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چکیده

با وجود ظهور خوانشهای جدید اسالم سياسي در غرب آسيا ،حداقل سه الگوی گفتمان اسالم سياسي شامل:
الگوی اسالم سياسي شيعي (انقالبي و مردمي) با محوریت جمهوری اسالمي ایران ،الگوی اسالم سياسي
سلفي ـ وهابي (محافظهکار سنتي و خشن) به رهبری عربستان و الگوی اسالم سياسي (مدني عملگرا) اخواني
در کشورهای مصر و ترکيه قابل شناسایي هستند؛ به دليل ویژگيها و ظرفيتهای قابل توجه و تأثيرگذار
کشورهای یاد شده در غرب آسيا ،نظم امنيت منطقهای نيز متأثر از رقابت این هویت گفتمانها خواهد بود.
براساس فرضيۀ مقاله به دليل تعارض بنيادین در هنجارها ،انگارهها و باورها و بروز ماهيت رقابتي و
استيالجویي هویت گفتمانهای منطقۀ غرب آسيا ،استقرار نظم امنيتي منطقهای مطلوب با تردید جدی
روبهروست .در این تحقيق با روش تحليل گفتمان ،شکلگيری هویت گفتمان منطقهای مبتني بر اشتراکات
هویتي اسالمي و تمدن اسالمي بهعنوان دال مرکزی آن گفتمان به منظور استقرار نظم امنيتي منطقهای پيشنهاد
شده است.
کلید واژهها

هویت ،گفتمان ،اسالم سياسي ،تمدن اسالمي ،نظم امنيتي

 .4نویسنده مسئول :استادیار دانشکده علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبائي drfalahatpisheh@yahoo.com

 .7استاد دانشکده علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبائي
 .3دانشجوی دکترا ،مجتمع امام خميني(ره)

mb.khorramshad@gmail.com
s.hamedmosavi56@gmail.com

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و ششم ،شماره  ، 401پایيز 4931

مقدمه

جریان اسالمگرایي در سير تطور خود در قالب خرده گفتمانهای متفاوتي ظاهر شده است:
تجدد دیني (تصحيح نحوۀ نگاه و برخورد با تمدن غرب)؛ اصالحطلبي (اصالح نوع نگاه به
آموزههای دیني)؛ سنتگرایي (نگاه جزمگرایانه به تعاليم دین)؛ و اصولگرایي (بازگشت تمام و
کمال و حقيقي اصول و مباني دین) از جمله این خرده گفتمانها بود (سراج و همکاران،
 .)91 :4317به باور یک نظریهپرداز غربي «امروزه جهان اسالم بر سر ارزشها ،هویت و
جایگاه خویش در جهان امروز بهگونهای درگير کشمکشهای دروني و بيروني است .هر یک
از طرفهای رقيب در این کشمکش با تفسير و برداشت ستيزهجویانه خویش در تالش برای
سلطۀ سياسي و فکری بر طرف دیگر است» (بنارد .)41 :4331 ،در این مجموعه ،عناصر
هویتي به کنشگران ميگوید که چه هستند و دیگران کيستند؛ بدین ترتيب مجموعه روابط خود
را با جهان بيرون ،در قالب منازعۀ اسالم و غرب تعریف ميکند (هاليدی.)770 :4310 ،
تحوالت و انقالبهای جهان عرب نقطۀ عطفي در هندسۀ قدرت و سياست منطقۀ غرب
آسيا بود؛ این انقالبها شرایط معناشناسي قدرت در غرب آسيا و شمال آفریقا را که منبعث از
عوامل مادی و فيزیکي بود دگرگون و عنصر هویت و هویتگرایي اسالمي را در مناسبات
سياسي و قدرت پررنگ و تعيينکننده کرد؛ در چنين شرایطي کنشگران و نيروهای نوظهور
قدرت در کشورها ،نه بر مبنای ساختارهای سابق که آميزهای از پيوستگي جغرافيا با تشابهات
قومي بود ،بلکه بر مبنای ایدههای اجتماعي و هنجارهای اعتقادی خارج از هندسۀ جغرافيایي و
بهعبارتي در یک تلفيق معنایي ذهني به توليد قدرت پرداختند؛ با این اوصاف ،این تحوالت
تمام معادلههای سياست و امنيت را در غرب آسيا دگرگون کرد؛ امری که تأثيرگذاری سازههای
برونمنطقهای قدرت را با چالش هویتي جدی مواجه کرد (اسماعيلي و همکاران:4314 ،
)370؛ و رقابت گفتمان هویتي ميان کشورهای مهم و تأثيرگذار غرب آسيا از جمله ایران،
عربستان و ترکيه را تشدید نمود.
در شرایط کنوني نميتوان منکر این شد که هویت جمعي عربي ـ سني خود را در برابر
ایران ـ شيعي ارزیابي ميکند و این ادعا مطرح ميشود که ایران به دنبال مصالح خاص خود بر
مبنای طائفهگری شيعه و احيای امپراتوری صفوی است و نه منافع امت اسالمي (جعفری،
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و تثبيت الگوی هویتي خود است؛ در چنين فضایي سه گونه گرایش اسالمخواه سني فعال:
اسالمخواهان بنيادگرای سلفي ـ جهادی (القاعده) ،اسالمخواهان محافظهکار سلفي (عربستان)
و اسالمخواهان بينالمللگرا (ترکيه) را ميتوان بازشناخت که هر سه آنها با اسالمخواهان
شيعي امتگرای جمهوری اسالمي ایران در رقابت و بعضا در تضاد هستند.
با توجه به شرایط یاد شده ،نظم مادی و معنایي منطقه با چالشهای جدی مواجه گردیده و
فرصتهای مناسبي برای پر کردن حفرههای استراتژیک پدید آمده است و بر همين اساس
الگوها و مدلهای موجود برای جایگزیني با ساختارهای پوسيده به رقابت با یکدیگر
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)4331؛ ترکيه اردوغان نيز سعي در دستيابي به جایگاه برتر و مسلط در کشورهای عربي منطقه

پرداختهاند .کشور ایران با مدل و گفتمان انقالب اسالمي در کنار الگوی مورد نظر عربستان و
الگوی ترکيه وارد ميدان شده و هر یک سعي دارند از شرایط کنوني برای ازدیاد قدرت مولد
(قدرت گفتمان سازی) استفاده نمایند (قدسي .)411 :4310 ،تعارضات بنيادین گفتمانهای
هویتي و روند رقابتي هژمونسازی هویت اسالم سياسي در غرب آسيا از سوی الگوهای
یادشده ،نظم منطقهای غرب آسيا را متأثر از خود خواهد ساخت .به این ترتيب سؤال اصلي
نوشتار حاضر عبارت از این خواهد بود که چگونه رقابت الگوهای نوین هویتي پدید آمده در
منطقه غرب آسيا به نظم امنيت منطقهای آیندۀ آن شکل خواهد داد؟ فرضيۀ مقالۀ حاضر نيز این
است که با تقابل هویت گفتمانهای رقيب عمال ایجاد نظم امنيتي بر پایۀ یک الگوی جامع و
فراگير دور از دسترس خواهد بود؛ و مهمترین راهحل دستيابي به یک نظم منطقهای ،ایجاد یک
هویت گفتمان منطقهای مبتني بر هویت اسالمي و باز تعریف تمدن اسالمي بهعنوان دال
مرکزی آن گفتمان خواهد بود.
تعاریف و ادبیات تحقیق
هویت

برخي از اندیشمندان هویت را با تأکيد بر «وجه تشخص» تعریف کردهاند نظير آنچه
شيخاوندی ارائه نموده است« :هویت مبين مجموعه خصایصي است که امکان تعریف صریح
یک شيء یا یک شخص را فراهم ميآورد» (شيخاوندی .)4330 ،برخي هویت را معناداری
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مجله سياست دفاعي ،سال بيست و ششم ،شماره  ، 401پایيز 4931

جامعه دانستهاند ،یعني جامعه معنایي برای خودش قائل باشد و در چارچوب آن عمل کند و
در صورت از دست دادن این معنا به هر دليل گسستگي در معناداری با بحران هویت مواجه
خواهد شد (رجایي)4373 ،؛ برخي دیگر از جامعهشناسان مقولۀ هویت را با دید جدلي و
تقابلي آن تعریف نمودهاند؛ در نگاه این گروه اساسا هویت در مقابل غيرقابل طرح است .اگر
فضا یکدست باشد ،عنصر هویت خود را نشان نميدهد؛ از این منظر هویت به معني هستي و
وجود است ،چيزی که وسيلۀ شناسایي فرد باشد تا او را از دیگران متمایز کند .انسانها هویت
خویش را در حذف چيزی یا در برابر چيزی تعریف ميکنند (تاجيک.)4371 ،
گفتمان

گفتمان مجموعه عناصر لوازم و شرایطي است که چنانچه گرد هم جمع شوند ،متن را
بهوجود ميآورند؛ بنابراین متن حاصل و نتيجه گفتمان است؛ به سخن دیگر گفتمان فرایند و
متن فرآوردۀ آن است .گفتمان پویا و متن ایستا است (صلحجو 9 :4377 ،ـ  .)1عناصر متعدد
شکلدهندۀ یک گفتمان بر پایۀ هویتهای جزئي و موقتي از متصلبشدن آن جلوگيری
ميکنند .گفتمانها هميشه مقاومتي در خود نهفته دارند .هر آنچه واجد نوعي رویارویي باشد را
ميتوان یک گفتمان ناميد (پوراحمدی .)793 :4339 ،ون دایک دربارۀ تعریف گفتمان ميگوید:
"متأسفانه مفهوم گفتمان مانند مفاهيمي چون زبان ،ارتباط ،تعامل ،جامعه و فرهنگ ،مفهومي
اساسا مبهم است"( .ون دایک 41 :4337 ،ـ  .)71او گفتمان را هم شکل خاصي از کاربرد زبان
و هم شکل خاصي از تعامل اجتماعي ميداند که به صورت یک رویداد ارتباطي کامل در
موقعيت اجتماعي تفسير ميشود (کوبلي .)900/3 :4337 ،از گفتمان دو تعبير ميشود؛ یک
تعبير آن را در قالب زمان و کالم و گفتار یا سخن ميداند و تعبير دیگر آن را فرازباني قلمداد
ميکند و نقش و زمينه و بسترهای فرهنگي و سياسي اجتماعي را در آن دخيل ميداند .در
تعبير اول به صورت و شکل و فرم زبان توجه ميشود و در تعبير دوم به زمينهمندی یا دخالت
عوامل برونزباني (اجتماعي ،فرهنگي و موقعيتي) یا فرازباني توجه دارد (فرکالف.)1 :4371 ،
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نظم به معنای وجود قواعد ،ساختارها و روندهای نسبتا مشخص رفتاری در یک مجموعه
امنيتي منطقهای یا نظام بينالمللي است که موجب ميشود تا بازیگران در برابر رویدادها ،رفتار
نسبتا مشخص و قابل انتظاری را از خود بروز دهند .در سطح منطقهای دولتها یا واحدها
بهاندازهای بههم نزدیک هستند که نميتوانند امنيت دیگران را جدا از امنيت خود در نظر
گيرند .امنيت جهاني و ملي در سطح منطقهای بر همدیگر تأثير ميگذارند و تصویر کلي در
محل تقاطع این دو سطح شکل

ميگيرد.

بوزان مجموعه امنيتي منطقهای را اینگونه تعریف ميکند« :مجموعهای از واحدها که
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نظم امنیت منطقهای

فرایندهای اصلي امنيت ،عدم امنيت یا هر دو آنها بهگونهای با یکدیگر مرتبط است که مسائل
امنيتي آنها به صورت منطقي نميتواند جدا از یکدیگر مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته یا
حل و فصل شود (داداندیش و کوزهگر کالجي)71 :4331 ،؛ بوزان همچنين این مجموعهها را
براساس عامل جغرافيا شناسایي و تعيين ميکند؛ اگرچه مرزهای آنها ممکن است کدر و مبهم
باشد؛ سرانجام اتخاذ چنين برداشت و مفهومي بهمنظور تأکيد بر این نکته است که فرایندهای
امنيتي منطقهای ممکن است دارای حياتي جدا از نظام جهاني بوده و تأثير نظام جهاني را به
صورتهای متفاوت منعکس کنند (مورگان.)19 :4334 ،
هویت در نظریۀ سازهانگاری الکساندر ونت

هر جامعهای ،بر اساس امکانات و فرصتهای تاریخي خود ،اجزاء و عناصر فرهنگ خود
و دیگران را درک نموده و هویتهای خویش را بازسازی ميکند (گل محمدی.)14 :4334 ،
دولتها در تعامالت خود با سایر کنشگران ،به پشتوانه و با انتساب به چنين پيشينهها و
الگوهای هویتي پا به عرصۀ روابط بينالملل گذاشته و شکلدهي الگوهای رفتاری خود را که
از طریق سياست خارجي و شيوههای تبيين منافع ملي در سياست بينالملل تجلي ميیابد ،بر
این مبنا تنظيم و هدایت مينمایند (قوام .)477 :4331 ،شناسایي دولتها در نظام بينالملل
بسته به نوع هویت منتسب به آنها که ریشه در هویتهای ملهم از فرهنگ ،دین ،نظام سياسي،
اقتصادی آنها دارد ،شکلبندی متنوعي از دولتها را در انواع دولتهای دموکراتيک ،اسالمي،
00
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اقتدارگرا ،پادشاهي ،ایدئولوژیک ،سوسياليستي و ...رقم ميزند و به الگوی رفتاری آنها در
درک و تفسير سایر کنشگران نظام بينالملل رنگي تهدیدآميز ،دوستانه ،همکاریجویانه یا
معارض با نظام بينالملل ميبخشد (افتخاری.)49 :4331 ،
الکساندر ونت نظریهپرداز مکتب سازهانگاری چهار نوع هویت را دستهبندی ميکند:
هویت شخصيتي مشترک ،هویت نوعي ،هویت نقشي ،هویت جمعي .هویت شخصيتي یا
مشترک بهوسيله خودسازماندهي ،خودپایداری موجودیت ميیابد و دولتها چنين هویتي
دارند .یک بازیگر منطقهای ميتواند همزمان دارای چندین نوع هویت باشد .هویت نقشي به
فرهنگ وابسته است .هویت جمعي بر اساس نتيجهگيری منطقي بين خود و دیگران یعني
شناخت ایجاد ميشود؛ بنابراین هویت بهعنوان پایه و اساس منفعت ،نقش بسيار مهمي در
سياست ایفاء ميکند .در قبال آن ،منافع نيز در فرایند تعریف شرایط محيطي نقش مهمي دارد
(2015: 43

 .)Pollack,عنصر غيریت از طریق شکلگيری هویت سياسي بروز ميکند .در

غيریت مرزهای هویتي متمایز ميشوند و هویت جنبۀ اصيل خود را که همان جامعيت (برای
خود بودن و واجد تمام ویژگيهای خود بودن) و مانعيت (از غير خود مبرا بودن) را پيدا
ميکند؛ بر این اساس هویت واجد دو گونه تنش است :تنش رفع شده و تنش رفع نشدني .این
دو گونه تنش شامل تعاریف موجود از "ما" ميباشد؛ در واقع همواره شکافي بين تعریف ما از
"ما" و تعریف دیگران از "ما" وجود دارد (دان ،رابرت جي .)10 :4331 ،تشخيص و تعيين
هویت بر اساس مفهوم غيریت ،به جای آنکه بر مبنای تعریفي که "ما" از "ما" داریم صورت
گيرد بر اساس تعریفي که "دیگران" از "ما" ارائه ميکنند یا تصوری که دربارۀ "ما" دارند
صورت ميپذیرد.
از آنجا که پدیدۀ هویت مفهومي ثابت و ایستا نيست و در نزد افراد بيشمار معاني متعدد
به خود ميگيرد؛ رویکردها و نگرشهایي که بر اساس آن افراد ،جوامع و گروهها و غيره خود
را تعریف ميکنند و جایگاه خود را مشخص ميسازند حائز اهميت ميشوند (اشرف:4373 ،
 .)3از این منظر از دو رویکرد اساسي دربارۀ «هویت» و چگونگي شکلگيری آن ميتوان سخن
گفت :هویت جوهر گرا و هویت تکوین گرا؛ از منظر رویکرد اولي بازیابي هویت جز از طریق
ارجاع به یک اصل و منشأ ميسر نيست .هر فرهنگ ،جامعه یا گروه و فرد اصل جوهریني
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خواست و ارادۀ افراد قرار دارد و قبل از آنکه یک امر اجتماعي باشد ،ریشه در باور ،ذهنيت و
آمال افراد دارد چنين تصویری از هویت به معنای ایستایي و شفافيت آن نيز هست؛ این هویت
قبل از انسان وجود دارد و با مرگ نيز پایان نميیابد .همه چيز بر اساس یک اصل و غایت،
تعریفپذیر ميشود (اشرف .)71 :4373 ،در رویکرد دوم هویت اساس یک امر انساني ـ
ساختاری است؛ از این منظر چگونگي شکلگيری هویت ،روندی تکوین گرایانه دارد و
همچنان که انسانها هویت خود را ميسازند ،ساختارها نيز نوع خاصي از هویت را بر آنان
تحميل ميکنند .در روابط دیالکتيکي درازمدت ميان انسان و ساختار ،هویت شکل ميگيرد و
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خاص خود را داراست که اصل وجودی وی را شکل ميدهد؛ این اصل اساسا فراتر از

بهواسطۀ گذشت زمان واجد تغيير نيز ميشود؛ در چنين بستری هویت شفاف نيست و از
مؤلفههای گوناگون طبيعي ،انساني و اجتماعي تأثير ميپذیرد؛ همچنان که هيچ اصل و جوهرۀ
ناب موجد تشکيل این هویت نيست و دائما در معرض تحول ،شکست و گسست قرار دارد
(پوراحمدی.)14 :4339 ،
امنیت (هستی شناختی)

عالوه بر امنيت فيزیکي یا امنيت ساختار ،شکل بنيادین دیگری از امنيت با عنوان امنيت
هستيشناختي یا امنيت هویتي وجود دارد .همه دولتها بهعنوان بازیگران عرصۀ روابط
بينالملل ،نيازمند فهم ثابتي از هویت فردی خود ـ ارجحيتها ،اهداف و منافع ـ هستند.
دولتها در راستای کنشگری نيازمند یک هویت هستند؛ بنابراین امنيت هستيشناختي همانند
امنيت فيزیکي اهميت دارد؛ آن انگيزهای اصلي برای هر کنشگر اجتماعي است

( Mitzen, 2004:

 .)2استدالل ميشود که امنيت هستيشناختي برای دولتها ،مهمتر از امنيت فيزیکي است؛ زیرا
هویت دولتها به آن وابسته است .امنيت هستيشناختي ،نگرش دولت به خود و تصویری که
دولتها ميخواهند دیگران از او داشته باشند را به منصۀ ظهور ميرساند؛ به عبارت دیگر
«هویت» دولتها که بر اساس روایت تکوینیافته از خود در طي زمان شکل گرفته است،
کنشهای سياست خارجي در عرصۀ روابط بين دولتها را ميسر ميکند .تشویش و اضطراب
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وجودی زماني برای دولتها مفهوم ميیابد که آنها متوجه شوند کنشهایشان با هویت و
روایت تکوین یافته «خود» سازگار نيست (استيل.)49 :4317 ،
سازهانگاری و امنیت هویتی

از دید سازهانگاران ،کنشهای کنشگران را هنجارها هدایت ميکنند؛ یعني انتظارات
بيناالذهاني مشترک و مبتني بر ارزشها در مورد رفتارها؛ در نتيجه کنشگر از دید آنها انسان
جامعهشناختي و ایفاکنندۀ نقش است و نه انسان اقتصادی؛ از این منظر تصميمگيرندگان بر
اساس هنجارها و قواعد خود که مبتني بر پيشينهای از عوامل ذهني ،تجربۀ تاریخي ،فرهنگي و
حضور در نهادهاست ،تصميمگيری ميکنند .هنجارها هستند که رفتار مناسب را تعيين ميکنند
و در نتيجه کنشگران بر اساس منطق زیبندگي یا تناسب عمل ميکنند (هادیان.)13 :4337 ،
سازهانگاری با تأکيد بر انگارهها ،هویتها و هنجارها و بعد گفتماني در تقابل با دیدگاه غالب
مبتني بر ساختار مادی قدرت ،یک نظریۀ مورد توجه در تبيين سياست خارجي و مطالعات
منطقهای است .سازهانگاری با توجهي که به برساخته شدن هویت دولتها در جریان تعامالت
ميان آنها از خود نشان ميدهد بيان ميکند که دولتها عالوه بر حفظ امنيت مادی خود
بهدنبال امنيت هویتيشان نيز هستند؛ بنابراین ،این رهيافت با طرح مفهوم امنيت هویتي ميتواند
به تبيين منازعات ميان دولتي حتي در مواردی که دولتها برای حفظ این امنيت هویتي خود به
روزمره کردن روابطشان با دیگران ميپردازند که البته نوع این روزمره کردن ميتواند منعطف
یا متصلب باشد .در روزمره کردن متصلب ،دولت برای حفظ امنيت هویتي خود حتي حاضر
است امنيت مادیاش را هم به خطر اندازد؛ در اینجاست که ميان هویت و عمل سياست
خارجي ارتباط نزدیکي وجود دارد (.)MITZEN, 2006: 234-236
منطقهگرایی سازه انگارانه

رویکرد سازهانگاری نگرش هنجاری معنایي نسبت به مقوالت منطقه ،منطقهگرایي و
همگرایي دارد و آن را مفهومي برساخته ميبيند؛ در این راستا معيارهایي مثل شکلگيری
جامعۀ امن ،یادگيری ،هویت جمعي ،هنجارها ،نهادسازی را بهعنوان عوامل مؤثر در نهادینگي
و تداوم منطقهگرایي در نظر ميگيرد و از این طریق منطقهگرایي را تئوریزه نموده است (دهبنه،
03

بيناالذهاني ميان کنشگران صورت ميگيرد؛ بنابراین هم عنصر همکاری و هم عنصر منازعه در
روابط ميان دولتها وجود دارد و وجود هردوی این عناصر به تعامل و فهم بيناالذهاني
کنشگران از هویتها و منافع خود و دیگری وابسته است (سازمند34 :4333 ،؛ .)Wendt, 1992
ونت معتقد است که هویت جمعي که به جایگاه و موقعيت دولت نسبت به سایر بازیگران
بهخصوص بازیگران اصلي نظام بينالملل اشاره دارد ميتواند به باز تعریف مرزهای «خود» و
«دیگری» منجر شود و خود و دیگری را با هم ترکيب و به هویت واحدی تبدیل کند؛ به اعتقاد
او در اینجا تمایز ميان خودی و دیگری رنگ ميبازد و بهنوعي یک هویت درونگروهي
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 .)3 :4310بر اساس نگاه سازهانگارانه ونت ،چون همگرایي از طریق رویهها و شناخت

«مشترک» یا «احساس ما بودن» شکل ميگيرد (ونت.)113 :4331 ،
تحلیل گفتمان

هر گفتماني دارای چند مفهوم مرکزی است؛ مهمترین آنها دال و مدلول و مفصلبندی
است که بهوسيله آنها یک گفتمان ميتواند به موقعيتي هژمونيک در جامعه دست پيدا ميکند.
الکال و موفه بر این نظرند که یک گفتمان نتيجه مفصلبندی است .بهوسيله مفصلبندی
رابطهای بين دالها 4تثبيت ميشود تا مفاهيم (مدلول) آنها در نتيجه مفصلبندی 7جدید
بازتعریف شود ( .)Laclau and Mouffe, 1985: 105مفصلبندی گفتماني سياسي حول محور
یک دال مرکزی 3صورت ميگيرد (.)Torfing, 1999: 98
دال مرکزی هسته اصلي هر گفتمان را شکل ميدهد؛ یعني همه دالها طبق دال مرکزی
مفصلبندی ميشوند .در واقع قبل از مفصلبندی ،دالهای مرکزی دالهای شناوری بودند که
مدلولهای متعددی ميتوانستند بگيرند .در واقع هر گفتمان بر اساس ساختار نظام معنایي
خود ،مدلول سازگار با نظام معنایي خود را برجسته ميکند و سایر مدلولها را به حاشيه یا
حوزۀ گفتمان گونگي 1ميراند (کسرایي و پورشيرازی.)311 :4333 ،

1. Signifiers
2. Articulation
3. nodal point
4. field of discoursivity
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در نظریۀ گفتمان تالش ميشود برای فهم تمام معاني و زوایای الگوهای هویتي ،هر مؤلفه
و عنصری در چهارچوب گستردهتر هویتي که به آن معنا بخشيده است ،مورد توجه قرار گيرد.
بهزعم نظریهپردازان تحليل گفتمان ،هر رفتار باید در ارتباط با گفتمان خاص خود فهميده شود
و معنای اجتماعي کلمات ،کالمها ،کنشها و نهادها همگي در ارتباط با زمينۀ کلي که جزئي
هستند درک شوند (جری استوکر ،دیویدمارش.)707 :4331 ،
منازعه برای جایگاه گفتمان مسلط ،با هدف به دست آوردن رهبری سياسي و اخالقي از
طریق مفصلبندی معاني و هویتها ،همواره بين گفتمانها وجود دارد .هر گفتمان ميکوشد
بهواسطۀ ابزارهای سختافزاری و نرمافزاری ،وحدت فضای گفتماني خود پيرامون دال
مرکزیاش را حفظ کند .مفصلبندی معاني و هویتها ،همواره نزاع اجتماعي را رقم زده و
«دیگری» را که ثبات گفتمان را تهدید ميکند ،طرد و حذف مينماید و مانع از انسداد گفتماني
ميشود (عوض پور و همکاران.)39 :4319 ،
گفتمانهای اسالم سیاسی و هویت
اسالم سیاسی انقالبی (شیعی)

اسالم شيعي با داشتن مجموعهای از ایدهها و نگرشهای اعتقادی ،ارائهدهندۀ یک
ایدئولوژی اسالمي برای تعالي انسان و حرکت او به سوی کمال حقيقي است .مهمترین ویژگي
انقالب اسالمي ایران ماهيت فکری و فرهنگي آن است و فکر جدید ،انسان جدید و مناسبات
انساني ـ معنوی جدیدی که انقالب اسالمي مطرح کرده است ،ارتباط مستقيمي با اسالم شيعي
(عنصر مذهب) دارد (شفيعيفر .)379 :4373 ،هویتي که در انقالب اسالمي تبلور یافت و
مدنظر حضرت امام خميني (رحمتاهلل عليه) بود اساسا جوهرگرا بود؛ از این منظر هویتي نه از
وجه تمایز ميان ما و دیگران بلکه بر عنصر محوری استوار بود که به قول خود چيزی بيش از
یک کلمه نبود :اسالم (پوراحمدی .)14 :4339 ،بهواسطۀ چنين دیدگاهي همۀ انواع
حکومتهای انساني فاقد مشروعيت و عاجز از حل و عقد مسائل انساني تلقي ميشود و جای
آن را حکومت الهي ميگيرد که در آن ملت و هویت معنایي ندارد و ملت بهعنوان امت در نظر
ميآید (اشرف.)71 :4373 ،
03

جمهوری اسالمي یک موضوع شناختي مبتني بر فهم مشترک از ایران و کشورهای دیگر
بوده و بيانگر احساس تداوم و استقالل دروني و تمایز و تفاوت بيروني است؛ به عبارتي دیگر
منابع هویتهای چهارگانه فردی ،نوعي ،نقشي و اجتماعي جمهوری اسالمي هنجارهای مبتني
بر ارزش هستند که از ویژگيهای انساني و مادی دروني این کشور و تعامل آن با دیگر
کشورهای جهان سرچشمه ميگيرند

)2009: 85

 .(Cordesman,در گفتمان انقالب اسالمي

ایران ،مفاهيم و دالها حول دال مرکزی اسالم شيعي مفصلبندی شدهاند .گفتمان انقالب
اسالمي ایران از مفاهيم مدرني همچون مردم ،جمهوریت ،دموکراسي ،قانون ،آزادی ،برابری و
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مفصلبندی هویت گفتمان اسالم انقالبی (شیعی)

حقوق بشر بهره برده و کوشيده است تا به آنها در چارچوب گفتماني خویش معنا دهد و در
مقابل ،جنبههای سکوالر تمدني غرب را نفي نموده است (جعفری و همکاران.)11 :4311 ،
مؤلفههای اساسي در هویت اسالم انقالبي که منجر به ساختیابي «خود» و ترسيم «دیگر» شده
عبارتاند از:
الف) رابطۀ وثيق دین و سياست :تأثير فوری دین و جهتگيری در امر سياسي در عرصۀ
روابط خارجي ،ترسيم دوستان و دشمنان و تقسيمبندی جهان نه بر مبنای مرزها و منافع ملي،
بلکه با خصلتي ایدئولوژیک محور است؛ مباحثي مانند داراالسالم ،دارالکفر و غيره در این
نگرش ریشه دارند؛ سرزمين ایران در این نوع نگرش در هویت کالن «اسالمي» جا ميگيرد.
مشروعيتزدایي از نظام بينالملل ،نگاه به قدرتهای بزرگ به مثابه دارالکفر ،ظلمستيزی،
تجدیدنظرطلبي و مبارزه عليه استکبار همگي نتایج این نگرش است؛ نگرشي که موجب
تعارض واقعگرایي و آرمانگرایي در مقاطعي از سياست خارجي ایران شده است (مشيرزاده،
.)77 :4331
ب) حمایت از تشکيل امت اسالمي :بر اساس هنجارهای موجود در متون مذهبي تشيع،
واحد تحليل نه دولت سرزميني دارای حاکميت ،بلکه امت اسالمي است که فراتر از مرزهای
ایجاد شده توسط استعمار قرار ميگيرد .اهميت حمایت از مستضعفين و مظلومان جهان و
شتافتن برای دستگيری از آنها نيز در این واحد معنا پيدا ميیابد (قهرمانپور 14 :4333 ،ـ
.)31
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ج) تقویت وحدت تمدني در جهان اسالم :انقالب اسالمي با تأکيد بر وحدت شيعه و
سني ،تقریب مذاهب اسالمي و نفي فرقهگرایي مذهبي درصدد وحدت ملتهای مسلمان و
تحقق پروژۀ امتسازی برآمد (اسماعيلي و همکاران.)407 ،
د) سياست عدم تعهد :جمهوری اسالمي ایران با اتخاذ راهبرد عدم تعهد در سياست
خارجي خود و با ویژگي عدم وابستگي به مراکز بينالمللي قدرت و در راه تالش برای اصالح
نظم و نظام مستقر و موجود بينالمللي ،پيوسته چالشي عمده برای گفتمانهای مسلط دورۀ
خود بوده است .ایران انقالبي همواره معتقد بوده است کشورهای اسالمي با تکيه بر ارزشهای
مشترک و به رسميت شناختن الگوی مردمساالری دیني مبتني بر خاستگاه و بوم زیست کشور
خود ميتوانند به ارائۀ الگوی پویا و کارآمد از اسالم بپردازند (خرمشاد و کياني.)11 :4314 ،
هـ) گفتمان مقاومت و حمایت از جنبشهای اسالمي :تأثير انقالب اسالمي ایران بر
بازیگران فروملي در چارچوب تکوین ،تقویت و تکثير جنبشهای اسالمي انقالبي تجلي و
نمود ميیابد؛ گرچه قبل از پيروزی انقالب اسالمي ایران حرکتهای اسالمي و انقالبي در
سطح منطقۀ غرب آسيا وجود داشتند؛ تردیدی نيست که بازیگری جنبشهای اسالمي عرصۀ
سياست منطقهای معلول انقالب اسالمي بوده است؛ بهطوری که جنبشهای اسالمي موجود بر
اثر پيروزی انقالب اسالمي ایران تقویت و فعال شدند (اسماعيلي و همکاران.)447 :4314 ،
و) هویت ملي در پرتو قاعدۀ نفي سبيل :فرایند دولت ـ ملتسازی در جمهوری اسالمي
ایران به بسياری از دولتهای همجوار خود در شکلدهي به هویت ملي موفقتر بوده است.
سابقۀ دولت ملي در این سرزمين ،از آن کشوری در خور توجه ،قدرتمند و با توانایي حفظ
امنيت ملي ساخته است .یکي از خصایل عمدۀ فرایند دولت ـ ملتسازی در ایران آن بوده
است که هویت ملي بسيار زودتر از دولت ملي شکل گرفته است؛ از این لحاظ پيکرۀ دوم
دولت ـ ملت یعني ملت ایراني به نحو چشمگيری هویت واحدی را در خود پرورانده و
توانسته است در طول زمان این هویت را حفظ کند؛ این وضعيت ممتاز در مقایسه با
همسایگان ایران بيشتر نمود پيدا ميکند (پوراحمدی.)714 :4339 ،
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فرهنگ ،در پي ایجاد نظم نوین فرهنگ جهاني و تغيير وفاداری ملي و سرزميني به وفاداری و
همبستگي جهاني است (پوراحمدی.)13 :4339 ،
ح) مردمساالری دیني :انقالب اسالمي توانست ضمن تبيين سازگاری اسالم و دموکراسي،
کنش متقابل ميان دو حوزۀ دین و سياست را آشکار سازد و نوعي نظام سياسي را رقم زند که
هم بر ویژگيهای معنوی و سياسي حاکم و هم بر پيوند ارزشهای اسالمي با ساختار یا روش
مردمساالر استوار باشد (اسماعيلي و همکاران)11 :4314 ،؛ فياضي در این باره ميگوید:
مردمساالری در گفتمان انقالب اسالمي اصطالح تازهای در گفتمان سياسي دنياست و برخالف

الگوهای هویتي غرب آسيا و نظم امنيتي منطقهای

ز) صدور انقالب :انقالب اسالمي دارای ماهيتي جهاني است و در عصر جهانيشدن

واژههایي چون جمهوری اسالمي ،پارلمان اسالمي و غيره که همگي ترکيبهایي هستند از یک
مفهوم غربي بهعالوه یک قيد اسالمي ،در بستر مباني سياسي اسالم و متأثر از آموزههای نبوی
و علوی رویيده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزۀ سياست و ادارۀ امور
جامعه و پرهيز از الگوی حکومتي استبدادی ،رعایت اصول و مباني ارزشي را بنماید و بدین
ترتيب نظام اسالمي را از الگوهای سکوالر تميز دهد و جدایي ميان دیانت و سياست قائل
نشود .برای این منظور در گفتمان انقالب اسالمي ،روش نویني مورد توجه قرار گرفت که نه
استبدادی است نه ليبرالي (فياضي.)13 :4330 ،
ط) ارزش محوری و آرمانگرایي :بر مبنای این گفتمان سياست خارجي باید بر اساس
آموزهها و موازین اسالمي و تحقق آرمانها و ارزشهای اسالمي تنظيم گردد؛ در این رهيافت
سياست تماس با ملتها به جای دولتها در نظر گرفته ميشود؛ به عبارت دیگر گفتمان
ارزشمحور بر تأمين اهداف فراملي در زمينههای نفوذ سياسي ،وحدت ایدئولوژیک و تشکيل
حوزۀ نفوذ در سطوح منطقهای و بينالمللي تأکيد دارد (ازغندی.)47 :4339 ،
ی) بيگانهستيزی :در نظام جمهوری اسالمي ایران بيگانهستيزی واجد ویژگيهایي است که
کمتر در ميان سایر دول مشاهده ميشود و آن عبارت است از تبدیل شدن به یک هدف اساسي
در سياست خارجه به نحوی که نفي غرب بهصورت جوهره استقالل و امنيت ملي کشور تلقي
ميشود( .قنبرلو )10 :4314 ،امام خميني (رحمتاهلل عليه) با تکيه بر آموزههای اسالمي ،مبارزه
با امپریاليسم را به درون گفتمان اسالم انقالبي کشاند اما از آن به مثابه مبارزۀ سياسي بلکه در
33

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و ششم ،شماره  ، 401پایيز 4931

راستای آموزههای مذهبي و ایدئولوژیک سود جست؛ از آن پس جنبش اسالم انقالبي تعبير
داراالسالم بود که در مقابل دارالحرب به مبارزه بر ميخواست (پوراحمدی.)414 :4339 ،
اسالم اخوانی

جنبش اخوان المسلمين در سال  4137ميالدی توسط شيخ حسن البناء در شهر اسماعيليه
مصر پيریزی شد .اخوان المسلمين تحت تأثير روح سلفيه قرار داشتند .اخوانيها اهدافي چون
زنده کردن شعائر اسالم ،برافکندن سلطه اجانب در جهان اسالم و برقراری حکومت اسالمي
در کشورهای اسالمي را دنبال مينمودند؛ در تفکرات این گفتمان در هر دوره ،اندیشهای
برجسته شده است ،دورهای بنيادگرا بود ،بعد محافظهکار شد و حتي دیدگاه سکوالریستي پيدا
کرد .اخوانيها در ميانۀ جریان سلفي تندرو نظير القاعده و نيز جریان سکوالر غربيگرا قرار
ميگيرند .منظور از گفتمان اسالم اخواني ،اسالمي است که ميتوان آن را با مفاهيمي همچون
انگارههای نيمهسلفي و عرفي ،تعامل نمادین با ساختار نظام بينالملل ،استقرار نظام منطقهای در
همسویي با منافع قدرتهای فرامنطقهای ،صورتبندی نمود .وقتي صحبت از اسالم اخواني
ميشود در واقع بيشتر دو الگوی کشور مصر و ترکيه مد نظر است.
مفصلبندی اسالم اخوانی مصر

اسالم سياسي اخواني در مصر تالش ميکند قرائتي از اسالم ارائه کند که حضور اسالم در
عرصۀ سياست را بهعنوان مؤلفهای هویتبخش و بسيجگر ،برای رویارویي با چالشهای عصر
مدرن به کار ميگيرد؛ بر این اساس به نظر اسالم سياسي اخواني ،عقبماندگي مسلمانان نه از
طریق تقليد صرف از مدرنيته ،بلکه با بازتفسير نصوص شریعت ،حفظ محتوای سنتهای
اسالم و اجرای شریعت بر مبنای «فقه المقاصد» ،مواجهۀ منطقي با مدرنيته ،ایجاد آگاهي
عمومي ،گسترش تفکر انتقادی در برابر غرب ،بازیابي ميراث هویتي پيشين ،غيریتسازی
هویتي ،استفاده آگاهانه از تجارب غرب و با اولویتدادن تصميمگيری و تصميمسازی در
عرصۀ عمل سياسي ـ اجتماعي و در عين حال حفظ استقالل سياسي کشورهای اسالمي رفع
ميشود؛ بر این اساس نزدیکيهای فراواني ميان دموکراسي خواهي و تفاسير اخواني از اسالم
مشاهده ميشود .اسالم سياسي آنگونه که از سوی اخوان المسلمين نمایندگي ميشود،
ظرفيتهای زیادی برای تفسير دموکراتيک از اسالم ایجاد کرده است و تأکيد اخوانيها بر
33

توانایي اخوان المسلمين برای جذب بدنۀ اجتماعي نيروهای سياسي دموکراسيخواه افزوده
است (نظری و صيادی 743 :4311 ،ـ .)741
الف) پراگماتیسم

اصل اساسي پراگماتيسم این است که انسانها باید خود را در معرض تجدیدنظرها و
تغييرات آینده در شيوۀ زندگي و تفکر و اخالقيات خود قرار دهند؛ به این معنا پراگماتيسم
فلسفۀ تجربه و آزمون ،بازسازی مکرر ،رهایي از گذشتهها و سنتهای دست و پاگير است
(بشيریه .)714 :4331 ،تفکر اخواني از لحاظ فکری و دیدگاههای سياسي ـ اجتماعي ـ دیني

الگوهای هویتي غرب آسيا و نظم امنيتي منطقهای

تأویل نصوص دیني ،آزادی سياسي ـ اجتماعي ،فردگرایي ،پارلمانتاریسم و پلوراليسم ،بر

بهمثابه یک طيف است؛ در آن هم دیدگاههای رادیکال و مخالف با عصر مدرن یافت ميشود و
هم دیدگاههایي که به نوعي در پي آشتي و مصالحه با جهان مدرن و دستاوردهایش هستند.
اسالم سياسي در مصر ،پس از انقالب  71ژانویه  ،7044با وجود ارجاع گفتمان خود به
اسالم و تالش برای سازواری آن با منطق دموکراسي ،به سمت پراگماتيسم حرکت کرده است.
رویکرد اسالم سياسي در عرصۀ سياست و حکومت مصر که از آن به «پراگماتيسم اسالمي»
تعبير ميشود ،به دليل استفادۀ اسالم در تقویت استداللهای خود در عرصۀ عمل سياسي است؛
این رویکرد از خالل تعامل اسالم سياسي با متن و زمينه ایجاد شده است؛ در این تعامل ،اسالم
سياسي ناگزیر است برای حفظ بدنۀ اجتماعي خود با تفسير نص و ارجاع به آن ،کنش سياسي
خود را «توجيه» کند و به دليل قرار گرفتن در زمينۀ اجتماعي مصر که از سه جهت ـ نيروهای
سياسي ـ اجتماعي ،انتظارات مردمي و مشکالت ساختاری ـ آن را تحت فشار قرار ميدهد ،با
حرکتي سينوسي سياستي اتخاذ کند که یک سر آن مدارا و یک سر آن مقاومت است (نظری و
صيادی 743 :4311 ،ـ )741؛ البته شاید بتوان این مسئله را از رهگذر توجه به بنيادهای
دموکراسي بيش از پيش مشخص کرد؛ زیرا یکي از بنيادهای اساسي دموکراسي ،پراگماتيسم
است و مبنای فلسفي آن به شمار ميآید (بشيریه .)710 :4331 ،پراگماتيسم اسالمي سياسي در
مصر ،پراگماتيسمي است که وجه بارز آن را تالش برای تفسير مذهبي از کنشهای سياسي
شکل ميدهد و در کنار آن گوشۀ چشمي نيز به وجوه دموکراتيک سياست دارد (نظری و
صيادی.)773 :4311 ،
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ب) جمهوری دموکراتیک

گفتمان حاکم بر اندیشۀ اخواني در ساليان پيش گفتمان بنایي یا قطبي بوده و اکنون گفتمان
حاکم ،گفتمان امثال غنوشي است .اخوان هيچگاه اندیشهای یکدست و یکپارچه نبوده است.
در شرایط کنوني که اکثریت اخوان با جهان مدرن و پذیرش دموکراسي و ...گرایش پيدا
نمودهاند ،محافظهکاران و نسلهای قدیمي آنها ،همچنان دیدگاه سنتي دارند که با رویکرد
غالب کنوني همخواني ندارد .غنوشي نظامهای کنوني دموکراسي موجود در غرب را مثبت
ارزیابي ميکند؛ او در نوشتههای خود تأکيد ميکند که برای مسلمانان اولویت با تشکيل
حکومت دموکراتيک است نه تشکيل حکومت اسالمي (عبادی محسن.)77 :4313 ،
از این رو جماعت اخوان تالش کرده است ،هم در عرصۀ عمل و هم در عرصۀ نظر،
مفهوم تحزب ،انتخابات و کثرتگرایي را مورد تأیيد قرار دهد؛ ضمن پایبندی به قواعد
دموکراتيک ،پيگير اهداف اسالمي خود باشد و از هرگونه تالش برای از ميان برداشتن و
تضعيف شاکله دموکراتيک خودداری کند (ابراهيم محمد و دیگران)711 :4331 ،؛ این جماعت
با اتخاذ راهبرد عملگرایانه و محافظهکارانهتری در مقایسه با گذشته ،ضمن حفظ عقاید و
مواضع منفي خود در برابر رژیم صهيونيستي ،در مقطع کنوني تمایلي به برهم زدن تعادل نسبي
رژیم صهيونيستي با کشورهای عربي ندارد و تنها بهصورت مدني تالش ميکند مسئلۀ فلسطين
را در اذهان مردم مصر زنده نگه دارد.
اسالم اخوانی ترکیه ،اسالم معتدل اجتماعی

ترکيه نخستين کشوری است که اخوانيها توانستهاند در آن ،پيش از کشورهای اسالمي به
قدرت دست یابند؛ این جریان بيش از آنکه به اخوانالمسلمين ترکيه موسوم باشند ،به
اسالمگرایان ميانهرو یا ليبرال شهرت دارند .بسام طيبي در این زمينه مينویسد :اسالمگرایان
ميانهرو که بيشتر به سمت عملگرایي تمایل دارند ،بيشتر بهعنوان یک «نظام فرهنگي» مينگرند
که توليدکنندۀ معنا و نمادهای فرهنگي است که با طرح امکان همسویي عقالنيت اسالمي و
عقالنيت مدرن ،کار خود را از دو سو پي ميگيرند :الف) انتقاد از هژموني غرب ،نه نفي کامل
آن؛ ب) تأکيد بر تحول و انطباق فرهنگي با مدرنيته؛ از این رو سياستمداران امروز ترکيه با
ترویج دو اصل عرفي کردن دین و تساهل دیني و مذهبي ،از یک طرف سعي در پيوند آن با
33

جدید ،با مدرنيته و الگوی ليبرال دموکراسي ساز شکنند (کریمي وصفي نژاد)471 :4313 ،؛ به
این ترتيب ،ترکها ترکيبي از اسالم ،دموکراسي ،مليگرایي و بينالمللي گرایي را ارائه ميکنند
(.)Zalewski, 2011
مفصلبندی گفتمان اسالم اخوانی ترکیه

در مناسبات ميان دو گفتمان هویتي کماليسم و اسالمگرایي در ترکيه ،عناصر هویتي آنها
بهعنوان اجزای اصلي تعيينکننده در مقاومت آنها محسوب ميشوند .در گفتمان کماليسم
عناصری نظير غربگرایي ،سکوالریسم و ناسيوناليسم و در گفتمان اسالمگرایي ،عناصری مانند
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دوران امپراتوری عثماني دارند و از طرف دیگر در تالش هستند با مطابقت دین با نيازهای

محافظهکاری ،آزادیهای فردی و دموکراسي بهعنوان عناصر هویتساز و در زنجيره هم ارزی
در مقابل یکدیگر صفآرایي کرده ،به واسازی یا همپوشاني هم ميپردازند؛ این عناصر نهتنها
تعينکننده چگونگي رابطه کماليستي و اسالمگرایي در ترکيه بودهاند ،بلکه نشاندهنده تحول
در نوع رابطه این گفتمانها هستند (امامجمعهزاده و همکاران.)13 :4317 ،
با توجه به اوصاف جمهوریت شکل گرفته در قالب دولت ـ ملت در گفتمان کماليسم با
مفصلبندی دالهای مدرنيزاسيون ،الئيتيسه ،اروپا محوری و ناسيوناليسم این دالها مورد تقليد
گفتمانهای دیگر حاکم بر جهان اسالم از جمله ناصریسم و گفتمانهای رستاخيز عربي
(بعثيسم) قرار ميگيرد .در تمامي این گفتمانها ،هویت اسالمي طرد و نفي شده و به حوزۀ
گفتماني گونگي فرستاده ميشود و بهعنوان مانعي جدی در برابر تثبيت معنایي زنجيره همارزی
گفتمانهای سکوالر قرار ميگيرد (صادقي و همکاران)441 :4311 ،؛ چراکه اساسا هر گفتمان،
نتيجۀ موقت یک هژموني موقت و به مثابه یک قسم ثباتبخشي به قدرت است و این همواره
نوعي از طرد و حذف دیگران را در پي دارد (موفه.)17 :4331 ،
بدین ترتيب ميتوان گفتمان اسالم اخواني ترکيه را در قالب ذیل مفصلبندی نمود:
الف) سکوالریسم :ترکيه بهطور صرف ،به دنبال تفکيک دین و دولت نبوده بلکه خواهان
تسليم دین در برابر قوانين حکومتي ،گسترش «اسالم دولتي» قابل قبول برای نخبگان سياسي و
تقویت نوعي اسالم سازشکار نسبت به نظام سکوالر بود؛ از این رو سکوالریسم در ترکيه
نهتنها خواهان مرکز زدایي از اسالم بود ،بلکه همچنين قصد داشت تا آن را با مباني جدید
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مشروعيت در دولت جمهوری انطباق دهد ( .)Gulap, 2003: 50-333اردوغان معتقد است که
اسالم نميتواند مرجعي برای برنامههای سياسي باشد ،بلکه اسالم تنها در سطح شخصي و
فردی ميتواند به یک مرجع تبدیل شود؛ بنابراین اصول دموکراسي و قانون است که ميتواند
بهعنوان یک مرجع مورد پذیرش واقع شود ).(Ergogan, 2001
ب) محافظهکاری :هدف حزب عدالت و توسعه کنارگذاشتن هویت اسالمگرایي و اتخاذ
موضع سياسي جدید با نام محافظهکاری دموکراتيک است؛ این اصطالح دارای دو بعد است:
محافظهکاری و دموکراسي ( .)Akdogan, 2003: 100-104حزب عدالت و توسعه ،سکوالریسم
را ضامني برای آزادیهای مذهبي معرفي ميکند و تفسير سکوالریسم بهعنوان دشمن دین را
رد ميکند؛ این حزب ،تبعيض ضد انسانهای دیندار را امری غير دموکراتيک ميداند و
بههمين دليل اعضای آن معتقدند که سکوالریسم باید با دموکراسي ترکيب شود تا بتواند
آزادیها و حقوق بنيادین انسانها را محافظت کند؛ اردوغان در این خصوص معتقد است که
«دولت بهمنظور تعریف ماهيت سکوالریسم باید نسبت به همۀ نظریات ،دکترینها و مذاهب،
موضعي بيطرفانه اتخاذ کند» (.)Erdogan, 2003: 72
ج) غربگرایي :مهمترین عنصر هویت رسمي در اوایل عصر تشکيل جمهوری ترکيه،
غربگرایي بوده است؛ اگرچه سرچشمههای غربگرایي در ترکيه به اواخر دوران امپراتوری
عثماني برميگردد ،شروع طرح غربگرایي با پيریزی جمهوریت در ترکيه به اوج خود رسيد؛
زیرا تا پيش از تشکيل جمهوری ترکيه ،نخبگان رفورميست عثماني ،اروپا را نه بهعنوان منبعي
تمدنساز ،بلکه بهعنوان چارچوبي پراگماتيک برای رهایي از انحطاط داخلي مينگریستند؛ اما
نخبگان جدید ،غربگرایي را بهعنوان «پروژهای تمدني» در نظر ميگرفتند که موجد ایدههای
شناختي نخبگان عصر جمهوری بود؛ در آن زمان ،غربگرایي عامل اصلي مشروعيتبخشي به
اصالحات کماليستي به حساب ميآمد .آتاترک ،بنيانگذار ترکيه ،تمدن اروپایي را در سطحي
قرار داده بود که باید ترکيه تمام تالش خود را بهمنظور رسيدن به آن انجام ميداد؛ به عبارت
دیگر معيارهایي که روشنفکران ترکيه برای رسيدن به آنها ميکوشيدند ،معيارهای غربي بود
(.)Gulalp, 2001: 433-488
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جریان سلفيگری بهعنوان بازیگری فعال از لحاظ هویتي ،یک مقولۀ برساختۀ ایدئولوژیکي
و در عين حال اجتماعي ـ سياسي است که دارای عناصر تغييرپذیری تطورات سيال است؛ این
جریان از ظرفيت هنجارسازی و قدرت انگارهپردازی ملموسي برخوردار است .تحليل مباني
ایدئولوژیکي سلفيگری ،داللت بر شکل خاصي از سياست هویتي در این جریان دارد که
تداوم زیست هویت سلفي را در تقابل با «هویت دیگر» تعریف ميکند؛ بر این اساس ،اشکال
سياست سلفيگری متمایل به تقسيمبندی بين «خودی و غيرخودی» ميباشد (هي وود:4371 ،
 .)141سلفيها از طریق تفسير مذهبي و فرقهای از رویدادهای سياسي بر داوری و برداشت

الگوهای هویتي غرب آسيا و نظم امنيتي منطقهای

اسالم سیاسی سلفی (سنتی)

اهل سنت در منطقه و نيز تعریف آنها از «خود و دیگری» اثر گذاشته و منطق تفسير اهل
تسنن را از هویت شيعيان تحت تأثير قرار ميدهد (والکر و چاپلين .)741 :4331 ،نگراني از
گسترش نفوذ انقالب اسالمي ایران در جهان عرب ،به عاملي برای تقویت سلفيت بهمثابه سپر
دفاعي عليه نفوذ تشيع و ایران ازسوی حکومتهای سکوالر و اقتدارطلب عرب انجاميد
(عوض پور و همکاران.)11 :4319 ،
مفصلبندی هویت گفتمان سلفی
الف) شیعه ستیزی

اساسا سلفيگری منهای سياست هویت ،قادر به تداوم حيات و بازتوليد خود نيست؛ این
سياستهای هویتي و تعریف خودی بر اساس قدرت انگارهپردازی و بهرهگيری از حافظه
تاریخي اهل تسنن ،پدیدآورندۀ سامانهای از پندارها ،هنجارها و تقابل حداکثری با هویت
غيرسلفي یا همان «شيعه» ميباشد .تعبير مفاهيمي همچون کفار ،دشمن ،منافق ،خائن و مشرک
در ادبيات سلفيگری و اطالق آن به شيعيان به بازتوليد هویت دگر یا دشمن ميانجامد.
ازسویي آشفتگي معنا و مفهوم امروزی از واژۀ «سني» که به غير شيعه اطالق ميشود ،در
شکلدهي به هویت سلفي در دایرهای گسترده و نيز دادن «هویت جمعي» به آنها نقش بارزی
دارد (الگار)41 :4339 ،؛ هرچند گفتمانهای سلفي با یکدیگر اختالف جدی دارند؛ اما در
خصومت با گفتمانهای رقيب ،مانند سکوالریسم یا شيعه و اخوانالمسلمين ،متحد عمل

33

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و ششم ،شماره  ، 401پایيز 4931

ميکنند .گفتمان سلفيه در مواجهه با گفتمانهای رقيب از لحن بسيار تند و زنندهای استفاده
ميکند (سالم و بسيوني.)301 :7041 ،
در شرایط کنوني گرایش حکومت عربستان به سمت ليبرال دموکراسي و افزایش محبوبيت
بن سلمان در عربستان دنبال ميشود؛ اگرچه سياستهای منطقهای این کشور همواره در تقابل
با انقالب اسالمي بهرهگيری از هویت سلفي است.
ب) تکفیر

گفتمان سلفي گرایش شدیدی به تکفير «دیگری» چه مسلمان و چه غيرمسلمان دارد و این
گرایش است که خشونت ميآفریند .تکفير ابزاری است که سلفيها بهواسطۀ آن دیگری را
طرد و رد کرده و هویت خود را بهعنوان یک گروه برتر تحکيم و به گفتمان خود انسجام
ميبخشند؛ این گفتمان تجزیهگرا و تفرقهافکن است (عوضپور و همکاران.)17 :4319 ،
گفتمان سلفي با جهان خارج سلبي برخورد کرده و ارزشهای جاری را با این بهانه که
غيرشرعي هستند رد ميکند (وشاني)37 :7009 ،؛ این گفتمان در طول تاریخ به مرور بر دامنۀ
«دیگری» افزوده است .اگر در ابتدا گفتمان سلفي تاریخي با معتزله و فالسفۀ غيریتسازی
ميکرد ،در دورۀ ابن تيميه به خصومت با تصوف و شيعه پرداخت تا اینکه در دورۀ جدید
دایرۀ دیگری گسترش یافت و بسياری از اهل سنت و جماعت و سایر گروههای سياسي و
اجتماعي مانند ليبرالها ،سکوالرها ،چپها و مليگراها را هم در برگرفت .در گفتمان سلفي
«دیگری» رقيب نيست؛ بلکه دشمن است که بایست با آن مبارزه کرد؛ از این رو انواع اتهامهای
تکفيری عليه آنان زده ميشود و این مجوز الزم را برای استفاده از خشونت و استفاده از سالح
عليه دیگران فراهم ميکند (عوضپور و همکاران.)17 :4319 ،
ج) رد سکوالریسم و لیبرالیسم

گزارههای اسالم سلفي ،همگي بهنوعي در رد و انکار گفتمان سکوالر غربي و با دگرسازی
آن معنا ميیابد .درواقع اسالم سلفي ،گفتماني است که معاني خود را در جهاد با غرب بهعنوان
جامعۀ جاهلي جدید شکل داده و درواقع ،سوژه و ابژه گفتمان اسالم سلفي از دل همين روابط
نابرابر آمده است؛ این گفتمان ،جنبههای سکوالر تمدن غربي را نفي کرده و مشکالت جوامع
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سلف صالح ميداند (حسينيزاده 43 :4339 ،ـ .)47
د) بازگشت به سلف

گفتمان اسالم سلفي بر این اندیشه استوار است که ویژگي جهان غرب «رسالتگری» است
و وقتي کشوری یا گفتماني رویکرد رسالتگرا دارد ،ميخواهد جهان را همانند خودش بسازد
و هر مجموعهای را که با او متفاوت باشد ،در موضع دشمن قرار دهد .گفتمان اسالم سلفي
معتقد است طيف گستردهای از قالبهای ادراکي و هنجاری مورد نظر غرب و مشخصا
آمریکایي توليد و ارائه ميشود که همگي در راستای گفتمان ليبرال است (حسينيزاده:4339 ،

الگوهای هویتي غرب آسيا و نظم امنيتي منطقهای

معاصر را به دوری از دین و احکام شریعت نسبت داده و راه رهایي از آنها را بازگشت به

.)431
غیریتسازی

گفتمان سلفي ،از تکفير برای غيریتسازی با «دیگری» بهخوبي بهره گرفته و تمامي
جریانهای اسالمي دیگر را طرد ميکند؛ این گفتمان توانسته است با تمسک به برخي نمادها و
شعائر اسالمي ،خود را از سایر گفتمانهای رقيب متمایز کرده و هویت ویژهای به اعضای خود
ببخشد؛ این گفتمان ،در درون با منازعات داخلي جدی روبهرو بوده و خرده گفتمانهای
متفاوتي از آن سر برآوردهاند (عوضپور و همکاران .)94 :4319 ،گفتمان سلفي خود را الگویي
اسطورهای معرفي ميکند که مدلي فراگير از حقيقت و عمل جمعي را داراست؛ این عمل
جمعي بيشتر سلبي است و در شکل رد نظامهای موجود دیني ،فرهنگي و سياسي نمودار
ميشود (عوضپور و همکاران.)19 :4319 ،
عربستان و هویت اسالم سلفی

به دليل آنکه دین و دولت در عربستان ارتباط نزدیکي با هم دارند بسياری از مفاهيم وجود
دارند که دارای دو وجه مذهبي و سياسي هستند .مفاهيمي نظير مشرک ،منافق و محارب نهتنها
صرفا مفاهيمي مذهبي هستند ،بلکه همزمان مفاهيمي سياسي و اجتماعي نيز هستند؛ در نتيجه
مصادیق آنها در عمل منجر به تقسيمبندیهایي چون جبهههای دوست و دشمن یا دارالکفر و
داراالسالم ميشود (موثقي 431 :4334 ،ـ .)433
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بر اساس مفروضات سازهانگارانه ،عربستان نيز همانند هر دولت خواهان اثرگذاری در
فرایندهای جهان نيازمند به توليد هویتي مثبت و قابل اعتنا در باور مخاطبان و سایر بازیگران
نظام بينالملل است که با هنجارهای جهاني مطابقت داشته و بتواند در صورت وجود
انگارههای منفي از این کشور در باور مخاطبان ،به برسازی انگارهای مثبت و سازنده مبادرت
کند

(2015: 14

)Ahmed,؛ در حوزههای منطقهای نيز دیدگاههای بشدت ایدئولوژیک این

کشور ،بهدنبال برسازی حوزههای هویتي عقيدتي و مذهبي از طریق فرایندهای آموزشي
گسترده بهویژه در جهان اسالم و در ميان اهل تسنن ميباشد که با اشاعۀ ایدئولوژی سلفيت در
مقابل ایدئولوژی شيعه بهوسيلۀ دانشگاههای اسالمي و جذب دانشجویان اهل تسنن از سراسر
جهان اسالم با جدیت دنبال ميشود (.)Willoughby, 2008: 7
چگونگی رقابت هویتی گفتمانهای غرب آسیا و نظم امنیت منطقهای

هرگاه مؤلفههای هویتي با نشانههای امنيتي پيوند یابد ،آثار خود را در بحرانسازی
منطقهای منعکس ميسازد؛ چنين بحرانهایي هماکنون در سوریه ،عراق ،لبنان ،بحرین و یمن
مشاهده ميشود .ظهور داعش تابعي از سياستهای امنيتي عربستان و آمریکا در مقابله با
راهبرد منطقهای جمهوری اسالمي محسوب ميشود .موازنهگرایي ایران و عربستان ماهيت
ژئوپليتيکي و ایدئولوژیک خواهد داشت و در این فرایند نقشیابي کشورهایي همانند ترکيه و
مصر از اهميت مطلوبي برای تداوم موازنهگرایي برخوردار خواهد بود (مصلينژاد:4311 ،
 4031ـ .)4031
تعارضات هویت گفتمانهای اسالم شیعی با اسالم اخوانی

مهمترین حوزههای تقابل گفتماني اسالم انقالبي و اخواني به شرح ذیل است:
الف) گفتمانهای حاکمیتی

پس از پيروزی انقالب اسالمي ،ایران و ترکيه دو الگوی متضاد یکدیگر برای غرب آسيا
مطرح شدند؛ از یکسو حکومتي دیني و از طرف دیگر حکومتي طرفدار غرب و سکوالر.
چرخش ترکيه به سوی غرب آسيا با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بهطور جدی
صورت گرفت و این موضوع در عين حال که به نزدیکي ایران و ترکيه منجر شد ،با
33

در مسئلۀ سوریه از سطح رقابت به سطح تقابل و تنش نيز رسيد (اسماعيلي و همکاران:4314 ،
.)711
ب) سیاستهای منطقهای

در سياست منطقهای ،ترکيه و ایران در دو قطب مخالف عمل ميکنند؛ به همين دليل قطبي
شدگي منطقهای با محوریت ایران و ترکيه ،در عراق و سوریه قابل مشاهده است؛ در حالي که
ترکيه به همراه عربستان و قطر بهدنبال حمایت از گروههای تکفيری و تروریستي و تغيير
دولتها در عراق و سوریه است؛ اما ایران پشتيبان این دولتها و گروههای مقاومت است.

الگوهای هویتي غرب آسيا و نظم امنيتي منطقهای

رقابتهایي نيز همراه بود؛ اما در فضای تحوالت و انقالبهای عربي ،روابط دو کشور بهویژه

ایران از زمان استقرار نظام جمهوری اسالمي مایل است که مسائل و مشکالت منطقه از راه
مشارکت و همکاری بازیگران منطقهای حل شود؛ درواقع ایران طرفدار تنظيم معادلههای منطقه
به دست کشورهای منطقه است .در مقابل ترکيه حامي پيوند با کشورهای منطقه با ترتيبهای
فرامنطقهای و نزدیکي روابط کشورهای غربي ،بهویژه آمریکا و در برخي دورهها و موارد رژیم
صهيونيستي است .ترکيه تمایل دارد تا از راه بسط روابط خود با کشورهای غربي زمينۀ حضور
آنها را در معادلهها و محاسبۀ منطقه فراهم کند .دولت ترکيه در روابط خود با جهان غرب تا
حدود زیادی تابع رویکرد غرب گرایانه کماليستي بوده و عالوه بر داشتن روابط نزدیک با
آمریکا و حتي همراهان استراتژیک آن مثل رژیم صهيونيستي ،با جدیت تمام در پي عضویت
در اتحادیۀ اروپا و شناختهشدن بهعنوان کشوری اروپایي بوده است (اطهری و همکاران،
 493 :4313ـ  .)497با خيزشهای مردمي در جهان عرب نقش ترکيه در منطقۀ غرب آسيا
پررنگتر و جدیتر شد و تحوالت جهان عرب فرصتي را فراهم کرد که دیپلماسي ترکيه با
ماهيتي هژمونيک وارد عمل شود .ترکيه نقش متفاوتتر و هدفمندتری در مقایسه با گذشته
دارد .از مؤلفههای تأثيرگذار در تغيير روابط ترکيه با سوریه تالشي است که مقامات ترکيهای
برای مهار نفوذ ایران دارند؛ برای دستيابي بدین منظور از یکسو برای برجستهسازی الگوی
حزب عدالت و توسعه تالش ميشود و از سوی دیگر شکاف ميان مثلث سوریه ،ایران و
حزباهلل دنبال ميشود که ایران مشوق نظام سوریه در سرکوب خشونتهاست .ترکيه
صرفنظر از بلندپروازیهای منطقهای سعي دارد تا خواستهها و اهداف غرب در منطقه را نيز
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تأمين کند تا ضمن تقویت جایگاه استراتژیک خود منافع و دغدغههای راهبردی همپيمانانش را
هم در نظر داشته باشد؛ اساسا هدف اصلي مخالفتها با نظام سوریه تحت فشار قرار گذاشتن
و محدود کردن جمهوری اسالمي ایران است (اطهری و همکاران.)741 :4313 ،
ج) تقابل اسالم اخوانی ترکیه با گفتمان مقاومت

یکي از موضوعاتي که ترکها در سالهای اخير در زمينۀ مسائل جهان اسالم مد نظر قرار
دادهاند ،بحث گفتمان مقاومت اسالمي در منطقۀ غرب آسيا است که تمرکز اصلي آن در حوزۀ
شرق مدیترانه است؛ برخالف دولتهای قبلي که به مسئلۀ گفتمان مقاومت اسالمي در منطقه
توجه زیادی نداشتند ،حزب عدالت و توسعۀ ترکيه به این نکته پي برده است که گفتمان
مقاومت در جهان اسالم بهخصوص ميان تودههایي از اجتماع ،طرفداران جدید دارد؛ به همين
علت ورود به این بحثها و خارج کردن این امور از کنترل جمهوری اسالمي ایران یکي از
اهدافي است که بهصورت نرمافزاری توسط حزب عدالت و توسعه دنبال ميشود (فالح،
 7 :4310ـ .)9
د) مهار اسالم انقالبی

از مؤلفههای تأثيرگذار در تغيير روابط ترکيه با سوریه تالشي است که مقامات ترکيهای
برای مهار نفوذ ایران دارند؛ برای دستيابي بدین منظور از یک سو ،شکاف ميان مثلث سوریه،
ایران و حزباهلل دنبال ميشود و از سوی دیگر به افکار عمومي جهاني و منطقهای چنين القاء
ميشود که ایران مشوق نظام سوریه در سرکوبها و خشونتهاست .ترکيه صرفنظر از
بلندپروازیهای منطقهای ،سعي دارد تا خواستهها و اهداف غرب در منطقه را نيز تأمين کند تا
ضمن تقویت جایگاه استراتژیک خود منافع و دغدغههای همپيمانانش را در نظر داشته باشد
(اسماعيلي و همکاران.)741 :4314 ،
تعارضات نظم امنیتی اسالم انقالبی با نظم نو عثمانی

افزایش نقش عنصر شيعي در ساخت قدرت و سياست منجر به افزایش نقش و نفوذ ایران
در مسائل سياسي ـ امنيتي منطقه ،از جمله حضور فعال و سرنوشتساز در مسائل عراق ،لبنان
و بهطور کلي خاور نزدیک شده است؛ در اینجا هویت شيعي توانسته بهعنوان یک مؤلفه
قدرت ملي ایران ،عالوه بر بهرهگيری در اهداف کوتاهمدت (در روابط با گروههای سياسي
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منطقه و در روابط با قدرتهای بزرگ) مؤثر واقع گردد (برزگر .)4333 ،بر اساس یک فرضيه،
قدرت گرفتن شيعيان در حاکميت عراق ،ساخت ،توازن مذهبي و مؤلفه قدرت در منطقه را بر
هم ميزند و قدرتهای بزرگ منطقه و جهان ،بهویژه آمریکا و رژیم صهيونيستي ،از این
وضعيت ناخشنودند؛ از این رو با تحریک اقوام کرد و اعراب سني ،اقدامات تخریبي
تروریستي ،هشدار به شيعيان و تهدید و تجزیه عراق ،ضمن ایجاد نظام توازن قوا در عراق
تالش دارند تحوالت سياسي این کشور را در آینده به نفع خود جهتدهي کنند (بلداچي،
 .)1 :4310ایران در برداشت و تعریف از نظم منطقهای مورد نظر خود در غرب آسيا،
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همگرا) و بلندمدت (تقویت و تثبيت نقش منطقهای و تأثيرگذاری بر مسائل سياسي ـ امنيتي

مالحظات مختلف ایدئولوژیکي ،سياسي ،امنيتي و منفعتي دارد که مؤلفهها و متغيرهای فراواني
را در برميگيرد؛ در این خصوص ميتوان به سند چشمانداز بيستساله ،جادۀ ابریشم جدید،
عنصر شيعه ،هژموني منطقهای ،نظام امنيتي منطقه ،قدرت منطقهای ،تهدیدات بالقوه متوجه
ایران ،موقعيتها و مزیتهای بينالمللي ایران از سوی رهبران اشاره کرد« .نظم انقالبي» روایتي
است که ایران با توجه به بنيادهای ایدئولوژیکي خود در پي هژموني آن در منطقه است.
گرایش انقالبي به پيشگامي جمهوری اسالمي تمایل خواهد داشت که در فضای جدید ،نظم و
امنيت منطقهای از طریق «مدیریت دستهجمعي چندجانبه» برقرار شود؛ در این الگو برقراری
نظم و امنيت منطقهای صرفا حق ویژه و امتياز کشورهای بزرگ و عمده نخواهد بود (صالحي،
)31 :4314؛ این الگو ،تعدد بازیگران منطقهای را پذیرفته ،به نوع حکومت و خواستگاه
مشروعيت آن توجه ویژه دارد و الگوی رقابتي در آن نفي ميشود؛ چراکه معتقد است در این
صورت ،حق کشورهای ضعيف رعایت نميشود؛ بنابراین ،این الگو سعي دارد نظم مورد نظر
خویش را با مدیریت دستهجمعي در مناسبات امنيتي غرب آسيا ،بدون داشتن امتياز ویژه
قدرتهای بزرگ برقرار سازد .بر پایۀ قدرت منطقهای ایران که ماهيتي ایدئولوژیک و ژئو
استراتژیک دارد ،جمهوری اسالمي ایران بر آن است تا با بهرهگيری راهبردی از روند بيداری
اسالمي در منطقۀ عربي ،الگوی مورد نظر نظم انقالبي را در مناسبات امنيتي غرب آسيا مسلط
سازد .الگوی مورد نظر را ميتوان «مدیریت دستهجمعي چندجانبه» ناميد؛ در این الگو برقراری
نظم منطقهای صرفا حق ویژه و امتياز کشورهای بزرگ نخواهد بود؛ به بيان دیگر ایران تالش
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خواهد کرد تا از طریق همیاری مجموعۀ بازیگران منطقهای مانع دخالت قدرتهای بزرگ فرا
منطقهای شود و در عين حال رژیم صهيونيستي را از ماتریس قدرت منطقهای خارج کند
(صالحي.)13 :4314 ،
اما ترتيبات امنيتي مد نظر حزب عدالت و توسعۀ ترکيه در چهارچوب کنسرت قدرتهای
بزرگ قابل باز تعریف است .در الگوی کنسرت قدرتهای بزرگ ،امنيت منطقهای عبارت
است از امنيت دستهجمعي قدرتمندترین کشورها در مجموعۀ امنيتي که با فراهم آوردن نظم و
امنيت بهصورت خير عمومي اقداماتشان مشروعيت ميیابد؛ این کشورها منافع حياتي یکدیگر
و حق مشارکت در کنسرت را پذیرفته و سياست خارجي خود را بر این اساس سامان
ميدهند؛ بنابراین هر کنسرت به دو صورت به امنيت منطقهای کمک ميکند؛ نخست متضمن
عزم قدرتهای عمده برای اداره و فرونشاندن مناقشات است و دوم سازوکاری را برای
همکاری آنها فراهم ميکند تا از طریق آن با سایر موضوعات امنيتي روبهرو شوند (مورگان،
 .)11 :4334الگوی نوعثمانيگری ترکيه از آن نظم منطقهای حمایت ميکند که توسط بازیگران
منطقهای ایجاد شده باشد؛ نظمي که پویایي اجتماعي منطقهای را مورد توجه قرار دهد و
مخالف هرگونه مداخلۀ نظامي خارجي در منطقه و آسيبها و تأخيرهای آن برای ثبات
منطقهای باشد .مدل ترکيه تفاوتهای قومي و فرقهای را بهعنوان یک منبع قطبيشدن رد
ميکند و بر ایجاد یک نظم جدید تحت عنوان «نظم صلحآميز بر پایۀ برادری» تأکيد ميکند و
دیگر قدرتهای منطقهای را برای سهيمشدن در نظم جدید منطقهای مد نظر خود ترغيب
ميکند (پوراحمدی و ذوالفقاری .)73 :4311 ،ترکيه تحوالت منطقۀ غرب آسيا را نقطۀ آغاز
حرکت منطقهای به سوی نظامهای سياسي دموکراتيک و کارآمد ميداند و سعي ميکند خود را
بهعنوان الگویي برای کشورهای عربي مطرح کند .مدل ترکيه در مقایسه با مدل جریانهای
اسالمگرای سني در منطقه ،معطوف به نوعي اسالم معتدل است.
سياستمداران امروز ترکيه با ترویج دو اصل عرفيکردن دین و تساهل دیني و مذهبي ،از
یک طرف سعي در پيوند آن با دوران امپراتوری عثماني داشتهاند و از طرف دیگر در تالشاند
با مطابقت دین با نيازهای جدید با مدرنيته و الگوی ليبرال دموکراسي سازش کنند؛ بهطوری که
از آغاز تحوالت جدید منطقه از سال  7044به همراه مصر و قطر سعي داشتهاند الگوی اسالم
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همين روست که این سياست به سياست نوعثمانيگری معروف شده است؛ البته به نظر
صالحي این مدل ،ایجاد موازنۀ بين نظم اسالم انقالبي ایراني و نظم سلفي را بهعنوان راهبرد
کالن خود پيگيری ميکند و در این چارچوب تالش ميکند تا در ميانمدت ،همسو با منافع
امریکا در منطقه عمل کند و در عين حال ،گرچه وارد نوعي تنش دیپلماتيک اعالمي با رژیم
صهيونيستي خواهد داشت؛ اما نوعي بازی راهبردی را که تداعيگر تهدیدی امنيتي برای رژیم
صهيونيستي باشد ،به اجرا نخواهد گذاشت؛ درواقع هدف ميانمدت آن ،افول قدرت منطقهای
نظم سلفي و نظم انقالبي و تبدیل شدن به هژمون منطقهای است (صالحي.)13 :4314 ،

الگوهای هویتي غرب آسيا و نظم امنيتي منطقهای

انقالبي را بهعنوان یک رقيب نگاه کنند و سایر کشورهای منطقه را به دنبال خود بکشانند؛ از

رقابت منطقهای گفتمان شیعی با گفتمان سلفی

بسياری از تضادهای ایران و عربستان را ميتوان در قالب نشانههای هویتي مشاهده کرد.
عربستان سعودی از سازوکارهای هویتي برای گسترش تضادهای امنيتي در غرب آسيا بهره
گرفته است .الگوی رفتاری عربستان در برخورد با ایران در مناطقي همانند لبنان ،افغانستان،
سوریه ،ليبي ،یمن و عراق بر اساس ترکيب نشانگان هویتي و ژئوپليتيکي سازماندهي شده
است (مصلينژاد 4031 :4311 ،ـ  .)4031در حال حاضر مسئلۀ رهبری جهان اسالم از یکسو
و اختالف بر سر تفسير اسالم (بهویژه تفسير شيعه و سني) از سوی دیگر ،باعث بازشدن
دریچۀ رقابت و تنش ميان ایران و عربستان شده است .به دنبال وقوع انقالب اسالمي ایران و
ورود جریان شيعه به مسائل منطقه از یکسو و تحوالت عراق بعد از صدام که به قدرتیابي
شيعيان عراق انجاميد ،نگراني عربستان و دیگر دولتهای عربي سني منطقه بيشتر شد؛
عربستان سعودی نگران اعتراضات و خيزش اقليت شيعه خود بهویژه پس از گسترش موج
بيداری اسالمي در جهان عرب است؛ در مقابل ،جمهوری اسالمي ایران عالوه بر تأکيد بر
وحدت شيعه و سني ،بهعنوان مدافع اصلي حقوق شيعيان نيز نقشآفریني ميکند (اسماعيلي و
همکاران .)797 :4314 ،از نگاه کشورهای غربي و عربي ،ایران تالش دارد با ایجاد یک بلوک
شيعي در منطقه ،بر قدرت خود بيفزاید و آن را عليه منافع کشورهای سني و نيز منافع منطقهای
آمریکا و رژیم صهيونيستي بهکار گيرد؛ در این رابطه ،دو ادعا بهطور همزمان مطرح شد:
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نخست اینکه قدرت گيری شيعيان در منطقه منجر به شکلگيری یک بلوک شيعي شده است و
دوم ،این بلوک شيعي توسط تهران هدایت خواهد شد ( .)Walker, 2006حکام عربستان از
طرفي بقای خود و حضور مقتدرانه در منطقه را در اتحاد قوی با آمریکا ميدانند و از طرف
دیگر ،خود را رهبر جهان اهل تسنن معرفي ميکنند که وظيفه دارند در مقابل ایران شيعي،
مقاومت و از نفوذ آن جلوگيری کنند (نياکویي و بهمنش)443 :4310 ،؛ در واقع از نظر
عربستان ،تحوالت عراق و تشکيل اولين دولت شيعي در یک کشور عربي این نگراني را ایجاد
کرده است که شيعيان منطقه کمکم خواهان نقش بيشتری در نهادهای قدرت سياسي و
اقتصادی کشورهایي چون بحرین ،لبنان ،یمن و حتي عربستان شود که این امر در درازمدت
نهتنها ميتواند منجر به افزایش درخواستها برای آزادی مدني ،سياسي و اقتصادی شيعيان
شود؛ بلکه با فشار بر نظامهای حکومتي و در نهایت کنار رفتن نخبگان سني حاکم از
حکومتها شوند (کاظمي.)97 :4317 ،
از نظر مرشایمر دولتها هرگز نميتوانند از نيات هم آگاه باشند؛ در واقع از دیدگاه او در
نظام بينالمللي که هيچ اقتدار مافوقي وجود نداشته و کامال وضعيت آنارشيک دارد ،همۀ
دولتها در حالت هراس از تهدید دیگر دولتها قرار داشته و بيم آن دارند که بقاء آنها در
معرض خطر قرار گيرد و به همين دليل در وضعيت تهاجم بالقوه عليه یکدیگر قرار دارند؛ لذا
از دید او «نيل و خواست بقا موجب پدید آمدن رفتار تهاجمي از سوی دولتها ميشود»
(سليمي .)71 :4331 ،نگاه سازهانگارانه به این نظریه ،نشان ميدهد که تالش عربستان تأمين
امنيت وجودی و هستيشناسانه هویت خود است .بر اساس امنيت هستيشناسانه ،دولتها
عالوه بر حفظ امنيت فيزیکي و مادی به دنبال امنيت هویتيشان نيز هستند؛ در همين راستا
جنيفرميتزن بر این باور است که دولتها برای حفظ امنيت هستيشناسانه خود ،گاهي اوقات
حاضرند که امنيت فيزیکيشان را به خطر بيندازند .اقدامات عربستان سعودی در منطقۀ غرب
آسيا در دهۀ گذشته را ميتوان در راستای تالش این کشور در حفظ امنيت هویتي خود در
مقابله با گسترش هویت اسالم شيعي در غرب آسيا باز شناخت ( .)Mitzen, 2006: 239عوامل
مؤثر در تالش عربستان جهت حفظ امنيت هویتي خود در مقابله با گفتمان شيعي در تعارضات
ذیل قابل بازشناسایي است:
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اسالمگرایي با رویکرد سلفي ،زیربنای اندیشۀ راهبردی عربستان برای مقابله با نقش
ایدئولوژیک ایران محسوب ميشود؛ این رقابتها ماهيت تاریخي راهبردی دارد؛ بهطوری که
همواره نشانههایي از رقابت ژئوپليتيکي و امنيتي در فضای غرب آسيا بين این دو کشور وجود
داشته است؛ در حين چنين رقابتهایي ،ایران و عربستان در وضعيت تضاد راهبردی قرارگرفته
و اغلب تالش دارند تا موقعيت خود را از طریق موازنهگرایي راهبردی و بازتوليد هنجارهای
فرهنگي ارتقاء دهند؛ اگرچه هر کشور همانند موجود زنده همواره با چالشها و بحرانهای
امنيتي روبهروست ،رقابتهای ایران و عربستان چالشهای منطقهای گستردهتری را به وجود
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الف) تعارضات ایدئولوژیکی و ساختار حاکمیتی

ميآورد (مصلينژاد .)4034 :4311 ،نگراني ویژه ریاض در مورد ایران این است که ایران قادر
است مشروعيت عربستان را در منطقه در پهنۀ مسائل عربي به چالش بکشد .فلسفۀ وجودی
جمهوری اسالمي ایران که مبتني بر مردمساالری دیني است ،مشروعيت رژیمهای پادشاهي
دولتهای خليجفارس را به چالش ميکشد ( .)Hassan, 2013: 20-22حمایت از گروههایي
مانند «داعش» و «النصره» از نمادهای مقابلۀ ژئوپليتيکي و ایدئولوژیک عربستان با ایران است؛
عالوه بر گروههای یاد شده ،طيف گستردهای از نيروهای تبليغي و تکفيری وجود دارند که
اقدامهای خود را در مقابله با ژئوپليتيک راهبردی ایران در غرب آسيا سازماندهي کردهاند؛
سازوکارهای مورد استفاده آنان را ميتوان در قالب نشانههایي از جدالگرایي راهبردی در
بحرین ،مقابله پرشدت با حکومت بشار اسد ،بيثباتسازی ساختار سياسي لبنان از طریق
ترور ،بمبگذاری و انجام اقدامات انتحاری دانست (.)Pollack, 2015: 5
ب) محور مقاومت در تقابل با محور سازش

عربستان سعودی ،حمایت ایران از گروههای مقاومت را بهعنوان مداخلۀ غير مشروع در
مسائل حوزۀ عربي عنوان ميکند و در تالش است تا از گسترش نفوذ و تأثيرگذاری جمهوری
اسالمي ایران در این حوزه بکاهد؛ در این راستا تضعيف و تعدیل قدرت و نقشآفریني
گروههایي مانند حماس و حزباهلل ،از اهداف عمدۀ سعودیها در فلسطين و لبنان بهشمار
ميرود (گودرزی 94 :4337 ،ـ  .)90هماکنون مقابلۀ ژئوپليتيک و ایدئولوژیک عربستان با ایران
را ميتوان در حمایت از گروههایي مانند داعش و النصره مشاهده کرد .سازوکارهای مورد
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استفاده عربستان را ميتوان در قالب نشانههایي از جدالگرایي راهبردی در بحرین ،مقابله
پرشدت با حکومت بشار اسد ،بيثباتسازی ساختار سياسي لبنان از طریق ترور و انجام
اقدامات انتحاری دانست (متقي 43 :4317 ،ـ  .)44محوریت جمهوری اسالمي ایران در محور
مقاومت به بازیگری مؤثر حزباهلل در راستای منافع ملتها و کشورهای اسالمي منطقه،
محدود نمودن حضور بازیگران فرامنطقهای بهویژه آمریکا و کاهش زمينههای دخالت و تحميل
غرب در ایجاد ترتيبات منطقهای ،انزوا و محدود نمودن فعاليت گروههای تروریستي همچون
داعش در منطقه منجر شده و اهدافي همچون نفي سلطه و سلطهستيزی ،آرمانگرایي
واقعگرایانه ،عزت طلبي و اقتدار و حمایت از عزت و کرامت ملتهای مسلمان را تا حد قابل
توجهي محقق نماید؛ طبيعتا این روند در راستای ایجاد یک نظم امنيت منطقهای با مشارکت
کشورهای منطقه و بدون حضور قدرتهای فرامنطقهای قابل تعریف است.
محور مقاومت امروزه دارای انسجام و سازگاری قابل توجه ،پيوستگي جغرافيایي مناسب،
سازماندهي منسجم و رهبری با ثبات و عناصر وفادار ،قدرت نظامي و اقتصادی است؛ اما در
مقابل محور سازش در درون خود با مشکالتي از جمله اختالفات متعدد اعضاء در خصوص
برخي مسائل منطقهای و نگراني کشورهای عربي از عادیسازی روابط کشورهای عربي این
محور با رژیم صهيونيستي روبهروست.
ج) تقابل در بحران سوریه

اندیشۀ تکفيری عربستان زیربنای مؤلفههای ایدئولوژیک و هویتي برای گسترش بحرانهای
امنيتي و رادیکاليزه شدن تحوالت سياسي در غرب آسيا است .هماکنون جدال در سوریه
توسط عربستان هدایت ميشود و شاید بتوان سوریه را خط مقدم منازعۀ ژئوپليتيکي و
ایدئولوژیک ایران و عربستان دانست .فعاليت القاعده در سوریه به تراژدی گستردۀ انساني
منجر شده و وجود گروههای سلفي در سوریه بحران و منازعه را تشدید کرده است
(مصلينژاد 4031 :4311 ،ـ .)4031
د) سیاست خارجی وابسته در مقابل سیاست عدم تعهد

حکام عربستان از طرفي بقای خود و حضور مقتدرانه در منطقه را در اتحاد قوی با آمریکا
ميدانند و از طرف دیگر خود را رهبر جهان اهل تسنن معرفي ميکنند که وظيفه دارند در
33

عربستان سعودی در سياست منطقهای خود ،تسلط سياسي و فرهنگي بر کشورهای عرب
منطقه را تعقيب ميکند و تالش کرده است تا با اندیشهها و اقدامات جریانهای دیگر از جمله
ناسيوناليسم عربي جمال عبدالناصر و جنبش بعثيها و انقالب اسالمي ایران در منطقه به مقابله
بپردازد (زراعتپيشه.)31 :4331 ،
از دیدگاه سعودیها توسل آنان به قدرت نظامي در سوریه و بهویژه در یمن ،بدین دليل
است که ایران سعي دارد با موقعيت جدیدی که در معادالت و تحوالت منطقه یافته است ،نفوذ
خود را پس از عراق و لبنان ،بهخصوص در نقاط استراتژیکي چون سوریه و یمن افزایش دهد؛
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مقابل ایران شيعي ،مقاومت و از نفوذ آن جلوگيری کنند (نياکویي و بهمنش.)443 :4310 ،

عربستان سعودی سعي دارد در رقابت با ایران در این نقاط با ایجاد و حمایت گروههای سلفي
ـ تکفيری در عراق و سوریه و حمله نظامي به یمن مانع نفوذ بيشتر ایران در این مناطق شود؛
چراکه آن را تهدیدی جدی برای امنيت داخلي و منافع ملي خویش ميداند و بهشدت نسبت
به هرگونه تهدید و تغييری در منطقه واکنش نشان ميدهد (درویشي و حاجي هاشمي:4311 ،
 90ـ .)11
تقابل نظم منطقهای اسالم سلفی با نظم امنیتی اسالم انقالبی

عربستان با اینکه در زمرۀ کشورهای هویتي محسوب ميشود ،الگوی کنش سنتي آن بر
اساس نشانههایي از موازنهگرایي قرار داشته است؛ تحقق این هدف منوط به ایجاد رابطه با
کشورهای عضو پيمان ناتو و کشورهایي است که اهداف مشترکي دارند .عربستان سعودی پس
از استقالل همواره یکي از کشورهای مورد حمایت بلوک غرب بوده و به همين سبب سياست
خارجي این کشور در بيشتر زمينهها در راستای سياستهای جهاني غرب در منطقه است
( .)Blaydes, 2011: 15مقامات سياسي عربستان از یک سو تالش دارند تا رهبری جهان اسالم
را عهدهدار باشند؛ از طرف دیگر چنين کارگزاراني تمایل چنداني برای مقابله با جهان غرب
نشان نميدهند و تالش ميکنند بهموازات رهبری جهان اسالم از الگوی ائتالف با جهان غرب
نيز بهره بگيرند؛ بنابراین عربستان سعودی در سياست خارجي تمامي روابط خود را با غرب
بهویژه کشورهای طرفدار آن قرار داده و همواره ميکوشد تا در مقابل سياستهای رادیکالي
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جهان عرب و منطقه ،نقش متعادلکنندهای ایفاء کند (راس .)77 :4331 ،عربستان سعودی در
تعامل با قدرتهای بزرگ ،رویکردی محافظهکارانه اما در عين حال مستقلتری در مقایسه با
سایر کشورهای عربي حوزۀ خليجفارس در عرصۀ سياست خارجي را دنبال ميکند

( Bahgat,

)2003: 23؛ رویکرد مذکور از ویژگيهای ژئوپليتيک و قدرت عربستان و همچنين حوادث
پس از یازدهم سپتامبر ناشي ميشود و این کشور سعي ميکند تا در سياست خارجي خود
ضمن ایجاد توازن بين قدرتهای بزرگ روابط منطقهای خود را نيز در این چارچوب برقرار
سازد

(2013: 45

 .)Lewis,رویکرد مقامات عربستان تابعي از تضادهای هویتي و تالش

ژئوپليتيکي برای بهينهسازی نقش عربستان در جهان اسالم است؛ بهرهگيری از چنين نگرشي
موقعيت عربستان را در ساختار منطقهای ارتقاء داده و زمينۀ رویارویي ایدئولوژیک و امنيتي با
ایران را از شمال آفریقا تا آسيای شرقي اجتنابناپذیر ساخته است.
ظهور داعش تابعي از سياستهای امنيتي عربستان و آمریکا در مقابله با راهبرد منطقهای
جمهوری اسالمي محسوب ميشود .موازنهگرایي ایران و عربستان ماهيت ژئوپليتيکي و
ایدئولوژیک خواهد داشت و در این فرایند نقشیابي کشورهایي همانند ترکيه و مصر از
اهميت مطلوبي برای تداوم موازنهگرایي برخوردار خواهد بود (مصلينژاد 4031 :4311 ،ـ
.)4031
عربستان تالش دارد تا نقش متعادلکننده و محافظهکارانه را ایفا کند تا از این طریق از
هرگونه آشوب و ناآرامي یا افکار انقالبي در منطقه و سرایت آن به داخل عربستان سعودی و
دیگر کشورهای محافظهکار منطقه جلوگيری کند (مصلينژاد)4071 :4311 ،؛ بنابراین نهتنها به
دنبال ایجاد نظمي دموکراسي محور در منطقه غرب آسيا نيست ،بلکه گسترش آن را عاملي
برای افزایش فشار بر حکومت و رژیم سعودی و گسترش اعتراضات مردمي در آن کشور
ميداند(ترابي)479 :4314 ،؛ به همين دليل پس از پيروزی انقالب اسالمي بهسرعت ایدئولوژی
سياسي و انقالبي شيعه در مقابل ایدئولوژی سلفي وهابي عربستان قرار گرفت .سعودیها مشي
انقالبي ایران را بهعنوان یک عامل اطمينان و برهم زنندۀ وضع موجود در منطقه و فراهمآورندۀ
زمينۀ حرکتي مشابه بر ضد خود تلقي کردند .تشکيل شورای همکاری خليجفارس در 4134م
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پيروزی انقالب اسالمي و فروریزی دکترین نيکسون به حساب ميآید (کرمي.)31 :4310 ،
تجزیه و تحلیل

حضور فعاالنه گروههای اسالمي در کنشهای سياسي ـ امنيتي ،فرهنگي ،ایدئولوژیک و
اقتصادی خاورميانه حاکي از ظرفيت و تمایل مردم این منطقه به اسالمخواهي بهعنوان راهحل
مشکالت کنوني در کنار بهرهگيری از تجربههای دموکراسي خواهي و آزادیخواهي است؛ این
امر بازیگران منطقه را با خوانشهای جدیدی از اسالم روبهرو کرده است و برخي با خوانش
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بهعنوان اتحاد پادشاهيهای سنتي منطقۀ خليجفارس از نخستين واکنشهای عملي عربستان به

روشنفکری به دنبال سکوالر شدن جوامع خاورميانه و شخصي کردن دین ميباشند و برخي
نيز اسالم را بهعنوان امری اجتماعي و سياسي تلقي ميکنند و خوانش اسالم سياسي را بهترین
راه برای حل مشکالت و بحرانهای خاورميانه تلقي ميکنند (ابوزید)733 :7043 ،؛ الغروی در
این زمينه معتقد است ،باید در نظر داشت که خوانش جدید اسالم در خاورميانه توانست
هویتي جدید در ساختار این منطق را نمایان کند؛ لذا با گسترش اسالمخواهي ،تفاوتهای
فرهنگي فرقههای شيعه و سني نمایانتر از هرزمان ميشود و رقابت برای دستيابي به منابع
قدرت ،حکومت و امثالهم تشدید ميگردد (.)Al-Qavawee, 2013: 4
نظم منطقهای در غرب آسيا طي یک دهۀ اخير شاهد تغييرات عمده و گذر از اتحاد دو
قطبي به اتحاد چند قطبي بوده است؛ برآیند این شرایط ،تشدید رقابت ،دخالت و افزایش
ناامني و بيثباتي در منطقه بوده که موجبات تشدید تنشها و افزایش بيثباتي در منطقه را به
همراه داشته است .نحوۀ تعامل با غرب و رژیم صهيونيستي را ميتوان اساس ائتالفها و
محوربندیها قرار داد( .نجات .)4319 ،ایران و عربستان بهعنوان ستونهای نظام امنيت
منطقهای بر اساس تعریفي که از اسالم سياسي دارند ،الگوهای متفاوتي را برای خود ترسيم
کردهاند که این الگوها گاهي با هم به مرحلۀ تضاد نيز ميرسند (یزدان فام.)94 :4314 ،
شکلگيری دو محور مقاومت و محور سازش و محوریت ایران و عربستان را در این دو محور
ميتوان به عنوان شاخص اصلي این تضاد برشمرد؛ در کنار این دو ائتالف ،ميتوان به بازیگران
مهمي از جمله ترکيه و قطر اشاره کرد که عنوان محور اعتدال ،عالوه بر داشتن روابط خود با
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محور سازش ،روابط خود با محور مقاومت را نيز حفظ و در مقاطعي با آنها به رقابت
پرداختهاند .پایههای اصلي محور سازش مقابله با نفوذ ایران و جریان اخوان المسلمين منطقه
شکل گرفته اما عليرغم اختالف محور سازش و محور ترکيه و قطر در خصوص اخوان
المسلمين ،این دو محور در مورد مقابله با نفوذ ایران در منطقه با یکدیگر اشتراک نظر دارند.
با توجه به رقابتهای هویت گفتمانهای گوناگون و ناهمساز یاد شده در منطقه برای
توازن قدرت و مهار رقبا ،زمينۀ افزایش دخالت و نفوذ بازیگران فرامنطقهای فراهم و
رقابتهای قومي ـ مذهبي و اختالفات هویتي و ایدئولوژیک و راهبردی تشدید شده است.
علل و عوامل این ناهمگوني در مفصلبندی گفتمانهای غرب آسيا نشان داده شده است:
هویت گفتمان اسالم سياسي انقالبي (ایران) :استقاللطلبي و عدم وابستگي ،بيگانهستيزی،
ارزش محوری و آرمانگرایي ،عدالت محوری ،نفي سلطه ،استکبارستيزی مردم پایه (با مدل
مردمساالری دیني) عدم تعهد ،نفي سلطۀ بيگانه ،حمایت از محور مقاومت ،ایدۀ تشکيل امت
واحدۀ اسالمي ،حمایت از مستضعفان و استقالل اسالم سياسي انقالبي ،تحولخواه و
تجدیدنظرطلب (هویت استقاللطلب) مدیریت دستهجمعي چندجانبه با مشارکت همه
کشورهای منطقه ،بدون حضور بيگانگان؛
اسالم سلفي (عربستان) :تکفير ،جهاد ،بازگشت به سلف صالح ،غربستيزی ،تقابل با
دموکراسي ،داراالسالم و دارالکفر ،فرقهگرایي ،تأکيد بر مبارزه با جامعه جاهلي فرد پایه (دولت
رانتير با مدل پادشاهي مطلقۀ دیني؛ اقتدارگرا بر پایۀ ایدئولوژی سلفيت) ادعای ام القرای جهان
اسالم ،ترویج وهابيت ،تشکيل امت عربي ،انکار گفتمان سکوالر غرب ،احياگری اصول و
هنجارهای امت اسالمي ،اسالم سياسي محافظهکار غير دموکراتيک ،اقتدارگرا (هویت برساخته
ایدئولوژیکي) تأکيد بر حفظ وضع موجود (رویارویي با ایدئولوژی رقيب خصوصا تشيع و
اخواني)؛
اسالم اخواني (ترکيه) :غربگرایي ،سکوالریسم ،محافظهکاری ،ناسيوناليسم ،نقش حداقلي
دین ،تساهل دیني و مذهبي (تطابق دین با نيازهای جدید با مدرنيته و الگوی ليبرال دموکراسي،
تلفيق اسالم و دموکراسي) مردم پایه (با مدل جمهوری دموکراتيک اسالمي) غربگرایي ،مهار
نفوذ اسالم شيعي ،مقابله با محور مقاومت ،غربگرایي (تأمين منافع غرب و مدیر یا منافع

33

اجتماعي ،مدني) ،کنسرت قدرتهای بزرگ و زمينهسازی حضور غرب در معادالت منطقه،
نظم با پویایي اجتماعي و ایجاد موازنه و افول اسالم سلفي و انقالبي و هژموني خود در نظم
منطقهای؛
شرایط یاد شده حاکي از وجود الگوهای هویتي متعارض و قدرتهای نوظهور در منطقۀ
غرب آسياست که عمال بينظمي امنيتي در منطقه را با مداخلۀ قدرتهای هژموني جهاني به
دنبال دارد و با کثرت الگوهای هویتي و آشوب منطقهای عمال منطقه نيازمند یک نظم جدید و
گذار از یک دوران رقابتي هویتي است .تأسيس سازمان و نهادهای منطقهای که بتواند نوعي
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غرب در جهان اسالم و بالعکس) ،اسالم سياسي معتدل و عملگرا؛ دموکراتيک اسالمي (هویت

همگرایي بين الگوهای متعدد و متکثر به وجود آورد یکي از راهکارهای اساسي در این زمينه
است .تالش برای تعریف یک هویت مشترک و یک هویت جمعي است تا شکلدهي هویت
منطقهای مشترک انجام شده و یک "منطقه بودگي" و تشکيل یک "مای" منطقهای شکل گيرد؛
در این شرایط منطقهگرایي گفتماني مهمترین راه برونرفت از این وضعيت است.
این اصل ،رویکرد بين گفتماني است که بر تکثرگرایي فرهنگي ـ تمدني استوار شده است.
بایستي یک کل بزرگ مشترک تعریف کرد که ميان الگوهای هویتي موجود در منطقه مشترک
باشد و آن چيزی نيست جز همان تمدن اسالمي یا به عبارت دیگر تمدن نوین اسالمي
(خرمشاد)11 :4314 ،؛ متناظر با این اصل ،منطقهگرایي گفتماني و تحقق نظم مطلوب منطقۀ
غرب آسيا بهعنوان مهد اسالمگرایي و اسالمخواهي را ميتوان با محوریت تمدن اسالمي و
تبدیل آن به دال مرکزی گفتمانهای هویتي در خاورميانه بازشناخت .تالش برای حاکم سازی
نگاه تمدني (اسالمي) در روابط منطقهای (جهان اسالم) به جای الگوهای هویتي خرد و
پراکنده موجود در این راستا قابل بررسي و ارزیابي است.
نتیجهگیری

متغير هویت به دليل تأثيرگذاری عمده بر منافع و کنش بازیگران عرصۀ سياست خارجي،
دارای یک نقش کليدی در تحقق اجتماع امنيتي منطقۀ غرب آسياست .عليرغم وجود
تشابهات هویتي و امکان نزدیکي و همگرایي کشورهای غرب آسيا ،جدال هویتي ميان
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هویتهای ناهمگون و متعارض این منطقه به دليل باورهای خاص و «دگرسازی» موجب شده
کنشهای متفاوتي در عرصۀ سياست خارجي بروز و همگرایي و ترتيبات امنيتي برگرفته از
ارادۀ جمعي و مشارکت همه کشورها با چالش روبهرو شود .شرایط فعلي منطقۀ غرب آسيا
حاصل تشدید رقابت گفتمان هویتهای نوین در جهان اسالم و این منطقۀ آسياست و ایجاد
یک نظم امنيتي منطقهای را با دشواری مواجه و ضرورت شکلگيری یک هویت گفتماني
منطقهای فراگير را اجتنابناپذیر کرده است .راهحل برونرفت از شرایط کنوني ترسيم هویت
گفتماني جدید در چهارچوب تمدن اسالمي و بازتعریف دالهای مرکزی و شناور در گفتمان
تمدن اسالمي از جمله اسالم و قرآن است.
ویژگيهای مشترک فرهنگي ـ تاریخي مانند زبان ،تجربۀ تاریخي ،دین ،آداب و رسوم
مشترک ،وحدت طبيعي و جغرافيایي یکپارچه و وابستگيهای تمدني مانند تمدن اسالمي
ميتواند به همگرایي و ترسيم یک نظم امنيت منطقهای کمک نماید .نظام سياسي ایران با توجه
به ظرفيت تأثيرگذاری بر محيط پيراموني خود یعني مناطق شيعهنشين و اسالمي ميتواند در
زمينۀ بازسازی تمدن اسالمي و ارتقای خودباوری فرهنگي به ملتهای مسلمان و احياء هویت
جهان اسالم با شاخصهایي همچون حمایت از مستضعفان ،نفي گرایشهای غرب و مبارزه با
صهيونيسم گام بردارد.
تمدن اسالمي مانند بسياری از تمدنهای دیگر ،در طول حيات خویش دورههای افت و
خيز را پشت سر گذاشته و در زمانها و مکانهای مختلف ،در مناطق مختلف جهان اسالم ،در
چرخش بوده است؛ این تمدن ،گاهي در اوج بوده و دورانهایي هم بر اثر عوامل مختلف
سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و حتي طبيعي با ضعف و رکود مواجه شده است؛ ولي
هرگز بهطور کامل از ميان نرفته است .بهطور کلي نميتوان برای تمدن اسالمي ،دورۀ سکون
مطلق و نابودی در نظر گرفت؛ زیرا با وجود سپری کردن دورههای ضعف و سستي ،همواره
در حرکت بوده است (زماني محجوب 470 :4310 ،ـ .)441
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شکل  .1مؤلفههای همافزایی هویتی در تمدن اسالمی

با توجه به مؤلفههای همافزای تمدن اسالمي ميتوان نسبت به باز تعریف هویت مشترک
منطقهای و الگوسازی نظم امنيت منطقهای گام برداشت.

نظم امنیتی منطقه
شکل  .2نقش تمدن اسالمی در ایجاد نظم امنیت منطقهای
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بر اساس نتایج تحقيق ،رقابت دائمي قدرتهای منطقهای به منظور کسب اقتدار و رهبری
منطقه ،ادراکات متفاوت دیني و روایتهای ایدئولوژیک رقيب در جهان اسالم در قالب شيعه
و سني ،موجب دگرسازی و تشدید رقابتهای هویتي شده و با گسترش نگاه قوم محورانه در
چارچوب ناسيوناليسم عربي و همچنين تشدید منازعات در قالب رادیکاليسم مذهبي ،نوعي
سوءظن و عدم اعتماد را در روابط این کشورهای غرب آسيا نهادینه ساخته است ،به دنبال
داشته است؛ در این روند ،کشورهای منطقه با «دگرسازی» ،سرنوشت خود را از دیگران متمایز
ساخته و معضل «اعتمادسازی» کشورهای منطقه در یک «تعارض بيپایان» قرارگرفته است؛ این
عدم هماهنگي ميان ایدهها و هنجارها ،دستيابي به نظم امنيتي منطقهای که در آن منافع هریک
از کشورها تأمين شود را دشوار مينماید .در واقع علت اصلي عدم دستيابي به یک همگرایي و
هویت جمعي مشترک و ترتيبات امنيت منطقهای و برساخته شدن نوعي آنارشي در غرب آسيا
را ميباید نه در سطح عوامل مادی بلکه در سطح عوامل غيرمادی و معناگرایانه همچون
تعارض در هنجارها ،ارزشها ،ایدئولوژی و تاریخ و اساسا تمایزات فرهنگي و رقابت
هویتهای رقيب جستجو نمود .این تحقيق ،تمدن اسالمي را به دليل داشتن ظرفيت همگرایي
فرهنگي و هویتي مشترک در باورها ،هنجارها و انگارهها ،بهعنوان یک الگوی گفتماني فراگير
هویتي با هدف ایجاد "مای منطقهای هویتي" معرفي نموده است .هویت مشترک که به دنبال
سعادت و تعالي ،استقرار حکومتهای مردمي عدالت محور و قوانين برگرفته از تعاليم و
مفاهيم قرآن ،پاسخگویي به نيازهای متنوع بشری ،دوری از تحجر و ارتجاع و نيز بدعتها و
التقاط است ،ميتواند زمينۀ همکاری ،گفتگو و تعامل مثبت و نزدیکي و پذیرش روایتهای
خاص هویتي در منطقۀ غرب آسيا را فراهم و با تقویت هنجارها و ارزشهای مشترک بستر را
برای همگرایي منطقهای به جای منافع ملي فراهم سازد؛ این روند رقابت هویت گفتماني را
محدود و ضمن انسجامبخشي به منافع ملي کشورهای منطقه ،شرایط صلح ،همگرایي و
وحدت امت اسالمي را فراهم ميکند و زمينهساز ایجاد نظم جدید منطقهای در بستر یک
گفتمان فراگير اسالمي که مورد قبول کشورهای منطقه است ،خواهد شد.
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