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چکیده
خشونتهای قومی و مذهبی در عصر پسا جنگ سرد به مهمتری واقعیت تلخ در بسیاری از جوامع تبدی
شده اند .در عصر حاضر ،رواج و اشاعه تعارضهای هویتی سبب شدهاند مباحث ژئوپلیتیکی تا حود قابو
توجهی رنگ و بوی ژئوکالچری بیابند و سیاست بی المل نیز عمدتاً ماهیت هوویتی بیابود .خاورمیانوه بوا
اختصاص یک چهارم خشونت و کشمکشهای قومی و مذهبی جهان به خوود ،در بوی منواطق گونواگون
جهان به کانون محوری سیاست و تعارضهای هویتی مبدل شده اسوت .ایو پوژوهش از نووع تحقیقوات
تبیینی بوده و با روش علی -تحلیلی و رویکرد نظری جامعه شناختی تاریخی -سیاسی انجام شوده اسوت.
پرسش تحقیق ذن است که مهمتری دالی و عوام جامعه شناختی و داخلی تأثیرگذار بر تشدید تروریسم
و خشونتهای قومی -مذهبی در خاورمیانه عربی از اواخر دهه  1990به ای سو کدامند؟ فرضیه تحقیق به
ای صورت طرح میشود :با تمرکز بر رویکرد جامعهشناختی تواریخی -سیاسوی ،مویتووان گفوت بحوران
دولت ،ملت سازی و بحران هویت و مشروعیت سیاسی ناشی از ذن ،نقش ماهوی ،ژرف و مهم در ایجاد و
بسترسازی برای تروریسم و خشونت قومی -مذهبی داشته است .البته نگارنده بر ای باور است که همانند
هر پدیده اجتماعی دیگر ،خشونت هم بایستی چند علتی نگریسته شود اما ضرورت ژرفکاوی میطلبد که
موضوع با تمرکز بر یک یا دو عام تبیی و توضیح داده شود .مهمتری یافته ای تحقیق ذن اسوت کوه در
خاورمیانه عربی ،خشونت قومی و مذهبی که اکنون بیشتر از گذشته فوران یافته است دارای عقبه تاریخی
در یک سده اخیر دارد .در گستره تاریخی ،دو بحران سیستمی یعنی بحوران مشوروعیت سیاسوی و بحوران
هویت ،بستر ساز اصلی خشونتگرایی قومی  -مذهبی و عدم رفتارهای دموکراتیک و بیثبواتی در منطقوه
بودهاند.
کلید واژگان :خاورمیانه عربی ،خشونت قومی -مذهبی ،بحران دولت -ملت سازی ،بحران هویت.
نویسنده عهدهدار مکاتبات
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 .1مقدمه
از جنگ جهانی دوم به ای سو ،بیش از نیمی از کشورهای جهان کشمکشهای قومی را تجربه
کرده اند و خشونتهای داخلی در شک هویت بنیاد قومی و موذهبی ،بوه مثابوه یوک واقعیوت
بسیار مهم و تلخ در جهان بوده اند .در عصر کنونی ،کشمکشهای قومی -مذهبی یک نگرانوی
و چالش عمده برای تصمیمگیران و دانشمندان بوده است .از اواخر دهه  1990به ویژه از سوده
 21به ای سو سیاست ،تنازعات و پویشهای سیاسی در جهان عمدتاً جنبه هویتی یافتهاند ،بوه
تأثیر از ای موضوع« ،ژئوپلیتیک» نیوز عمودتاً جنبوه «ژئوکوالچری» بوه خوود گرفتوه اسوت .در
مطالعات جدید ،افرادی مانند بری بوزان صرفاً بر ابعاد نظامی امنیت متمرکز نشودهانود بلکوه بوا
یک جامعبینی واقعگرایانه بر عوام محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و جماعتهای قومی -موذهبی
امنیت توجه داشتهاند .پس از پایان جنگ سرد ،معمای امنیتی به حوزه روابط بوی جمواعتی یوا
قومیتی ،زبانی و مذهبی سوق یافته است) .(Barak,2007:457در عصر پساجنگ سرد ،اکثریوت
قاطع کشمکشهای بی المللی خشونتذمیز نتیجه کشمکشهای داخلی بودهاند بوه طووری کوه
تمیز و تفکیک کشمکشهای داخلی و بی المللی دشوار شده است .مطالعه کارمنوت 1در موورد
خشونتها در فاصله  1945تا  1981نشان می دهد که از  460مورد ثبت شوده 202 ،موورد از
نوع خشونتهای غیر قومی و  258مورد از نوع قومی بودهاند که  103مورد با خشوونت بواال و
خونی گزارش شدهانود) .(Aydin,2007:34بوی سوال هوای  1989توا  118 ،2004کشومکش
مسلحانه در جهان رخ داده است که از ای بی  ،تنها  7مورد از نوع جنگ بی کشوری بوده اند
و  111مورد از نوع کشمکش قومی – مذهبی بوده انود) .(Jenifer,2009:23در مطالعوه دیگور،
حدود دو سوم از ک کشمکشهای مسلحانه جهان از نوع قومی گزارش شدهانود ،در حقیقوت
کشمکشهای مسلحانه قومی – مذهبی چهار برابر بیشتر از جنگهای بوی کشووری بوودهانود
).(Dufy Toft,2003:3در مطالعه دیگر 80 ،درصد از کشمکشهوای نظوامی در دهوه  ،1990از
نوع قومی-مذهبی گزارش شده است).(Bloomfied and Reilly,1998:4

1.Karment
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بر اساس مطالعه وایمر و سیدرم  ،از  1919توا  ،2000جنوگهوا و خشوونتهوای قوومی45 ،
درصد و از  1990به ای سوو 75 ،درصود از کو منازعوات را بوه خوود اختصواص دادهانود. .
مهمتری موضوع و عام مؤثر بر خشونتها ،سهمخواهی بر سر قدرت سیاسی و اعتوراض بوه
سیاستهای توزیعی تبعیضذمیز دولتها و عدم بیطرفی دولتها بوده است .ذن دو با اسوتفاده
از رویکرد نظری نهادی با تمرکز بر نوع ساختار قدرت و عملکرد نهادی ،بور ایو باورنود کوه
بیشتراز ذن که تنوع قومی به خشونتها بینجامد ،سیاسوتهوای تبعویضذمیوز قوومی و توزیوع
نابرابر قدرت ،اقتدار ،ثروت ،کاالها و خدمات و رفاه مؤثر و برانگیزاننده بودهاند .در جواموع بوا
ساختار نهادی یاد شده ،سه سوطح کشومکش وجوود دارد کوه عبارتنود از :مبوارزه ،شوورش و
جدایی طلبی .هر چه قدر ،سطح تبعیض ،طرد سازی و نارضایتی نسوبت بوه سواخت قودرت و
عملکرد نهادهای حاکم بیشتر باشد ،احتمال تسری رفتار اعتراضی از سطح مبارزه بوه شوورش
و جدایی طلبی بیشتور خواهود بوود ) .(Wimmer and Cederman,2009:318-322در هموی
راستا ،مطالعه مرکز پژوهشهای پیو 1با موضوع منازعات قومی -مذهبی در جهان ،کوه در سوال
 2019منتشر شد نشان میدهد که از سوال  2015بوه بعود ،خشوونتهوای قوومی -موذهبی در
 38کشور جهان %48 ،افزایش پیدا کرده است که  13کشور عربی هستند).(Parker,2019

خاورمیانه عربی با دارا بودن کمتر از  5درصد جمعیت جهانی ،بوه مهومتوری منطقوه کوانونی
تروریسم و خشونتهای قومی -مذهبی مبدل شده است به طوری کوه یوک چهوارم ایو نووع
خشونت ها در سطح جهانی را به خود اختصاص داده است .بیشتر خشونتهوا از نووع قوومی
بوده اند .جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،جنگ اعراب و اسرائی  ،نبرد مسوتمر فلسوطینی هوا بوا
اسرائیلیها ،جنگ داخلی لبنان ،جنگ داخلوی سوودان ،درگیوری کردهوا و تورکهوا در ترکیوه،
تعارض عرب و کردها در سوریه و عراق و تعارض بربرها و عربها در مراکش از مهومتوری
مصادیق در ای ارتبواط بوودهانود) .(Ibrahim,1998:229در فاصوله سوالهوای  1960توا 2003
خاورمیانه و شمال ذفریقا با وقوع  22مورد کشومکش و خشوونت داخلوی پوس از ذفریقوا (56
مورد) و ذسیا ( 39مورد) رتبه سوم را به خود اختصاص داده است و از جهت تعداد سوالهوای
1.Pew
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درگیر کشمکش ،ای منطقه پس از ذسیا رتبوه دوم را دارد)  .(Sorli et al,2005:144بوا وجوود
همگنی جمعیتی در بخش قاب توجهی از خاورمیانه عربی( اشوتراک در عورب بوودن) ،اموا در
چند کشور منطقه ،عمدتاً غیر شیخنشی های خلیجفارس 35 ،درصد از جمعیتشوان غیرعورب
هستند و گروهبندی قومی متمایز از اعراب را تشکی میدهند).(Ibrahim,1998:230

مهمتری اقلیتهای قومی عبارتند از :کردها ،ترکم ها ،ارمنیهوا ،تورکهوا ،ایرانویهوا ،قبایو
ذفریقایی و بربرها که عمدتاً در سوریه ،عراق ،سودان ،تونس ،مراکش ،الجزایور ،لبنوان ،مصور و
تونس ساک هستند .عالوه بر ذن ،منطقه دارای اقلیتهوای موذهبی شوناخته شودهای ماننود.1 :
شیعیان اثنیعشری ،دروزیها ،زیدیها ،اسماعیلی و علویها  .2مسویحیان ارمنوی ،کاتولیوک و
ارتدکس یونانی  .3خوارج  .4یهوودیهوا .از حیوث ترکیوب جمعیتوی ،عوربهوا( 80درصود)،
اقلیتهای زبانی( 13.7درصد) ،اقلیوتهوای موذهبی غیرمسولمان(  7.6درصود) و اقلیوتهوای
مسووولمان غیرسووونی(عمدتاً شووویعیان  8.8درصووود) از جمعیوووت جهوووان عووورب را تشوووکی
میدهند).(Ibrahim,1998: 232

در واقع فجایع قرن بیستم جنگ مذهبی نبود و با گفتمان مذهبی هودایت و مودیریت نمویشود
بلکه به وسیله ایدئولوژی هوای عرفوی برذموده از روشونگری مشوروعیت یافتوهانود و از سووی
سیاستمداران وامدار عق روشنگری هدایت شدهاند .از طرف دیگر بخش اعظوم قسواوتهوای
قرن بیستم از سوی مردمان عادی انجام گرفته و باید به تحلی ای موضوع پرداخت کوه هموی
شهروندان عادی چگونه فرسایش اخالقی پیدا کردند و حساسیت خود نسبت به قسواوتهوا را
از دست دادند و حتی خود نیز عام شدند .به گفتوه بوری بووزان ،منطقوه خاورمیانوه هموواره
ساختاری کشمکشزا داشته است) .(Nayef,2018در ای منطقه ،اختالفات سورزمینی و مورزی،
شکاف های قومی و مذهبی ،تعارضات ایدئولوژیک بی چپگرایان و راستگرایان ،رادیکالهوا
و محافظهکاران و بی ملیگرایان سکوالر با اسالم گرایان و دخالت قودرتهوای بوزرگ منشواء
اختالف و درگیری بودهاند) .(JafariValdani,2009:18در منطقه خاورمیانوه ،بحوران هویوت و
بحران دولت -ملتسازی ،بسترساز مهم تعارضهای هویتی قومی و مذهبی بودهاند و در کنوار
ذن میتوان به تعارضهای هویتی فکری و ایدئولوژیک سوکوالر در مقابو دینوی ،مسولمان در
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مقاب غیرمسلمان و مانند ذن و تعارض های سرزمینی ،سیاسی و مرزی اشاره کرد .در حقیقوت،
در ای منطقه ،ذمیزهای از تعارض های یاد شده به تصاعد بحرانها انجامیده است که بایسوتی از
منظر ژئوپلیتیکی و ژئوکالچری تبیی کرد .تحوالت و رادیکالیسوم سیاسوی در منطقوه در عصور
پسا جنگ سرد عمدتاً ناشی از تعارضهای هویتی بوده است و بور ایو اسواس ،تعوارضهوای
ژئوپلیتیکی و تبیی های نظری از ذن منظر نیز تا حد زیادی جنبه هویتی و ژئوکالچری یافتهانود.
در ای ارتباط ،میتوان به شک گیری«ژئوپلیتیک شیعه» و «هالل شیعی» در مقابو بلووک سونی
مذهبها ،ظهور و گسترش گروه های تکفیری و مانند ذن اشاره کورد .معوادالت و پوویشهوا و
رقابتهای منطقهای نیز جنبه هویتی یافتهاند .در حقیقت ،هویت به مفهووم اصولی اثرگوذار بور
معادالت امنیت منطقهای تبدی شوده اسوت .مضوافاً ایو کوه بوه تعبیور هوانتینگتون ،1سیاسوت
بی المل نیز در عصر جدید به شدت جنبه هویتی یافته است.
وجود تنوعات قومی ،پتانسی یا بالقوهگی خشونت قومی را موجب مویشوود اموا ضورورتاً بوه
تحقق یا فعلیت یافت خشونت نمیانجامد؛ لذا باید عوام و دالیو ریشوهای و شوتابزا را در
تبیی ای پدیده دخی کرد .در عصر کنونی ،عواملی همچوون انقوالب ارتباطوات و اطالعوات،
جهانی شدن ،گسترش ذگاهی های سیاسی ،ظهور نس جدید رهبوران و گسوترش جنوبشهوای
اجتماعی هویت بنیاد ،منجر به تشدید سیاسی شدن هویتها و تروریسوم قوومی  -موذهبی در
جهان شدهاند .اما بایستی خاطر نشان ساخت کوه نقوشذفرینوی ایو

عوامو  ،عمودتاً از منظور

کاتالیزوری و سرعت بخشی قاب بررسی هستند توا ایجادکننودگی و مواهوی .از حیوث نظوری،
ریشه دار بودن تروریسم و خشونت های قومی و مذهبی در منطقه خاورمیانه یوا برخوی منواطق
دیگر جهان ،ناشی از عوام گوناگونی است که مهمتری ذنها عبارتند از .1 :بحران هویت ملوی
و غلبه پیوندهای فروملی بر پیوندهای مدنی و ملی  .2بحران دولتسوازی و عودم مشوروعیت
رژیمها  .3تردیدهای جدی در ادعاهای صلحطلبانوه رهبوران سوتیزهجوو).4(Barak,2007:458
نبود ترتیبات نهادی و دموکراتیک ،سرکوب و اقتدارگرایی حکومتها  .5تحقیور و محرومیوت

1.Huntington
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اقتصادی و سیاسی اقلیتهای قومی و مذهبی  .6نقوشذفرینوی منفوی قودرتهوای منطقوهای و
فرامنطقهای).(Sorli et al,2005:149

درحالیکه در دوران جنگ سرد؛ رویکردهای مسلط در تحلی مناسبات بی المللوی بوه واسوطه
اولویت دادن به مفهوم دولت بهعنوان بازیگر اصوولی در نظام بی المل ؛ توجه چندانی به توأثیر
متغیرها و نیروهای هویتی بر فرذیندهای بی المللی نداشووتند؛ گروهی از تحلی گران بوه اتکوای
شوووواهد تجربی بر ضووورورت توجه به متغیر هویت در عرصوووه بی المللی تأکید میکردنود
) .(Smith,1981:10-12چنی تأکیدی با عنایوت بوه مجموعوهای وسوووویع از شوواهد تجربوی
صورت میگرفت .به عنوان مثال اوبرشال در تحلیلی عنوان میکنود کوه از  700توا  800گوروه
اقلیت قومی در سطح جهانی ،از سال  1950به ای سو حودود 285 ،گوروه از ذنهوا بوه لحواظ
سیاسی فعال بوده و در راستای خواستههای قوومی خوود فعالیوت کوردهانود و بخشوی از ایو
فعالیتها در قالبی بسیار شدید و حتی خشونت بار در راستای عودالتخوواهی حرکوت کورده
است  .در ای فرذیند ،تالشهای ذنها حداق در  5مورد به تأسیس واحدهای مستق ملی منجر
شده است  .اوبرشال بر اساس تحقیقات دوی و سامبانیس 1عنووان مویکنود کوه  64درصود از
 124جنگ داخلی صورت گرفته بعد از جنگ دوم جهانی ،ریشههای قومی و مذهبی داشتهانود
و اساساً جنگهای دارای ریشههای قومی و مذهبی همپوشان ،با دشواری بیشتوری نسوبت بوه
دیگر جنگها ح شودهاند .ای گونه منازعات زیرسواختهای مربوط به ایجواد پتانسووی را از
طریق سوازوکارهای ایدئولوژیک و مؤلفه های هویتی کسوب کردهاند).(Oberschall ,2007

از منظر واقعگرایی روششناختی ،در تبیی تروریسم و خشونتهای قومی -موذهبی در منطقوه
به شدت بی المللی شده خاورمیانه عربی ،توجه به سه سوطح داخلوی اعوم از فروملوی و ملوی،
منطقهای و فرامنطقهای برای کفایت و جامعیت تبیی  ،ضروری و گریزناپذیر است ،اما در عوی
حال ،ژرف اندیشی ،دقت نظر ،محدودیت زمانی و دالی دیگر باعث میشوند که هر پژوهشگر
بدون نادیده گرفت کلیت سطوح ،از یک منظر یا سطح به موضوع بنگرد .با عنایت بوه اهمیوت
فزاینده پویشها ،تعارضات و سیاستهای هویت بنیاد ،ای مطالعه با تمرکوز بور سوطح تحلیو
1.Devil and Sambanis
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داخلی و از منظر جامعهشناختی تاریخی -سیاسی صورت گرفته است و تالش شوده اسوت توا
ریشه پدیده تروریسم و خشونتهای قومی و مذهبی در بحران دولت -ملوتسوازی تحلیو و
تبیی گردد .قلمرو جغرافیایی تحقیق ،خاورمیانه عربی است.
 .2روش تحقیق
در ای نوشتار ،نگارنده با روش تحقیق از نوع تبیینی علی -تحلیلی1و رویکرد نظری جامعه
شناختی تاریخی -سیاسی ،در صدد ار ائه پاسخ تحلیلی به ای پرسش اساسی است :مهمتری
دالی و عوام جامعهشناختی و داخلی تأثیرگذار بر تشدید تروریسم و خشونتهای قومی-
مذهبی در خاورمیانه عربی از اواخر دهه  1990به ای

سو کدامند؟ فرضیه تحقیق به ای

صورت طرح میشود :با تمرکز بر رویکرد جامعهشناختی تاریخی -سیاسی ،میتوان گفت
بحران دولت و ملت سازی و بحران هویت و مشروعیت سیاسی ناشی از ذن ،نقش ماهوی،
ژرف و مهم در ایجاد و بسترسازی برای تروریسم و خشونت قومی -مذهبی داشته است.
 .3بحران دولت-ملت سازی به مثابه بسترساز مهم خشونت قومی -مذهبی
در معنای مدرن ،دولت و ملت یک ارتباط دو سویه نسبت به یکدیگر دارند؛ یعنی دولت برای
تثبیت و تداوم خود به وجود یک ملت منسجم و هویت ملی نیازمند است و ملت نیز برای
حفظ هویت متمایز و مستق خود در برابر دیگر ملتها به وجود دولت نیرومند و توانمند نیاز
دارد؛ لذا هر چه ارتباط و وابست گی تنگاتنگ ذن دو افزایش یافته و تحکیم یابد ،در نظام
بی المل به عنوان کشورهای برخوردار از اقتدار ملی باال شناخته میشود.
از دید راجرز« ،2دولت -ملتسازی» روند یا فرذیندی است که «طی ذن ،یک جامعه سیاسی
تالش میکند از طریق انباشت قدرت و توسعه ظرفیتهای نهادی(دولتسازی)خودمختاری،
حاکمیت و استقالل خود را کسب ،حفظ و ارتقا دهد؛ چنی هدفی ،به شدت وابسته به افزایش
همبستگی ،یکپارچگی ملی و ثبات سیاسی به ویژه در مفهوم توسعه نهادهای دموکراتیک است.
مقصد چنی روندی ،تکام هر چه بیشتر دولت(به عنوان سازه نهادی نیرومند) و ملت(به
1.Analytical-Causal Explanative Method
2.Rajerz

___________________________ خشونتهای قومی -مذهبی در خاورمیانه عربی از101..................

عنوان یک سازه اجتماعی یکپارچه و دارای هویت واحد) و پیوند و نزدیکی هر چه بیشتر ای
دو است به گونهای که نهایتاً در نگاه بی المللی(از بیرون به دولت) دولت  -ملت ،ساختی
درهمتنیده و تجزیهناپذیر به تصویر در میذید یعنی ملت ،دولت را از خود و مال خود بداند»
)« .(Ghavam and Zargar,2008:221ملتسازی» نیز در ارتباط با ایجاد و توسعه هویت
مشترک در قالب ملت ،هویت ملی پایدار ،غرور ،یکپارچگی و همبستگی ملی به کار میرود.
فرایند ملتسازی دارای ابعاد مهمی است که عبارتند از :الف) توسعه حس همدلی در بی ملت
و نیز همدلی اعضای ذن با دولت ،ب) گسترش ارتباطات و پیوندها بی گروهبندیهای قومی
و نژادی و زبانی ،ج) فرسایش تدریجی تعهدات و علقههای فروملی و پذیرش علقههای مدنی
 ملی و اقتدار ملی ،د) توسعه زیرساخت های ارتباطی ،ذموزشی و مانند ذن در جامعه برایپیوند اقصی نقاط کشور با پایتخت) .(Ghavam and Zargar,2008:213-215ملتسازی عموما
در اشاره به فرذیند یکپارچه سازی جمعیت یا مردم در یک کشور از رهگذر ایجاد وحدت ملی
به کار می رود به طوری که مردم احساس کنند که منسجم و به هم مرتبط بوده و اعتماد به
یکدیگر دارند .ملتسازی همچنی در ارتباط با ایجاد هویت ملی مشترک بر ورای هویتهای
قبیلهای و فرقهای – منطقهای به کار می رود و به مثابه راه عالج جدی برای مقابله با بحران
واقعگرایی قومی به کار میرود).(Ahlerup and Hansson, 2011:431

از منظر جامعهشناختی تاریخی -سیاسی ،باید گفت که پدیده فراگیر و تلخ خشونت قومی-
مذهبی در خاورمیانه عربی ،عقبه تاریخی حداق در یک سده اخیر دارد .در سطح تحلی
داخلی باید گفت که مهم تری

ریشه ای

پدیده ،دو بحران مرتبط به هم دولتسازی و

ملت سازی از فروپاشی امپراطوری عثمانی به ای سو است که شرح تاریخی ذن از حوصله ای
نو شتار خارج است .به طور کلی باید گفت که در بخش اعظمی از خاورمیانه عربی،
دولتسازی عمدتاً از «الگوی برونزاد و تحمیلی» با دخالت مستقیم و کارگردانی قدرتهای
فرامنطقهای پیروی کرده است و با تأثیر از چنی الگوی دولتسازی ،چند پیامد مهم منفی
حاص شد :الف) تثبیت نیافتگی مرزها که منجر به ذسیبپذیری ذنها در مقاب تهدیدهای
خارجی یا همسایگان شده است ،ب) توانایی محدود دولتها جهت کنترل مناطق پیرامونی و
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وابسته کردن جماعتهای قومی و مذهبی به پایتخت(بحران نفو ) ،ج) بحران مشروعیت
سیاسی) _(Strakes,2008:1بنابرای  ،ژئوپلیتیک ای کشورها متزلزل و شکننده گردید ،در چنی
بستر ژئوپلیتیکی ،هرگاه حکومت قوی و سرکوبگر در حاکمیت و قدرت بود( شبیه ذن چه
که در دوره صدام و حافظ اسد بود) ،خشونتهای قومی و مذهبی روی نمیدادند یا کم شدت
بود اما در مواقع خالء قدرت مرکزی قوی ،خشونتها به شدت رواج و استمرار مییافتند،
عراق پسا صدام ،سوریه ،یم و  ...از مصادیق بارز در ای زمینه هستند.
یکی از مهمتری

پیامدهای دولتسازی تحمیلی و برونزاد ،شک گیری و تشدید بحران

مشروعیت سیاسی بود که تا به امروز در بخش عمدهای از کشورهای خاورمیانه بر وقوع
خشونتهای قومی و مذهبی ،بسیار تأثیرگذار بوده است .چنی کشورها و دولتها از همان
ذغاز چه در دوران قیمومیت و چه در دوران پسا استقالل با بحرانهای سیستمی یعنی بحران
مشروعیت و هویت مواجه بودهاند .در فرذیند دولتسازی قریب به اتفاق ای کشورها ،مردم،
گروهبندیهای قوم ی و مذهبی در اقلیت و جامعه به طور کلی مشارکتی نداشتند .قدرتهای
استعماری وقت به صورت مستقیم یا از طریق سیستم قیمومیت یا از طریق تبانی با خاندان و
قبای پرنفو  ،دولتهای بیریشه و وابسته را ایجاد کردند ،پیامد کلی ای فرذیند ،شکاف بی
اقلیتهای قومی و مذهبی با اکثریت و عدم پذیرش حق اکثریت قومی برای اعمال اقتدار
انحصاری بوده است .البته در تعدادی از کشورها مانند بحری  ،سوریه و عراق زمان صدام،
اقلیت با روش های اقتدارگرایانه بر اکثریت قومی یا مذهبی اعمال حاکمیت داشتهاند.
خودکامگی و سطح پایی ظرفیتهای نهادی و عملکردی حکومتها در خاورمیانه عربی به
مثابه یک عام مؤثر بر بحران مشروعیت و خشونتها و تعارضهای هویتی قومی و مذهبی
عم کردهاند .در بی شاخصهای دولتسازی ،دولتهای ای منطقه گرچه از شاخص انباشت
قدرت و متمرکزسازی برخوردار بودهاند اما ای دولتها نه اقتدار مشروع بلکه عمدتاً قدرت
نامشروع و عریان را انباشت کردهاند .بنابرای ذن چه شاهد بودهایم عمدتاً دولتهای خودکامه
و نامشروع بوده اند تا دولت های مقتدر و مشروع .در مجموع ،عواملی همچون نبود پشتوانه
ملی و رضایت فراگیر عمومی نسبت به روند دولتسازی و عملکرد اقتدارگرایانه حکومتها،

___________________________ خشونتهای قومی -مذهبی در خاورمیانه عربی از103..................

عدم نهادسازی کارذمد ،ضعف توانمندیهای قانونگذاری ،استخراجی ،نمادی  ،عدم استفاده از
ظرفیتهای مشارکتی برای مشارکت دادن گروهبندیهای قومی و مذهبی و سرکوب فزاینده
حکومت و گروههای قومی و مذهبی حاکم ،منجر به شکاف شدید دولت – ملت ،واگرایی
شدید قومی و مذهبی و در نهایت به خشونتهای هویت بنیاد قومی -مذهبی شدهاند که در
سالهای اخیر به تأثیر از اثرات سرایتی بیداری اسالمی و خالء قدرت مرکزی قوی ،تشدید
شدهاند .تشدید خشونتهای قومی و مذهبی و ظهور گروههای تروریستی تکفیری در سالهای
اخیر را باید با اتکای به عقبه تاریخی بیریشگی و خودکامگی حکومتها و نارضایتیهای
قومی و مذهبی تحلی و تبیی کرد.
در تعداد قاب توجهی از کشورهای خاورمیانه عربی ،انکار و تحقیر هویتی اقلیتهای قومی و
مذهبی ،یک امر رایج و مستمر بوده است .ای

انکار در دو سطح بوده است« .1 :انکار

وجودی» ،شدیدتری نوع انکاری است که اقلیتهای قومی و مذهبی با ذن مواجه هستند،
حکومت ها یا قائ به عدم وجود ذنها هستند یا ذمار جمعیت ذنها را کمتر نشان میدهند.
وضعیت شیعیان در عربستان ،بهتری مثال در ای خصوص است یا تالش دولت بحری در
ارتباط با کمتر نشان دادن جمعیت شیعیان یا اتخا سیاستهای مهاجرتی تشویقی از عربهای
سنی برای از اکثریت انداخت شیعیان هم میتواند مثال خوبی باشد .برخورد صدام با کردها و
شیعیان و تحقیر هویتی و سرکوب خونی قیام ای دو گروه جمعیتی نیز قاب
انکار سیاسی و حقوق شهروندی .در ای

کر هستند .2

ارتباط میتوان به انکار و عدم پذیرش سیاسی

قبطیها در مصر ،فلسطینیها در سرزمی های اشغالی ،شیعیان عربستان و کردها توسط ترکیه
اشاره کرد) .(Kumaraswamy,2003:248-249عالوه بر انکار هویتی ،اقلیت های قومی –
مذهبی به عنوان منبع مهم و اصلی تهدید برای تمامیت و امنیت کشور قلمداد شدهاند و از
طریق تبلیغات ،تالش می کنند سرکوب و انکار هویتی و سیاسی ذنان را توجیهپذیر سازند

).(Moshirzadeh,2013:6

در جمهوریهای اقتدارگرا ،بحران سیستمی(بحران هویت و مشروعیت) شدیدتر بوده است،
مهمتری

دالی

در ای

خصوص عبارتند از .1:ناهمگنی باالی جمعیت ذنها نسبت به
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شیخنشی ها(عالوه بر شکافهای مذهبی از شکاف های قومی باالیی بر خوردار بودند) .2
ساخت الیگارشیک حکومت و عدم توزیع عادالنه قدرت سیاسی بی

گروههای قومی و

مذهبی ،حضور پررنگ یک گروه قومی در قدرت سیاسی و حاشیه رانده شدن سایر گروههای
قومی و مذهبی  .3تبعیض های شدید سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی علیه گروههای قومی و
مذهبی در اقلیت  .4ناکارذمدیهای اقتصادی و خدماتی ای دولتها  .5سرکوبگری فزاینده
حکومتها) .(Edwards,2003:230در شیخنشی های عربی ،وضعیت تا حد زیادی متفاوت از
جمهوریهای اقتدارگرا بوده است .در ای کشورها به دالیلی همچون عدم تنوع قومی و اتکای
خاندان حاکم بر مبانی مذهبی و سنتی مشروعیت و رفاهبخشی ،تا دهه  1990با عدم مشروعیت
شدید مواجه نبودند .با ای حال ،باید گفت که در کشورهایی مانند بحری و عربستان ،شیعیان
به خاطر دولتسازی متکی بر مذهب تسن و کنار زدن شیعیان از قدرت سیاسی و تبعیضهای
سیاسی ،مذهبی ،اقتصادی و اجتماعی منبعث از مذهب ،از همان ذغاز ،مشروعیت سیاسی ای
حکومتها را نپذیرفتند .قیام های خونی شیعیان در بحری و عربستان و تشدید ذنها در بحری
پس از وقوع بیداری اسالمی ،مصداق بارز در ای ارتباط هستند .در بی کشورهای عربی،
عراق ،بارزتری

مصداق دولت سازی تحمیلی و دولت خودکامه به ویژه در عصر حاکمیت

حزب بعث بود و در حال حاضر ،دو کشور عراق و سوریه به کانون اصلی خشونتهای
قومی-تکفیری ،مذهبی ،سلفی و افراطیگرایی مذهبی مبدل شدهاند .سقوط صدام و خالء
قدرت مرکزی در سوریه پسا صدام ،دولتهای ای

کشورها را به شدت شکننده ساخت.

مهمتری ویژگیهای سپهر سیاسی و حکمرانی در دوره صدام عبارت بودند از.1 :ملتسازی
تحمیلی و دولت الیگارشیک بر مبنای استمرار سلطه عربهای سنی مذهب بر شیعیان ،کردها،
ترکم ها ،ارمنیها ،ذشوریها و یزیدیها .2تبعیضهای شدید سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی .3
سرکوب شدید گروههای قومی و مذهبی .4روابط کالینتالیستی 1یا فاسد بی حکومت و حزب
بعث با نخبگان عرب سنی مذهب .5حضور حداکثری اقلیت مذهبی و قومی در حکومت و
حضور بسیار حداقلی شیعیان و کردها در حکومت).(Binkerhoff and Myfeld,2005:60-61
1.Clientelism

___________________________ خشونتهای قومی -مذهبی در خاورمیانه عربی از105..................

 .4بحران ملتسازی و هویت به مثابه عامل مؤثر بر خشونتهای قومی و مذهبی
«فرذیند ملتسازی» در نظامهای غیرسلطنتی ،از حیث ماهوی و شکلی ،تابعی از الگوی
«ملتسازی تحمیلی و اجباری» بود .به لحاظ نظری ،در ای الگو ،دولت و خاندان حاکم و
اکثریت یا بعضاً اقلیت مذهبی و قومی حاکم از سازوکارهای سرکوب ،ذموزشی و تبلیغاتی در
جهت ایجاد ملت واحد و هویت ملی استفاده می کند؛ هر نوع مقاومت و اعتراض سرکوب
میشود و هویتهای فروملی قومی– زبانی و مذهبی را مجبور میکنند که در هویت ملی
تصنعی و مصادره شده به نفع اکثریت قومی ادغام شوند .در ای وضعیت ،جامعه دچار بحران
یکپارچگی و هویت ملی می شود ،دولت نیز به یک دولت تحمیلی و بیریشه مبدل شده و از
پذیرش عمومی و مشروعیت برخوردار نخواهد بود.
در بخش اعظم خاورمیانه عربی به ویژه در جمهوریهای اقتدارگرا ،بحران دولتسازی عالوه
بر ایجاد بحران سیستمی در شک عدم مشروعیت سیاسی ،به بحران هویت ملی نیز انجامید.
بنابرای در منطقه دولت -م لت واقعی به مفهومی که برذمده از ملت و تمام گروهبندیهای
اجتماعی ،قومی ،فرهنگی و طبقات تشکی دهنده ملت باشد و دولت تجلی نهادی ک ملت و
تنوعات قومی و مذهبی باشد تحقق نیافت و واگرایی ملی حاص شد .در خاورمیانه عربی،
هنوز ملت به مفهوم مدرن ذن یعنی ملت و مردم به عنوان کلیت منسجم با یکدیگر و دولت
دارای اهداف و تعلقات ملی و مدنی و برخاسته از اراده جمعی بر ورای تعلقات قومی و
مذهبی پدیدار نشده است).(Abolhassan Shirazi et al,2012:32-33

در دوره عثمانیها به دالیلی هم چون اتکا به سنت های اسالمی وکسب اعتماد و وفاداری اقوام
و پیروان مذهبی ،سیاست مماشات و تساه اعمال میگردید اما با سلطه استعمارگران بر ای
جوامع ،ای

نوع مماشات طلبی کنار گذاشته شد) .(Edwards,2003:224پس از فروپاشی

امپراطوری عثمانی ،بر اساس سه معاهده سور ׃( ،)1920لوزان א( )1923و موص ב(،)1926

1.Sèvres
2.Lausanne
3.Moesel
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نظام قیمومیت و تحمیلی باعث ظهور دولتهای بیریشه با حاکمیت مستقیم قدرتهای
استعماری و ملتسازی مصنوعی ،تحمیلی و اجباری شد .از یکسو ،مرزبندیهای تحمیلی و
پراکنش قومی -مذهبی مانع از ایجاد هویت ملی فراگیر شد و نطفه خشونت و بیاعتمادی و
کینهتوزی را افکند؛ از سوی دیگر ،دولتها و حاکمان بیریشه و فاقد مشروعیت سیاسی،
نتوانستند مردم و گروهبندیهای قومی و مذهبی را در امر ملتسازی و ایجاد هویت ملی با
خود همراه سازند و همبستگی ملی را ایجاد کنند .چنی دولتها و حاکمان دست نشانده با
اتخا الگوی ملت سازی تحمیلی و اجباری ،ظاهرا یک هویت ملی تصنعی را با طرد یا
شبیهسازی و ادغام اجباری اقلیتهای قومی و مذهبی در اکثریت قومی را ایجاد کردند.
دولتهای نو ظهور در جهان عرب چه در دوران قیمومیت و چه در دوران پس از استقالل،
دولتها دیکتاتور و خودکامه بودند اما قطعا دولتهای توانمند و مقتدر با ظرفیت نهادی و
توانمندی باال برای مدیریت تعارضات قومی -مذهبی ،مصمم به ملتسازی فراگیر بر ورای
مرزبندیهای قومی – مذهبی و مشارکت دادن همه در دولت و ملتسازی نبودند .چنی
حکومت هایی ،فاقد ظرفیت نهادی و اراده سیاسی واقعی و جدی برای یکپارچهسازی داوطلبانه
و دموکراتیک قومی و مذهبی بودهاند و در مقاب  ،اراده تخریبگرایانه و سرکوبگرانه غالب
شده است که پیامد ذن ،تنفر پیروان قومی و مذهبی سرکوب شده و خشونت های ذنها در
هنگامه خالء قدرت است).(Moshirzadeh,2013:6

کشورهای عربی ،پس از استقالل ،با یکپارچهسازی سرزمینی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی به
عنوان مهم تری چالش مواجه شدند که ای چالش به مراتب شدیدتر از گذشته ادامه دارد.
مهمتری

گزینه فراروی ذنها ،توس

به ملیگرایی بود .اما پراکنش قومیتها و مذاهب و

شکافهای شدید اجتماعی برخاسته از ذن و ملیگرایی سرکوبگر عرب محور و مبتنی بر
مذهب و قومیت خاص ،نتوانست یکپارچگی و پذیرش هویت ملی در اقلیتهای قومی و
مذهبی را به دنبال داشته باشد) .(Abolhassan Shirazi et al,2012:36لبنان یکی از نخستی
کشورهایی بود که چندپارگی قومی و مذهبی و داعیهها ،زیادهخواهی قدرت سیاسی و عدم
وجود فرهنگ اجماع و تساه منجر به جنگ های داخلی طوالنی مدت شد .عراق ،سوریه،

___________________________ خشونتهای قومی -مذهبی در خاورمیانه عربی از107..................

بحری و یم کنونی نیز از مهمتری مصادیق بارز نهادینه شدن خشونت برخاسته از بحران
هویت ملی و مشروعیت سیاسی هستند .در لبنان ،دولت ضعیف با ظرفیتهای پایی توازن
بخشی و نهادی نتوانست مانع تعادل بخشی تقاضاهای جامعه فرقهای شود لذا جنگ داخلی
( )1190 – 1975و استمرار ذن هر از چندگاه را شاهد هستیم).(Edwards,2003:224

به لح اظ گفتمانی و هویتی ،چند منبع مهم بحران و تعارض هویتی در خاورمیانه عربی قاب
شناسایی هستند که به نوبه خود در یک سده اخیر ،به ویژه در سالهای پس از بهار عربی منجر
به خشونتهای قومی و مذهبی شدهاند ،ای دو منبع عبارتند از :الف) تعارض اسالم سیاسی با
پیروان قومی و مذهبی دیگر ب) تعارض پانعربیسم با قومیتهای دیگر .در اسالم سیاسی ،دال
اصلی ،مذهب است نه قومیت .ذمیزهای از اسالم سیاسی با رنگ و بوی قومی عرب و
پانعربیسم در یک سده اخیر به انواع خشونتهای قومی در منطقه انجامیدهاند که پیشتر اشاره
شد که جنگ اعراب و اسرائی  ،جنگ داخلی لبنان ،جنگ تحمیلی و اکنون حمالت گروههای
تکفیری به کردها و مسیحیان و دیگر گروهها از مصادیق بارز هستند .در هر دو گفتمان ،دو
معیار «امت محور عقیدتی» و «ملت محور قومی» ،سر منشأ تعارضها و بحران هویت فراگیر
بودهاند که تاکنون به انواع خشونتهای خونی انجامیدهاند که پس از بیداری اسالمی تشدید
شده است).(Ibrahim,1998: 234

هر دو نوع گفتمان یاد شده مانع از هویت ملی فراگیر و یکپارچهسازی غیرمسلمانان،
غیرشیعیان و غیرعربها در جامعه عرب شدهاند .بنابرای

در نهایت «مای فراگیر ملی» در

جهان عرب شک نگرفت و بستر ساز اصلی رفتارهای سیاسی و اجتماعی فروملی قومی و
زبانی و مذهبی در مقاب پیوندهای ملی و مدنی گردیدهاند).(Arthurs,2019:41

 .5دموکراسی و آزادسازی به مثابه محرک یا مانع خشونت قومی؟
دموکراسی به مثابه شمشیر دو لبه عم میکند ،از یکسو با شریکسازی گروههای قومی-
نژادی در تصمیمگیری و قدرت سیاسی و ایجاد فرصتهای برابر میتواند به صلح و ثبات در
بی

ذنها انجامد .از سوی دیگر ،ممک

استبداد اکثریت بر اقلیت انجامد .در ای

است به تشدید چالشهای قومی ،جامعه نابرابر و
وضعیت ،گروههای قومی کوچک ممک

است
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دموکراسی اکثریتی تحمیلی و سازوکارهای ذن را نپذیرند و با خشونت قومی ،صلح و ثبات
جامعه به هم خورد) .(Thomas,2005:21به دالیلی همچون افزایش ذگاهی سیاسی قومی به
وضعیت بد خود در گذشته ،رادیکالتر شدن تقاضاها و مطالبات گروههای قومی و مذهبی
ناراضی از گذشته ،سهمخواهی بیشتر از قدرت سیاسی و چیرگی تعصبات و پیوندهای
مذهبی و قومی بر عالیق و اصول مدنی در رقابتهای سیاسی در بستر ذزادسازی و دموکراسی
تازه شک گرفته ،در جهت ،عکس عمدتاً به رادیکالیسم سیاسی و قومی و مذهبی میانجامد.
رابرتگر 1بر ای نظر است که دموکراسیهای نهادینه میتوانند تقاضاهای گروههای قومی (به
ویژه در عرصه اقتصادی ،اجتماعی و استخدامی) را تا حد قاب توجهی پاسخ دهند و از
کشمکشهای شدید قومی جلوگیری کند) .(Yalcin,1999:136-7اگر در گذار ،نخبگان جدید
متعهد به رعایت اعتدال و تساه نباشند و نخبگان جدید درصدد برذیند که نخبگان قدیمی را
از عرصه قدرت کنار زنند و اراده جدی در دو طرف برای چانهزنی و همکاریجویی نباشد،
چنی

وضعیت پیشذمده در جوامع از جمله جوامع چند پاره قومی و مذهبی به خشونت

بیشتر میانجامد نه صلح و ثبات).(Vorrath et al,2007:4

جودیت وورات در یک مطالعه پیرامون تنازعات قومی در چهار منطقه جهان از جمله
خاورمیانه به ای یافته کلی می رسد که به چند دلی  ،دموکراسی و ذزادسازی سیاسی اولیه به
تشدید خشونتهای قومی انجامیده است . 1 :ایجاد و افزایش ذگاهی سیاسی در پیروان قومی و
مذهبی و تحریک عاطفی ناشی از ذن  .2رقابتهای سیاسی به صورت حاص جمع صفری یا
برد -باخت  .3خالء قدرت پیشذمده فرصتی برای بسیج سیاسی رادیکال قومی و مذهبی به
وجود میذورد تا از ذن طریق ،سهم بیش تری از قدرت سیاسی به دست ذورند و گروه مقاب را
به حاشیه برانند) .(Vorrath et al,2007:11چنی وضعیتی ،به ویژه در ارتباط با سوریه و عراق
کنونی از صدق و انطباق پذیری بیشتری برخوردار است.
مسئله یا سوال مهمی که در اینجا قاب طرح است ذن که چرا بیداری اسالمی به دموکراسی در
جهان عرب نینجامید؟ چرا عراق پسا صدام به دموکراسی نینجامید و خشونت فراگیر جای ذن
1.Robert Gurr

___________________________ خشونتهای قومی -مذهبی در خاورمیانه عربی از109..................

را گرفت؟ یم و بحری نیز شاهد نوعی نس کشی و سرکوب شیعیان هستند .در ای نوشتار،
به لحاظ محدودیت از حیث کمی و محتوایی ،نمیتوان به همه دالی پرداخت .اما به اجمال ،با
تمرکز بر موضوع و فرض های اساسی ای نوشتار باید گفت که دموکراسی در خالء شک
نمیگیرد بلکه نیازمند بسترهای مطلوب سیاسی ،فرهنگی ،روانی ،اقتصادی ،اجتماعی و هویتی
است .به طور کلی باید گفت که در خاورمیانه عربی پسا عثمانی در یک سده اخیر ،بحران
دولتسازی به بحران شدید مشروعیت سیاسی و شکاف دولت – ملت به ویژه در جوامع چند
پاره قومی انجامید .عالوه بر ذن ،الگوی دولت سازی ذمرانه قومیت محور عرب بنیاد و
سرکوب گر با همراهی اسالم بنیادگرا نیز منجر به بحران هویت ملی انجامید .بر اساس ادبیات
نظری ،باید گفت که ح بحران هویت و مشروعیت ،مقدم بر توسعه سیاسی و دموکراسی
است و بدون ذن ،نمیتوان انتظار تحقق و نهادینه شدن دموکراسی را داشت.
در خ اورمیانه عربی ،دو بحران سیستمی هویت و مشروعیت ،منجر به شکاف دولت و ملت و
اقوام و پیروان مذهبی از یک سو و جامعه چند پاره ملی و ناهمگون یا عدم شک گیری «مای
جمعی منسجم» و «اراده جمعی» جدی برای صلح و همگرایی و همکاری شد .بنابرای جامعه
عراق پسا صدام ،سوریه و جوامعی که درگیر جنبشهای اجتماعی شدند ،در غیاب هویت ملی
و مشروعیت حکومت ،به جای رقابت ها و رفتارهای دموکراتیک ،شاهد خشونت و رادیکالیسم
قومی و مذهبی شدند .در کنار شکافهای قومی و مذهبی سیاسی شده ،شکافهای
ایدئولوژیک و شکافهای سیاسی و فکری دیگر نیز بر دامنه خشونتها افزودند.
دموکراسی نیازمند بسترسازی های مطلوب مانند فرهنگ دموکراتیک بر مبنای درونی شدن،
پایبندی و تعهد عملی به باورهای مدنی و دموکراتیک و پرهیز از تعصب قومی -زبانی و
مذهبی ،پایبندی کنشگران به قواعد بازی دموکراتیک و قاعده «وحدت در عی کثرت» است.
ام ا در جهت عکس ،در جهان عرب ،بحران فراگیر فویت ملی باعث شده است که نیروهای
اجتماعی ذزاد شده در دموکراسیهای نوظهور یا فضای باز سیاسی پیشذمده از اصول و
فرهنگ مدنی فاصله گرفته و رفتارهای رادیکال و خشونتذمیز بر مبنای تعهد به فرهنگ و
تعصبات قومی -زبانی از خود بروز دهند .عراق و سوریه کنونی ،شاخصتری مثال در ای
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خصوص هستند .نگارنده بر ای باور است که دموکراسی بر مبنای قاعده وحدت در عی
کثرت و رقابت های دموکراتیک هم مستلزم فرهنگ دموکراتیک درونی شده است و هم
شک گیری «مای جمعی فراگیر» مقدم بر «مای مدنی» .زمینهسازی صلح در خاورمیانه احتماالً با
تحلی اخالق کاربردی یا اخالق میدان میسرتر باشد وگرنه ادیان و مکاتب یا رژیمهای حقیقت
در نهایت نمیتوانند با هم کنار بیایند) .(Berner,2018در جهان عرب ،نبود مای ملی ،بحران
مشروعیت ناشی از دولتهای خودکامه و فراگیری فرهنگ تابعیت قومی –زبانی و مذهبی
باعث شدند که در لحظههای پیشذمده برای دموکراسی ،خشونتگرایی قومی ،مذهبی و
ایدئولوژیک ،جای رفتار های مدنی و دموکراتیک را بگیرند و تساه جای خود را به نفرت و
خشونت دهد که شرح و بسط ای موضوع از حوصله ای مقاله خارج است.
.6نتیجهگیری
یکی از مسائلی که توجه افکار عمومی ،تحلی گران و نیز کارگزاران حکومتی و بی المللی را به
خود جلب کرده است ،مسئله تشدید خشونت های قومی و مذهبی در جهان است ،در ای بی ،
خاورمیانه عربی ،مثال بارزی است و به کانون اخبار و تحلی های جهانی پیراموون ایو مسوئله
مبدل شده است .ظهور و گسترش القاعده و سایر گروههای تکفیری و مهمتر از همه ،ظهوور و
گسترش جریان مخوف تکفیری داعش به مثابه بوارزتری مصوادیق خشوونتهوای موذهبی در
جهان شناخته شدهاند .در ای نوشتار ،خشونتهای قومی -موذهبی بوه عنووان واقعیوت تلوخ و
فراگیر در خاورمیانه عربی از منظر بحران هویت و بحران دولت -ملتسوازی ،تبیوی و تحلیو
شدند .البته تحلی مسائ و پدیدهها در منطقه خاورمیانه به عنوان منطقه به شدت بوی المللوی،
نمیتواند بینیاز از توجه به سطح تحلی بی المللی و منطقهای باشد اما در یک مطالعوه علموی،
محدود کردن موضوع و تحلی به یک سطح ،ضرورتی گریزناپذیر است ،با ای وجود نباید ای
سطح از عام یا عوام به عنوان تنها عوام مؤثر تلقی شوند .بحرانهوای حو نشوده فووق بوا
مداخله مستقیم قدرتهای فرامنطقهای و استعماری ،خاورمیانوه را بوه کوانونیتوری منطقوه بوا
تداخ نقشذفرینی کنشگران فروملی ،ملی ،منطقهای و فرامنطقهای مبدل کرده است ،موداخالت
نظامی و دیپلماتیک قدرتهای فرامنطقهای و منطقه ای در قضایای مربوط بوه داعوش و بحوران

___________________________ خشونتهای قومی -مذهبی در خاورمیانه عربی از111..................

عراق و سوریه ،مثال بارزی در ای ارتباط است .در چوارچوب مسوئله و فورض کلوی تحقیوق،
نتیجه ای مطالعه نشان می دهد که در بخش اعظم خاورمیانه عربی به ویوژه در جمهووریهوای
اقتدارگرا ،ذمیزه ای از الگوی برونزاد دولتسازی با دخالت مستقیم قودرتهوای اسوتعماری و
ملت سازی تحمیلی باعث شدند که ای کشورها از همان ذغاز بوا بحورانهوای سیسوتمی یعنوی
بحران مشروعیت و بحران هویت مواجه گردند .بحران مشروعیت به شکاف دولوت و ملوت و
عدم پذیرش کلیت نظام سیاسی نامشروع از سوی بخش اعظم گروهبندیهای قوومی و موذهبی
شد ،ای عدم پذیرش عالوه بر عودم مشوروعیت ذغوازی و تأسیسوی ،ریشوه در تبعویضهوای
قومی -مذهبی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی و حکمرانی غلط با سیاستهای توزیعی تبعیضوی
و ناعادالنه داشته است .از سوی دیگر ،ملتسازی تحمیلی بوه بحوران فراگیور هویوت ملوی در
جوامع چند پاره قومی و مذهبی در خاورمیانه عربی انجامیده اسوت ،نتیجوه ایو بحوران ،چنود
پارگی شدید ای جوامع و شک گیری و نهادینه شدن نطفههای واگرایی و عدم همگرایوی ملوی
بوده است .یافتههای ای پژوهش نشان میدهد که وجود دو بحوران سیسوتمی و ریشوهدار یواد
شده ،عقبه تاریخی و ریشهداری برای حرکتهای گریز از مرکز و خشونتها در شک قومی -
مذهبی را در منطقه فراهم کرد .چنی عقبه تاریخی در برخی برهوههوای تواریخی بوه ظهوور و
انفجار پارهای کنشها و حرکتهای جمعی خشونت بار انجامید .اما در مقواطع تواریخی نسوبتاً
طوالنی مدت ،به دلی وجوود سواختار قودرت سیاسوی متصولب و سورکوبگور و بواال بوودن
هزینه های سیاسی ،جانی و مالی ،ای حرکتها مسکوت ماندند اما به مثابه ذتش زیور خاکسوتر
باقی مانده و عم کردند .چنی عقبه تاریخی ریشهدار و نهادینه شده در تعدادی از کشوورهای
منطقه مانند :یم  ،بحری  ،لیبی ،لبنان ،سوریه و عراق سبب شدند که با وقوع بیوداری اسوالمی،
موج بسیار فراگیری از خشونتهای قومی و مذهبی و تکفیری ،ظهوور یافتوه و اسوتمرار یابنود.
ای موج فراگیر ،دارای پیامدهای بسیار دهشتناکی است کوه حتوی کشوورهای اروپوایی نیوز از
پیامدهای ذن ،بینصیب باقی نماندهاند.
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نگارنده بر ای باور است که دموکراسی و صلح با رفع تدریجی ،گام بوه گوام ،زموان شناسوانه،
مصلحت جویانه و منطقی بحران هویت و مشروعیت حاص می شود و ای هدف ،بسیار زمانبر
اما سرعت عم جدی میخواهد .تا زمانی که فرذیندهای یاد شده ذغاز نشوند ،موای جمعوی و
فراگیر ملی و اراده جمعی برای همزیستی شک نخواهود گرفوت و فرهنوگ تسواه و اصوول
دموکراتیک اشاعه نیافته و نهادینه نمیگردند ،لذا نمیتوان انتظار داشوت کوه همگرایوی ملوی و
رقابت های دموکراتیک در ای جوامع شک گرفته و نهادینه شوند .صلح و دموکراسوی نیازمنود
اراده جمعی و فراگیر برای صلح ،رهایی از فرهنگ تنک مایوه و تنوگنظرانوه قوومی -موذهبی،
اشاعه فرهنگ و باورهای مدنی و ملی ،رسیدن به موای فراگیور و برقوراری رابطوه طوولی بوی
هویت ملی و هویت های فروملی ،رعایت قواعد بازی دموکراتیک و ماننود ذن اسوت .در واقوع،
ح بحران هویت و مشروعیت و رسیدن به هویت فراگیر ملی و دولت مشروع ،مویتوانود بوه
مثابه چتر بزرگ برای صلح و پایان دادن به رقابتهوا و سوتیزهای قوومی -موذهبی و تکفیوری
عم کند اما دریغ ،که هنوز اقدامات و اراده جمعی و سیاسی در ای خصوص ،حاصو نشوده
است و خشونت در منطقه فعالً پایان ناپذیر به نظر میرسد.
 .7قدردانی
نویسنده بر خود الزم میداند از حمایتهای مادی و معنووی دانشوگاه شویراز تشوکر و قودردانی
نماید.
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