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چکیده
گسترش هنجار حاکمیت ملی از اروپای غربی و پیامدههای ن بدش لد

گیری دولتهدای ملدی

مهر و پیهایش سیستم منطقشای در نسیای جنوب غربی منجر لهه است .ل

گیری و ت دوی

هنجار حاکمیت ملی در اروپای غربی از نیروهایی بوده است کش در ت وی دولتهای ملی مهر
بش عنوا نوعی از سازما یافتگی حیات سیاسی بشر ایفای نقش کرده است .بش ل لی کش تابعی
حاکمیتهای مختلف ملی بش عنوا لهرونها و خارج از ن بش عنوا بیگانگا تعریف لهنه و
مسئولیت حاکمیتهای جهاگانش ملی بش تابعی محهود له .گسدترش هنجدار حاکمیدت ملدی در
مقیاس جهانی سبب بازتعریف سازما های سیاسی پیشامهر در ل

دولتهای ملدی لدهب بدر

ای اساس خالفت عثمانی بش عنوا فرماسیونی پیشامهر از ساما یافتگی بش دولتهدای مدهر
ملی تجزیش له کش در نتیجش ن سیستم بی المللی منطقشای در جنوب غربی نسیا ت ام یافت کش
در ن الگوی رفتار بر خودیاری دولتهای مستق حاکم مبتنی استب از طرفی ارزشهدای دید
اسالم بش عنوا منشا هنجارهای وحهت بخش مشروعیت دولتهای متفرق ملی را در ای منطقش
بش چالش کشیهه است و بش پهیدهار لده کشم شدی بدی اعتبدار مرزهدای ملدی وسدتفالیایی و
هنجارهای فراملی مشروعیت یافتش از دی اسالم منجر لهه است.
واژگان کلیدی :دی ب هنجار حاکمیت ملیب دولت مهر ب نظام بی المللیب ت وی گرایی
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مقدمه
حاکمیت ملی در تطور تحوالت سیاسی اجتماعی ابتها در اروپای غربدی پهیدهار لدهه و
گسترش یافتش استب ناسیونالیسدمب حقدوق بدی الملد ب ادتسداد سدرمایش داری بدش مثابدش
نهادهایی در جامعش بی المللی در تعام با هنجار حاکمیت ملی مهر ددرار گرفتدش و بدر
ت وی و تطور ن تاثیر گذالتش استب هم ای طور ارزش ها و ایدهه هدای جریدا سداز
لیبرالیسم و سوسیالیسم حاکمیت ملی مهر را بش چالش گرفتش و بازتعریف ساما دهدی
فرماسیو حیات بشر را جستجو کرده است .در نسیای جندوب غربدی گسدترش هنجدار
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حاکمیت ملی مهر متعادب فروپالی خالفت عثمانی رخ داد و بدش بداز تعریدف سداما
دهی سیاسی در ای گستره پرداخت کش در ای فراینهب میراث خالفت عثمانی بدش دولدت
های ملی مهر تجزیش لهب دولت هایی کش سیستم منطقش ای مهر را در نسیای جندوب
غربی ل

داده انهب سیستمی ننارلیک و خودیار و ردابتی کش در ن مسائ ملی از دبی

امنیت ملی ذی هنجار مشروعیت بخش حاکمیت های ملی جهاگانش مدی بایسدت دنبدا
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لود .از نغاز گسترش سیستم بی المللی مهر بش ای منطقشب ایهئولوژی هدای معدار
حاکمیت ملی دولت هدا لدام سوسیالیسدمب ایدهئولوژی وحدهت بخدش پدا عربیسدم
حاکمیت ملی مهر را بش چالش گرفتنهب اما بیش از ای دو ایهئولوژیب اسالم سیاسی بدش
مثابش منبعی از ایهه ها و ارزش های هنجار ساز بش چالشی پایهارتر بدرای حاکمیدت ملدی
مهر در نسیای جنوب غربی تبهی لهه استب چالشی کش پیامده تعدار

ارزش هدای

هنجار ساز اسالم سیاسی و هنجار حاکمیت ملی مهر استب کش تاحدهودی مشدروعیت
بخش رفتارها و کردارهای فراملی بازیگرا منطقش ای لام دولت ها و گروههای اسدالم
گرا است کش در تعار

با حاکمیت ملی گسترش یافتش بش ای منطقش اسدتب در ادامدش بدا

طرح چارچوب نظری بش بررسی چالش هایی پرداختش می لود کدش ارزش هدای هنجدار
ساز اسالم سیاسی برای ت وی نظام وستفالیایی مهر در منطقدش نسدیای جندوب غربدی
ایجاد کرده است.
چارچوب نظری
در نظریش سازه انگاری بیش از سایر نظریات روابط بی المل بر معانی و ابعاد غیر مدادی
سازنهه بازیگرا تمرکدز میلدود .سدازهانگارا در روابدط بی الملد کدانو خدود را از

معرفتلناسی بش هستیلناسی منتق کردهانهب توجش سازهانگارا از ی سو بش انگارههای
معناییب دواعه و هنجارها و رویشها و از سوی دیگر تاکیه ننها بر نقش ت وینی و عوامد
ف ری است .والتز در «نظریش سیاست بی المل » بر ای است کش اید سداختار ننارلدیک
سیستم بی المللی است کش رفتار واحهها را تعی میکنه و فشار ساختار ننارلیک سیستم
بی المللی موجب میلود کش دولت ها فارغ از ویژگیهای درونی و یا هویتشدا همگدی
رفتاری مشابش در سیاست بی المل دالتش بالنه( .)Waltz,1979بر ای اسداس در وادد
الزامات ساختاری و یا بش عبارتی انگیزش بقدا در ننارلدی دولتهدا را نداگزیر از تقدالی
دهرت بش مثابش رفتاری ی سا مینمایه (برچی و دیگرا ب.)290:1391
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ونت با نقه نظریش رئالیسم ساختاری والتز ای دیهگاه را ارایش کرده است کش سیاسدت
بی المل وادعیتی است کش بش ل

اجتماعی سداختش و پرداختدش لدهه اسدت وندت بدی

نیروهای مادی و نیروهای معنایی در حیات بی المللی تمایز دای میلود و بر اید بداور
است کش هنگامی کش بی نیروهای مادی و نیروهای معنایی تمیدز داید لدویم میتدوانیم

ارزشهططططططططای

تبیی حیات اجتماعی را نغاز نماییمب ونت بر ای است کش جها اجتماعی یدک وادعیدت

هنمارسططاز اسطط

است اما ای وادعیت وادعیتی غیرمادی است و داب لناخت است(ونتب .)221 :13۸۴

س اسططی و لططالش

بر ای اساس ساختار ننارلیک سیستم بی المللی یک وادعیت مادی و الیتغیر نیسدت
بل ش یک وادعیت معنایی است یا یک فرهنگ است کدش بدش مثابدش ی دی از سدش فرهندگ
هابزیب الکی و یا کانتی ت وی مییابده و هدر کدهام از فرهنگهدای سدش گاندش ننارلدی
پیامههایی متفاوت برای دولتها در پدی خواهده دالدت(برچی و دیگدرا ب.)293:1391
بنابرای ساختار ننارلی بیش از نن ش مادی باله پهیههای فرهنگدی و معندایی اسدت کدش
بستش بش غلبش هر کهام از فرهنگهای سش گانشب منطقهایی متمایز خواهه دالت(مشیرزادهب
.)351:13۸۴
در فرهنگ هدابزی دولتهدا دلدمنا ی دهیگر تسدور میلدونهب در فرهندگ الکدی
دولتها برای ی هیگر بش مثابش ردیدب هسدتنه و در فرهندگ کدانتی نیدز دولتهدا بدرای
ی هیگر بش مثابش دوست هستنه .با توجش بش سش فرهندگ متفداوت از ننارلدی سدش منطدق
متفاوت از ننارلی نیز وجود دارد .ونت از سویی نیز بر ای است کش دولتهدا بدش مثابدش
مهمتری بازیگرا در سیاسدت بی الملد کنشدگرانی عمیقدا اجتمداعی هسدتنه و منداف

تکططوی هنمططاری
نظا وستفال ایی در
آس ای جنوب غربی

دولتها نیز درو زاد است بش ای معنا کش مناف دولتهدا چیدزی مسدلم و از پدیش داده
لهه نیست بل ش برنمهه از معانی بی االذهانی است و همانگونش کش معانی بدی االذهدانی
تغییدددر مینمایندددهب ارجحیتهدددا و منددداف دولدددت نیدددز تغیدددر میکننددده(برچی و
دیگرا ب.)296:1391
ونت سعی در تبیی سیاست بی المل دارد و ننگونش کش اذعا مینمایده اید نظریدش
اجتماعی سیاست بی المل ب تبیینی ت وی گرایاندش از سیاسدت بی المللدی اسدت و بدرای
درک سیاست خارجی دولتها ارایش نشهه است .اما پژوهشگرا بدرای بررسدی سیاسدت
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خارجی دولتهاب ت وی گرایی ونت را بش کار بستشانه .بر اید اسداس هویدت دولتهدا
چیزی است کش در بستر تاریخی ت وی مییابه .هویت مهمتری مولفش در تعیی سیاست
خارجی دولت هاسدت .از دیدهگاه ویب هویدت خسو دیت و یدا ویژگدیای اسدت کدش
دولتها بش عنوا کنشگرا نیت منه دارنه و موجه تمایالت انگیزلی و رفتاری میلود.
بش عبارتی هیوت یک ویژگی ذهنی در سطح واحه است کش ریشدش در فهدم کنشدگرا از
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خود دارد و در چهارچوب جهانی خاص کش بش طور اجتماعی ساختش لدهه اسدتب معندا
پیها میکنه هویت کیستی دولتها را تعریف مینمایه و ارجحیتها و مناف دولتهدا را
ل

میدههب هویت دولتها دستخوش تحو میلدود و در پدی ن رفتدار بیروندی یدا

سیاست خارجی دولتها نیز تغیر مینمایده (وندتب  .)326 :13۸۴از دیدهگاه وندتب هدر
کهام از دولتها در نظام بی المل ب نوعی هویت دارنه کش بش رفتار ننها در نظام بی المللی
ل

میدهه و پیش بینی رفتار ننها را ام انپذیر میکنه .ای هویت کش در طو تاریخ و

در تعام با دیگر هویتهدا لد

گرفتدشب عداملی مدوثر در تسدمیمگیریهای سیاسدت

خارجی است(ونتب .)326 :13۸۴
در مباحث سازهانگارانش میتوا از دی بش عنوا بخشی از هویت و منبد هویدت در
دنیای معا ر یاد کرد .یعنی گسترش اسالم سیاسی بش عندوا منبد هویدت بدرای برخدی
کشورها یا حتی گروهها گردیهه است .از نظر سازه انگارا ب هویتهدا و منداف بدش طدور
بی االذهانی ساختش و از راه رویشها و کنشها انجام میلود .در واد از نظر ننها هویتها
بش ای تعریف کمک میکننه کش ما چش کسی هستیم و در مقاب چش کسانی بایه محافظت
لویم.

از نظر سازه نگاری دی بر سش ا

مبتنی است.

 -1سامانشای از دواعه و بش طور عمهه دواعهی کش راهنمای رفتار بازیگرا هستنه.
 -2توضیح معنای هستی و هستی مدادی در بدر گیرندهه هویدتب ایدههها و مودعیدت
الخاص در جها است.
 -3نقش تاسیسی دی در ت وی هویت بازیگرا .
از منظر سازه انگاری اوندفب دید سدامانشای از دواعده تو دیشای و افعدا مربوطدش
میباله کش کنشهای گفتاری دطعی و دواعه تو دیشای را در بدر دارد .همنندا کدش در
م تب انگلیسی نیز دی جای خاص خود را دارد و ههلی بدا در مدوج سدوم لدورشب
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کشم شها را نالی از کشم ش برای نزادی فرهنگی میدانه کش بدا تاکیده بدر سدنت و
فرهنگهای متفاوت در جها تفسیر میلود .سازه انگدارا نیدز معتقهنده کدش منازعدات
اجتماعی بش ساختارهای لناختی ماننه ایهئولوژیب ناسیونالیسدمب دومیدت و دید وابسدتش
است و در ای میا دی بیشدتری تداثیر را بدش عندوا یدک امدر معندایی و غیرمدادی در
کنشهای منازعشنمیز و البتش هم اری جویانش دارد(.)Anderson 2008:208

ارزشهططططططططای
هنمارسططاز اسطط
س اسططی و لططالش

از طرف دیگراونفب ادیا را بش مثابش ال الی از هژمونی تو یف میکنه .هژمدو در

تکططوی هنمططاری

ای معناب ح ومت ارزشها است تا ح ومت کارگزارا  .هژمونی بش تدروی و دسدت اری

نظا وستفال ایی در

ا و و ارزشهایی برمیگردد کش در ن بازیگرا مسدلط معندا را بدش انحسدار خدود در
مینورنه تا ترتیب الیتغیری از ح ومت بسازنه .از ننجایی کدش ایمدا و باورهدای دیندی
عام بسیار مهمی در ل

گیری منازعات در منطقش غرب نسدیا و از جملدش در عدراق و

سوریش استب نننش کش افزایش منازعات را تقویت میکنهب هژمونی تفسدیری رادی دا از
لریعت اسالمی بر گروههای مذهبی است کش بطور فزاینههای در پیونه با تحو در فضدا
و م ا ب دادرنه کش فارغ از تعلقات سرزمینی ک بگیرنه .البتش برخی بازیگرا دولتدی نیدز
مم

است بش ای گروههای افراطی بش مثابش سرمایشهایی سیاسی و یا ابزارهایی در بازی

سیاست دهرت بنگرنهب مثال در تحوالت جاری سدوریش و عدراقب عربسدتا سدعودی بدش
عنوا بازیگری دولتی در تقویت گروههای رادی ا مذهبی در ل

جبهش القاعهه عراق

و القاعهه در سوریش نقش داب مالحظشای دارد اما نننش نقدش تاسیسدی اید گروههدای
رادی ا مذهبی را ل

میدهه معانی و ارزشهای موسس و نیز ت دوی کنندهه دواعده

آس ای جنوب غربی

رفتددداری اسدددت کدددش ریشدددش در بددداوری افراطدددی از اسدددالم دارد( Fox, and

.)Sandler,2004:123
جک جورج در ای باره ارتباط تنگاتنگ گفتا دینی را با کنش تروریستی تبار لناسدی
میکنهب او معتقه است کش بخشی از مسیحیا با درائتی دینی در جریا رخهاد هولوکاسدتب
یهودیا را کشتنه .مسیحیا نیز طی جنگهای لیبی نوعی تروریسم دینی را با نام خها بش
راه انهاختنه و کاتولیکها و پروتستا ها با انگیزههای مذهبی و دینی بش جا هم میافتادنده.
در واد هیچ عم تروریستی تنها برای خها نیستب دعوا بر سر وض سیاسدی و اجتمداعی
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موجود است هر چنه ننها در توجیش اعمالشا میگوینه برای خشنودی خهاونه ای کدار را
میکننه .او میافزایه کش افراد متعسب اغلب با تفسیر کتاب مقهس از تدورات تدا انجید و
درا بش نام خها میکشنه و عمد میکننده .وی یدادنور میلدود کدش چگوندش فرددشهایی از
سنّیها لیعیا را مرته مینامنه و ریخت خو ننها را مباح میلمارد.
سازه انگارا معتقهنه کش بازیگرا برحسدب معدانی ذهنیبزبدا و باورهدای خدود کدش

فصلنامه

برنمهه از تلقیهای هویتی ن هاست دست بش کنش متقابد میزننده و طبدق ن وادعیدت را

پژوهشهای

میسازنه و خود نیز ساختش میلونه .نتیجش طبیعی اید مسدالش در بررسدی رفتدار سیاسدت
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خارجی یک کشور ای است کش یک دولت بر اساس نوع تعریدف از هویدت خدود جهدا
اطراف خود را تعریف میکنه و بر اساس ن دست بش کنش میزنه و در ای کنش وادعیت
نظام بی المل را میسازد و خود نیز ساختش میلود .تحلید سدازه انگاراندش متوجدش نقدش
تاریخ در ل

داد بش سیاست خارجی نیز هست در ای راستا سازه انگاری معتقده اسدت

کش هویت یک دولت با ارجاعاتی ارزلی بش گذلتش و نینهه کشور ل

میگیدرد .دولتهدا

و دولتمردا با روایت تاریخ بش لیوهای خاص و ویژه ن را پشتوانشی عمل رد امروز خدود
درار میدهنه (امیهی و رضائیب .)236-235 :1390بش نظر سازه انگدارا معندای بسدیاری از
کنشها را نمیتوا با پرداخت بش ننها بش عنوا متغیرهای سنجش پذیر کمی کش علت رفتدار
هستنه فهمیه بل ش بایستی با مطالعشی انگارههاب هنجارها و سایر معانی ت وی دهنهه بدش ن
رفتارب کش خود مستلزم روشلناسی تفسیری است معندای کنشهدا را درک کدرد (رسدولی
ثانی نبادیب  .)231 :1392بنابرای در فهم تحوالت در غرب نسیا مهر بایه بش نقش اسدالم
و نموزههای دینی بش عندوا منبعدی بدرای هنجارهدا و دواعده رفتداری در ت دوی هویدت
بازیگرا توجش کرد .همی هویت بخشدی دید اسدالم باعدث تعریدف دیگدری بدش عندوا

دوستب دلم و یا ردیب میلود .ای هویت کدش سدازه انگدارا ن را بدش عندوا فهدم و
انتظارات خاص از خود معنا میکننه بش عنوا یک متغیر میدانجی میدا هنجارهدا و دواعده
(ساختارهای معانی بی االذهانی چش در سطح داخلی و چش در سطح بی المللی) از یک سدو
و مناف کنشگرا از سوی دیگر عم میکننه.
هنجار حاکمیت و تکوین دولت ملی در غرب اروپا
از میانش سهه هفههم برای نخستی بار در تاریخب در اروپای غربدی دولتهدای ملدی مدهر
بشعنوا ساما یافتگی بهی و نو از حیات سیاسی بشر پهیهار لهنه .دگرگونیهای سیاسی
و اجتماعی کش از چنهی در پیشدتر نغداز لدهه بدود و مبدارزه لداهزادهگدا بدش پیدهایش
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دولتهای ملی مهر در غرب اروپا انجامیهه بود .در سهه هفههم هرکهام از اید دولتهدا
دلمروهای جهاگانشای محسوب میلهنه کش یک پادلاهی مسدتق انحسدار سدازما یافتدش
خشونت مشروع را در ن بش خود اختسداص داده بدود .نشسدت وسدتفالی در سدا 16۴۸
نخستی میعادگاه بزرگ اولی دولتهای ملی مهر محسوب میلود .در ن نشست توافق
لدده کددش دولتهددا بددش حددق حاکمیددت ی ددهیگر احتددرام بگذارندده و ی ددهیگر را بعنددوا

ارزشهططططططططای
هنمارسططاز اسطط

موجودیتهایی مستق لناسایی کننه .لناسایی حاکمیت دولتها تحدولی مهدم محسدوب

س اسططی و لططالش

میله کش بر اسداس ن هدر دولتدی دربداره امدورات دروندی دلمدروش عدالیتری مرجد

تکططوی هنمططاری
نظا وستفال ایی در

تسمیمگیری بود و در عر ش روابط خارجی نیز هدر دولتدی خدود تسدمیم میگرفدت کدش

آس ای جنوب غربی

چگونش روابط خارجیاش را تنظیم کنه(.)Moaddel, 2014:61
حاکمیت بعنوا یک هنجار در تاسیس دولت مهر و ل

گیری سیسدتم بدی دولتدی

وستفالیایی نقش برجستشای ایفا کرده است و بعنوا یک مفهدوم نیدز در نظریدشهای روابدط
بی المل برای درک و تبیی سیاست بی المللی ب ار گرفتدش لدهه اسدت .نظریدشهای راید
دولت محور در مطالعش روابط بی المل حاکمیت دولتهدا را بدش عندوا مفهدومی مهدم در
تجزیش و تحلی رفتار بیرونی دولتهدا ب دار گرفتشانده(.)Waltz, 1979. Keohan ,1984
حاکمیت بعندوا ادتدهار مطلدق یدک دولدت بدر دلمدروب مدردم و همنندی تنظدیم روابدط
خارجیاش تعریف میلدود .در دیسدیپلی روابدط بی الملد نووادد گرایدی تمرکدزی بدر
چگونگی ل

گیری و دگرگونی حاکمیت ملی دولتها ندهارد .نظریدش سیاسدت بی الملد

والتز در ای باره نظریش در مورد دولت نیست بل ش نظریش سیاست بی المل است .لیبرا هدا
در حوزه روابط بی المل بش تحو در حاکمیت ملی دولتها توجدش دارنده .سدازهانگاری و

م تب انگلیسی نیز بر جنبشهای هنجاری نظام بی المللی تمرکز نمودهانه .حاکمیدت بعندوا
یک هنجار نقش تعیی کننهه در ل

گیری نظام بی دولتی وستفالیایی در اروپای غربدی و

سپس گسترش جهانی ن دالتش است .نووادد گرایی بدش پیامدههای حاکمیدت دولتهدا در
عر ش بی المللی میپردازد .اما سازه انگاری حاکمیت دولتها را وضعیتی اجتماعی تسدور
میکنه کش بایه تحو و دگرگونی ن نیز مورد توجش درار گیرد .از چشدمانهاز سدازهانگاری
حاکمیت عبارت است از لناسایی متقاب حق ب ارگیری ادتدهار نهدایی بدر امدور داخلدی و
خارجی یک جامعش سیاسی .حاکمیت یک امر پیشینی نیست بل ش بل ش هنجاری اسدت کدش
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در بستر رویشهای اجتماعی ل

گرفتش و تحو یافتش است .جا راگدی جنبدش اجتمداعی و

غیر مادی حاکمیت را برجستش کرده است .راگی حاکمیت را نهادینش له ادتهار عمومی در
درو دلمروهای انحساری دضایی تعریف میکنه(.)Ruggie,1986:13
از منظر سازه انگاری حاکمیت وضعیت لناسایی لههای تاریخی و اجتمداعی اسدت و
یک امر پیشینی تلقی نمیلود .حاکمیت یک مفهوم ذاتاً اجتمداعی اسدت ادعدای دولتهدا
برای حاکمیت محیطی اجتماعی ساختش است کش ننهدا میتواننده در ن بدش کدنش مبدادرت
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کننه .دولت و حاکمیت رابطدشای متقابد و ددوام بخدش دارنده .دولتهدا حاکمیدت را در
رویشهایش بعنوا یک نهاد ایجاد میکننه و نهاد حاکمیت نیدز پایدهاری و دوام دولتهدا را

پ اپی سی و پنم

تدهاوم میبخشدده .لناسددایی متقابد در میددا دولتهددا جامعددشهایی سیاسددی برخددوردار از

ویژهنامه تحوالت

حاکمیت بر میسازد و یک نظام بی المللی کش دیگر جوام سیاسی یا بازیگرا را در تحقدق

منطقهای و

حاکمیت ملیلا یاری میرسانه .جها تا پیش از پیهایش دولتهای ملی مهر ب فاده یک

زمستان 1398

ب
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چارچوب مشترک لناسایی لهه برای ادتهار سیاسی بود .حاکمیدت در اروپدا بسدط یافدت
بعنوام ابزاری برای ادتهار پادلاها بر فئودا ها و در مخالفت با ادتهار نهادهای مدذهبی بدر
دلمروهای سرزمینی کش پادلداها در تقدالی پادلداهی مطلقدش و بدی چدو و چدرا در ن
بودنه(.)Giddens,1987
گسترش هنجار حاکمیت و دولت ملی در مقیاس جهانی
پس از لح وستفالیاب سیستم دولتهای حاکم بش عنوا چارچوبی نیرومنه کش حدق ادتدهار
را در جوام و دلمروهای جهاگانش سیاسی پادلداها لناسدایی میکدرد در حدوزه اروپدای
غربی تجلی یافت .سپس سیستم بی دولتی وستفالیایی بش سراسر داره اروپا و سراسر جهدا

گسترش یافت و دولت بعنوا تنها ل

مشروع ساما سیاسی بشر بدا انحسدار خشدونت

مشروع لناسایی له و دیگر الد ا ددهیمی حیدات سیاسدی بشدر یعندی امپراطوریهدای
کهنسددا ب لددهرهای نزاد و فئددودا نشددی ها رو بددش زوا گذالددتنه .در نظددام بی المللددی
وستفالیایی تنها ادتهار لناختش لهه مشروع سیاسی ادتهار دولت ملی مهر بدود .دولتدی کدش
در نغاز با سلطش بیچو و چرای پادلاهی مقتهر بر دلمروی معی تعریف میلده و دیگدر
ال ا حیات سیاسی یعنی فئودا هاب کلیسداب خالفدت یدا امپراطوریهدا یدا میبایسدت در
ساما سیاسی یک دولت ملی مهر متحقق لونه و یا این دش مخداطره ندابودی را بپذیرنده.
نظام بی المللی وست فالیایی کش از غرب اروپا رو بش گسترش گذالدت همدزاد بدا نیرومنده
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تری رونه زمانش یعنی مهرنیتش فرماسیو های ددهیمی حیدات سیاسدی بشدر را بدش چدالش
گرفت .سیستم بی دولتی از اروپای غربی رو بش گسترش گذالت و دولت دارای حاکمیدت
بعنوا تنها ل

استانهارد فرماسدیو سیاسدی بشدر لناسدایی لده و سراسدر دداره اروپداب

دارههای نفریفاب نمری اب نسیا و ادیانوسیش درگیر گسترش بطئی نظام وستفالیایی ل

یافتدش

بر پایش دولت مهر دارای حاکمیت لهنه .در جنوب غرب نسیاب امپراطوری عثمانی بعنوا
ل لی که از سازما یافتگی سیاسی همنو دیگر امپراطوریهای که لردی بدش چدالش
کشیهه له .پیشینش گسترش هنجدار حاکمیدت بدش جندوب غربدی نسدیا بدش سدهه ندوزدهم
برمیگردد(.)Ruggie,1993: 140

هنمارسططاز اسطط
س اسططی و لططالش
تکططوی هنمططاری
نظا وستفال ایی در
آس ای جنوب غربی

هنجار حاکمیت در حا گسترش در جنوب غرب نسیا بود اما بطدور تعدار

نمیدزی

گسترش ن توام با چالش بود .در اید بداره چدالش بدزرگ هنجدار حاکمیدت ملدی بدرای
امپراطوری عثمانی عهم لناسایی ای امپراطوری بعنوا لری ی برابر از جاندب دولتهدای
اروپایی بود .کنسرت ددهرتهای اروپدایی کدش متشد

ارزشهططططططططای

از نیرومندهتری دولتهدای دارای

حاکمیت در در نوزدهم بدود از لناسدایی امپراطدوری عثمدانی بعندوا عضدوی برابدر در
گردهماییهای دولتها اجتناب میکرد گویی حق انحساری حاکمیت ملی تنها منحسر بدش
دولتهای ملی بود کش بر اساس استانهاردهای اروپایی تنها ل

متمه و متردی فرماسیو

سیاسی لناختش میلهنه .دولتهای اروپایی امپراطوری عثمدانی را لد لی عقدب ماندهه و
غیرمتمه میلناختنه کش نهادهای درونی و رویشهای خارجیاش منطبدق بدا اسدتانهاردهای
اروپایی دربداره دولدت بدودگی1نیسدت .نتیجدش اید دگرگدونی هنجداری در اروپدا بدرای
Statehood

1.

امپراطوری عثمانی ای بود کش بش رغم لناسایی رسمی استقال امپراطوری عثمانی بر طبدق
معاهدهه پداریس در 1۸56ب اسددتانهاردهای عدهم مهاخلددش و احتدرام بددش حاکمیدت مطلددق و
انحساری در مورد ای امپراطوری ب ار گرفتش نشه( .)Osiander, 2001: 251ددهرتهای
بزرگ اروپایی از مهاخلش در امور داخلی عثمانی اجتناب نمیکردنه .لناسایی اسدتقال اید
امپراطوری در  1۸56نیز حربشای سیاسی برای مقابلش با جهدا گشداییهای ارضدی روسدیش
تزاری در مرزهای عثمانی از طرف دیگر دولتهدای اروپدایی بدود .امپراطدوری عثمدانی از
سهه نوزدهم همنو دیگر امپراطوریهای لردی بش عر شای برای نفوذ دولتهدای غربدی
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تبهی له .معاههات تحمیلی و حقوق کاپیتوالسیو مواردی از چالشی مشترک برای ادتهار
بود کش لناسایی دولت بعنوا تنها ساما یدافتگی مشدروع سیاسدی عدالوه بدر امپراطدوری
عثمانی برای دیگر امپراطوریهای که نیز ایجاد کرده بود .اگرچدش امپراطدوری عثمدانی بدا
درجاتی از استقال تا جنگ جهانی او حیدات یافدتب روابطدش بدا دولتهدای اروپدایی
خارج از ساختار لناسایی متقاب درار دالت .برای دولتهای اروپایی ندش تنهدا مهاخلدش در
امور داخلی عثمانی مشروع تلقی میله بل ش ای ادهامات هنجارهای اروپدایی حاکمیدت و
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عهم مهاخلش را نقض نمیکرد .ان ار فعاالنش حاکمیت امپراطوری عثمدانی و نهادمنده لده
ادتهار فراسرزمینی دولتهای اروپایی در در نوزدهم در منطقش یک دگرگونی بزرگ را در

پ اپی سی و پنم

دلمرو امپراطوری عثمانی ردم زد کش بر اساس ن ساختاری اجتماعی مبتنی بدر هنجارهدا و

ویژهنامه تحوالت

دواعهی کش در اروپای غربی رله کرده بودب فرماسیو حیات سیاسدی یدا سدازما یدافتگی

منطقهای و

سیاسیاش را باز سازما دهی میکرد( .)Ruggie, 1993: 139گسترش رونهی کدش در هدا
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پیش در اروپا رله کرده بود و بش پیهایش دولتهای مهر اروپایی انجامیهه بدود تدا پایدا
جنگ جهانی او امپراطوری عثمانی را بش زوا کشانیه و تحقق یدک سیسدتم بدی دولتدی
مهر را در دلمرو پیشی ای امپراطوری ردم زد کش بعهها غرب نسیا نامیدهه لده .در اید
پژوهش تمرکز ما بر غرب نسیا عربی اسدت کدش بخدش وسدیعی از تدا اواید ددر بیسدتم
همننا دلمرو امپراطوری اسالمی عثمانی محسوب میله .موضوع حاکمیت یعنی دولدت
مهر کش میتوانست بر دلمرو داخلیاش سلطشای بیچو و چرا دالدتش بالده و مسدتقالنش
امور خارجیاش را سروساما دهه پس از گذلدت بدیش دو ددر و ندیم از تداریخ دلح
وستفالیا در غرب نسیا متجلی له.

اما هنجار حاکمیت ملی در طو سهه گذلتش در غدرب نسدیا بدا چالشهدایی نیرومنده
مواجش بوده اسدت .از همدا هنگدامی کدش مجمد دولتهدای اروپدایی از لناسدایی برابدر
امپراطوری عثمانی اجتناب میکرد در درو امپراطوری عثمانی نیز نیروهایی وجدود دالدت
کش مشروعیت هنجارهای اروپایی از دولت بودگی را بش پرسش میگرفتنه .نخبگا عثمدانی
در برابر مهاخلش دهرت های اروپایی مقاومت میکردنه و هنجارهای اروپایی را بدش چدالش
میکشیهنه .در ای بستر بود کش سلطا عبهالحمیهب امپراطور عثمانی دگرباره عنسدر اسدالم
در روابط خارجی عثمانی را برجستش کرد و با تمرکز بر لعار اتحاد اسالمی و یک سیاسدت
بیرونی پا اسالمی هنجار حاکمیت دولت ملی سرزمینی مهر را بدش پرسدش گرفدت .اید
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اولی دوره از بروز و تجلی تعارضات هنجداری نظدام رو بدش گسدترش وسدت فالیدایی در
جنوب غربی نسیا بود .امدا سدلطا عبهالحمیده نتوانسدت از رسدوخ هنجارهدای غربدی در
خالفت اسالمی ممانعت کنه .تطور تحوالت تاریخی اروپای غربی عمیق تر از ن بدود کدش
دستور کارهای خالفت عثمانی مان از گسترش ن در جنوب غرب نسیا لود .در نتیجش ن
نیروهایی در مخالفت با خالفت اسالمی در درو عثمانی رله کردنه و در نهایدت جندبش
ترک های جوا متاثر از انگارهها و هنجارهای اروپای غربی دهرت را دبضش کرده و خاتمدش
خالفت اسالمی را اعالم کردنه و در هد کسب لناسایی دولت های اروپایی بعنوا یدک
دولت ملی مهر برنمهنه(.)Fox, and Sandler ,2004: 86
تجزیه خالفت عثمانی و پیدایش نظام وستفالیایی بین دولتی در آسیای جنوب غربی
پس از فروپالی امپراطوری عثمانی و الغای خالفدت اسدالمی توسدط ترکهدای جدوا
دلمرو امپراطوری عثمانی بش سرزمی هایی تحت دیمومیت دولتهای اسدتعمارگر فرانسدش
و انگلیس تبهی له کش خود ساما یافتگی بهی از حیات سیاسی چنهی ددر پدیش از
ن از بطئ تحوالت کنه وتهریجی سیاسی اجتماعی ادتسادی اروپای غربی پهیهار لدهه
بودنه .نظام دیمومیت بر غرب نسیا غالب له کش تاللدی بدرای مدهیریت کشدم شهای
هنجاری منطقشای بر سر دواعه ادتهار و حاکمیت بود .بریتانیا و فرانسش سعی ن ردنه کدش
ای کشورهای در حا توله را بش دلمروهای سرزمینی خود اضافش کننه .در  1916بریتانیا
و فرانسش معاههه سای س پی و را امضا کردنه کش بر طبق ن نقشدش سیاسدی جهیدهی در
دلمرو خالفت اسالمی یا امپراطوری عثمانی ل

میگرفت .در توافدق سدای س پی دوب
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عثمانی غایب بود .ای توافق بهو توجش بش خواستهای امپراطدوری دربداره سرنولدت
دلمروش تسمیمگیری مینمود کش نمودی از عهم لناسایی امپراطوری عثمدانی از سدوی
دولتهای غربی بعنوا یک موجودیت مشروع سیاسی با حقوق برابر محسدوب میلده.
ای درارداد درباره سرنولت میراث عثمانی تاکیهی بود بر این ش حق انحساری حاکمیت
مختص و لناختش لهه برای دولتهای مهر غربی است و دیگر موجودیتهای سیاسی
از چنی حقودی برخوردار نیسدتنه( .)Anderson, 2008: 209جوامد سیاسدی تجزیدش
لهه از امپراطوری عثمانی از چشم انهاز اروپائیا بعنوا جوامعی غیرمتمده و الد الی
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منسوخ لهه از فرماسیو سیاسی اجتماعی بشر نگریستش میلهنه کدش فرانسدش و بریتانیدا
بعنوا دو دولت دهرتمنه غربی مسدئولیت ورود ننهدا را بدش جمد دولتهدای مدهر و
متمه غربی پذیرفتش بودنه .بریتانیا دبرس و مسدر را در نغداز از تحدت ادتدهار عثمدانی
خارج کرده بود .بریتانیا سپس معاههاتی بدا لدریف حسدی در م دشب ادریدس سدعیه در
لما یم ب اب سعود در نجه بسدت تدا از اید طریدق نفدوذ سیاسدیاش را در گسدتره
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امپراطوری در حا زوا عثمدانی گسدترش دهده .از طرفدی فرانسدش الجزایدرب تدونس و
مراکش را بش کنتر خود درنورد و نفدوذش را در لبندا و سدوریش بدزرگ گسدترش داد.
هنجارهای غربی ادتهار فرانسدش و بریتانیدا را بدر سدرزمی هدای عثمدانی مشدروع جلدوه
میداد(.)Philpott, 2002
پس از معاههه پنهانی سای س پی و در دوم نوامبر  1917اعالمیش بالفور منتشر له کش
بر اساس ن فلسطی نیز بعنوا خانش ملی هیونیستها لناختش میله .از طرفی در پدی
تاثیرگذاری انگارهها و هنجارهای غربیب ملیگرایی ترکهای جوا در ترکیش بدا واکدنش
گروههایی از نخبگا عرب مواجش لهه بود و ناسیونالیزم عربی گرچدش ریشدشهایی کهد
در دبیلشگرایی و عسبیت عربی دالت اما متاثر از ملی گرایی سیاسی اروپایی در تعدار
با ملیگرایی ترکهای جوا و از سویی نیز در تعار
استعمار اروپایی بش گونشای تعار

با استعمار اروپائیا رلده یافدت.

نمیز نفوذ غرب را همراه با رله هنجدار حدق تعدی

سرنولت و ناسیونالیزم سیاسی در غرب نسیا گسترش میهاد(.)Owen ,2002: 98
در پی ن پیش از تجزیش عثمانی اعراب خواستار برابر در حقوق سیاسی با ترکها در
چارچوب امپراطوری اسالمی عثمانی لهه بودنه .ناسیونالیزم عربی هنگامی کش فرانسدش و

بریتانیا برای همراه کرد اعراب با خود علیش امپراطوری عثمانی بش ننها وعهه اسدتقال و
خودمختاری دادنه تقویت له .ای وعههها و حمایتهدا ملیگرایدی عربدی را بدر علیدش
امپراطوری عثمانی تجهیز میکرد .از طرفی فرانسش و بریتانیا از نغاز یدک جندگ مقدهس
اسالمی بر علیش خود نش تنها در غرب نسیا عربدی بل دش در سراسدر مسدتعمرات اسدالمی
ترس دالتنه تقویت ملیگرایی عربی میتوانست بر تعارضات دروندی هدویتی در غدرب
نسیا بش نف دستور کارهای سیاسی دهرتهای استعماری تاثیر بگذارد.
مقامات لنه و فرانسوی جهاییهای بی اعراب را نیز طبق ددرارداد سدای س پی دو
رسمیت بخشیهه بودنه .در  1916انگلستا لریف حسی م دش را کدش سدوداهای اسدالم
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گرایانش و نش ملی گرایانش عربی دالت در حجاز مورد علیش مرکز امپراطوری مورد حمایت
درار داد .انگلستا بش حمایت از لریف حسی پرداخدت تدا یدک پادلداهی مسدلما در
حجاز تاسیس کنه ای حمایتها ههف فروپالی عثمدانی را متحقدق مینمدود .در 1916
در نتیجش ای سیاستها لورلی مسلحانش در حجاز بر علیدش امپراطدوری عثمدانی لد
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میداد .اعالمیش چهارده مادهای ویلسو و حمایت از حق تعی سرنولت ملتها لدورش

نظا وستفال ایی در

اعراب را بر علیش سلطش عثمانی و همننی استعمار فرانسش و بریتانیا تقویدت میکدرد .بدر
اساس هنجار حق تعیدی سرنولدت کلیدش ملد تحدت سدلطش حدق اسدتقال مییافتنده.
ترکهای عثمانی بنابرای ا

حق استقال دالتنه اما اعراب نیز میبایسدت ح ومدت و

حاکمیتهای مستق خود را دالتش بالنه .بریتانیا و فرانسش در طدو جندگ جهدانی او
لناسایی سیاسی نخبگا بخشهایی از دنیای عرب را بعنوا سیاستی بر علیش امپراطوری
عثمانی در پیش گرفتش بودنه .در  191۸بریتانیا طی اعالمیش اعال کدرد کدش کلیدش اعدراب
تحت اداره لنه بش استقال خواهنه رسیه و سدازوکارهایی مسدتق بدرای اداره امدورات
خودلا خواهنه دالت .از طرفی بر طبق سای س پی وب عدراق و فلسدطی تحدت اداره
انگلستا و لبنا نیز بش اداره فرانسش سپرده لهه بود .فروپالی امپراطوری عثمانی و الغای
خالفدت اسددالمی در اواید دهددش  1920توسدط ترکهددای ناسیونالیسددت گسددتره وسددی

آس ای جنوب غربی

امپراطوری عثمانی را با مسئلش بحرا هویت و بحرا ادتهار سیاسی مواجدش کدرده بدود(
.)Owen, 2002: 123
از طرفی ویلسو نقش بارزی در حمایت از حق تعی سرنولت ملتهدا ایفدا کدرد.
باور ویلسو بعنوا یک نرمانگرا ای بود کش جهانی متش

از ملتهایی کش حدق تعدی

سرنولت یافتشانه برای لح سازنههتر از جهانی خواهه بود کش تحت نفدوذ ددهرتهای
استعماری باله .بویژه این ش جامعش مل از فضیلت دولتهدای برابدر در حقدوق سیاسدی
دفاع میکرد .حق تعیی سرنولت همننی از ننجا سبب فروپالی امپراطوریهای متحده
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نلما در اروپا و غدرب نسدیا مدی لده مدورد اسدتقبا فرانسدش و بریتانیدا ددرار گرفدت.
دهرتهای استعماری اروپایی کش از حق تعی سرنولدت ملتهدا علیدش متحدهی نلمدا
حمایت کرده بودنه سپس دیمومت را بدش عندوا سدازوکاری بدرای تدهاوم نفوذلدا در
دلمروهای تجزیش لهه از امپراطوری مسلما عثمانی در دستور کار درار دادنه .دیمومیدت
چش از لحاظ عملی و چش از لحاظ تئوری ی و ایهئولوژی ی برای دهرتهای اروپدایی بدش
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معمایی امنیتی تبهی لهه بود .کش در نهایت و در پی هزینشهای نالدی از جندگ جهدانی
دوم فرانسش و انگلستا را ناگزیر از لناسایی استقال و حاکمیت کشورهای عربی غدرب
نسیا کرد .نقطش نغاز روابط بی المل مهر خاورمیانش نیز ل

گیری دولت ملدی خواهده

بود .ظهور دولت ملی در غرب نسیا بش سا های پایانی جندگ جهدانی او و فروپالدی
خالفت عثمانی باز میگردد .بر اید اسداسب حدوادث مدذکور نقطدش عطفدی در روابدط
بی المل غرب نسیا بش حساب مینینه .در ای دوره برای اولی بار عبارت دولت مدهر
در ادبیات سیاسی غرب نسیا مطرح له و در نتیجش نظام سیاسی دولدت ملدت در غدرب
نسیا نض گرفت .غرب نسیا جهیه بر پایش توافقات دو استعماری انگستا و فرانسدش و
در پرتو تقسیم سرزمی هدای عربدی مدابی دو ددهرت یداد لدهه تعریدف و موجودیدت
یافت(.)Hinnebush and Ehteshami, 2002: 10
انگلستا در چارچوب سیاسدت دور نگدش دالدت سدایر ددهرتهدای اسدتعماری از
بزرگتری کشور مستعمره خود در جنوب نسیا یعندی هندهب اکتشداف نفدت در سدواح
خلی

فارس و همننی توافقات ورت پذیرفتش با سازما جهانی هیونیسم مبندی بدر

تاسیس دولتی یهودی در منطقش لامب تحت لوای نظدام دیمومیدت جامعدش ملد در زمدا

طراحی نقشش جهیه غرب نسیا سرزمی های حجازب عراقب ارد هالمی و فلسطی را در
اختیار گرفت .از سویی دیگر فرانسش کش دیمومیت منطقش لدام بدش اسدتثنال فلسدطی را در
اختیار دالت در منطقش مستعمراتی خود بهو مالحظش ترکیدبهدای جمعیتدیب ددومی و
مذهبیب دولتهای سوریش و لبنا را تاسیس نمود تا اولی دولتهدای مسدیحی و علدوی
خاورمیانش پا بش عر ش حیات سیاسی بگذارنه(.)Rogan, 2013: 40-49
بر ای اساس پایش اولیش ل

گیری دولت ملی در غرب نسیا نش بر مبندای ریشدشهدای

هویتی و انبالتهای تداریخی منطقدش بل دش متداثر از هنجارهدای وسدنفالیایی و منداف و
مالحظات دهرتهای استعماری انگلستا و فرانسش موجودیت یافت .بدش عبدارت دیگدر
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نظام مهر دولت ملدت نقطدش عزیمدت غدرب نسدیا از الگدوی سدنتی و بدومی خالفدت
است( .)Ayoob, 2008: 4نظام سیاسی دولت ملت کش برنمهه از فرنینه رله تش یالت
سیاسدددی در اروپدددا مدددیبالدددهب نتیجدددش گفتگدددوی ن منطقدددش بدددا گذلدددتش خدددود
میباله( .)Tadjbakhsh, 2010: 174-177در ای رابطش چارلز تیلی نیز بدر اید ن تدش
حش میگذارد کش دولت ملی در اروپا از پرتو جنگهای خدونی چنده ده سدالش و در

ارزشهططططططططای
هنمارسططاز اسطط
س اسططی و لططالش
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ریشش در عمق تاریخ اجتماعی و تف ر اروپا دارد و بر ای اساس از ددهرت کدافی بدرای

نظا وستفال ایی در

بستر تاریخی طوالنی مهت ل

مقابلش با بحرا های مختلف برخوردار است .از ننجایی کش رونه دولتسازی مهر در دو
منطقش اروپا و خاورمیانش کامالً متفاوت از ی هیگر میبالده لدذا از نظدر تواندایی در اداره
امور و مهیریت فشار داخلی و خارجیب ننها داب مقایسدش نیسدت و درفاً در عندوا بدا
ی هیگر التراک دارنه.
در دیاس با استانهاردهای اروای غربی غالب دولدتهدا در منطقدش غدرب نسدیا فادده
لاخسشهای الزم برای نائ نمه بش مقام دولت بودگی هستنه .اکثر ننها رفاً بش برکدت
در اختیار دالت مناب سرلار انرژی و پشدتیبانی ددهرتهدای خدارجی بدش مقدام دولدت
رسیههانه و بعضاً فاده مجموع عنا ر ا لی(ح ومتب حاکمیدتب سدرزمی و جمعیدت)
تعریف لهه برای تبهی له بش دولت میبالنه .در اید ارتبداط پدارهای محققدا اید
دستش از دولتها را لبش دولت نامیههانه ( )Jackson, 1996: 14و برخی دیگدر نیدز از
عنوا وضدعیت تبخیدری دولدت ( )Krause, 1997: 34بدرای الداره بدش ننهدا اسدتفاده
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کردهاندده .در ایدد میددا دو کشددور ایددرا و ترکیددش از نظددر برخددورداری از تجربیددات
ح ومتداری پیش از ورود دولت مهر در منطقش غرب نسیا مسدتثنی هسدتنه .ایدرا از
در  16میالدی دارای ندوع خا دی از ح ومدت ملدی بدود کدش تدا ددر بیسدتم (زمدا
ل

گیری روابط بی المل مهر در غرب نسیا) پادلاهیهای فویشب افشداریشب زنهیدشب

داجار و پهلوی توانستنه نظم هر چنده پراکندههای را در کشدور حداکم کننده .اید ن تدش
بایستی مورد توجش درار گیرد کش زایش دولت ملی در ایرا تاب الگوی خا ی است کدش
عنا ر الهام بخش ن را مذهب لیعش و زبا فارسی تش ی میدهه.
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بش عبارت دیگر سلسلشهای مذکور با رجعت بش تاریخ ایرا پیش از اسالم و اسدتفاده
از مذهب تشی نوع خا ی از دولت ملدی را در چدارچوب مرزهدای مشدخص تعریدف
کردنه و توانستنه نظم و امنیت نسبی را در محهوده سرزمینی خود حاکم کننه .ترکیش نیز
بش هنگام جانشینی خالفت عثمانی با رموز و تجربیات ح ومتداری  650سالش عثمانیها
کم و بیش نلنا بود و بر ای اساس طی سا های پس از  1919توانست بدش طدور موفدق
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کنتر خود را بر سرزمی های مربوطش اعما نمایه و نسبت بش سایر دولتهای خاورمیانش
تسویرکام تری از دولت ملی بش نمایش بگذارد .بهو لک وضعیت مطلوب امنیتی اید
دو کشور در دیاس با سایر دولتهای منطقش ریشش در تجربش ح ومتداری ننها در بسدتر
تاریخی دراز مهت دارد( .)Ayoob,2014دولتهای بش ا دطالح ملدی در اید دوره در
چارچوب نظامهای پادلاهی ل

گرفتنه .ای دولتها بیش از ن کش در راستای منداف

ملی کشورهای مربوطش عم کننه دولتهایی دست نشانهه در راستای منداف کشدورهای
دیم بودنه .دولتهای مدذکور بدش دلید اسدتبهادب ضدعف سداختاری و عدهم ارتبداط بدا
هویتهای ملی و منطقشای از کارایی الزم برای سامانههی امدور در کشدورهای اسدالمی
تازه تاسیس برخوردار نبودنه .بر اید اسداس در فا دلش زمدانی اندهکی پدس از تشد ی
دولتهدای مدذکور بدش ماننده دوره پدیش از جندگ جهدانی او در امپراتدوری عثمدانی
جریا های ف ری گوناگونی برای تبیی علت عقب مانهگی بالد اسالمی بوجود نمهنه.

ارزشهای وحدت بخش دین اسالم و چالش نظام وستفالیایی منطقهای
پیش از جنگ جهانی او و تجزیش خالفت عثمانی بش جهدت سدرخوردگی مسدلمانا از
عقب مانهگی خود نسبت بش غرب و نابسامانی امور عامش در خالفت عثمانی جریا هدای
ف ری مختلفی بش رهبری متف را برجستش ن دورا نظیر سیه جما اسدهنبادیب محمده
عبهوه و  ...ل

گرفتنه تا با استفاده از مناب دینی و تاکیه بر عنسر عقالنیت و نقش ن

در سرنولت بشری ضم تسحیح نگرش مسلمی نسبت بش دی و ماهیت امر دهسی در
حیات بشری بش تبیی و نقه وضعیت سیاسیب ادتسدادیب اجتمداعی و فرهنگدی نابهنجدار
مسلمانا در ن دوره بپردازد .نتیجش ای فعالیتها در عر ش سیاست از یک سو موجدب
ل
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گیری "جنبش تنظیمات" برای ا الح رونه ح ومتداری در سرزمی های خالفت

اسالمی عثمدانی ( )Yurdusev, 2009: 79و از سدویی دیگدر باعدث پیدروزی انقدالب
مشروطش در سا  1906در ایرا گردیه .علیرغم تغییر چهره سیاسدی منطقدش خاورمیاندشب
تاسیس کشورهای جهیه و در نهایت ل

گیری نظام سیاسی نوی در کندار ناکارنمدهی

دولتهای نوظهورب دستنشانهه بود ننهاب ساختار استبهادی و س والر نظامهای حداکم
کماکا موجب نارضایتی گروههای جمعیتی در اکثدر کشدورهای اسدالمی نوظهدور بدود.
دولتهای مورد بحث بش جهت بیگانش بود از نظامی اجتماعی مربوطش و بی ریشش بدود
از ابتهای تاسیس دست بش گریبا بحرا های متعهدی بودهانه .وجود بحرا های پن گاندش
مشروعیتب هویتب توزی ب نفوذ و مشارکت در تمامی دولتهای غرب نسیا در ای دوره
بش طور خاص و در دورههای نتی روابط بی المل خاورمیانش مشدهود مدیبالده .در اید
ارتباط با توجش بش نهادینش بود ریشش بحرا های یداد لدهه در اکثدر دولدتهدای منطقدشب
لرایط ودوع کودتا و انقالب برای تغییر رژیمهای حاکم همواره میسر بوده است .در ای
لرایط جریا روابط بی المل غرب نسیا بش سمت گذار از الگوی نامتجدانس و ضدعیف
ح ومت ملی بش سمت هویتهای فراملی کمونیستیب عربدی و اسدالمی بدود( Simbar,

.)2009: 111
بش طور خال شب در ای دوره دولتهای غرب نسدیا بدیش از ن کدش خواسدتار ایفدال
نقش در سطوح منطقشای و بی المللی بالنه بش دلی ضعف ساختارهای داخلی بدش دنبدا
لناختش له بش عنوا دولت ملی توسط جامعش بی المل بودنه .بر اید اسداس در دوره

ارزشهططططططططای
هنمارسططاز اسطط
س اسططی و لططالش
تکططوی هنمططاری
نظا وستفال ایی در
آس ای جنوب غربی

او روابط بی المل غرب نسیا کسب استقال وخروج از سلطش دولدتهدای اسدتعماری
انگلستا و فرانسش کش تقریباً تمامی منطقش غرب نسیا را تحت دیمومیت خود دالدتنه .در
هر اولویت دولتهای منطقش بود .اما با توجش بش ضعف ساختاری دولدتهدای ملدی در
ای دوره روابط بی المل خاورمیانش رفاً محهود بش دنبالشروی از سیاستهای منطقدشای
دهرتهای استعماری و تالش برای تثبیت نظام جهیه دولت ملت در مناسبات منطقدشای
و فرا منطقشای بود .دوره او روابط بی المل خاورمیانش تا زما بیهاری عنا ر هدویتی و
بومی منطقش در چارچوب استعمارستیزیب ناسیونالیسم عربی و اسالمگرایی ادامش دالت.
304

با ودوع انقالبها و کودتای مختلف علیش دولتهای دست نشانهه نظام اسدتعماری و
ل

گیری بلوکبنهیهای جهیه منطقشای در سا های پس از جنگ جهانی دوم مرحلدش

جهیهی در روابط بی المل منطقش نغاز له .ای دوره از روابدط بدی الملد غدرب نسدیا
حنش تقاب هویتهای فراملی و دولت مهر ملی بود .بهی ترتیب از اوای دهش 1930
عراقب ارد ب لبنا ب سوریش و پیش از ن مسر و عربستا و لیخنشدی های حدوزه خلدی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط
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فارس بعنوا کشورهایی با حاکمیت مستق لناسایی لهنه و تطور گسترش سیستم بی
دولتی مهر از اروپای غربی در کنار عوام و دستور کارهای سیاسی تا پایدا نیمدش او
در بیستم بش پیهایش سیستم بی دولتی مهر غرب نسیا انجامیه .هنجار حاکمیدت ملدی
بعنوا جزوی غیرداب تف یک از دولت مهر کش تو ام با ناسیونالیسم سیاسیب میبایست
هویت سیاسی غرب نسیا مهر را تعریف کنه .اما ملیگرایی سیاسی و هنجار حاکمیدت
ملی در غرب نسیا از هما نغاز با چالش هایی نیرومنه مواجش لهه است .ای چالشهدا
برنمهه از هنجارهایی هستنه کش ریشش در ارزشهای وحهت بخش دید اسدالم دارنده و
افتراق دولت بودگی در دلمروهای جهاگانش ملی را در گستره منطقش نامشروع میخوانه و
بر بازتعریف سازما یافتگی نوع واحه سیاسی مبتنی است.
در ای بی ح ام عربستا سعودی از وضعیت بش جود نمهه نهایت استفاده را بردنده
و ضم پیشنهاد تاسیس سازما کنفرانس اسالمی بش دنبا جایگزی نمود نظم خود در
منطقش نسیای جنوب غربی بودنه .نظم جهیه اسدالم گرایدی سیاسدی عربسدتا بدش طدور
متنادضی ضم بردراری رابطش با غرب خواستار مقابلش با اسرائی در منطقش بدود .در اید
راستا پس از مرگ نا ر و جانشینی انور ساداتب با حضدور سدوریشب عربسدتا و مسدر

یک مثلث اتحاد برای مقابلش با اسرائی لد

گرفدت( Hinnebush and Ehteshami,

 .)2002: 78بر ای اساس دغهغشهای امنیتی کشورهای انقالبی از خطر جاه طلبی نا در
نسبت بش دنبا نمود طرح اتحاد بالد اسالمی تحت رهبری مسر از بی رفت و بش طدور
بالقوه نظم جهیهی در راستای مناف غرب در نسیای جنوب غربی بوجود نمه.
دو کشور ایرا و ترکیش در ابتهای ای دوره بش عنوا کمربنده امنیتدی در برابدر نفدوذ
کمونیسم عم نمدوده و در اردگداه غدرب ددرار دالدتنه .ایدرا در چدارچوب دکتدری
نی سو نقش ژانهارم منطقش خلی فارس را ایفال مینمود و ترکیش نیز کش از پایدا جندگ
جهانی دوم بش عضویت ناتو در نمهه بود متحهی استراتژیک امری ا در دو منطقش نسدیای
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جنوب غربی و اروپا لردی بودنه .تا زما انعقاد توافقنامش لح کمپ دیویه بی مسدر
و اسرائی در سپتامبر  197۸و پیروزی انقالب اسالمی در فوریش  1979در ایرا ب نظم یاد
لهه پایش روابط بی المل منطقش بود .اما حوادث مذکور بش گونشای اساسی ضدم ایجداد
ل اف در موض ی پارچش و خسمانش کشدورهای عربدی نسدبت بدش موجودیدت دولدت
یهودی در سرزمی های فلسطینی باعث ل

گیری بلوک جهیهی از کشدورهای انقالبدی

ارزشهططططططططای
هنمارسططاز اسطط
س اسططی و لططالش

بش رهبری ایرا گردیه .در بلوک انقالبدی جهیده کشدورهای ایدرا و سدوریش بدش عندوا

تکططوی هنمططاری

بازیگرا دولتی و حزباهلل لبنا و در نینهه حماس فلسدطینی بدش عندوا بدازیگرا غیدر

نظا وستفال ایی در

دولتی درار دالتنه .بلوک مذکور در اههافی نظیر تقابد بدا غدرب و بدش چدالش کشدیه
اسرائی در منطقش با بلوک انقالبی دبلی دارای التراک بودنده لدی

در خسدوص تقابد

دوگانش با لرق و غرب روی رد ننها با ی هیگر متفاوت بود.
با ن کش ادهامات اولیش در زمینش ل

گیری جریدا اسدالمگرایدی سیاسدی ریشدش در

پیشنهاد ملک فیس مبنی بر تاسیس سازما کنفدرانس اسدالمی و در چدارچوب درائدت
محافظشکارانش از اسالم دارد اما با پیروزی انقالب اسالمی در ایرا جریا مذکور بدش اوج
رسیه .در ای سا ها جریا اسالم گرایی سیاسی در منطقش بش دو جریا کامالً مجزا و با
اههاف کم و بیش مشابش تقسیم له ( .)Ayoob, 2008: 23-42در یک سو ایرا با ارائش
درائت لیعی از اسالم و در چارچوب دولت ملی بش دنبا فرگیر نمدود هویدت فراملدی
اسالمی و تغییر موازنش دهرت بش نف خود در نسیای جنوب غربی بود؛ در سدویی دیگدر
جریا اسالمگرایی محافظش کار عربستا درار دالت .جریا مذکور در طو حیات خدود

آس ای جنوب غربی

دو دوره تاریخی را پشت سر گذالتش است :مرحلش او از نغاز جنگ ایرا و عدراق تدا
زما حملش عراق بش کویدت مدیبالده .در اید دوره اعضدال بلدوک محافظدشکدار لدام
عربستا ب پادلاهیهای ثروتمنه و سرلار از مناب انرژی حالدیش جندوبی خلدی فدارسب
ارد لاه حسدی وعدراق دهام حسدی بکش در ن زمدا بیدرق جریدا تضدعیف لدهه
ملیگرایی عربی بازمانهه از نا ر را بش دوش دالتب بودنه.
ای کشورها با حضور در بلوک محافظشکارب مهار ایرا انقالبیب تغییر موازنش بدش نفد
اعراب در منطقش و حمایت از هویتهای ملی -عربی را دنبا میکردنده .در دوره دوم
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کش از پایا حملش عراق بش کویت تا نا نرامیهای سا  2010را در بر میگیرد اعضدال ن
لام ریز دولتهای حوزه خلی فارسب مسر مبارک و ارد لاه حسی و ملک عبدهاهلل
بودنه کش تحت رهبری عربسدتا موازندش ایدرا در منطقدش و جلدوگیری از نفدوذ ددهرت
لیعیا در کشورهای دارای ادلیت لیعی نظیر عراق و لبنا را دنبا میکردنه .تقابد دو
گروه در طو دوره دوم  -سی و یدک سدالش ( )1979-2010روابدط بدی الملد نسدیای
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جنوب غربی همواره بر مهار موازنش سخت و نرم بوده است هرچنه کش در طو ریاست
جمهوری  16سالش هالمی رفسنجانی و خاتمی در ایرا رگشهایی از دنبالدش روی ندرم را
در سیاستهای منطقشای دو بلوک میتوا مشداههه کرد(دهقدانی فیدروز نبدادیب :13۸۸
.)179
البتش ای ن تش بایستی مورد توجش درار گیرد کش کشور عراق در دو دوره مدورد بحدث
دارای وضعیتی خاص میباله کش بش طور تواما انقالبی و محافظش کار خوانه ن لایه
بش ظاهر التباه بش نظر برسه .عراق پس از هام همواره سعی دالت بدش بدا اتخداذ ی دم
موض ضه اسرائیلی و دنبا نمود ملی گرایی عرب سیاستهای مسدر نا در را دنبدا
کنه .اما جنگ با ایرا و نزدی ی ای کشور با اردوگاه غرب و کشورهای محافظشکدار بدا
ههف فائق نمه بر ایرا باعث گردیه کش ای کشور در طو دورههای یاد لهه رفاً در
زما حملش بش کویت بش چنه حملش مول ی بش لهرهای اسدرائی اکتفدال کنده .البتدش اید
سیاست بش منظور جلب حمایت و همراه نمود اف ار عمومی برای ههف خدویش مبندی
بر حملش بش کویت و الغا ای کشور بود .حتی در زما حملش هوایی اسرائی بدش مرکدز
اتمی عراق ب اوسیراکب در سا  19۸2نیز عراق هیچ گونش ادهامی در راستای نشدا داد

هویت انقالبی خود و دفاع از هویت عربی – اسالمی خود انجام نهاد .در ای راستا اگدر
چش لایه درار داد عراق در بلوک محافظش کدار در دوره او الدتباه بدش نظدر برسده امدا
هم اری ن با بلوک غرب و کشورهای محافظش کار عام ا لی درار داد ای کشور در
بلوک مذکور میباله.
بر ای اساس جریا اسالمگرایدی سیاسدی در منطقدش نسدیای جندوب غربدی طیدف
متنوعشای از بازیگرا دولتی نظیر ایرا و عربستا تا بازیگرا غیر دولتی ماننه گروههای
بنیادگرای سنی (القاعهه و داعش ) و حزباهلل لیعی را در بر میگیرد( Ayoob, 2008:
.(23
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تعام نظام در حا گسترش وستفالیایی غرب با جهدا اسدالمب بدویژه ل سدتها و
ناکامیهای سیاسی و نظامی مسلمانا در برابر دولتهای مهر غربی بش پرسدش بدزرگ
عل و عوام ناکامیها و فراتر از ن زوا تمه اسالمی در جها اسالم دامد زد .غالبداً
حملش ناپلئو بناپارات در  179۸بش مسر را نقطش عطفدی در رلده واکنشهدا بدش نفدوذ و
سلطش غرب در حوزه عربی دنیای اسالم میداننه .پس از فروپالی امپراطوری عثمدانی و

ارزشهططططططططای
هنمارسططاز اسطط

الغای خالفت اسالمی و تجزیش دلمرو سرزمینی عثمانیب اولی نظامهای مسدتق سیاسدی

س اسططی و لططالش

گرفتندددده غالبددداً پادلدددداهیهایی غیدددر دینددددی

تکططوی هنمططاری

کدددش در جهدددا عددددرب لددد
بودنه(.)Cleveland,2014:88

کش اسالم سیاسی بعنوا یک هنجار فراملیتی بدا پشدتیبانی جمهدوری اسدالمی ایدرا
هنجار حاکمیت و عهم مهاخلش در امور داخلی کشدورها را در دنیدای عربدی بدش چدالش
کشیهه است .نننش کش از منظر هنجارهای وسدتفالیایی مهاخلدش در امدور دیگدر کشدورها
محسوب میله بر مبنای ارزشهای اسالمی ت لیدف و مسدئولیتی بدرای اسدالم گرایدا
محسوب میله .حمایت سیاسی از مظلوما و مسلمانا تحت ستم از ت الیف بازیگرا
اسالمگرا چش در دالب احزاب یا گروهها و یا در دالدب ح ومدت محسدوب میلدود .از
طرفی اسالم سیاسی اساساً دولت بودگی وستفالیایی را نفی میکنه .بر اساس هنجارهدای
وستفالیایی دولت لام دلمرویی سرزمینی است کش بر اساس مرزهای متعی سرزمینی از
دیگر دولتها جها میلود .اما تقسیات بدر اسداس ارزشهدای اسدالمی بدر حدهودهای
عقیهتی و ایمانی استوار است .بر اساس ارزشها و مبدانی اسدالمی دنیدا بدش دو سداحت
داراالسالم و دار االکفر تقسیم می لود .کش مبنایی نل ارا معنایی و غیدر مدادی دارد لدذا

نظا وستفال ایی در
آس ای جنوب غربی

جها اسالم بایه حو ایههها و لعاعر وحهت بخش اسالم متحده و ی پارچدش لدود .از
ای منظر انقالب اسالمی ایرا چالشی هنجاری برای سیستم وسدفالیایی نسدیای جندوب
غربی بر سر ا

ساما یافتگی سیاسی است(.)2002:206 Owen,

اسالم سیاسی از دهش اوای دهش  19۸0کش در حیات سیاسی نسیای جنوب غربدی بدا
پیروزی انقالب اسالمی در ایرا تجهیه حیات یافتش است وارد چالشی هنجاری با دواعه
و هنجارهای وستفالیایی هویت بخش سیستم نش چنها نیرومنه مبتنی بدر دولتهدای بدا
حق حاکمیت مطلق نسیای جنوب غربی لهه است .اسالم سیاسدی متداثر از جمهدوری
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اسالمی ایرا تاثیری لگرف بر نظم بی المللی نسیای جندوب غربدی عربدی بدا تعریدف
ویژگیها و مشخسشهای نظامهای سیاسی مشروع و نظامهدای سیاسدی نامشدروع دالدتش
است .پیش از ای الاره له کش در نظام بی دولتی وستفالیایی در حا گسترش اروپدای
غربی عهم مهاخلش و حاکمیت ملی هنجاری بود کش خودمختداری دولتهدای مسدتق را
مشروعیت میبخشیه .دولت بودگی در واد چندی مشخسدشها و یدا بدش عبدارتی چندی
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حقودی را برای دولتها ایجاد میکرد .از طرفی اسالم سیاسی متداثر از انقدالب اسدالمی
ایرا کلیش نظامهای مستقر سیاسی را نامشروع خوانه .بر اساس اسدالم لدیعیب ح ومدت
در عسر غیبت بش والیت فقیش بعنوا ولی امر مسلمی میرسه و سایر نظامهدای سیاسدی
فادددده مشدددروعیت هسدددتنه .ننهدددا نظامهدددایی غا دددب محسدددوب میلدددونه
(.)Monshipuori,1998:38
فرماسیو حیات سیاسی اجتماعی بشر دستخوش تطوری تداریخی اسدت .عوامد و
متغیرهایی متفاوت بر ساما یافتگی سیاسی اجتماعی بشر تداثیر گدذار بدوده اسدت .اید
عوام سبب ل

گیری یا ت وی ال ا مختلف و یا الد ا مشدابش هویدت بخدش بدش

زنهگی سیاسی اجتماعی بشر لهه است .در دنیای که الد ا مختلفدی از سدازما های
سیاسی هویت جوام بشدری را مشدخص میکدرد .تدا پدیش از  16۴۸ب دولدت لدهرهاب
لهرهای نزادب دبای و ایدالتب کال هدای اجتمداعیب امپراطوریهداب خالفدت اسدالمی و
کلیسای مومنا مسیحی ال الی از سازما یافتگی سیاسی بودنه کدش بشدر در بطد ننهدا
هویت خود را تعریف میکرد .در  16۴۸برای اولی بار دولتها بعنوا پهیههای بهی در
تطور سیاسی اجتماعی اروپای غربی پهیهار لدهنه و بعندوا ندوعی از سدازما یدافتگی

سیاسی و اجتماعی لناسایی لهنه .دولتها از دلمرویی مشدخص بدا مرزهدایی معدی و
تابعی و همننی ح ومت و حاکمیتی بش رسمیت لناختش لدهه تشد ی لدهنه .دولدت
ملی مهر در بعه درونی بوروکراسی مهر دارد کش ح ومت را دادر میسازد کدش منداب
درونی را استخراج کرده و بش خهمت دهرت دولت درنورد .سازو کدار دولدت مدهر بدش
دولتهای اروپایی ظرفیت و دابلیتهدایی لدگرف بدرای درهدم کوبیده دیگدر الد ا
سیاسی سازما یافتگی بشر بخشیه .گسترش سیستم وستفالیایی بش سراسر جهدا دولدت
لهرهاب لهرهای نزادب امپراطوریها و خالفت اسدالمی را نداگزیر میسداخت کدش یدا در
دالب دولت مهر باز سازما دهی لدونه یدا این دش در برابدر دولتهدای مدهر غربدی
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ل ست خورده و رو بش زوا گذارنه .خالفت اسالمی در چارچوب امپراطوری عثمدانی
از میانش در نوزدهم با گسترش هنجارها و دواعه نظام وستفالیایی مواجش له کش تا پدس
از جنگ او جهانی بش فروپالی و زوا امپراطوری عثمانی و الغای خالفت اسدالمی در
جها اسالم منجر له .خالفت اسالمی تا ن هنگام بش مثابش یک کلیت هویدت بخدش در

ارزشهططططططططای

مت ارزشهای اسالمی سازما دهی لهه بود .گرچش خالفت اسالمی برای لیعیا ندوعی

هنمارسططاز اسطط

از غسب ح ومت و ادتهار سیاسی محسوب میلود .امدا دسدت کدم در دلمدرو پهنداور

س اسططی و لططالش
تکططوی هنمططاری

عثمانی در جها اسالمب خالفت اسالمی منطدق هویدت بخدش امدور سیاسدی محسدوب

نظا وستفال ایی در

میله و برای لیعیا نیز خالفت اسالمی بر نفوذ دهرتهای غیرمسلما ترجیح داده می
له .گسترش نظام وستفالیایی توام با استعمار و نفوذ دولتهای استعمارگر اروپای غربی
بش تجزیش عثمدانی و بدازتعریف جوامد عدرب خاورمیاندش در چدارچوب الگدوی بدهی
دولتهای ملی منجر لده .هنجارهدا و دواعده ددوام بخدش نظدام وسدتفالیایی ریشدش در
ارزشهای غیر دینی غرب دالت .در خاورمیاندشای کدش از میدراث عثمدانی متولده لدهب
لریعت اسالمی بعنوا منشدا ارزشهدای سیاسدی و اجتمداعی ددوام بخدش هنجارهدا و
دواعهیست کش متفاوت و گاهی نیز مغایر و متعار

بدا هنجارهدا و دواعده وسدتفالیایی

است .بر ای اساس ریشش هویت در ارزشهاست و نظام وستفالیایی نتوانستش است مسالش
هویت سیاسی و اجتماعی جوام مسلما را در خاورمیانش عربدی حد و فسد کنده .از
اساسیتری چالشهای بوجود نمهه چالشهایی است کدش بدرای هنجدار حاکمیدت ملدی
دولتهای عربی در خاورمیانش ایجاد لهه است .از طرفی نیز پدا عربیسدم بدا گرایشدات

آس ای جنوب غربی

سوسیالیستی کش برای چنهی دهش بش نیرویی سیاسی در دنیدای عدرب تبدهی لدهه بدود
همنو نظامهای مشروطش پادلاهی پیش از ن نتوانست مسالش هویت و سداما سیاسدی
ننرا ح کنه .از طرفی هجمش نظام وستفالیایی و از طرفی مقاومت لریعت هویت بخدش
اسالمی سبب ل

گیری بحرانی گسترده در هویت جوام عربی خاورمیانش له .پدس از

ناکامی ایهئولوژیهای راسدتگرا و چدپگرای سد والر در خاورمیاندش عربدی و در پدی
پیروزی انقالب اسالمی ایرا ب دگرباره جنبشهای اسالمگرا در جوامد اسدالمی تقویدت
لهه و رو بش رله گذالتنه .اسدالم سیاسدی نیدز چهرههدای گونداگونی داردب وهابیدت و
310

سلفیگری و القاعهه امروزه از چالشهای اساسی برای بیهاری اسالمی مبتندی بدر اسدالم
میانشرو هستنه .در نتیجش تطور تحوالت سیاسی اجتماعی خاورمیانش عربی از میاندش 2011
خاورمیانش عربی دستخوش بیثباتی و نانرامیهای سیاسی لده کدش سدرنگونی رژیمهدای
غیر اسالمگرا را در تونسب لیبیب مسر و یم ردم زد .از طرفی نیدز ماهیدت اسدالمگرایی
جنبشهای اسالمی منطقش متحو لهه اسدت از جملدش اخدوا المسدلمی از بنیدادگرایی
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اسالمی بش اسالمی میانشرو متحدو لدهه اسدت .گرچدش اید انقالبهدا بدش لد

گیری

ح ومتهای دینی در جوام عربی منجدر نشدههانه امدا لدریعت اسدالمی بدر محتدوای
ساختارهای سیاسی و اجتماعی تاثیرگذارتر لهه است.
نتیجه گیری
ارزش ها و ایهه های جریا ساز بر ل

گیری و چگونگی ت وی رویش ها و هنجارهدا

در محیط بی المللی تاثیر می گذارنهب ملی گرایی سیاسی بش مثابدش نیرویدی دهرتمنده بدر
تطور هنجار حاکمیت ملی مهر در اروپا تاثیر گذالتب گسترش نظام بی المللی مدهر
اروپایی بش سراسر جها گرچش با استعمار همراه بود اما نامشروع لده و منسدوخ لده
استعمار بش ت وی دولت های ملی مهر و گسترش حاکمیت ملی در گستره سیستم بی
المللی منجر لهب حاکمیت ملی از نغاز ل

گیری و پهیهار له با چالش هایی روبرو

بوده است ای چالش ها متاثر از براینه دیگر هنجارهدا و نیروهدای سیاسدی اجتمداعی از
دبی ایهئولوژی های وحهت بخش سوسیالیسمب لیبرالیسم و ادتساد بازار بوده اسدت کدش
افتراق ملی دولت ها را بش چالش گرفتش است و سعی در باز تعریف سازما دهی حیدات
سیاسی بشر دالتش استب در سطوح منطقش ای نیز نیروهای معار

حاکمیت ملدی را بدش

چالش گرفتش انهب در نسیای جنوب غربی ملی گرایی های دومی از جملش پا عربیسم بدش
عنوا ایهئولوژی وحهت بخش افتراق دنیای عرب در فرماسیو دولت های جهاگاندش را
بش چالش گرفتش بودب اما پایهارتر از ن ارزش های اسدالم سیاسدی اسدت کدش بدش عندوا
ایهئولوژی و نیرویی وحهت بخش افتراق ملی جوام مسلما را در دالدب دولدت هدای
حاکم ملی نامشروع تلقی کرده و بش کردارها و رویش های رفتاری در بی بازیگرا نسیای
جنوب غربی دوام بخشیهه است کش در تعار

با مشروعیت حاکمیت ملی است.
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