داعش و اسرائيل غيريتها و همگرايى خاورميانه اسالمى

مقدمه
خاورميانه يكى از مهمترين مناطق جهان از جهات تاريخى ،استراتژيك ،سياسى ،نظامى و اقتصادى است .اين منطقه در ميان
قارههاى اروپا ،آفريقا و شرق و جنوب شرق آسيا واقع شده است كه تاريخى كهن از زندگى بشر را در دل خود دارد.
اين منطقه بهلحاظ تاريخى همواره پيشتاز بوده است و به زعم ديرينهشناسان ،تاريخ بشر در قوس وسيعى از فرات و حواشى
شمالى صحراى سوريه و سواحل شرقى مديترانه تا دره نيل شكل گرفته است .در واقع باستانشناسان درباره مهد تمدن بشرى
تنها بر سر اين نكته بحث و اختالف نظر دارند كه گهواره تمدن انسان دره نيل و دلتاى آن بوده است و يا بينالنهرين؟ به اين معنا
كه آنان درباره اينكه مهد تمدن بشرى خاورميانه بوده است ،شكى ندارند .البته اصطالح خاورميانه «تعبير انگليسى تازهاى است
كه به كهنترين حوزه تمدن انسان اطالق مىشود» (منسفيلد5831 ،ش ،ص.)5
از لحاظ استراتژيك نيز خاورميانه دربردارنده چندين نقطه استراتژيك جهانى ازجمله تنگه هرمز در خليج فارس است .تنگه باب
المندب ميان درياى سرخ و اقيانوس هند و كانال سوئز ميان درياى سرخ و درياى مديترانه از ديگر نقاط و گذرگاههاى حياتى
هستند كه در خاورميانه قرار دارند .تسلط بر هر كدام از اين نقاط ،خود برترى بزرگ نظامى و استراتژيك به همراه دارد و
همين امر موجب كشمكش و رقابت بر سر كنترل اين مناطق و نفوذ در سراسر خاورميانه در راستاى رسيدن به اهداف و منافع،
بهخصوص قدرتها است .منافعى كه نه تنها در سطح خود منطقه ،بلكه در عرصه جهانى مهم تلقى مىگردند و ازجمله
پراهميتترين آنها مسأله انرژى و نفت است؛ زيرا سلطه بر اين منابع و استمرار جريان سالم و مطمئن آن به غرب از اهميت
زيادى در روابط بينالملل و اقتصاد و سياست جهانى برخوردار است (سليمانى5831 ،ش ،صص581و .)583از ديگر وجوه
اهميت خاورميانه مىتوان به بازار گسترده مصرف آن اشاره كرد ،كه جذابيت آن براى توليدات صنعتى بر كسى پوشيده نيست.
در مجموع كشورهاى اسالمى در اين منطقه بهسبب در اختيار داشتن بخش عمده منابع نفت و گاز ،تسلط بر آب راههاى حياتى و
نيز از جهات سياسى و ايدئولوژيك از اهميت ويژهاى برخوردار هستند ،كه متأسفانه در عين برخوردارى از امكانات و
استعدادهاى گسترده ،بنا به داليلى چند ،در موضع ضعف و عقبماندگى قرار گرفتهاند كه همين نكته اخير در كانون توجه
پژوهش حاضر قرار دارد .اهميت بررسى اين مسأله و سعى در ارائه راهكارهايى مؤثر در برونرفت از آن در روزهايى كه از
يكسو حركتهاى انقالبى ضد رژيمهاى وابسته و فاسد در جريان بوده و از سوى ديگر برخى گروههاى تندرو سلفى تكفيرى آتش
نزاعهاى خونين در ميان مسلمانان برافروختهاند ،آيندهاى سخت پيش روى مسلمانانى كه اميد روزگارى توأم با كرامت انسانى
اسالمى و رشد و توسعه و رهايى از تيره بختى را دارند ،صدچندان است.

وضعيت كشورهاى مسلمان در خاورميانه امروز
جهان اسالم طى قرنهاى متمادى پيشاپيش تمدن بشرى و در رأس قلههاى علم و فن و فلسفه گام بر مىداشته است و مسلمانان
دين و آيين خود را در آن عصر شكوفايى ،مترادف با اصل تمدن دانسته و هركس كه در بيرون از مرزهاى جهان اسالم بوده ،را
بربر تلقى مىكردهاند« .در دورانى بين افول عصر باستان و طلوع تجدد؛ يعنى دورانى كه در تاريخ اروپا به سدههاى ميانه
شهرت دارد ،اين ادعاى مسلمانان خالى از توجيه نبود( ».لوئيس5831 ،ش ،ص.)58
در خاورميانهاى كه اينك در متن تحوالتى پرشتاب در حال گزار است ،مسلمانان از جايگاه عمدهاى برخوردار بوده و بخش اعظم
جمعيت آنرا تشكيل مىدهند .البته اگرچه مسلمانان اين منطقه نيز داراى فرهنگها ،سنتها ،آداب و رسوم متكثر و متفاوتى
هستند و در واحدهاى سياسى مستقل تقسيم و پراكنده شدهاند ،اما در واقع بخش و بدنه اصلى خاورميانه را كشورهاى اسالمى
تشكيل مىدهند كه در مجموع مىتوان آنها را داراى استعدادهاى گستردهاى براى رشد ،توسعه و بالندگى دانست .اما كشورهاى
اسالمى خاورميانه با وجود برخوردارى از سابقه تاريخى درخشان در علم و انديشه و توسعهيافتگى در فنون و صنايع و بهرغم
برخوردارى از استعدادهاى غنى در ابعاد انسانى ،اقتصادى ،طبيعى و غيره نتوانستهاند به آن حد شايسته و بايسته توسعه و آنچه
درخور شأن آنان است ،دست يابند .در زير برخى از مهمترين نقاط قوت و ويژگىهاى كلى حيات سياسى ،اجتماعى و اقتصادى
كشورهاى مسلمان خاورميانه كه در مسير هر طرح و برنامهاى براى توسعه مىبايد مورد توجه قرار گيرند ،بررسى مىشوند.
نفت ،يكى از ثروتهاى عظيم منطقه خاورميانه ،در دست كشورهاى مسلمان است .بيش از نيمى از كشورهاى منطقه خاورميانه
دارى ذخاير مهم نفتى هستند ،كه بررسى آمار و ذخاير نفتى آنها ثروت عظيم آنها در اين بخش را نشان مىدهد.
The Mideast&apos;s Oil Produces, by Known Reserves

)Rank Country Reserves (billions of barrels
5

Saudi Arabia 262.3

2

Iran 136.3

8

Iraq 115

1

Kuwait 101

1

United Arab Emirates 97.8

1

Libya 41.5

3

Kazakhstan 30

3

Qatar 15.2

1

Algeria 12.70

51

Azerbaijan 7

55

Oman 5.5

52

Sudan 5

58

Egypt 3.7

51

Yemen 3

51

Syria 2.5

51

Turkmenistan 0.6

53

Uzbekistan 0.6

53

Tunisia 0.4

51

Pakistan 0.3

.Source: U.S. Department of Energy, Oil & Gas Journal; 2007 figures

چنانچه مشاهده مىشود ،اكثر كشورهاى خاورميانه و بهويژه كشورهاى اسالمى ،از نفت به مثابه منبع غنى انرژى و ثروت
برخوردار هستند كه حتى ساختارهاى اساسى اقتصاد آنها بر پايه آن شكل گرفته است .از جهتى ديگر بايد توجه داشت كه
برخوردارى از چنين منبع غنى ثروت طبيعى بدون پشتوانه نيروى انسانى آموزش ديده و با تجربه نه تنها مفيد و راهگشا نخواهد
بود ،بلكه موجب بروز و ظهور مشكالت و مسائل گوناگون نيز خواهد گشت .در اينراستا و در زمينه منابع انسانى كشورهاى
مسلمان خاورميانه مانع چندانى پيش روى خود ندارند به شرط آنكه در امر آموزش وتربيت نيروى متخصص خود جديت
بيشترى به خرج دهند؛ چراكه اين كشورها نوعا جوان بوده و از استعدادهاى انسانى بسيار خوبى برخوردار هستند كه مىتوانند
باتربيت و آموزش الزم ،آنها را در مسير رشد و سازندگى كشور خود به چرخه كار و توليد وارد كنند .جمعيت و شمار ،يكى از
نقاط قوت مسلمانان است.
براساس آمار مؤسسه پيو ( )pewدر سال 2111م شمار مسلمانان جهان به يك ميليارد و  131ميليون نفر رسيده و به عبارتى
تقريبا از هر چهار نفر در جهان يك نفر مسلمان است .نزديك به يك ميليارد و  131ميليون مسلمان در سراسر جهان زندگى
مىكنند ،كه اين رقم نشان دهنده  28درصد كل جمعيت شش ميليارد و  311ميليون نفرى جهان است .از اين تعداد نزديك به دو
سوم مسلمانان جهان ،در قاره آسيا ازتركيه تا اندونزى اقامت دارند و خاورميانه و آفريقاى شمالى مكان زندگى نزديك به يك پنجم
مسلمانان جهان را تشكيل مىدهد.

:)Countries With The Largest Muslim Populations (2009
Country Number of Muslims Country Number of Muslims
Indonesia 203 million Iraq 30 million
Pakistan 174 million Sudan 30 million
India 161 million Afghanistan 28 million
Bangladesh 145 million Ethiopia 28 million
Egypt 79 million Uzbekistan 26 million
Nigeria 78 million Saudi Arabia 25 million
Iran 74 million Yemen 23 million
Turkey 74 million China 22 million
Algeria 34 million Syria 20 million
Morocco 32 million Russia 16 million
.م2111  مؤسسه پيو ـ آمريكا ـ:منبع

اين آمارها بيانگر قوت و برخوردارى كشورهاى اسالمى از نيروى انسانى غنى حداقل از جهت كمى است كه خود مىتواند
 اما بهرغم اين.تأمينكننده نيروى كار الزم در راستاى حركتها و جهشهاى بزرگ اقتصادى و رشد و توسعه و سازندگى باشد
 به نظر مىرسد كه اين كشورها در مسير توسعه و رشد با مشكالتى روبهرو خواهند بود كه مرورى دقيقتر بر وضعيت،داشتهها
 مقايسه برخى شاخصهاى مهم اقتصادى در كشورهاى. سياسى و انسانى آنها اين امر را بهتر نمايان خواهد ساخت،اقتصادى
.خاورميانه و كشورهاى پيشرفته اقتصادى به فهمى نسبى از وضعيت اقتصادى كشورهاى منطقه كمك مىكند
:م21582111 ،گزارش صندوق بينالمللى پول
Country Group Name Subject Descriptor Subject Notes Units 2009 2010 2011 2012
2013
Advanced economies Gross domestic product, current prices U.S. dollars Billions 39,617.070
41,375.411 44,911.967 46,578.210 48,036.394
parity (PPP) valuation of powerAdvanced economies Gross domestic product based on purchasing
country GDP Current international dollar Billions 37,193.048 38,761.045 40,223.242
41,425.713 42,681.596
Advanced economies Investment Percent of GDP

17.755 18.585 19.107 19.576 19.971

Advanced economies Gross national savings Percent of GDP

17.192 18.215 18.627
19.434 19.978

Advanced economies Inflation, average consumer prices Percent change
0.145 1.554
2.613 1.440 1.373
524111

Advanced economies Volume of imports of goods and services Percent change
14131 84111 14331 554321

554331

Advanced economies Volume of exports of goods and services Percent change
14111 14538 14533 524823

Advanced economies Terms of trade of goods and services Percent change
14181 14525 14181 54582 2.374
Advanced economies Unemployment rate Percent of total labor force
Advanced economies General government revenue Percent of GDP

8.017 8.284 7.933
7.869 7.605
36.258 35.897 36.538
37.123 37.631

Advanced economies General government total expenditure Percent of GDP
44.943 43.349
43.008 42.310 41.604
Advanced economies General government net lending/borrowing Percent of
84132 14531 14111 34115 34131
GDP
Advanced economies Current account balance U.S. dollars
334152 214123 5854115 154111 354831 Billions
Advanced economies External debt, total U.S. dollars Billions
Advanced economies External debt, total Percent of GDP
Middle East and North Africa Gross domestic product, current prices U.S. dollars Billions
2,063.706 2,388.750 2,745.450 2,874.788 3,060.489
parity (PPP) powerMiddle East and North Africa Gross domestic product based on purchasing
valuation of country GDP Current international dollar Billions 3,536.029 3,731.995 3,903.617
4,103.204 4,326.520
Middle East and North Africa Investment Percent of GDP

29.110 27.059 25.660 26.773
27.383

Middle East and North Africa Gross national savings Percent of GDP

31.458 34.808 37.067
36.068 35.468

Middle East and North Africa Inflation, average consumer prices Percent change
6.599
6.842 9.912 7.599 6.509
Middle East and North Africa Volume of imports of goods and services Percent
14211 14113 14115 14518 54111
change
14135
514332

Middle East and North Africa Volume of exports of goods and services Percent change
14833 84283 14818 14111
Middle East and North Africa Terms of trade of goods and services Percent change
24312 84113 14181 14123
Middle East and North Africa Unemployment rate Percent of total labor force

Middle East and North Africa General government revenue Percent of GDP
34.884 35.652
37.492 36.275 36.100
Middle East and North Africa General government total expenditure Percent of GDP
35.734
33.650 34.199 34.373 33.698

Middle East and North Africa General government net lending/borrowing Percent of
24112 54115 84211 24112 14311
GDP
Middle East and North Africa Current account balance U.S. dollars Billions 49.882 183.471
306.854 238.782 254.692
Middle East and North Africa External debt, total U.S. dollars Billions 718.866 762.997
749.355 790.603 n/a
34.834 31.941 27.091
27.307 n/a

Middle East and North Africa External debt, total Percent of GDP

آمار از صندوق بينالمللى پول ،فوريه 2152م.

آمارهاى فوق نشاندهنده فاصله زياد خاورميانه تا شكوفايى و توسعه است .در حالى كه توليد داخلى كشورهاى پيشرفته
 81/153/131دالر است ،اين رقم در ميان كشورهاى خاورميانه به حدود  2/118/311مىرسد .ساير شاخصها نيز از چنين
اختالفى حكايت مىكنند .عالوه بر اين طبق آمارهاى ديگر و جزئىتر ،در ميان كشورهاى منطقه ،تركيه با  538/1ميليارد دالر،
بيشترين توليد ناخالص داخلى را داراست و پس از آن عربستان با  511/1ميليارد دالر قرار دارد .اما بررسى دقيقتر آمار نشان
مىدهد كه مثال وقتى بخش خدمات كه  81/8درصد از كل توليد ناخالص داخلى كشورهاى اسالمى را تشكيل مىدهد ،در مقياس
جهانى  15/5درصد است و در مجموع ،كشورهاى اسالمى تنها  2/1درصد ارزش افزوده جهانى در بخش خدمات را به خود
اختصاص مىدهند ،ضعف آنها در اين عرصه نمايان مىشود .البته مقايسههاى اين چنينى در ساير بخشها هم به نتايجى كم و
بيش مشابه خواهد انجاميد (حسن پور5838 ،ش ،ص.)13
كشورهاى خاورميانه اگرچه در توليد بسيارى كاالها و خدمات از مزيت نسبى برخوردارند ،اما بهدليل نداشتن برنامههاى
توسعهاى مناسب ،سياستگزارىهاى دقيق و تزريق درآمدهاى نفتى در پيكره اقتصاد خود ،در توليد و صدور هيچ كااليى قدرت
رقابت بينالمللى ندارند و اين مورد حتى در مواردى چون فرآوردههاى نفتى و صنايع پتروشيمى نيز صادق است .از اين رو
هيچيك از كشورهاى خاورميانه به مرحله جهش اقتصادى نرسيدهاند و بهجز نفت ،صنعت يا بخش اقتصادى پيشگام و موفقى
ندارند و اين در حالى است كه حتى صنعت نفت اين كشورها نيز چندان بومى نشده و وابسته است (بركشلى5831 ،ش ،ص.)58
در ميان كشورهاى منطقه اگرچهتركيه توانسته است با برقرارى ارتباط و همكارى قوى ميان تحقيقات بخش دولتى و خصوصى
در زمينههاى نساجى ،كشاورزى و آب به سطوحى از پيشرفت برسد ،ليكن در كشورهاى ديگر مشكالت همچنان پابرجا است.
مصر در اثر ديوانساالرى دست و پاگير علمى نتوانسته است در زمينه علوم كارى از پيش ببرد ،عربستان سعودى ،كويت و
امارات متحده عربى مبالغ بسيار زيادى در بخشهاى علمى صرف كرده و مىكنند ،اما برون داد پژوهش آن با تجهيزات پيشرفته
وارداتى از غرب تناسبى نداشته و انديشه غالب همچنان بر خريد علم و فناورى و نه توليد آن مبتنى است (سيگال5831 ،ش،
ص.)52
بر اين مسائل و مشكالت سياسى ،بايد اختالفات مرزى را نيز اضافه كرد .حدود نيمى از كشورهاى عربى درگير در مسائل
ارضى و مرزى هستند ،كه گاه اختالفات آنها به آرامى در جريان است و گاه به نبردهاى خونين مىانجامد و دست كم شش
كشور عربى با كشورهاى همسايه خود ،مشكالت منطقهاى يا حقوقى و اقتصادى دارند كه روابط آنها را به سمت تنش و
كشمكش سوق داده است .ازجمله اين مسائل مىتوان به اختالف امارات و ايران بر سر جزاير ]ايرانى [ سهگانه در خليج فارس يا
مسأله تقسيم آب ميان سوريه و عراق و سوريه وتركيه اشاره كرد.
وضعيت سياسى جهان عرب در ابتداى قرن  25تصويرى از ناكامى در يافتن راهحلهاى جايگزين براى تجديد حيات عرضه
مىكند و نشانى از تحقق جامعه مدنى عربى به چشم نمىخورد .ضعف آشكار نظام عربى نتيجه محدوديتهاى ايجاد شده توسط
دولتهاى عضو و همچنين متأثر از نيروهاى خارجى است كه در جهت شكست اين نظام مىكوشند (يوسف احمد5831 ،ش،
ص.)521
برخى با توجه به اختالفات كشورهاى عربى بهخصوص كشورهاى جديدالتأسيس پس از جنگ جهانى اول ،سه ثنويت در ميان
آنها تشخيص مىدهند ،كه عبارتند از :ثنويت راديكاليسم  /محافظهكارى ،سنت  /تجدد و ناسيوناليسم ملى و ناسيوناليسم عربى.
اگر هريك از اين ثنويتهاى سهگانه را به مثابه يك شكاف در ميان كشورهاى عربى در نظر بگيريم ،شاهد تكثر و منابع عمده
اختالف در ميان آنها خواهيم بود .در چنين وضعيت نابسامان سياسى ،اقتصادى و انسانى و نيز اين سطح گسترده اختالفات است
كه برخى با تصوير كردن فضايى آشفته ،سياه و به بنبست رسيده ،رهايى خاورميانه را جز با كاربست زور ممكن نمىدانند .از
اين جمله برنارد لوئيس ،خاورشناس برجسته آمريكايى ،از مهمترين نظريهپردازان برجسته كاربرد خشونت براى تحميل

دگرگونى در منطقه خاورميانه است .وى بر آن است كه دگرگونى در خاورميانه بدون كاربرد زور و اجبار امكانپذير نيست
(حاجى يوسفى5838 ،ش ،ص.)823

توسعهنيافتگى و راهكارها
با مشاهده ظرفيتها و توانايىهاى گسترده نهفته در خاورميانه اسالمى و نيز با مشاهده وضعيت فعلى كه جز عقبماندگى و
توسعه نيافتگى نيست ،اين سؤال به ذهن مىرسد كه چرا اين كشورها بهرغم برخوردارى از آن سابقه درخشان در اعصار
شكوفايى تمدن اسالمى و نيز با اين همه استعدادهاى غنى در منابع ،انرژى ،نيروى انسانى و ...در ركود و سكون و عقبماندگى
دست و پا مىزنند؟ به اين پرسش پاسخهاى متعدد و متفاوتى داده شده است .بسيارى از پژوهشگران در بررسى علل عقبماندگى
كشورهاى اسالمى در اعصار پس از عصر طاليى ،ضمن اشاره به داليلى چون هجوم مغوالن ،حاكميتتركان ،هجوم تيموريان
و ...در جست و جوى علل ريشهاى و بنيادين اين افول و عقبماندگى بر ابعاد تاريخى و جغرافيايى تأكيد مىكنند.
دشتهاى وسيع آسيا و اقوام بدون مدنيّت اما پر تحرك آن ،نشناختن ابزار نوين قدرت و ديناميك جوامع بزرگ در آن دوره ،راه
را براى به قدرت رسيدن اقوامترك و نابودى مدنيت اسالمى و ظهور نمادگرايى و ظاهرگرايى اسالمى هموار مىكرد
(منصورى5831 ،ش ،ص .)21اما برخى ديگر مسائل و عوامل ديگرى را دليل توسعه نيافتگى كشورهاى اسالمى عنوان
داشتهاند ازجمله :بىثباتى سياسى و نظامى ،رانت نفت و دولتهاى رانتير ،فقدان ساختارهاى دموكراتيك ،شرايط جغرافيايى،
جمعيت ،خصايص فرهنگى و اجتماعى و غيره ازجمله داليل و عوامل ذكر شده هستند.
برنارد لوئيس در بررسى علل و عواملى كه در باب عقبماندگى ملل اسالمى عنوان شده است ،پس از اشاره به برخى داليل كه
پيشتر ذكر شد ،در توجه به مسأله «متهم كردن ديگرى» مىگويد :البته پرسش «چه كسى اين بال را بر سر ما آورد؟» واكنش
مشترك انسانها در زمانى است كه اوضاع رو به راه نباشد .قطعا خيلىها در خاورميانه در گذشته و حال بودهاند كه چنين
پرسشى را مطرح كردهاند .آنان چندين پاسخ متفاوت يافتند .براى توجيه ناكامىها ،نكوهش ديگران معموال آسانتر و هميشه
رضايتبخشتر است .تا مدتها ،مغولها آن شر مطلوب بودند و حمله و اشغال آنها در قرن سيزدهم ميالدى بهعنوان دليل
نابودى قدرت و تمدن اسالمى و ضعف و ركودى كه در پى آن حاكم شد ،تلقى مىشد .بر آمدن ملى گرايى كه خود از كاالهاى
وارداتى اروپا به شمار مىآمد ،برداشتهاى جديدى را به صحنه آورد .عربها اكنون مىتوانستندتركها را كه چندين قرن بر
آنها حكومت كرده بودند ،مقصر گرفتارىهايشان جلوه دهند ،تركها نيزتوانستند ركود تمدن خود را متوجه بار سنگين و
بىجالى اعراب بد سابقه بدانند كه انرژى خالقه تركها را خشكانده و از حركت انداختند .ايرانىها هم مىتوانستند از دست رفتن
شكوه باستانى خود را به يكسان بر سر اعراب ،تركها و مغولها آوار كنند .دوران سرورى فرانسوىها و انگليسىها در بخشى
از جهان عرب در سدههاى نوزدهم و بيستم سپر بالى جديد و موجهترى را بهدست اينان داد (لوئيس5831 ،ش،
صص.)251222
مسأله و دليل مهم ديگرى كه عالوه بر عوامل مذكور بايد بدان توجه ويژهاى داشت؛ مسأله فقدان نظريهپردازى و ارائه
نظريههاى مناسب و كاربردى در رفع مشكالت و حل مسائل است كه متأسفانه تاكنون چندان مورد توجه نبوده است .در واقع امر
نيز تا اين مسأله حل نشده باقى بماند و براى آنراهكارى انديشيده نشود ،تالش در عرصههاى ديگر بىنتيجه خواهد بود .درباره
داليل اين ضعف در نظريهپردازى و فقدان نظريهها در كشورهاى اسالمى كه ريشههاى مستحكمى در اعصار پس از عصر
طاليى تمدن اسالمى دارد نيز نظرات مختلفى ارائه شده است.
عدهاى بر آن هستند كه مشكل امتناع نظريهپردازى در پيوند با مسأله كلىتر؛ يعنى عدم مواجهه درست و منطقى با مسائل و
پديدهها ،ناشى مىشود و مسأله عقالنيت و مواجهه عقالنى با امور بهطور عام مطرح است .برخى ديگر مسأله را به نظام
آموزشى و پژوهشى مربوط مىدانند كه در پرورش و استفاده از استعدادهاى خالق ،توانايىهاى الزم را نداشته و بهخصوص از
جهت كيفى در وضع خوبى قرار ندارد (برزگر5831 ،ش ،صص .)511211يكى ديگر از مسائلى كه در اين زمينه مطرح
مىشود ،مسأله ناپيوستگى و گسست است .خاورميانه به مثابه يكى از نواحى تمدن باستان اگر با تمدن باستانى ديگرى مانند چين
مقايسه شود ،دو ويژگى برجسته در آن به چشم مىخورد كه يكى گوناگونى است و ديگرى گسستگى.
اگر تاريخ چين را در طول هزاران سال مرور كنيم ،در سراسر دوران در آن نوعى پيوستگى و تداوم به چشم مىخورد و با همه
تغييراتى كه روى داده است ،همچنان پيوستگى و تداوم ميان عناصر كهن و نو با نيرويى وحدت بخش در پيوند هستند .اما در
خاورميانه از زمانهاى گذشته تاكنون آن وحدت و تداومى كه در چين ديده مىشود ،وجود نداشته است .تمدنهاى خاورميانه در
ايام دور ،بسيار گوناگون و متنوع بودهاند و در عين حال عناصر پيوند دهنده مانند زبان در ميان آنان وجود نداشته است ،بلكه
هريك از آنها راههاى متفاوتى در پيش گرفتهاند و در نهايت در منطقهاى خاص گرد آمدهاند؛ اينان همچنان در فرهنگ و راه و
رسم زندگى تفاوتهاى عمدهاى دارند.

تفاوت و گسستى كه در ميان فرهنگهاى خاورميانه به چشم مىخورد ،به واسطه گسست تاريخى فرهنگى اين منطقه است،
گسستى كه در نتيجه فراموش شدن و از دست رفتن تمدن باستان و اسناد تاريخى فرهنگى اين منطقه به وقوع پيوسته است .اما از
قرن هفتم ميالدى به بعد اسالم سبب نوعى همگرايى شده است.
اضمحالل فرهنگها و سنتهاى باستانى خاورميانه نتيجه يك سلسله دگرگونىهاى فاجعهآميز و مهمتر از همه استحالههاى پى در
پى يونانى ،رومى ،مسيحى و اسالمى بود كه هريك بخشى و همه با هم بخش اعظم فرهنگ نوشتارى خاورميانه كهن را از بين
بردند .اثرات اين چهار فرايند امروزه هم مشهود است؛ جريان چهارم ،اسالم آوردن خاورميانه از قرن هفتم ميالدى به اين سو به
منطقه شكل بخشيده است (لوئيس5835 ،ش ،ص.)215
همچنين عدهاى بر آن هستند كه بهخصوص گسست و ناپيوستگى در كارهاى پژوهشى شرايطى پيش آورده است كه هر واحد از
اين منطقه طرحى را پيش برده و ديگران بىتوجه به كار او ،دوباره از نقطه صفر شروع به فعاليت فكرى و نظريهپردازى
كردهاند .از سوى ديگر فقدان فرهنگ نقد و رواج نداشتن تحليل و تكيه فراوان به تجليل بهجاى نقد ،عدم تناسب پژوهشهاى
موجود با نيازهاى عينى ،واقعى و بومى منطقه نيز از مشكالت ديگر در حوزه نظريهپردازى و كارهاى فكرى است (كاجى،
5831ش ،ص.)3

همگرايى و رهايى
اسالم از بدو ظهورش همانند تمامى اديان ابراهيمى ،منادى وحدت بوده است و تأكيد قرآن كريم و سيره بزرگان دينى در راستاى
موضوع همگرايى اسالمى ،آنرا بهعنوان بايستهاى عقيدتى و عقالنى ،مورد توجه امت اسالمى و متفكران مسلمان قرار داده
است .اتحاد و انسجام و رسيدن به سطحى از همكارى پايدار و تحقق همگرايى در ميان كشورهاى مسلمان ،مخصوصا در
خاورميانه همواره از دغدغههاى اساسى مسلمانان منطقه در دهههاى گذشته بوده است و وحدت جهان اسالم ،امت واحد اسالمى،
همبستگى عربى و ...از اصطالحاتى است كه به وفور در ادبيات سياسى ،اجتماعى اين منطقه به كار مىرود.
كشورهاى اسالمى خاورميانه ،بهرغم دين و آيين مشترك ،در مسائل متعددى دچار اختالفات ،تنشها و حتى درگيرىهاى فيزيكى
هستند كه موجب صرف هزينه و انرژى و اتالف منابع و وقت زياد شده و مىشود .با اين توصيفات ،مىتوان گفت كه اين
پراكندگى ،تفرق و اختالفات ،خود عاملى مهم در عدم نيل به جايگاه مناسب در مسير توسعه است كه كشورهاى مسلمان
خاورميانه بايستى به هر طريق ممكن بدان فائق آيند.
همگرايى در نظريات روابط بينالملل به اين معناست كه گروهها و جوامع ذى نفع در عاليق علمى ،اقتصادى ،سياسى ،فنى،
اجتماعى و ...با محاسبه عقالنى و مالحظه دستاوردها و هزينهها به شكلى رضايتآميز به همكارى پرداخته و به مرور زمان
ابعاد اين همكارى را گسترش مىدهند (نصرى5831 ،ش ،صص31و .)35دكتر حاجى يوسفى با بررسى نظريات و ديدگاههاى
مختلف درباره اتحاد در روابط بينالملل ،ويژگىهايى براى اتحاد عنوان مىكند كه عبارتند از .5 :رابطه همكارى جويانه رسمى
يا غير رسمى ميان حداقل دو دولت .2 ،جمعآورى (بالفعل) نيروهاى نظامى .8 ،منافع مشترك متحدان بر سر امنيت ملى در
ارتباط با يك تهديد متصور و  .1عقيده به كنش دستهجمعى و نه كنش فردى (حاجى يوسفى5838 ،ش ،ص.)51
براى دست يافتن به اين خواسته ديرينه همگرايى در ميان كشورهاى اسالمى بهويژه در خاورميانه ،انبوهى از پيشنهادها در
سطوح نظرى و تئوريك ارائه شده است كه همچنان در عمل ناكام ماندهاند و اين در حالى است كه شايد در هيچ منطقهاى از
جهان به مانند خاورميانه با خواست و پيشنهادهاى همكارى ميان كشورها مواجه نباشيم .پيشنهادهايى كه همواره در سطوح
مختلف ديپلماتيك ،نظامى ،اقتصادى و نيز علمى و آكادميك در تأكيد بر ضرورت همكارى و اتحاد مطرح مىشدهاند ،اما به جايى
نرسيدهاند .حال چنانچه با هركدام از اين تعاريف روابط كشورهاى اسالمى خاورميانه را بررسى كنيم ،متوجه كمرنگى سطوح
همكارى و همگرايى و اتحاد و در واقع ناكامى در تالشهاى اتحادجويانه خواهيم شد .اين ناكامىها عوامل و داليل متعددى دارد
كه ازجمله مهمترين آنها به نوع تلقى و ذهنيات حاكم بر منطقه اشاره مىشود .در واقع ويژگىهاى ذهنى و روانى فرهنگ
سياسى منطقه تأثير تعيينكنندهاى بر چگونگى همكارى و رسيدن به سطحى از همگرايى در خاورميانه دارد .بر اين مورد،
عوامل متعدد ديگرى را در مسير همگرايى كشورهاى خاورميانه مىتوان افزود:
بلندپروازى رهبران و انديشههاى غيركاربردى.
بىتوجهى به مقدمات مفهومى و شرايط موجود ،طرحها و آرمانها و عدم پيدايش شناخت الزم از شرايط براى دستيابى به
سطوحى از همكارى.
بىتوجهى به شكلگيرى هويت جمعى و نبود اراده جدى براى از ميان بردن اختالفات.
برترى خواهى هريك از كشورهاى كليدى منطقه و تداوم رفتارهاى خصومتآميز.

پيروى از رفتارهاى ايدئولوژيك غير منعطف و خودخواهانه و روى گردانى از ارتباط منطقى با بازيگران همجوار و تداوم
اختالفات.
اختالف در نوع آسيبپذيرىها و تهديدات فروملى و فراملى.
تفاوت در نوع كاركرد دين و مذهب.
عدم حاكميت كامل واقعيت و حقايق بر روابط خارجى و زمينههاى ذهنى منفى.
نگرش سلبى به همكارىها و نگاه به اتحاد باانگيزه صرف رفع تهديدات (ولى پور5835 ،ش ،صص.)811813
در مجموع اگرچه عوامل تفرقهساز و موانع اتحاد و همگرايى در خاورميانه متعدد و گستردهاند و گاه غير قابل رفع به نظر
مىرسند ،اما در مورد هريك از آنها انديشه شده و طرحها و برنامههاى زيادى براى رفعشان داده شده است .بهعنوان مثال در
رابطه با اختالفات ايران و اعراب ،يك محقق كل تضادها را در پنج محور خالصه كرده و براى رفع آنها راهكار ارائه مىدهد.
به زعم وى اين پنج محور عبارتند از .5 :ماهيت نظامهاى سياسى در جهان عرب .2 .منابع تأمين امنيت در اين كشورها.8 .
منابع مشروعيت .1 .منطق ارتباطات غربى جهان عرب .1 .تلقى جهان عرب از اسرائيل و روشهاى تقابل و يا تهديد اسرائيل.
بر اين اساس و با توجه به اينكه ميان ايران و اعراب اختالفات زيادى وجود دارد و نيز با تصريح بر اينكه بعيد است در كوتاه
مدت اجماع نظرى ميان آنها بهدست آيد ،راهكارهاى جالب توجهى براى سوق دادن برداشتهاى طرفين در دراز مدت بهسوى
همكارى و توجه به حوزه تلقيات امنيتى ارائه مىدهد .5 :تشنجزدايى از طريق ارتباطات دولتى و رسمى .2 .اتخاذ روشها،
برخوردها و موضعگيرىهاى مناسب ،جهت تقليل نگرانىهاى ناشى از امنيت روابط دوجانبه و چندجانبه .8 .معاشرت تدريجى
نخبگان سياسى طرفين بهطور رسمى و غير رسمى .1 .كمك به تقليل وابستگىهاى نظامى دنياى عرب به غرب .1 .افزايش
توريسم .1 .افزايش ارتباطات فرهنگى و علمى .3 .ارتقاى تدريجى روابط تجارى.
در توجه به مسأله عقبماندگى و ضعف بنيادين كشورهاى اسالمى در تئورى پردازى ،به مثابه عامل بنيادين و اساسى پيشرفت و
شروع به توسعه هم چارهجوىهايى شده است و بسيارى از محققان و انديشمندان از مناظر متفاوت راهحلهاى مختلفى ارائه
دادهاند .برخى براى نظريهپردازى فرايند ،مراحل و منازلى توصيه كرده و عنوان مىدارند كه عبور گام به گام از اين منازل ما
را به برساختن نظريات اساسى و كاربردى خواهد رساند .اينان بر آن هستند كه نظريهپردازى فرايندى است كه از مسأله آغاز
شده به راهحليابى و ارزيابى راهحل مىانجامد و نتيجه آن پديد آمدن مسائل جديد ،تداوم اين فرايند ديالكتيكى و در نهايت پيشرفت
و توسعه علم و دانش بشرى و نظريهپردازى خواهد بود .به عبارت ديگر ،مسألهيابى ،راهحليابى ،ارزيابى راهحل و مسائل جديد
را مىتوان چهار مرحله در فرايند نظريهپردازى دانست (اميرى5832 ،ش ،ص.)11
برخى ديگر از راهكارهاى عمدهاى كه در جهت همگرايى مسلمانان و امت اسالمى ارائه شده عبارتند از :افزايش سطح ارتباطات
و مبادالت؛ همكارىهاى فرهنگى در بستر هويت و اعتقادات مشترك اسالمى؛ همكارىهاى سودآور اقتصادى؛ همكارىها و
مناسبات سياسى و امنيتى ميان دولتهاى اسالمى؛ تحقق «جامعه سياسى» بهعنوان باالترين سطح همگرايى و وحدت كامل
اسالمى.
در اينراستا گفته مىشود كه براى حصول به جامعه سياسى ،بهرهبردارى از حوزههاى گوناگون مبادله ميان كشورهاى اسالمى،
بهويژه توجه همزمان به چهار رويكرد زير مؤثر ارزيابى مىگردد« .5 :تجربى ارتباطى»؛ بر پايه افزايش سطح ارتباطات ميان
امت اسالمى« .2 .فرهنگى كاركردى»؛ بر پايه افزايش تبادالت و همكارىهاى فرهنگى« .8 .اقتصادى كاركردى»؛ بر پايه
شكلگيرى ساختارهاى اقتصادى و « .1سياسى نهادى» بر پايه ارتباطات و شكلگيرى نهادهاى سياسى مشترك.
در اين الگوى ارائه شده براى همگرايى تأكيد مىشود كه دستيابى به «همگرايى عقيدتى و مذهبى» در مقايسه با وجوه اقتصادى،
سياسى و امنيتى همگرايى از اهميت باالترى برخوردار است و بههميندليل است كه قدرتهاى امپرياليستى همواره به شكافها و
اختالفات مذهبى در جهان اسالم دامن مىزنند .در ميان نظريههاى همگرايى اگرچه همگرايي اقتصادى و سياسى در نسبت با
همگرايى عقيدتى هنجارى اهميت بيشترى دارد ،اما تأكيد صرف بر همگرايى حاصل از مؤسسات اقتصادى و سياسى منطقهاي،
بيشتر از اينكه همگرايى امت اسالمى باشد ،همگرايى اقتصاددانان ،حقوقدانان و سياستمداران بوده و به اين دليل دچار
ناپايدارى خواهد بود.
بهرغم پيشنهادات گستردهاى كه مانند نمونه فوق در باب همگرايى و همكارى و اتحاد كشورهاى اسالمى خاورميانه ارائه شده
است ،همچنان در عرصه عمل گام مهم و اقدام چشمگيرى صورت نگرفته است و اين در حالى است كه اينان با داشتن دين و آيين
مشترك اسالم و نيز زمينههاى متعدد ديگر ،مستعد همگرايى عميق در ميان خود هستند .به نظر مىرسدانگيزهها و عواملى
قوىتر در نزديك ساختن اين كشورها نياز است .در اينراستا راهكارى كه بهطور ويژه مورد نظر اين پژوهش است ،كاربست
مفهوم «ديگرى» يا «غيريت» به مثابه راهى براى اتحاد ميان ملل مسلمان خاورميانه است.

غيريت
«غيريت» يا «ديگرى» مفهومى است كه در عرصههاى مختلف انديشه بشرى به گستردگى درباره آن تعمق و تفكر شده است،
ازجمله در اخالق و نيز نظريه گفتمان .در انديشه لويناس فيلسوف اخالق قرن بيستم فرانسه روابط انسانى از درك «من» در
رابطه با «ديگرى» شروع مىشود و نه از من به مثابه موجود خودساالر و خوداتكا .حضور غير يا «ديگرى» در شناخت،
دانش و معرفت بشرى جايگاه اساسى دارد (ماتيوز5833 ،ش ،ص.)282
يكى از مهمترين نظريههاى گفتمانى مورد استفاده در عرصه علوم و انديشه سياسى ،نظريه گفتمان الكالو و موفه است .اين دو
در انديشه خود بر آن هستند كه با تسرى دادن نظريه گفتمان به تمام امور و شئون اجتماعى و سياسى ،جامعه معاصر را تجزيه و
تحليل كنند (حقيقت5831 ،ش ،صص111و .)151مفهوم غيريت يا ديگرى در اين نظريه گفتمانى از جايگاهى اساسى
برخوردار مىباشد .به عبارت ديگر ضديت يا غيريت ( )Antagonismو غيريتسازى از مفاهيم كليدى نظريه گفتمان الكالئو و
موفه است كه در آراى فوكو هم مىتوان رد آنرا يافت .در انديشه فوكو گفتمانها نظامهاى متكى بر طبقهبندى و حذف هستند .بر
اين اساس يك جامعه بهداشتى ،طبيعى و سالم بودن خود را با تعريف و به حاشيهرانى مجرمان و ديوانگانى كه نابهنجار،
غيرطبيعى و ناسالماند ،تبيين مىكند .در واقع جامعهاى كه فوكو مىبيند ،خود را بر مبناى آنچه واپس مىزند و حذف مىكند،
تعريف مىكند (وارد5833 ،ش ،ص .)518فوكو مىانديشد كه گفتمان براساس معيارهاى مشترك توليد معنا ،اصل و بنيانى
واحد ،يا پايدارى مفاهيم انتظام نمىيابد ،بلكه سازوكار گفتمان به پراكندگىها و تمايزگزارىها استوار است كه به آن انتظام در
پراكندگى مىگويد .الكالئو و موفه در نظريه گفتمان خود با نقد ديدگاههاى فوكو درباره گفتمان و قدرت مىخواهند كه تمايز
فوكويى ميان نهادهاى گفتمانى و غيرگفتمانى تناقضى محض بوده و براى اجتناب از آن معتقدند كه در تحليل گفتمان بايد بر
نشانهها و بازنمودها تأكيد و تمركز كرد .به زعم ايشان از آنجا كه ابژهها توسط گفتمان ايجاد مىشوند ،از اين روى هر ابژهاى
مولد و تأسيس شده گفتمان است و از اين روى تمايز فوكويى ميان گفتمانى و غيرگفتمانى امرى است متناقض كه تنها در حالى كه
بگوييم اين تمايزگذارى در درون گفتمان صورت گرفته است ،مىتواند توجيه شود ( .)Laclau & Mouffe, 1002, p.701
الكالئو و موفه مىپذيرند كه روابط درون گفتمان بر مبناى اصلى ثابت و بنيانى استوار نيست و تنها در سطوح ظاهرى و به
شكل موقت ثبات ميان عناصر وجود دارد .گفتمان در اين رويكرد مبتنى بر پراكندگى و غيريتسازى است (تاجيك5838 ،ش،
صص11و .)15گفتمانها هويت واحد خود را از طريق برساختن مرزهاى سياسى و رابطه با ضديت ميان ما و ديگرى
( )Otherحاصل مىكنند .بر اين اساس ايجاد ضديتهاى اجتماعى و رابطه خصمانه با غير در تأسيس مرزهاى سياسى گفتمان،
مسألهاى حياتى است .هويت با پروژه دگرسازى ايجاد مىشود .البته در تقابل خودى و ديگرى در گفتمان نبايد تلقى شود كه
ضديت ،منفعل است و مطيع هژمونى نظام گفتمان .بلكه غيريت چنانچه شرط وجود و امكان مشروعيت و خودى است ،همزمان
مىتواند موجب عدم شكلگيرى هويت باشد؛ زيرا غيريتها همواره از تقليل به دقايق گفتمان خوددارى و مقاومت مىكنند و چه
بسا مىتوانند كليت گفتمان و نظام مفصلبندى شده از دقايق آنرا به چالش كشند .نظام گفتمانى با انتقالگرايى ،بسيارى از
غيريتهاى سابق را در چهارچوب مرزبندى جديد به دايره مشروعيت و خودها وارد مىكند و به نوعى هويتهاى شناور و
ريزش شده را دوباره در بلوك قدرت مفصلبندى مىكند .اين عمل ،گفتمانهاى بديل را به عقب مىراند (آقاحسينى5831 ،ش،
صص522و.)528
مطابق اين مفهوم ،هر گفتمانى همواره بر سر تعريف واقعيت و مفصلبندى نشانهها در نزاع با گفتمانهاى ديگر است و بر آن
است كه تعريف خود از حقيقت را بر كرسى نشانده و خطوط مشى و حركت اجتماعى را تعيين كند (سلطانى5831 ،ش،
صص18و .)11در واقع غيريتسازى از چند جهت براى نظريه گفتمان اهميت دارد :تأسيس مرزهاى سياسى با خلق رابطهاى
غيريتسازانه كه همواره موجد يك «ديگرى» است ،تثبيت جزئى هويت تشكلهاى گفتمانى و عامالن اجتماعى و آزمونى براى
نشان دادن محتمل و مشروط بودن هويت (هوارث و مارش و استوكر5831 ،ش ،صص211و.)211
به عبارت ديگر مىتوان گفت گفتمانها همواره براى بقاى خود در مواجهه با «ديگرى» به بازسازىهاى مداوم تئوريك وابستهاند
و گفتمانى كه توان بازسازى خود را نداشته باشد ،در ميدان سخت منازعههاى گفتمانى عرصه را به رقيبان واگذار خواهد كرد
(حسينىزاده5831 ،ش ،ص .)21مواجهه گفتمانها با ديگرى يا غيريت نيز به مانند سراسر زندگى سياسى است كه در آن
همواره رقابت ،بىنظمى و بحران؛ منشأ تحرك بوده است و اكثر نظريهپردازان سياسى آثار خود را زمانى نگاشتهاند كه جدا
احساس مىكردهاند جامعهشان دچار بحران است (اسپريگنز5832 ،ش ،ص.)81
بر اين مبنا ،كشورهاى مسلمان خاورميانه نيز ضمن تأكيد بر آيين مشترك و هويت اسالمى ،دردهاى مشترك ازجمله دخالتهاى
خارجى و نيز عقبماندگى ،خواهند توانست با برجستهسازى و موضعگيرىهاى روشن و جدى در برابر ديگري مشترك ،در راه
اتحاد و يكپارچگى و توسعه گام بردارند .در واقع ديگرى در اينجا براى كشورهاى مسلمان خاورميانه كاركردى دوگانه خواهد
داشت :از يك سو موجبات همگرايى و نزديكى اين كشورها را فراهم آورده و باعث خواهد شد كه مجموعه اين كشورهاى مسلمان
به مثابه گفتمانى واحد در برابر گفتمان «ديگري» به بازسازى تئوريك «خودي» هويت مشترك و جمعى اسالمى خود بپردازند و
از سوى ديگر براى حفظ حدود و هويت خود ،بقا ،رشد و توسعه ،به تالش و تكاپو و همافزايى سوق داده شوند.

انسجام خودى در برابر «غيريت» داعشى و اسرائيلى
كشورهاى اسالمى خاورميانه در حال حاضر بنابر داليل نزديك به هم و گاه متفاوت ،دشمنانى مشترك و در نوك پيكان آن رژيم
صهيونيستى و اخيرا گروه تروريستى داعش را در برابر خود احساس مىكنند.
 )5اسرائيل
در نيم قرن اخير ،سير تحوالت خاورميانه مثل جدايى مصر از جهان عرب ،صلح كمپ ديويد 5131م ،جنگ هشت ساله ايران و
عراق ،جنگ خليج فارس و غيره ،از آنجا كه به پراكندگى دشمنان برجسته اسرائيل در خاورميانه منجر شده است كه گاه نتايج
مثبتى براى اسرائيل و به ضرر مسلمانان دربر داشته است .اين حقيقت كه يك دولت قدرتمند نظامى و اقتصادى با چهار ميليون
جمعيت يهودى در ميان  521ميليون نفر عرب مسلمان و در قلب جهان اسالم توانسته است موجوديت خود را به آنها تحميل
كند ،تحقير بزرگى نسبت به ملتهاى عرب است (منسفيلد5831 ،ش ،ص.)813
اسرائيل با برخوردارى از كمكهاى كشورهاى متحد خود ازجمله آمريكا و نيز يهوديان سراسر جهان در جنبههاى تكنولوژيك و
اقتصادى بسيار قوى است و نسبت به اغلب كشورهاى خاورميانه در بعد نظامى برترى دارد .اين رژيم بارها در برابر برنامه
هستهاى ايران به تهديد نظامى دست زده است ( .)Jarbawi, 5991, p.89اسرائيل قدرتيابى كشورهاى اسالمى منطقه در ابعاد
سياسى ،اقتصادى ،علمى و تكنولوژيك را براى خود خطرناك دانسته و آنرا افزايش قدرت اين كشورها در كمك به جنبشها و
مقاومتهاى ضداسرائيلى تلقى مىكند .رژيم اشغالگر قدس در انديشه نوين خود به صرف ابزار نظامى تكيه نكرده و بر آن است
كه از هر راهى براى رسيدن به اهداف خود استفاده كند كه استفاده از ابزارهاى جنگ نرم و فضاى سايبر نيز ازجمله آنها است.
اسرائيلىها از هيچ اقدامى در جهت عقب نگه داشتن و تضعيف اقتصادى و تكنولوژيك كشورهاى مسلمان خاورميانه فروگذار
نمىكنند.
تعارض ميان كشورهاى اسالمى خاورميانه (بهخصوص اعراب) با اسرائيل مىتواند اين كاركرد را داشته باشد كه به نزديكى
كشورهاى اسالمى انجاميده و به مثابه «غيريت» آنها ،موجبات همبستگى ،رشد و توسعه و احياى اقتدار آنها را فراهم آورد.
در اين مسير جمهورى اسالمى مىتواند نقش مهمى ايفا نمايد و با «ديگرسازى» و برجستهسازى غيريت اسرائيل به اعتالى
مسلمانان و كشورهاى اسالمى منطقه كمك كند كه مهمترين كار در اين زمينه مخالفت با روند صلح و كمك به كشورهاى اسالمى
ديگر در شناسايى خصم و غيريت مشترك مسلمانان و نظامهاى آنان است.
در اين شرايط ،جمهورى اسالمى از جايگاه حساسى برخوردار است و اگرچه توانسته است نقش بازدارندگى را به اشكال مختلف
ازجمله از راههاى غير مستقيم و با حمايت از بازيگران مهمى چون حزبهللا ،جهاد اسالمى ،سوريه ،لبنان و غيره بهخوبى ايفا
كند ،اما مىتواند با كاربست برخى سياستها و اقدامات ،گامهاى مؤثرترى براى اتحاد خودى و ايستادگى در برابر اين «غير»
به عمل آورد كه در اينجا به برخى از آنها اشاره مىشود :تنشزدايى با كشورهاى عربى بهويژه مصر و عربستان سعودى و
تعميق روابط و پيوند با كشورهاى لبنان و سوريه؛ حمايت سياسى گستردهتر از گروههاى فلسطينى و لبنانى؛ ديپلماسى فعال و
چانهزنى با قدرتهايى چون روسيه ،هندوستان و چين بهمنظور جلب حمايت آنها نسبت به مخالفت با روند صلح آمريكايى؛
استفاده از قراردادهاى تجارى ،صنعتى و نفتى با كشورهاى مهم دنيا به مانند ابزارى بهمنظور جلب پشتيبانى آنها در حمايت از
مواضع جمهورى اسالمى ايران و مخالفت با روند ناعادالن صلح؛ جلب افكار عمومى جهان اسالم و سعى در ايجاد همبستگى
اسالمى در مقابله با تهديدهاى آمريكا و صهيونيستها؛ دستيابى به درجه قابل قبولى از بازدارندگى بهويژه در بعد نظامى؛ تالش
براى ايجاد يك پيمان دفاعى منطقهاى اسالمى؛ سعى در ايجاد يك البى ايرانى در آمريكا و اروپا (سليمانى5831 ،ش،
صص858و.)851
 )2داعش
اگرچه بسيارى بهويژه در ميان تحليلگران غربى پيدايش داعش يا دولت اسالمى عراق و شام (الدولة االسالمية فى العراق و
الشام) را سال 2158م؛ يعنى همان زمان شروع تحركات آن در سوريه مىدانند ،اما در حقيقت ظهور اين گروه تروريستى را
مىتوان همزمان با سقوط صدام و حدود سال 2118م دانست .در باب ريشههاى گروههاى تروريستى مانند داعش گفته مىشود
كه اينگونه گروهها در ميان هويتها و فرهنگهايى كه از سوى هويتها و فرهنگهاى ديگر به هر دليل مورد تحقير قرار
گيرند ( )Atran, 6002, p.931و نيز در كشورهاى در حال توسعهاى كه نوسازى پرشتاب و البته غافل از بعد فرهنگى و دينى
را طى مىكنند ،احتمال وقوع بيشترى دارد .اما در ريشهيابى گروه سلفى تكفيرى داعش بىشك مىتوان به ابنتيميه و وهابيت
رسيد و در واقعيت امر هم شباهتهاى زيادى ميان آن و وهابيت به چشم مىخورد .گروه تكفيرى داعش همچنين نشانههاى
بارزى از القاعده را با خود دارد و از اين روى همسويى و همريشگى داعش ،وهابيت و القاعده پرواضح است.
اين گروه از زمانى كه بهويژه با توسل به حربههايى مثل وحشتآفرينى ،جنگ روانى و اعمال وحشيانه و با كمك رسانههاى
غربى در جهت خونريز و غير متمدن نماياندن مسلمانان و كشورهاى اسالمى مطرح شد ،همواره اعالم نموده كه در پى اعمال
خالفت بر همه مسلمانان است و هدفى بس بزرگ را در سر مىپروراند .داعش اگرچه بر بسترى از شرايط مهياى منطقهاى و

بينالمللى همچون كمكهاى مالى و تسليحاتىتركيه و عربستان ،بهويژه رويارويى عربستان و ايران در موضوع سوريه و
نارضايتى بازماندگان حزب بعث در عراق ،ناكارآمدى ارتش عراق و ...بهوجود آمده است و بخشهايى از سرزمين سوريه و
عراق را در تصرف دارد ،اما در ميان غالب مردمان و بهويژه مسلمانان منطقه جايگاهى ندارد و بهسبب تفرقهافكنى ،رواج
برادركشى و جنگ ميان مسلمانها منفور مىباشد .داعش بيش از هر چيز آفريده سياستهاى امپرياليستى بازيگران قدرتمند
منطقهاى و فرامنطقهاى است كه با برساختن گروههاى تروريستى تكفيرى و حمايت همهجانبه از آنها ،در جهت تحقق اهداف
سياسى و مخصوصا اقتصادى خويش گام بر مىدارند .اسرائيل در كنار آمريكا و انگليس يكى از حاميان اصلى اين جريان
تكفيرى است كه از ديد بسيارى از تحليلگران خود آنرا بهسبب وجهههاى غالب افراطى گرايى ،خشونت ،تروريسم ،بنيادگرايى
و وحشتآفرينى بايستى همرديف داعش و در يك رده و گروه جاى داد .البته حمايتهاى عربستان سعودى از اين گروه در جهت
جبران شكست در مقابل ايران در سوريه و ناكامى در مقابله با به اصطالح هالل شيعى كه توهم خودش بوده است ،نيز از
حاميان اوليه داعش به شمار مىرود.
اما به هر روى با نظر به اينكه اين گروه تروريستى بهسبب داليلى كه اشاره شد ،ازجمله وحشتآفرينى ،تفرقهافكنى ،خشونت و
افراطى گرايى در ميان اغلب كشورها و مردمان مسلمان خاورميانه هيچ جايگاهى ندارد و همگى همصدا خواهان مقابله و نابودى
آن ،كه در عرصه جهانى هم بهانه و فرصت ارائه تصوير نادرست و خشن از اسالم را فراهم كرده است هستند؛ مىتوان اين
گروه را هم در جايگاهى مانند اسرائيل به مثابه غيريت مسلمانان خاورميانه مطرح نمود و بر مبناى وحدت حول دشمن مشترك
به همگرايى مسلمانان خاورميانه كمك نمود ،چه اينكه بارقهاى اين مقصود را در همكارى برخى كشورهاى اسالمى منطقه در
مقابله با داعش مىتوان مشاهده كرد.
به هر روى ضرورى است كه كشورهاى اسالمى خاورميانه ضمن تأكيد بر غيريت و ديگري اسرائيلى و خرده گفتمان افراطى
داعش ،با تقويت روابط نزديك ميان خود و برجستهسازى گفتمان اسالم معتدل و صلحجو و رحيم ،به هژمون شدن اين گفتمان و
تقويت گفتمان و هويت خودي مستحكم ،درهم تنيده و پيكرى واحد به مثابه سنگبناى توسعه و رهايى دست يابند .نقش جمهورى
اسالمى در اين عرصه بيشك ،بيبديل و سرنوشتساز خواهد بود.
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 .5بهرغم پيشينههاى درخشان و طاليى تمدن اسالمى و با وجود بسترهاى اعتقادى و مادى قوى و قدرتمند تمدن بزرگ
اسالمى ،بهويژه در دو قرن اخير عواملى همچون درگيرى ميان دول اسالمى ،مسائل داخلى و مباحث و مناقشات گسترده در
خصوص مشروعيت دولتهاى مسلمان ،ورود نظريههاى غربگرايى همچون «سوسياليسم»« ،ليبراليسم»« ،سكوالريسم» و
«ملى گرايى نژادى» و ،...توطئههاى امپرياليستى تفرقهآميز استعمارگرايان غربى و نيز سستىها و ناكارآمدى برنامههاى
فرهنگى ،سياسى و اقتصادى جهان اسالم ،موجب ضعف و عقبماندگى و سلطه سياسى ،اقتصادى و نظامى قدرتهاى غربى بر
كشورهاى مسلمان ،بهخصوص در خاورميانه و در نتيجه واگرايى بيشتر در جهان اسالم شده است.
 .2در پاسخ به اين ضعف و عقبماندگى و جايگاه ضعيف ملل و دولتهاى مسلمان در مناسبات منطقهاى و بينالمللى نظريات
و ديدگاههاى بسيارى مطرح شده است كه به نظر مىرسد ،تا رسيدن به هدف مطلوب كه شكوفايى دوباره تمدن اسالمى و تحقق
توسعه همهجانبه تمدن متعالى و معناگراى مسلمانان است ،راه زيادى وجود دارد .در غلبه بر موانع و مشكالت متعددى كه پيش
روى خاورميانه اسالمى وجود دارد ،به نظر مىرسد كه تحقق «وحدت اسالمى» كه امروزه از آن با عنوان «همگرايى اسالمى»
ياد مىشود ،مىتواند گامى اساسى باشد كه ضرورى است در شرايط حاضر كه جنبشهاى اسالمى و بيدارى مردم مسلمان در
كشورهاى خاورميانه جريان دارد و هستههاى اوليه نظامهاى متكى بر انديشهاى اسالمى در برخى كشورها در حال شكلگيرى
است ،براى اين وحدت و تحقق همگرايى مورد نظر و راهبردى انديشه و راهكارهاى عملى تمهيد شود.
 .8با توجه به مختصات و كاركردهاى مفهوم «غيريت» در نظريه گفتمان الكالو و موفه كه بر مبناى آن هر گفتمان در
برابر ديگرى به مرزبندى پرداخته و بهدنبال ارتقا و اثبات برترى خودى بر ديگرى است ،مىتوان گفت كه كشورهاى اسالمى
خاورميانه مىتوانند با برجستهسازى ديگرى و غير مشترك ،بر بسيارى از موانع همگرايى خود فائق آمده و ضمن دستيابى به
سطوح باالترى از اتحاد و همبستگى ،گام بزرگى در جهت توسعه و شكوفايى بردارند .اسرائيل و داعش به مثابه ديگرى يا غير
مشترك مسلمانان و كشورهاى خاورميانه اسالمى مىتوانند سبب ساز اتحاد و همگرايى خودى و موضعگيرى در برابر ديگرى
شوند .در اينراستا ضمن استفاده از امكانات و شرايط موجود مىبايست تالش شود همگرايى كشورهاى اسالمى در برابر اسرائيل
و داعش قوت بيشترى پيدا كند كه جمهورى اسالمى ايران در اين زمينه جايگاه ويژهاى داشته و مىتواند نقش مهمى ايفا نمايد.
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