاان ،بات راه باه
توری های غرب بهییژه آمریکا ،رشینه راهبرری ایران اس

ت رضات بیشتر به ای

مق له بهخص ص از رانب اخص رهبری ،نشانرهنده اتکاای ریزافاشین اعتصاار
ایران به اعتصار غیرناتی اس

هرچند ممک اس

با بازرش

آمریکاا باه برراام،

بخشی از توری ها رفع ا ر ،اما آمریکا احتما ایاران را رر زمیناههاای م ااکی،
منطقهای ی حق قبشری تو توری عرار خ اهد رار تا ماهیا

ررینای رمضا ری

اسالمی را تاییر رهد
بدی ترتیب ،میا ر را
به تق ی

اسالم سیاسی ایعی-ی یی رر ایران ،تا حد زیاری

ررینی ی پیریزی رر ابعار منطقهای با عقابرانادن اسارائیل ی آمریکاا ی

همچنی متودان اخ انی ی سلای -یهابی آنضا نیاز رارر
بحث و نتیجهگیری
ای پژیهش با هدف اناسایی نیریهای پیشران ااکلرهناده آیناده رریاان اساالم
سیاسی ایعی-ی یی رر اف 1410 ،ه

انجام ررفتاه اسا

مطااب ،باا یافتاههاا

مشخص اد که پنج پیشران «ت سعه نا ذ ایاران رر منطقاه غارب آسایا»« ،رااد ی
ت سعه اساالم سیاسای رر رضاان اساالم»« ،کارآمادی نظاام»« ،مسالله فلساطی ی
اسرائیل» ی «عدرت ربضه مقایم
ارما ی اهمی

رر منطقاه ی پیاریزی متوادان ایاران» ،باا تری

را از نظر خبرران رر تولیل آینده اسالم سیاسای اایعی رر ایاران

کسب کررند همچنی با ارغام برخی پیشرانهای رارای عراب
پیشران ریرر رر تولیل ریند یارر اد« :رستر

معناایی فا ق ،ساه

یر ه رمض ری ی مررمسا ری»،

«ت ره بیشتر به خ راتکایی ی اعتصاار راناشبنیاان» ی «خاریج آمریکاا از منطقاه»
بدی ترتیب میت ان ریندهای احتماالی آیناده اساالم سیاسای اایعی رر ایاران را
بدی ر نه عن ان کرر:
الف) ریند بدبینانه /نامطل ب :با افشایش تارّق ارتماعی ی سیاسی ،مشاکالت
اعتصاری ی ارتماعی افشایش یافته ی ناکاراییها ی نارسااییهاا باا برآمادن مادیران
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ضعیف رر ه افشایی با توری ها ی فشارهای بیرینی غرب-آمریکا ،تشادید ااده ی
نارضایتیها را به سم

اقاق ها ،اعتراض ها ی رییرررانی از حک م

ی حاکمی

رینی س ق رهد همچنی  ،اسالم سیاسی ایعی به ریندهای ریعطبیادن اایعه از
ررین یا تقابل اسالم سیاسی رمض ری اسالمی ایران با ایعه انرلیسی ی آمریکاایی،
رچار اده ی ازس یریرر ،ررره تقابل بی سلایهای تریریستی ی یهاابی کااهش
یافته ی با رره آمیشی با ت ان ایعه انرلیسی ،رریانهای سیاسی ع ی ایجار کنند
ب) ریند خ

بینانه /مطل ب :با عب ر م ف ،از مشکالت اعتصاری ی تق یا

کارایی نظام رر اراره ام ر ی بضب ر ایضا فرهنری ی ارتماعی ،سیاسای ی امنیتای ی
همچنی حل مناسب مسلله توری غربی-آمریکایی ،اسالم سیاسی ایعه که اماریز
رر ایران ،از عدرت با یی برخ ررار اس  ،به مو ر مقایم

بی رریانهای ایعی

ی سنّی رربرابر اساتکبار ی ااااالرران بای المللای تبادیل اا ر؛ موا ری کاه باا
سازماندهی نضارهایی مررمای چا ن بسایج رر ایاران ااری ی ساپس باهصا رت
حشباهلل رر لبنان ،حشدالشاعبی رر عاراق ی انصااراهلل رر یما الرا برراری ااده
رر اهل سانّ

اس

ها الرا ی ایا چنینای ماثالا حماا

ی رضاار رر فلساطی

میت انند علیه اااالرران غربی ی صضی نیستی با ه متود ا ند ی ررنضای  ،مو ر
مقایم

رضان اسالم اکل بریرر ررای ص رت ،اساالم سیاسای اایعی رر ایاران

میت اند رر چارچ ب مو ر مقایم

رضانی ،بهعن ان مو ر مرکشی ی پی ندرهناده

عمل کند
ج) ریند موتمل اسالم سیاسی ایعی-ی یای :موتمالتاری ریناد ،اساتمرار
یضع کن نی اس

بهط ریکه اسالم سیاسی ایعی-ی یی رر ایران ،به بازساازی ی

ن سازی نظری ی عملی خ ر اراماه خ اهاد رار بات راه باه توا ت ارتباطااتی،
رسااانهای ،اطالعاااتی ی تبااار ت یساایع فرهنراای ی فکااری رر فتااای مجااازی ی
رسانههای رعیب یا رام  ،فشار طیفهای معتقاد باه ایل یا

زماناه باا حمایا

سیاسی -امنیتی ی رسانهای غرب ی تامی مالی برخی کش رهای عربای ( عربساتان
ی ) برای ایجار تاییار رر عرائا

رسامی اساالم سیاسای یاا موادیرکررن رایاره

اختیارات ی عدرت یلیفقیه ی تبدیل آن به یلیفقیه مشریطه ،ارامه خ اهاد یافا
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ای فشارها رر ه آمیاشی باا حقا ق زناان ،ماااهی حقا قبشار غربای ،اساتمرار
توری هاای مختلاف اعتصااری ،تاییار نسال رهباران انقاالب ی ررخ اسا هاای
ابه رم کراتیک غربی ،نخ اهند ت انس

اصا ل بنیااری اساالم سیاسای ی یای را

رررر ن کنند اما میت انند باه پررناگتراادن یراه رمضا ری -ماررمساا ری ی
رعی ،سازی حتا ر ااریع

رر سیاسا

بینجاماد همچنای رژیا صضی نیساتی

اسرائیل ی آمریکا رر اتوار راهبرری با عامالن اسالم سیاسی سنّی(اخ انی-یهابی)،
خ اهند ک اید عرصه را بر اسالم سیاسی ی یی-انقالبی ایعی رر ایران ی متودان
آن تنگتر کنند ررمقابل ،ایران بهعن ان کان ن الضامبخاش اساالم سیاسای اایعی-
ی یی ی مستقر رر حک م  ،ضم ک ا رسازی توری های غربای رر همکااری باا
ارق ،اعتصار خ ر را مقایمتر کرره ی باا تق یا

ی کارآمدساازی بیشاتر مادیری

اراری-اررایی ،سعی رر افشایش رضای مندی ررینی خ اهد کرر اساالم سیاسای
ایعی ،حت ر ی نا ذ خ ر را رر منطقه علنیتر ی رسمیتر ی از متوادان اایعی ی
سنّی حمای
تق ی

آاکارتری خ اهد کرر بهط رییژه ،حل ی فصال م ضا

یما  ،باه

بیشتر اسالم سیاسی ایعی رر منطقه خ اهد انجامید

پیشنهادها:
براسا

یافتههای پژیهش ،میت ان پیشنضارهایی به سیاسا راذاران کشا ر ارائاه

کرر:
 )1تق ی

کارآمدی سیاسی ،اعتصاری ی امنیتی نظام ایا مضا رر یافتاههاای

رلای ،ازنظر متخصصان ،رشی پیشرانهای با رتباه باا ی اساالم سیاسای رر ایاران
اس

رر بی ابعار سهرانه ف ق ،بهنظر میرسد بضب ر ام ر اعتصاری ی مقایمساازی

آن رربرابر تکانههای توری  ،کاست از نقش نا

رر اعتصار ملای ،اهمیا رارن باه

رانشبنیانها ی تکیه بیشتر بر اعتصار رانشبنیان ،مایت اناد باه هادف کارآمادی ی
کارایی کمک کند
 )2افشایش نا ذ معن ی ی سپضر متودان ایران رر منطقاه ی همچنای افاشایش
ریستان راهبرری مو ری که به مو ر مقایما

م سا م اسا

ی صادیر انقاالب

اسااالمی ،از راهکارهااای پایااایی ی ت سااعه اسااالم سیاساای اس ا

رر ای ا باای ،
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همرراکررن اسالم سنّی سیاسی با اسالم سیاسی ایعی ه باید مادنظر عارار ریارر
یررنه تق ی
ممک اس

اسالم تکایری ،سلای _ یهابی یا اخ انی متواد اسارائیل ی آمریکاا،

اسالم سیاسی ایعی رر ایران را رچار اختالل کند تق یا

کش رهای ایعهنشی ی همسایه ،تق ی

ریاباط باا

همکاری با ارق ی ررعی حاال ،مادارا ی

همکاری با رعبای سیاسی اعتصاری ی مذهبی بهط ریکه اهداف مشترک را برآیرره
کند ،ازرمله مضمات ای مسیر اس

رمض ریاسالمیایران باید از فرص

یا کاهش حت ر آمریکا رر منطقه برای تق ی

خاریج

عدرت منطقهای خا ر ی متوادانش

بضره ببرر
 )3بات ره به اینکه نسال رهباران انقالبای ی باهاصاطالح نسال ایل انقاالب
اسالمی ررحال کااهش اسا  ،تربیا

نسال ریم کاه بت اناد مادیری

انقاالب ی

رمض ریاسالمی را برعضده بریارر ی همچنای حاا یرضاه انقالبای ی بنیارهاای
انقالب اسالمی برای حا بالندری اسالم سیاسی ایعی رر ایران ،ضریری اس
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