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چکیده
وجود مرزهای طوالنی ایران با دولتهای عربی؛ پیشینه دراز مدت روابط اجتماعی و میان فرهنگی ایرانیان و
اعراب و موقعیت ژئوپلتیک این دولتها در حوزه خلیج فارس عواملی هستند که اهمیت روابطط ایطران و
اعراب را برجسته میکنند .با توجه به ابعاد این موضوع ،شاهد بودهایم که تاریخ روابط میان این دولتها هم
پیامدهایی در سطح داخلی خود این کشورها ،و هم منطقهای و بینالمللی داشته است .در ایطن تحقیطق بطر
اساس رویکرد جامعهشناسی تاریخی در روابط بینالملل و مطالعه فرهنگی ،به بررسی تاریخ روابطط میطان
ایران و اعراب پرداخته و به دنبال پاسخ به این سؤال بودهایم که زمینهها و تحطوالت تطاریخیا اجتمطاعی و
سیاسی ،از اولین تماسها و روابط میان ایران و اعراب تا نقاط عطف هویتساز تطاریخی ،گگونطه شطکل
گرفته و گه تاثیراتی بر رویکردهای هویتی و روابط میان این دو حوزه ،و سیاست خارجی معاصر ایطران و
دولتهای عربی ،برجای گذاشته است؟ پاسخ به این پرسش به ما کمک میکند که رویکردهطای سیاسطت
خارجی ایران و اعراب در زمینه مذکور را در کلیتی فرهنگی درک کرده و تأثیر مولفههای فرهنگی-تاریخی
بر عملکرد عامالن تصمیمگیرنده و تاثیرگذار بر روابط خارجی آنها را تحلیطل کنطیم .اهمیطت دیگطر ایطن
پژوهش در رابطه با ایران ،به برنامه توسعه کشور و اهمیت ثبات منطقهای آن بازمیگردد .با توجه به موقعیت
منطقه آسیای جنوب غرب که ایران را به عنوان یک حوزه فرهنگی مشخص در جوار اعراب قرار میدهد،
نیاز است راهبرد بلند مدتی بر مبنای ایجاد ثبات و تعامل در منطقه به منظور تطأمین فضطای امطن رقابطت و
فعالیتهای اقتصادی و دیپلماتیک اندیشیده شود .به نظر ما دستیابی به گنین تعاملی میتواند بر اساس حل
و یا به حاشیه راندن محورها و مولفههای فرهنگی-تاریخی تنشزا و همگرایی بر سر مولفطههای مشطترک
صورت گیرد.
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دوره دوم شطططماره
اول شماره پ طاپ
سوم بهار 1931

مقدمه
ایران در مرزهای غربی و همگنین مرزهای آبی جنوب غطرب و جنطوبی ،بطا کشطورهای
عرب همسایه است .به عالوه آنکه در این منطقه ،حوزه استراتژیک خلیج فارس با ذخائر
غنی انرژی نفت و گاز محاط بین ایران و کشورهای عربطی میباشطد .رقابطت قطدرت در
این حوزه ،عالوه بر خود ایطن دولتهطا پطای دولتهطای قدرتمنطد جهطانی (در گذشطته
بریتانیا ،در مقطعی شوروی و ایاالت متحده و اکنون حضور گسطترده ایطاالت متحطدهر را
نیز به این منطقه باز کرده است .بدین ترتیب سیاسطت خطارجی ایطران از یکسطو متوجطه
59

اعراب منطقه و از سوی دیگر درگیر قطدرتهای بطزر

حاضطر در خلطیج فطارس بطوده

است .عالوه بر متغیرهای ژئوپلتیکی و جغرافیایی ،تاریخ بیش از  11قرن رابطه پر فراز و
نشیب میان ایرانیان و اعراب همراه با گالشهای عمیق هویتی و تنشهای تاریخساز ،بطه
روابط میان فرهنگی و میان دولتی آنها شکلی از بیثباتی و گالش پیگیر بخشیده اسطت.
حضور تاریخی فرهنگهای ایرانی و عربی به عنطوان هویتهطای متمطایز ،فطراز و فطرود
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روابط میان آن دو به عنوان دو حوزه فرهنگی و تمدنی و مبطادالت مطادی و غیطر مطادی
میان دولتها و فرهنگهای ایرانی و عربی در طول تاریخ از جمله مولفههایی اسطت کطه

دوره دوم شطططماره

روابط بین تمدنی و سیاست خارجی دولتهای ایران و کشورهای عربی را تحطت تطأثیر

سوم بهار 1931

قرار میدهد .بدین ترتیب بررسی تاریخ روابط میان ایران و اعطراب در مطالعطه سیاسطت

اول شماره پ طاپ

خارجی این کشورها با توجه بطه ابعطاد ایطن موضطوع ،و پیامطدهای داخلطی ،منطقطهای و
بینالمللی که تنشها و تعامالت میان آنها برجا میگذارد ،دارای اهمیتی دوگندان است.
در این تحقیق با رهیافت نظری جامعهشناسی تاریخی در روابط بینالملل و مطالعه میطان
تمدنی ،ضمن مد نظر قرار دادن رفتطار دولتهطا بطه مثابطه کنشگطران اصطلی در روابطط
بینالملل ،به متغیرهای فرهنگی و داخلی و خارجی محیط عمل آنها نیز توجه داشتهایم.
در اینجا ما بر این اصطل جامعهشناسطی تطاریخی کطه آلکسطی دوتوکویطل مططر کطرد و
میگفت فرهنگ گروههای اولیهای که یک جامعه را تشکیل میدهند نشان خود را بطرای

همیشه بر پیشانی آن جامعه حک میکندتاکید مطیکنیم( .رک نقیطبزاده162 :1811 ،ر،
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بر این اساس معتقدیم که مولفههای اساسی اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانطی علطیرغم
گالشها و تحوالت تاریخی تاثیرات مستمری بر رفتار و هویتهای سیاسی ایرانیان باقی
گذاشته است .به همین ترتیب سابقه روابط و تبادالت اجتماعی و فرهنگی میطان ایرانیطان
و اعراب بطه عنطوان دو حطوزه فرهنگطی کطه بطیش از ده قطرن دگطار تقابطل ،اخطتالط و
تأثیرپذیری از یکدیگر بودهاند ،تاثیراتی عمیق بر سوگیریهای هویتی و سیاسطی ایطن دو
گروه فرهنگی داشته است .پس هنگطامی کطه مطا از رهیافطت جامعهشناسطی تطاریخی در
تحلیل خود بهره میگیریم ،یک رویکرد فرهنگی به تحلیل پدیدههای اجتمطاعی خطواهیم
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داشت .وضعیت فرهنگی و وضعیت اجتماعی یطک جامعطه دو روی یطک سطکهاند .ایطن
وابستگی سبب میشود تا عالوه بر وابستگی متقابل یا تبعیت فرهنگ از جامعه و تبعیطت
جامعه از فرهنگ ،بتوانیم هر یطک از آنهطا را عامطل سطنجش دیگطری نیطز قطرار دهطیم.
(همان168:ر بر این اساس هنگامی که میخواهیم بطه تحلیطل سیاسطت خطارجی ایطران و
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کشورهای عربی با رویکرد جامعهشناسی تاریخی بپردازیم ،از یکسو میبایست تحطوالت

روابط ایط ا و
اع اب :تحل ط
رواب خطاری

یکدیگر گذاردهاند را در درازنای تاریخ بررسی کرده ،و از سوی دیگر مولفههای فرهنگی

بطططا روی ططط د
یامعهشناسطط
تاریخ

اجتماعی و سیاسی که میان این دو حوزه صورت گرفته و تاثیرات متقابل فرهنگی که بطر
و سوگیریهای هویتی که آینده روابط اجتماعی و سیاسی میان این دو حطوزه تمطدنی را
رقم زده است را تحلیل کنیم .اهمیت مطالعطه جامعهشناسطی تطاریخی و تاکیطد بطر تطأثیر
مولفههای داخلی بر سیاست خارجی کشورها ،هنگامی بیش از گذشته مطر است که از
روابط خارجی کشورهای در حال توسعه سطخن میگطوییم .در ایطن سططح آنگونطه کطه
رمضانی اشاره دارد باید توجه کنیم که دگرگونیهای ساختاری جوامع در حال نوسطازی
پیامدهایی ویژه بر سیاست خارجی آن دولتها میگذارد( .رمضانی51 :1818 ،ر
عالوه بر اهمیت مطالعه روابط خارجی ایران و کشورهای منطقطه ،ایطران بطه واسططه
ظرفیتها و اهداف اقتصادی و سیاسی خود نیازمند حداقل تنش و بیثبطاتی و همگنطین

 .1آلکسی دوتوکویل در دموکراسی در آمریکا از روش جامعهشناسی تاریخی در ریشهیابی و تبارشناسی دموکراسی در
آمریکا بهره گرفت .به نظر او فرهنگ پیوریتنهای اولیهای که به آمریکا هجرت کرده و مبنای یک نظام اجتماعی و
فرهنگی را در این سرزمین پی ریختند ،نشان فرهنگی خود را برای همیشه بر پیشانی جامعه آمریکا حک کردند.

مراودات و مبادالت با اعراب در یک فضای تعامل مشترک میباشد« .در سند گشطمانداز
بیست سالة ایران ،دستیابی به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری منطقه آسیای جنوب
غربی تا سال  1545ه .ش هدف گذاری شده است ».با توجه به موقعیت منطقطه آسطیای
جنوب غرب که ایران را به عنوان یک حوزه فرهنگطی مشطخص در تعامطل یطا تقابطل بطا
اعراب قرار میدهد« ،الزم است برای همکاری و رابططه بطا آنهطا راهبطردی مشطخص و
متناسب با اهداف سند گشمانداز اندیشطیده شطود( ».نجفطی فیروزجطایی :1811،مقدمطهر
الزمه تدوین گنین برنامهای در سیاست خارجی ،شناخت دقیطقتر و تحلیلطی مولفطههای
59

فرهنگی-تاریخی ،سیاسی و دیپلماتیک ،و جغرافیطای سیاسطی و اقتصطادی خاورمیانطه و
حوزه خلیج فارس است .در این پژوهش ما با تاکید بر مولفههای فرهنگطی-تطاریخی در
پی واکاوی ریشههای اجتماعی و فرهنگی رویکرد سیاست خارجی ایرانیان و اعطراب در
برابر یکدیگر بودهایم .در اینجا ما بر این مفروضه تاکید داریم کطه مولفطههای فرهنگطی-
تاریخی به صورت آگاهانه و ناخودآگاه از یک سطو بطر عمطل و رفتطار سیاستسطازان و
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تصططمیمگیرندان دولتططی و سططازمانهای منطقططهای ،و از سططوی دیگططر ایططن شططاخصهای
هویتساز بر فرهنگ سیاسی و هویتهای جمعی ملتهطا و حوزههطای تمطدنی تطاثیری

دوره دوم شطططماره

عمیق داشتهاند .این مولفهها فرهنگی و هویتی خطود در بسطتری از تحطوالت ططوالنی و

سوم بهار 1931

تدریجی به ویژه در نقطه عطفهای تاریخی شکل گرفته ،رشطد و تحطول یافتطه و نگطاه

اول شماره پ طاپ

هویتی افراد در حوزههای فرهنگی ایرانی و عربی در قبال یکدیگر را متشکل سطاختهاند.

ازینرو ما با روش جامعهشناسی تاریخی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که :زمینهها
و تحوالت تاریخیا اجتماعی و سیاسی ،از اولین تماسها و روابط میان ایران و اعراب تا
نقاط عطف هویتساز تاریخی ،گگونه شکل گرفته و گه تاثیراتی بر رویکردهای هویتی
و روابط میان این دو حوزه (و سیاست خارجی معاصر ایران و دولتهای عربیر برجطای
گذاشته است؟
 .2مبانی نظری پژوهش
مهمترین مفروضه نظری این تحقیق این است که سیاست خارجی همه کشورها با محیط
خود در تعامل میباشد .محیط تعامل را آنگونطه کطه رو اهلل رمضطانی (1818ر میگویطد

میتوان به درونی و بیرونی تفکیک کطرد .در سططح درونطی بطه بررسطی تعطامالت میطان
فعالیتهای متوجه مسائل داخلطی و سیاسطت خطارجی و در سططح بیرونطی تأمطل میطان
فعالیتهططا در نظططام بینالمللططی و سیاسططت خططارجی دولتهططا میپططردازیم .از آنرو کططه
ظرفیتهای سیاسی کشورهای در حال توسعه بطه واسططه سیاسطتهای نوسطازی دگطار
تحوالتی است که ریشههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دارد ،سیاست خارجی در ایطن
کشورها رابطه تنگاتنگی با محیط درونی خود پیدا میکند .تحول در بافت جمعیتطی ایطن
کشورها با انتقال از اقتصاد کشاورزی به وجوهی از اقتصاد صنعتی ،نیازهای متقابل اقشار
و گروههای اجتماعی و واحدهای اقتصادی به یکدیگر ،رشد شهرنشینی ،افطزایش سططح
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سواد ،دگرگونی به سمت تنوع ساختاری ،و تغییر و تأثیرپطذیری سطامان سیاسطی از ایطن
تحوالت-که در طول سده گذشطته عمطدتاً دولتهطا خطود هطدایتگر آن بودنطد -ثبطات
سیاست خارجی این کشطورها و پایطداری نسطبی دیپلماسطی دولطت از تحطوالت محطیط
داخلیاش را عمیقاً تحت تأثیر قرار میدهند .عطالوه بطر تطاثیری کطه شطرایط داخلطی بطر
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دیپلماسی کشورها دارد ،گاه تصمیمات سیاست خطارجی کطه از سطوی رهبطران سیاسطی
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تواناییهای نظام بینالملل را «به صورت شمشیری دو دم میبینند که هم به کار تضطمین
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اتخاذ میشود جز به منظور برآوردن مقاصد داخلی نیست .هنوز هم بسیاری از کشطورها
کنترل داخلی میآید و هم آزادی عمل در نظام بین الملل را بهینهسازی میکنطد(».همطان:
51ر
با آنکه دولتها کنشگران اصلی در روابطط بینالملطل هسطتند ،امطا ایطن دولتهطا در
عینیت خود متشکل از افراد یعنی رهبران ،فرمانروایان یا تصمیمگیرانند که به نطام دولطت
ملی دست به عمل و انتخاب میزنند .باید توجه داشت که یک انتخطاب در واقطع شطیوه،
ابزار یا هدفی بدیل برای عمل هست که زیطر نفطوذ ارزشهطا صطورت مطیگیطرد و ایطن
ارزشها خود تابع هنجارهای فرهنگی و مناسبات سیاسی و اجتمطاعی محطیط درونطی و
بیرونی میباشند که کنشگران معموالً خودآگاه یا ناخودآگاه ،به میل یا علیرغم میل خطود
تحت تأثیر آنها عمل میکنند .از منظری وسیعتر باید این موضوع را مد نظر قرار داد که
ارزشها ،باورها و ادراکهای اجتماعی ،حاصل تجربه جمعی افراد یک جامعطه یطا گنطد
جامعه در مقابل یکدیگر و در گسترهای از تاریخ است .ایستارها ،دیطدگاهها ،انتظطارات و

بطور کلی شناخت دولتها و فرهنگهای ملی از یکدیگر در طول تاریخ شکل میگیرند
و بدین ترتیب تحلیل تعامالت میطان دو سططح درونطی و بیرونطی بطا سیاسطت خطارجی
مستلزم تحقیق در طول گسترهای از زمان اسطت( .همطان56 ،ر درواقطع «بطدون مشطاهده
الگوهای سیاست خطارجی در دورهای ططوالنی ،بررسطی توسطعه سیاسطتهای خطارجی
شدیداً دگار ضعف است» .به طور خالصه میتوان اینگونه گفطت کطه سیاسطت خطارجی
کشورها ،بهویژه کشورهای در حال توسعه ،دارای ریشههای تاریخی در بستر تحوالت و
عرصه واقعیات اجتماعی ،منطقهای و بینالمللی میباشد.
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 .1-2جامعهشناسی تاریخی و رویکرد فرهنگی
اگرگه عامل فرهنگ از متغیرهای اساسی در سیاست خطارجی و روابطط بینالملطل بطوده
است اما نظریات جریانهای اصلی (پس از جنگ جهانی دومر بسطیار کطم بطه متغیرهطای
فرهنگی پرداختهاند .هانس جی مورگنتا در سیاست در میان ملتهطا علطیرغم اینکطه بطه
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط
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صراحت نقش عوامل فرهنگی را روابط بینالملل رد میکند ،اما ذیل بحث «قدرت ملی»،
مولفه «منش ملی» را یکی از عناصر این قطدرت ذکطر کطرده و بطهطور غیرمسطتقیم تطأثیر

دوره دوم شطططماره

عوامططل فرهنگططی را ملحططوه داشططته اسططت .در شططرایط س طیطره نظریططههای رئالیسططتی و
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مارکسیستی پس از جنگ جهانی دوم میبینیم که تنها در بعضی نظریههای خرد بطود کطه

اول شماره پ طاپ

به گونهای گذرا و سطحی به مسائل فرهنگی اشاره میشطود .مهمتطرین بحثهطا در ایطن
مورد مربوط به فرانسیس فوکویاما (کتطاب پایطان تطاریخر و سطاموئل هطانتینگتن (نظریطه
برخورد تمدنهار میباشد( .نقیبزاده56-54 :1811 ،ر از جمله دیگر صاحبنظرانی کطه
علیرغم دیدگاههای نظری کطامالً متفطاوت و تاکیطد کمتطر و بیشطتر بطر وزن مولفطههای
اجتماعی و سیاسی در برابر مولفههای فرهنگی ،از رهیافت جامعهشناسطی تطاریخی را در
تحلیل مسائل بینالمللی استفاده کردند میتوان به تدا اسکاگپول ،مایکل من ،گالرز تیلی،
امانوئل والرشتین ،ژان کریستف روفن ،مارسل مرل و هدلی بول اشاره کرد.
هططانتینگتون (1841ر بططا ارائططه مططدل مطالعططه تمططدنی مططدعی اسططت کططه کنشهططا،
موضعگیریها ،صفبندیها و برخوردهای میان دولتهای ملی و گروههطای هطویتی و...
در گهارگوب هویت تمدنی آنها شکل میگیرد .همچنین صفبندی و جنا بنطدیهای

جدید عمدتاً میان کشورهای هر حوزه تمدن در مقابل تمدنهای دیگر صورت میگیطرد.
بططدین ترتیططب وی رفتططار ملططل و کنشهططای رهبططران سیاسططی و دولتهططای ملططی را در
گارگوب حوزه تمدنی آن دولتها بررسی میکند و میسنجد .البته باید توجه داشت که
تاکید او بر حوزههای فرهنگی به کمرنگسازی نقش دولتها انجامیده است.
آنگونه که ای.اچ کار 1میگوید با برداشتن مرز بین تاریخ و جامعهشناسطی میتطوانیم
شناخت خود را از تاریخ گسترش دهیم .در این پژوهش با مبنا قطرار دادن جامعهشناسطی
تاریخی در گارگوب نظری خود ،به دنبال فهم و درک رویکردهطای فرهنگطی و هطویتی
ایرانیان و اعراب در قبال یکدیگر از خالل تحوالت اجتماعی و تاریخی هسطتیم .درواقطع
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بر این امر تاکید داریم که تحوالت اجتماعی و تاریخی از یکسو و مولفههای فرهنگطی از
سوی دیگر در یک رابطه دیالکتیکی رویکردهای هویتی میان ایرانیان و اعطراب را شطکل
دادهاند .در نهایت این تجربه تاریخی و فرهنگی به صورت خاطره جمعی ،شاکله هطویتی
و ارزشهای فرهنگی تأثیر عمیقی بر سیاست خارجی ایرانیان و اعراب در دوران معاصر
برجای گذاشته است.
ارزشهططایی کططه بططر انتخططاب کنشگططران و تصططمیمگیران سیاسططت خططارجی تططأثیر
میگذارند ،از یکسو تحت تأثیر هنجارها ،جهتگیریهطا ،باورهطا ،تقاضطاها و موقعیطت
اجتماعی است که کنشگران در آن زندگی کردهاند و یا آموزش دیدهاند و از سوی دیگر
در تعامل با نظام جهانی است که دولت در آن نظام واحد کنش میباشد .بطرای نمونطه از
نظر والرشتاین تاریخ دو گونه نظام جهطانی را شطاهد بطوده اسطت :امپراتطوری  -جهطانی
(World-Empiresر و اقتصادی  -جهانی (World-Economiesر ،و مهمتطرین تمطایز
میان آنها نحوه تصمیمگیری در مورد توزیطع منطابع اسطت .البتطه رهیافطت نظطام محطور
والرشتاین تمایزی بین عوامل داخلی و خارجی قائل نیست و تمام عوامل نظام جهانی را
داخلطی دانسططته (مشططیرزاده111-5 :1811 ،ر و دولططت را محصططول اقتصططاد جهططانی و از
نهادهای آن و پاسخی به فشار طبقه سرمایهداری برای تأمین نیازهایش میدانطد( .همطان:
111ر اگرگه نگرش والرشتاین مبتنی بر جامعهشناسی تاریخی است اما تغییر اجتماعی را
مشروط به تغییرات در نظام جهانی بهطور کلی و نطه بطه وسطیله رویطدادهای ایطن یطا آن
1. Edward Hallett Carr
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کشور میداند( .راجطین و شطیرو215 :1811 ،ر از ایطنرو بطه مفهطوم «تفطرد تطاریخی» و
مولفههای فرهنگی اقبال گندانی نشان نمیدهد .از این منظر رویکرد تفسیری ماکس وبطر
با تاکید بر ویژهگیهای فرهنگی منحصر بهفرد منطقهای و تطاریخی مبنطای بهتطری بطرای
تحلیل جامعهشناسی تاریخی میباشد.
در جامعه شناسی ماکس وبر ،یک رویداد تاریخی با قرار گرفتن در شمول یک قانون
عمومی تبیین نمیشود .آنطور که وبر معتقد بود ،پژوهشگر باید به وسیله فرآینطد «درک
تبیینگر» عمل را در سیاق (یا زمینهContext :ر معنایی معقول و جامعتر قطرار داده و بطه
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فرضیهای در باب حالت روحی فاعل هنگام انجام فعل برسد .در این راستا ما میبایسطت
به بررسی اغراض و معتقدات و ارزشهایی که علت محتمطل عملانطد و بررسطی قطرائن
مستقیم و غیرمستقیم له یا علیه صحت تفسیر دست بزنیم( .به نقل از لیتطل111 :1811 ،ر
بر این اسطاس وبطر در اخطالق پروتسطتان و رو سطرمایهداری در بطاب تبیطین تطاریخی
پدیدههای اجتماعی بر خاص بودن هر پدیده و امکان تبیین آن در محدوده خاص خطود

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط
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تاکیطد میکنطد11 :1814( .ر واضطح اسطت کطه ایطن مطورد در مقابطل تعمیمهطای عططام و
جهانشمول قرار میگیرد .رینهطارد بنطدیکس نیطز کطه از بسطیاری جهطات راه وبطر را در
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جامعهشناسی تاریخی ادامه داد ،نیطز معتقطد اسطت فرهنطگ و سطاختار اجتمطاعی تقریبطاً
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محصوالت دیرپا و نهادی تضادها و کشمکشهای گروهی گذشته هسطتند و همطین کطه

اول شماره پ طاپ

ساختارها ،سطنخها و نگرشهطای اجتمطاعی شطکل بگیطرد میتطوان تبیینطی از الگوهطای
اجتماعی و فرهنگی گوناگون ارائه کرد .به عقیده روشهمایر ،بنطدیکس تحطت تطأثیر ایطن
اصل شومپتری قطرار دارد کطه مدعیسطت «سطاختارها ،سطنخها و نگرشهطای اجتمطاعی
همچون سکههایی هستند که به سادگی ذوب یا محو نمیگردند ،همینکه شطکل بگیرنطد
احتماالً تا قرنها ادامه پیدا میکنند [...و] به درجات مختلفی از خود قدرت و قابلیت بقطا
را نشان میدهند115 :1811(».ر این اصل با دریافت دوتوکویل (از جامعهشناسی تاریخی
آمریکار که خود تأثیر عمیقی بر ماکس وبر و بسیاری دیگر از جامعهشناسطان متطأثر از او،
گذاشته است (رک :باتامور؟ر مشابهت دارد .همانطور که پیشتر گفتیم دوتوکویل معتقطد
بود فرهنگ گروههای اولیهای که یک جامعطه را تشطکیل میدهنطد نشطان خطود را بطرای
همیشه بر پیشانی آن جامعه حک میکند.

بر این اساس ما در کاربست نظری جامعهشناسی تطاریخی بطه منظطور تحلیطل تطاریخ
روابط ایران و اعراب؛ بستر ،زمینهها و تحوالت تاریخیای را که روابط و تبادالت مطادی
و غیرمادی میان این دو حوزه فرهنگی در آن جریان گرفته اسطت را بطا تاکیطد بطر نقطاط
عطف تحوالت تاریخی ،تغییرات و تاثرات متقابل اجتماعی و فرهنگی ،و همچنین تضاد
و کشاکشهای هویتی و فرهنگی این دو حوزه ،بررسی میکنیم .مفروضه نظطری اساسطی
ما نیز در این اصل نهفته است که تحوالت اجتماعی در گستره تطاریخی میطان دو حطوزه
تمدنی ،الگوها و نگرشهای فرهنگی و هویتی برساخته ،که این الگوها و نگرشهطا نیطز
به نوبه خود انگیزه و محرک بسیاری از تحوالت آینده بوده است 1.بطهطوری کطه تطداوم
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این نگرشهای تا دوران معاصر ،عامل مؤثر و تعیینکنندهای در سیاست خارجی ایرانیطان
و اعراب در قبال یکدیگر میباشد.
ما در یک تقسیمبندی روششناختی و کلی بر اساس گسستها 2و نقططه عطفهطای
عمیق تاریخی ،تحول در روابط میان ایرانیان و اعطراب را بطه سطه دوره باسطتان ،میانطه و

تاریخ تحول در

مدرن تقسیم کردهایم .دوره باستان که از آغاز دولتسطازی ایرانیطان در دوره هخامنشطیان
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و اتحاد اعراب تحت لوای اسالم و آغاز جنگهای گسترده اعطراب در دوره خلیفطه دوم
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آغاز میشود تا  622میالدی را دربرمیگیرد .دوره میانه درواقع از آغاز تشکیل حکومطت
شروع میشود که نتیجه آن گسترش قلمروی سلطه اعراب و تشکیل یک امپراتوری زیطر
عنوان خالفت اسالمی است .این دوره (دوره میانهر با سطقوط امپراتطوری عثمطانی پایطان
میگیرد .دوران مدرن نیز با سقوط خالفت عثمانی ،تشکیل دولتهطای نوپطای عربطی از
یکسو و انقالب مشروطه و متعاقباً به قدرت رسیدن رضاشاه از سوی دیگر همراه است،
و تا امروز را دربر میگیرد .البته هر کدام از دورههای فوق به ویژه دوره مدرن و میانطه را

 . 1این دیدگاه از جهاتی مشابه نظر رینهارد بندیکس میباشد که معتقد بود «فرهنگ و ساختار اجتماعی
نتیجه مبارزات گروهی و معذالک انگیزه و محرک آنهاست(»...در روشهمایر114 :1811 ،ر
 .2مفهوم گسست را بهطور نسبی و به قید احتیاطی روششناختی در این بحث بهکار میبریم .گراکه
اگرگه این گسست ها متوجه نقاط عطفی در تحول بسیاری از الگوهای فرهنگی و اجتماعی جوامع مورد
بررسی بود لیکن کلیت فرهنگ آن جوامع را تغییر نداد .بلکه تحوالت و الگوهای فرهنگی جدید بر بستر
فرهنگ پیشین قرار گرفت ،از آن عمیقاً متأثر شد و بر آن تأثیر گذاشت.

میتوان به مراحل مشخصی با ویژگیهای متفاوت و مستقلی تقسیم کرد .با این حال این
تقسیم بر اساس گسستها و نقطه عطفها عظطیم تطاریخی انتخطاب شطده و بطه لحطاه
محدوده روششناختی بحث حاضر به نظر میآید راهگشا باشد.
 .1تاریخ تحول روابط ایران و اعراب
 .1-1دوره باستان
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این دوره با آغاز دولتسازی 1در ایران همراه اسطت .اولطین بطار نشطانههای رابططه میطان
اعراب و ایرانیان را میتوان در کتیبه داریوش هخامنشی یافطت کطه از اعطراب بطه عنطوان
یکی از تیرههایی که در قلمروی دولت ایرانی زندگی میکردند نام برده بود .با این حطال
دولت هخامنشی مانند دولت اشکانی و ساسانی هیچگاه به عمق شبه جزیطره عربسطتان و
حجاز وارد نشد .دلیل این امر را میتوان موقعیت اقلیمی این منطقه و زمینهای غیر قابل
کشت و صحراهای گسترده دانست .رویهم رفته تا دوره ساسانیان اطالعات گسطتردهای
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از روابط میان ایرانیان و اعراب در دست نیست .تلقطی ایرانیطان از نظطام جهطانی در ایطن
دوران علیرغم دگرگونیهای مختلف در طول زمان ،بر پایه اسطوره شاهنشاهی دادگرانه
بود که بر اساس آن مردم از آزادیها و مدارای عقیدتی و حکومتهای محلی برخطوردار
بودند لیکن حاکمیت دولت ایران را گردن مینهادند .این شاهنشطاهی سطودای گسطترش
جهانی پیدا کرد اما در طول زمان و در مواجهه با قدرتهای بزرگی مانند امپراتوری روم
و قبایل جنگجوی آسیای میانه ،واقعیت جهان دو قطبی (ایران و رومر را پذیرفتطه بطود.
پیگولوسکایا در تحقیقات خود (1842ر نشان میدهد که در این دوره بطه تطدریج منطقطه
حجاز به حائلی میان قلمروی دولت ایران و روم تبدیل میشود .پطس از گالشهطایی بطه
ویژه در دوران شاپور دوم ،اعراب لخمی در منطقه حیره توسط دولت ساسانی در جنوب
غربی ایران تقویت و تجهیز شدند تا از یک سو سرزمینی واسطط میطان ایطران بطا اعطراب
بدوی ایجاد گردد و از سوی دیگر منافع دولت ایران در مرزهای امپراتوری روم شطرقی،
بینالنهرین ،سوریه و حتی عربستان مرکزی تأمین شود .در مقابل امپراتطوری روم شطرقی
نیز اعراب غسانی منطقه نجد را با اهدافی مشابه اهداف دولت ایران تقویطت میکطرد .در
 . 1دولت به عنوان یک دولت پیشا مدرن .بنگرید به مجتهدزاده4 :1811 ،

مقاطعی ،به ویژه از دوره شاپور دوم ( 841تا  841مر اعطراب حیطره در کنطار ایرانیطان در
برابر روم شرقی میجنگیدند .به نظر میرسد توجه دولت ساسانی به فرهنگ لخمیهطای
حیره متفاوت از اعراب بدوی بوده است .یزدگرد اول به رسم ساسانیان فرزند خود بهرام
(پادشاهی از  521تا  584مر را پس از تولدش به همراه دایهها و مربیانی به منطذر حطاکم
حیره سپرد تا ضمن آموزش به شیوه ساسانی ،آداب حکومتداری را نیز بیطاموزد 1.بایطد
عنوان داشت که تا این دوره گالش خاصی در روابط میان اعراب و ایرانیان رخ نطداد .بطا
هجرت حضرت محمد (صر به یثرب و تشکیل حکومطت اسطالمی ،تحطولی عمیطق در
جامعه عرب به وقوع پیوست بطوری که مقدمهای شد برای انسطجام اعطراب و گسطترش
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حکومت آنها در سرتاسطر حجطاز .در دوره خلیفطه دوم ،عمطر ،نگطاه اعطراب بطه شطکل
گستردهای به خارج از شبه جزیره عربستان معطوف شد.
 .2-1دوران میانه
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آغاز حمله اعراب به ایران ،مهمترین گالش در تاریخ روابط میان این دو حوزه فرهنگطی
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مهمترین شکست ایرانیان از اعراب در جنگ قادسیه ( 684مر رقم خورد که آغازی برای
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بود که تبعات خود را تا قرنها در ذهنیت تاریخی حامالن این دو فرهنگ باقی گذاشطت.
شکستهای دیگر دولت ساسانی از اعراب بود .پس از ایطن شکسطت تیسطفون پایتخطت
ساسانی بیدفاع ماند و از آنجا که قرارداد صلحی میان دو طرف بسته نشده بود« ،غرقاب
و غارت» شد« .مردم آن بخشی مقتول و بخش دیگر به بردگی برده شدند و جمطع بهطای
غنائمی کطه اعطراب در تیسطفون بطه دسطت آوردنطد بطه  144میلیطون درهطم میرسطید».
(پطروشفسکی51 ،1866 ،ر بدین ترتیب پس از شکست لشطکر ساسطانی و مقاوتهطای
پراکنده ایرانیان ،در  611م شاهنشاهی ساسانی سقوط کرد و تقریباً تمامی قلمروی ایطران
به تصرف اعراب در آمد .این شکست بزر

و پیامدهای آن علیرغم گذشطت قرنهطا و

جذب دین اسالم و بسیاری از الگوهای فرهنگی غیرایرانی اقوام مهاجم (اعم از اعطراب،
مغوالن و دیگرانر بر حافظه تاریخی ایرانیان باقی ماند و در دورههطای مختلطف خطود را
 .1رسم ساسانیان بر این بود که شاهزادهها را به یکی از استانهای پیرامونی فرستاده تا آداب حکومتداری
را کسب کنند .آنان گاه فرمانداران آن مناطق میشدند.

نشان میداد 1.تلقی مسلمانان نخستین از نظام جهانی متضمن نزاع دائمی میطان دو گطروه
بود .مردمانی که اعم از مسلمان و غیره در قلمروی حکومت اسالمی زندگی میکردنطد و
«داراالسالم» خوانده میشد ،و کافران و مردمانی که در خارج از قلمروی اسالمی بودنطد
و سرزمینهای آنان مشطمول «دارالحطرب» میشطد .وظیفطه مسطلمین در ایطن وضطعیت،
گسترش اسالم تحت حکومت خلیفه ،از طریق نزاع دائمطی بطا دارالحطرب بطود .حضطور
اعراب در ایران پیامدهای ویژهای هم بطرای ایرانیطان مغلطوب وهطم بطرای اعطراب فطاتح
داشت .فتوحات و هجمههای نظامی اعراب به سرزمینهای دیگر که از دوره خلیفطه دوم
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به طور گسترده آغاز شده بود ،و در دوره خالفت بنیامیه به اوج خود رسیده بود ،حامطل
سلطه تمام عیار اعراب بر حوزههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگطی جوامطع مغلطوب بطود.
علیرغم آرمانهای برابرخواهانه صدر اسالم ،استیالی عطرب بطه ویطژه در دوره بنیامیطه
محتوایی نژادی و استعماری به خود میگیرد.
 .1-2-1پیامدهای اجتماعی حضور اعراب در ایران

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

پیامدهای حضور اعراب در ایران را باید فراتر از سه عنوان استیالی اقتصادی ،سیاسطی و
فرهنگی اعراب بررسی کرد .اگرگه به نظر میآید استعمار اقتصادی و سیاسی اعراب بطر

دوره دوم شطططماره

ایران محقق شد ،تاثیرات متقابل این فرهنگ ایرانیطان و اعطراب بطر یکطدیگر پیامطدهایی
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عمیقتر از خود بجای گذاشت .در ادامه طی دو بخش بطه مهمتطرین تطاثیرات اجتمطاعی

اول شماره پ طاپ

هرکدام از این دو بر دیگری میپردازیم.
 .1-1-2-1حکومت اعراب در ایران و آثار اجتماعی و فرهنگی آن بر ایرانیان
پس از استقرار و تثبیت حکومت اعراب در ایران ،بسطیاری از شطهرها و دهقانطان ایرانطی
مجبور به عقد پیمان با اعراب شدند که در پی آن ابتدا غرامتی به یکباره میپرداختند و از
آن پس مرتباً جزیه و عوارضی را که برای اهل ذمطه وضطع شطده بطود تأدیطه میکردنطد.
سرانجام آنها میبایست حاکمیت خالفت عرب و مسلمانان را بطر خویشطتن شطناخته و
بدان خیانتی نورزند( .همان58 :ر در آغطاز سیاسطت اسالمیسطازیا حکومطت اعطراب در
 .1برای مثال ملک الشعرای بهار شاعر معاصر در بیتی که نشان از ماندگاری خاطره تلخ تهاجم اعراب بر
ایرانیان است میگوید:
گرگه عرب زد گو حرامی به ما  /داد یکی دین گرامی به ما

ایران ،ایرانیان میبایست پس از اسالم آوردن با قوم و ملت خویش قطع عالقه میکردنطد
و عرب میشدند .بر اساس خصلت تقسیمبندی قبیلهای اعراب ،ایرانیان نو مسلمان بایطد
ابتدا به یکی از قبایل عربی منسوب و پیوسته میگردیدند ولی عضو متساوی الحقوق آن
قبیله نمیشدند بلکه موالی آن میگردیدند ،که جمع آن «موالی» خوانده میشد .موالی به
تدریج به قشری اجتماعی تبدیل شدند که جمعیت غالب آن را ایرانیان تشکیل میدادنطد.
آنها از نظر مقام و موقعیت اجتمطاعی پطس از بردگطان وکنیزکطان در پسطتتطرین طبقطه
اجتماع عربی قرار میگرفتند( .جنبش شعوبیه[ ،بیتا]1 :ر نگاه اعطراب بطه مطوالی بطهطور
کلی تحقیرآمیز بود .اعراب بر موالی مباهات مینمودند که آنهطا را از بردگطی و اسطارت
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آزاد ساخته و از کفر و شرک و پلیدی نجات داده و به اسالم رهنمون ساختهاند .اعطراب
معتقد بودند که «ما شما را [موالی را] با شمشیر سعادتمند ساختیم و با زنجیر به بهشطت
کشاندیم» و همین بر برتری ما به شما کافیست( .ممتحن156 :1861 ،ر اعطراب مطوالی را
علوج (خدانشناسر میخواندند و آنان را به کنیه صدا نمیکردند ،با آنها در یطک صطف
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راه نمیرفتند ،پشت سر ایشان نماز نمیگذارندند و زن دادن بطه آنهطا را نطوعی بردگطی
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از موالی را که در رکاب وی بودند تبعید کرد و بر بازوی هریک از ایشطان نطام سطرزمین
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میدانستند .حجاج ابن یوسف پس از شکست عبدالرحمن بن محمد بن اشعث ،آن دسته
تبعیدیشان را داغ کطرد( .جنطبش شطعوبیه2 :ر نمونطههای فطوق تنهطا بخشطی از دیطدگاه
فرهنگی و رفتار اعراب بطا ایرانیطان بطود کطه در دوره امطوی بطه شطدت اعمطال میشطد.
تبعیضهای نژادی ،اجتماعی و سیاسی اعراب بر ایرانیان در قرون اولیه هجطری ،خطاطره
شکست قادسیه را در ذهن آنان ماندگار ساخته و غیریتسازی در مقابل با اعطراب را بطه
مولفهای مهم در فرهنگ سیاسی آنان بطدل میکنطد .نزدیطک شطدن ایرانیطان بطه شطیعیان،
گرویدن به مذاهبی که در برابر مذهب حاکمان مقاومت میکردند و حتی حمایت آنان از
عباسیان را میتوان در زمره مبارزات فکری و عملی آنان دانست .آنگونه که ویلیام هطس
نیز اشاره میکند شیعهگری با حوائج ایرانیان ستمدیده همخوانی داشته و بطاطنیگری بطه
نیازها و خواستههای اساسی ملی که طی قرنها سنت تاریخی شطکل گرفتطه بطود پاسطخ
میداد( .هس به نقل از بیمن14-16 :1816،ر

در گنین شرایطی ایرانیان به جنبشهای ضد خالفت اموی میپیوستند .این جنبشهطا
را به دو دسته مبارزات فکری مانند جنبش شعوبیه و مبارزات مسطلحانه میتطوان تقسطیم
کرد .پیروان شعوبیه عمدتاً افرادی بودند کطه بطه مبطارزه فرهنگطی کالمطی روی آوردنطد.
عبداهلل بن مقفع یکی از مشهورترین شعوبیها بود که کتابهطای آیطین نامطه ،خداینامطه،
کلیله و دمنه ،ادب الکبیر و ادب الصغیر را از پهلوی به عربطی ترجمطه نمطود .در جریطان
مبارزات مسلحانه میتوان حضور ایرانیان را در قیامها و شورشهای ضد حکومتی ماننطد
قیام مختار ،1عبدالرحمن بن محمد بن اشعث ،خوارج ،زید بن علی ،یحیطی بطن زیطد ،و
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مهمتر از همه قیام ابومسلم خراسانی مورد توجه قرار داد .سرانجام در  414م ( 182ه.قر
امویان از لشکر ابومسلم که بدنه اصلی آن را ایرانیان و موالی تشکیل میدادنطد ،شکسطت
خوردند و نام ابوالعباس سفا عباسی در مسجد کوفه به خالفطت اعطالم شطد .بطه گفتطه
طبری هنگام قیام ابومسلم تنها در یک روز  64دهکده به یاری او آمدند که این نشطان از
آمادگی مردم برای دفع تجاوز اعراب بطود( .نقیطبزاده145 :1811 ،ر حکومطت عباسطیان
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پیامدهای دوگانهای بر رابطه اعراب و ایرانیان دربرداشطت .نخسطت آنکطه قتطل ابومسطلم
خراسانی توسط منصور خلیفه دوم عباسی در بغداد ،شطکاف میطان ایرانیطان و حکومطت
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اعراب را بیش از پیش کرد .در طول قرنهطای هفطتم و هشطتم مطیالدی شطاهد قیامهطای
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ایرانیان علیه عباسیان هستیم که بسیاری از آنها متأثر از قتل ابومسلم بوده ،بطهطوری کطه

اول شماره پ طاپ

قیام سندباد (که خود یک مغ زرتشتی بودر در میانه سده هشطتم مطیالدی ،استاذسطیس در
 464و خرمدینان به رهبری بابک ،از جمله مواردی بودند که قیام خود را به خونخواهی
ابومسلم معرفی میکردنطد( .پطروشفسطکی 41 :1866 ،و نقیطبزاده ،همطانر پیامطد دوم،
استعجام یا ایرانی شدن دستگاه خالفت عباسی بود .در این دوره دستگاه دیوانی خالفطت
به واسطه حضور ایرانیان تحت تأثیر سنن و رسوم حکومتداری ساسانی قرار گرفت .بطا
تخفیف فشار دستگاه حکومت بطر ایرانیهطا ،پطس از سطقوط خالفطت امطوی ،و ضطعف
مقطعی خالفت عباسی پس از مر

هارون ،اولین حکومتهای محلی ایرانی و ترکتبطار

پس از اسالم تأسیس شدند.
 .1مورخان خبر میدهند که اکثر سپاهیان مختار ،که به خونخواهی حسینبنعلی قیام کرده بودند ،ایرانی
بودند و حتی یک کلمه عربی هم حرف نمیزدند( .محمدی مالئری به نقل از نقیبزاده11 :1811،ر

مقاوت ایرانیان در مقابل دستگاه خالفت و شطیوههای گونطاگون تبعطیض و اسطتثمار
حکومت ،با حمایت از جنبشهای مختلف سیاسطی ،اجتمطاعی و فرهنگطی کطه مخطالف
خواست فکری و سیاسی دستگاه حکومتی عمل میکردنطد ،مولفطههای فرهنگطی مهمطی
گون «مقاوت» را در فرهنگ سیاسی ایرانیان تقویت کرده و منجر بطه ظهطور مولفطههایی
گون «دولتستیزی» در میان آنان میشد .در گنین شرایطی ایرانیان ستمدیده که خطود را
با دیگر گروههای مبارز و سرکوب شده همنوا مییافتنطد ،بطا بازسطازی اسطاطیری گطون
سیاوش و تظلمخواهی از خون او که جهان و زمان را فرامیگرفت ،در قالب امام حسطین
(عر و شهادت مظلومانه ایشان ،که کل روزها را به عاشورا و هرجای زمطین را بطه کطربال
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بدل میکرد ،جهان فرهنگی خود را استمرار بخشیده و دسطت بطه هویتیطابی در فضطای
جدید میزدند .درواقع سوگواری ایرانیان از شهادت امام حسین بطه عنطوان مظلومیطت و
مقاومت «حق» در برابر «باطل» ،استمرار خونخواهی آنان از قتل سیاوش به عنوان مظهطر
و الگوی «نیکی» در برابر «بدی» و تداوم ایده مقطاوت همیشطگی «خیطر» در برابطر «شطر»
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گردید .این نگرش در دوران حکومت صفوی صورت رسمی به عنوان یکی از مولفههای
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با اینحال آنگونه که بیمطن (1816ر در تحقیطق ارزشطمند خطود اشطاره دارد ،مولفطه
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فرهنگی و مذهبی در سرتاسر ایران بسط یافت.
فرهنگی «تقیه» که در شرایط اضطرار و سرکوب حکطومتی بطه اصطلی از اصطول مطذهب
شیعه بدل گشته بود ،میتوانست سرپوشی برای فعالیتهای فرهنگطی ایرانیطان باشطد .بطا
اینحال «تقیه» پیامدهای فرهنگی بلندمدتی بر فرهنطگ سیاسطی ایرانیطان باقیگطذارد کطه
میتوان در مولفههای «بیاعتمادی» و «ابهام» در فضای تعامطل آنهطا بطا خطود و دیگطران
جستجو کرد( .همان14-11 :ر در گنین فضایی از «مقطاوت» ،مبطارزه فکطری و عملطی و
«تقیه» ایرانیان توانستند هویت مستقل فرهنگی خطود را از طریطق انتقطال سطینه بطه سطینه
اسطورهها و افسانههایی که جنبطههای اساسطی و جهانشطمول فرهنطگ ایرانطی همچطون
خصلتهای پهلوانی ،جانبداری از نیکی ،مبارزه بطا بطدی و غیطره را بطا خطود بطه همطراه
داشت ،به نسلهای دیگر ،آن را حفظ کنند.

 .2-1-2-1تاثیرات اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ایرانیان بر اعرراب در رررون اولیره
هجری
یکی از مهمترین تاثیرات حضور اعراب در ایران شهرنشین شدن اعراب بطود« .بارتولطد»
معتقد است که مهاجرت عرب «اوالً به شکل احداث اردوگاههای نظامی که مسکن حاکم
منصوب از طرف خلیفه نیز بوده صورت میگرفت و ثانیاً بدویان اعراب اراضی معینی را
تصاحب و تصرف میکردند .این اردوگاهها به سرعت به صورت مراکز زنطدگی شطهری
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در میآمدند و در بعضی از این نقاط فرهنگ مشترک اسالمی به وجود میآمد» .حتطی در
قرن دهم در بعضی از شهرهای ایران ماننطد قطم اعطراب اکثریطت سطاکنان آن را تشطکیل
میدادند و زبان عربی در آن بالد حکمفرما بود .تحت این شرایط اعراب پس از حضطور
در ایران با زمینداری به عنوان شیوهای از تولید ثروت و همچنین شهرنشطینی بطه عنطوان
الگویی بهتر برای زندگی آشنا شدند .اعراب وابسته بطه حکومطت بطا تصطرف زمینهطا و
وضع باج و خراج بر دهقانان ایرانطی مطازاد هنگفتطی را کسطب میکردنطد کطه خطود بطه
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یکجانشینی و شهرنشینی آنها کمک مینمود( .به نقل از پطروشفسکی55 :1866 ،ر
با گسترش دستگاه حکومتی اعراب ،شیوههای محدود حکومت قبیلهای جوابگطوی
حکمرانی در گستره وسیع خالفت اسالمی نبود .نیاز به دستگاه نیرومند دیوانی در سطایه
قدرت و ثطروت بطه دسطت آمطده ،اعطراب را بطه سطمت دیوانسطاالری و شطیوههایی از
حکومتمداری ایرانی کشاند .برتران بدیع میگوید توسل بطه الگطوی ساسطانی از سطوی
خلفای اموی با ترجمه وصیتنامه اردشیر (عهد اردشیرر بوسیله ابن مقفع تأثیر قاطعی در
مسیر خالفت برجای گذاشت؛ به ویژه آنکه در این وصیتنامه بطین پادشطاهی و مطذهب
هیچ تفکیکی صورت نگرفته این الگو به جد موردت .جه خلفا قرار گرفت( .بطه نقطل از
نقیبزاده141 :1811 ،ر از سوی دیگر ایرانیسازی دستگاه خالفت عباسی ،احتمطاالً اوج
تأثیرپذیری اعراب از حکوتداری ایرانیان بود .خاندان مشهور برمکیان از جمله ایرانیانی
بودند که سالها در کسوت وزارت تفویض (مهمترین منصب سیاسی بعد از خلیفهر امور
سیاسی ،اقتصادی و اداری دولت اسالمی را مدیریت میکردند .در این دوره وصطیتنامه
اردشیر جزو مواردی گردید که باید به خلیفهزادگان و ولیعهطدان آموختطه شطود .گنانکطه
نوشتهاند ،وقتی معلم «الواثقباهلل» (فرزند مأمونر از مأمؤن پرسید که بطه او گطه بیطاموزد،

خلیفه گفت« :به او کالم خدای تعالی را بیاموز و او را وادار تا عهد اردشیر را بخوانطد و
کتاب کلیله و دمنه را از برکند( ».به نقل از سلطانی مقدم ،بیتار این نقل قول خود نشطان
از تأثیر عمیق فرهنگ ایرانی بر حکومتداری و دولت اسالمی در دوران میانه میباشد.
تططأثیر اجتمططاعی و فرهنگططی ایرانیططان بططر اعططراب را تنهططا در سططه مططورد شهرنشططینی،
زمینداری و شیوههای حکومطتداری نمیتطوان خالصطه کطرد .اگرگطه ایطن سطه مطورد
پیامدهایی اساسی بر زندگی فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی اعراب و دیگر اقوام زیر سطلطه
دستگاه خالفت گذاشت ،اما نباید از تأثیر فعالیتهای فرهنگی ایرانیان گه در قرون اولیه
سلطه اعراب ،گه قرن سوم و گهارم که به عصر زرین فرهنگ ایرانی و اسالمی معطروف
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است و گه حتی پس از آن ،غفلت کرد .استاد محمد محمدی مالئری عنوان میکنطد «در
قرن اول اسالمی هنگامی که عبدالملک خلیفه اموی در دمشق از ازهطری ،فقیطه نطامی آن
زمان درباره فقیهان شهرهای بزر

اسالمی همچون مکه ،یمطن ،مصطر ،شطام ،و جزیطره،

خراسان و بصره پرسید ازهری به جز فقیه کوفه که تنها فرد عرب بود بقیه فقیهطان شطهر
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را با اسم و رسم از موالی شمرده که غالب آنها از ایرانیان بودهاند و علطت برتطری همطه
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گذشت هشت قرن از دوران اموی ،ابطن خلطدون متفکطر شطهیر عطرب (قطرن گهطاردهم
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آنها را نیز دیانت و روایت ذکطر کردهانطد(».بطه نقطل از نقیطبزاده144 :1811 ،ر بعطد از
میالدی  -هشتم هجریر با تحلیلی جامعهشناختی از میگوید:
«از شگفتیهایی که واقعیت دارد ،این است کطه بیشطتر دانشطوران ملطت اسطالم
خواه در علوم شرعی و گه در دانشهای عقلی به جز در موارد نادری غیر عرباند
و اگر کسانی از آنان هم یافت شوند که از حیث نژاد عرباند ،از لحاه زبان و مهد
تربیت و مشایخ و استادان عجمی هستند با اینکه ملت (دیطنر و صطاحب شطریعت
عربی است .و سبب آن این است که در آغاز ظهور این مذهب به مقتضطای احطوال
سادگی و بادیه نشینی ،در میان ملت اسالم دانش و صناعتی وجود نداشت ]...[ .مطا
در گذشته یادآور شدیم که در صنایع ،شهرنشینان ممارست میکنند و عرب از همه
مردم دورتر از صنایع میباشد .پس علوم هم از آیینهای شهریان به شمار میرفطت
و عرب از آنها و بازار رایج آنها دور بود و در آن عهطد مطردم شطهری عبطارت از
عجمان (ایرانیانر یا کسانی مشطابه و نظطایر آنطان بودنطد؛ از قبیطل مطوالی و اهطالی

شهرهای بزر

که در آن روزگار در تمدن و کیفیات آن مانند :صنایع و پیشههطا از

ایرانیان تبعیت میکردند؛ گه ،ایرانیان به علت تمدن راسطخی کطه از آغطاز تشطکیل
دولت فارس داشتهاند ،بر این امور استوارتر و تواناتر بودنطد»( .ابنخلطدون:1812 ،
1151-1114ر
درواقع تحلیل ابن خلدون اشاره به تأثیر بلندمطدت مولفطههای فرهنگطی و اجتمطاعی
اساسی اعراب در دوران ظهور اسالم و تأسیس دولت ،بر تحوالت اجتماعی دوران میانطه
دارد .به عقیده او اعراب به دو دلیل عمده از فعالیتهای فرهنگطی و علمطی دور ماندنطد.
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نخست به این خاطر که اعراب تازه مسلمان و نو دولت ،از زندگی شهرنشینی و بطه تبطع
آن دانش و صنایع دور بودند .بنابر دلیل دوم ،آن دسته از اعرابی که «ایطن تمطدن و بطازار
رائج آن را درک کرده و از بادیهنشینی بیرون آمده و بهسوی تمدن مزبطور شطتافته بودنطد
ریاست در دستگاه دولت [عباسی] آنطان را بطه خطود مشطغول کطرده و قیطام از بطه امطور
کشورداری آنان را از توجه به دانش و اندیشیدن در آن بازداشته بود(».همطان1111 :ر در
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گنین فضایی ایرانیان تاثیرات فرهنگی و فکری خود را بر فرهنطگ و اندیشطه اسطالمی و
اعراب بطاقی گذاشطتند .طبعطاً ایطن پیشگطامی و اثرگطذاری در تولیطد دانطش و فرهنطگ
پیامدهای عمیقی بر تحوالت اجتماعی و سیاسی دوران میانه برجای گذاشته است.
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 .2-2-1ایرانیان پس از اسالم
برنارد لوئیز معتقد است «ایرانیان اسالمیزه شطدند امطا عربیطزه نشطدند»« .ایرانیطان ایرانطی
ماندند و سرانجام به صطورت جداگانطه تفطاوت و تمطایز خطود را بطه عنطوان بخشطی از
[قلمروی] اسالم نشان داده و عناصر جدیطد فرهنگطی ،سیاسطی و حتطی مطذهبی را وارد
اسالم کردند و در پایهریزی تمدن اسطالمی نقطش بطیانطدازه مهمطی داشطتندLewis, (».

2001: 2ر لوئیز با اشاره به «اسالم عجم» عنوان میکند که اسالم در میطان ایرانیطان تولطد
دوباره یافت .این اسالم به سرزمینهای ترکان آسیای میانه و بعد از آن طریق بطه هنطد و
خاورمیانه (ترکیه کنونیر وارد شطد و ترکهطای عثمطانی شطکلی از تمطدن ایرانطی را بطه
دیوارهای وین رساندند .بخش عظیمی از مراکز اسالمی در اواخطر قطرون میانطه و عصطر
مدرن ،مراکز فرهنگی و سیاسطی ،گطون هنطد ،آسطیای مرکطزی ،ایطران و ترکیطه همگطی

بخشهایی از تمدن ایرانی بودند .با اینکه بسیاری از آنها به گویشهای مختلطف ترکطی،
به عالوه زبانهای محلی سخن میگفتند ،زبان رسمی ،1فرهنگی و گاه دیپلماتیطک آنهطا
فارسی بودLewis, 2001:3 and 12( .ر ایرانیان به لحاه سیاسی و اقتصطادی بطا حملطه
اعراب سقوط کردند اما در گارگوبی جدید به یاری شاخصهای فرهنگی تاریخی خود،
هویت متمایزی و مستقلی را بازسازی کردند که با ظهور دولت صفوی تثبیت شد.
پس از سقوط خالفت عباسی ( 1211مر تا تشکیل دولت صفوی ( 1141مر در ایران،
ایرانیان و اعراب دارای حکومتهای متمرکز و قدرتمند نبوده و جز تاثیراتی پراکنده کطه
عمدتاً ریشههای تاریخی داشت ،بر یکدیگر نداشطتند .در ططول دوره صطفوی و پطیش و
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پس از آن نیز اعراب عمدتاً زیر سیطره امپراتوری عثمطانی زنطدگی میکردنطد .مهمتطرین
رویداد دوره صفوی که پیامدهای مهم بر تمایزات فرهنگی میان ایرانیان و اعراب گذارد،
رسمی شدن مذهب شیعه در ایران بود .با فراگیر شدن تشیع در ایران بر تمایزات هطویتی
میان ایرانیان و اعراب افزوده و تعارضی دیگر بر شکافهای فرهنگی میان آن دو انباشطته
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شد .در این شرایط تا پایان عمر خالفت ،اعراب عمدتاً خطود را در قالطب دولطت خلیفطه
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جنگهای میان این دو تأثیر میپذیرفتند .نمونههای تاریخی این تحطوالت کطه پیامطدهای
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عثمططانی و در مقابططل دولططت ش طیعه ایرانططی هویتیططابی کططرده و از تحططوالت سیاسططی و
بلندمدت سیاسی و فرهنگی خود را در دوران معاصر نیطز برجطای گذاشطت میتطوان بطه
جنگهططا و اختالفططات ارضططی ایططران و عثمططانی یافططت .اختالفططات مططرزی و جنگهططای
دولتهای ایران و عثمانی از دوران صفویه تا قاجار ،به ویژه بر سر مرزهای آبی ایطن دو
دولت در اروندرود یا شطالعرب ،به مسئلهای هویتی و ملی بطدل شطد گنانکطه در دوران
معاصر مبنای حقوقی و تاریخی مهمترین منازعات فرهنگی و سیاسی میان ایران و دولت
عراق (وارث میراث عثمانی در جنوب غرب ایرانر گردید.
 .1-1دوران مدرن
با سقوط خالفت عثمانی در  1128و متعاقب آن تأسیس دولتهطای عربطی ،وارد دوران
مدرن در روابط ایرانیان و اعراب میشطویم .عوامطل اطالعطاتی بریتانیطا در دوران جنطگ
1. Classic

جهانی اول با وعده ایجاد یک ابرکشور عربی گسترهای از خلیج فطارس تطا کانطال سطوئز
اعراب را بر ترکان شوراندند( .فرخ5 :1818،ر این نهضت استقاللطلبانه عربی کطه کطاوه
فرخ از آن به عنوان نخستین شورش پانعربی یاد میکند از حجطاز آغطاز شطد و بطا فطتح
دمشق در  1111بطه خالفطت عثمطانی پایطان داد .پطس از جنطگ جهطانی اول ،بطرخالف
وعدههای غرب به اعراب ،انگلستان و فرانسه به عنوان فاتحطان جنطگ ،ططر تقسطیم و
فروپاشی دولت عثمانی را طراحی مطیکننطد و ططی تطوافقی کطه در قطرارداد سایسطپیکو
(1116ر در مصر به امضا میرسطد منطقطه عربطی را میطان قطدرتهای فطاتح اول تقسطیم
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میکنند .بخشهایی از سرزمینهای شامات شامل سوریه و لبنان حوزه نفوذ فرانسطه شطد
و عراق و اردن امروزی حطوزه اسطتعماری انگلسطتان .در حطوزه خلطیج فطارس (کویطت،
بحرین ،قطر ،امارات  -که در آن مقطع هفت شطیخ نشطین مجطزا بودنطد -و عمطانر نیطز
انگلستان با برخی از قبایل بدوی حاشیه خلیج فارس ارتبطاط دو سطویه برقطرار کطرد .در
منطقه شمال آفریقا کشورهای مراکش ،تونس و الجزایر سهم فرانسه گردیده که به شطکل
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دولت عراق را به رسمیت شناخت .در گنین شرایطی از پیروزی بر عثمانیطان و شکسطت
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از غربیها ناسیونالیسم مدرن عربی ،تولد یافطت .نخسطتین ناسیونالیسطتهای عربطی کطه
تباری سوری و فلسطینی داشتند فلسفه خود را در بغداد تحت حمایت حکومطت فیصطل
پایهریزی و منتشر کردند .از سوی دیگر مدتی پیش از وقایع جنگ اول و جهطان عطرب،
گفتمان مشروطهخواهی ،تجددخواهی و ملیگرایی در ایطران ظهطور کطرده و بطه قطدرت
رسیدهبود .اگرگه نظام پارلمانی در ایطران گنطدان کارآمطد ظطاهر نشطد ،تجطددخواهی و
ملیگرایی در دوران رضاشاه بهصورت گشمگیری تداوم یافت.
 .1-1-1از سقوط عثمانی تا جنگ سرد
با تجزیه عثمانی و ظهور دولت ترکیه مدرن و دولتهای عربی ،محطیط منطقطهای ایطران
دستخوش تغییر و سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر خطود قطرار داد .از سطوی دیگطر

کودتای رضاخان (1121ر و متعاقباً پادشاهی وی (1121ر ظرفیطت کطافی بطرای هطدایت
مؤثر روابط خارجی ایران را فراهم کطردRamazani, 1986: 220-224( .ر از مهمتطرین
مسائلی که در دوران رضاشاه به روابط بین ایران و اعراب مربوط میشود ،یکی اخطتالف
مرزی با کشور عراق در مرز آبی اروند رود یا شطالعرب است و دیگری تحوالت خطاور
میانه و آغاز مذاکرات جامعه ملل در مورد یهودیطان مهطاجر بطه فلسططین اسطت .ایطن دو
مسئله عالوه بر اینکه که ریشههای تاریخی دارد ،پیامدهای بلندمدتی در روابطط ایطران و
اعراب نیز برجای میگذارد.
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 .1-1-1-1ریشههای فرهنگی منارشه مرزی و منازعه اعراب و ایران
مناقشه مرزی ایران با عراق را باید در ادامطه مشطکل بطر سطر مرزهطای تطاریخی ایطران و
عثمانی در خط مرزی شطالعرب دنبال کرد .در این نوبت عراق مدعی حاکمیت حقطوقی
بر تمام رود بود ،اما ایران اعتقاد داشت که بر اساس قوانین بینالمللی مرز رودخانهای دو
کشور باید بر روی خط تالو
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باشد .سرانجام این مناقشه به لحاه حقوقی در پی معاهده
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عراق بیشتر دوام نیطاوردIran–Iraq Border 1840–1958, 1989: 1( .ر عطراق تحطت
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سعدآباد (گهارم جوالی 1184ر ،بین دو کشور حل شطد .هرگنطد کطه تطا انقطالب 1111
تأثیر موج پانعربیسم و ناسیونالیسم که دیگر کشورهای عرب منطقه را نیز فراگرفته بطود
به دنبال ساختن یک هویت جمعی ملی بود که در این راه رویدادهای تاریخی بطه عنطوان
مولفههای هویتساز به شدت بهکار آن میآمد .اختالف مرزی ایران و عثمانی (که امروز
عراق وارث آن بودر بر بستر گنین فضایی زنده شد .احتماالً رهبران ناسیونالیسطت عطراق
تصور میکردند برای برساختن یک هویت جمعی ملی عربی که ابتدا بهکار هویتسطازی
و همبستگی عراقیها بیاید و سپس به سیادت آنان در جهان عطرب مطؤثر افتطد ،بطه یطک
پیروزی فرهنگی و تاریخی نیازمندند .تجدیدنظر در مرزهای شطالعرب کطه میتوانسطت
یک حوزه فرهنگی عربی را در مقابل یک هویت فرهنگ «غیر» به نطام ایطران قطرار دهطد
میتوانست این پیروزی مهم را برای عراق بههمراه آورد .ریشههای فرهنگی و اجتمطاعی
این اختالف در روابط دو کشور را با درک فضای فرهنگی و پانعربیسطم و ناسیونالیسطم
عربی در آن دوره بهتر میتوان دریافت.

همزمططان بططا حکومططت فصططیل در عططراق از دهططه  ،1124پانعربیسططم بططه مثابططه یططک
ایدئولوژی هویتساز که یکطی از مهمتطرین مولفطههای خطود را در ضطدیت بطا ایرانیطان
مییافت ،تدوین و ترویج میشود .در این دوره ساطع الحصری که مدیر کطل آمطوزش و
پرورش و سطپس ریطیس دانشطکده حقطوق عطراق شطد ،گروهطی از مروجطان سطوری و
فلسطینی پانعربیسم را به کار در نظام آموزشی عراق فراخواند که هسته و بنمایه اصطلی
پانعربیسم را پدید آوردند( .فرخ1 :1818 ،ر آنگونه که کاوه فرخ عنوان میکند الحصری
نسل کامل افرادی را پرورد که منادی خشونت بودند .از آن جمله سامی شوکت بطود کطه
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در یک سخنرانی با عنوان «صناعهالموت» جنگ و کشتار انبوه را ابزار دستیابی اعراب بطه
آمالشان میشمارد .به عقیده وی «زور خاکی است که بذر حقیقطت را میرویانطد» .نکتطه
قابل توجه آنکه متن این سخنرانی در سطح گسترده در مدارس عربطی بطهویژه در عطراق
توزیع میشود .به عقیده شوکت به عنوان آموزگار پانعربیسم خشطونتطلب ،کتابهطای
تاریخی را که سبب بیاعتباری اعراب میشوند ،باید سوزاند ،و بزر ترین اثطر در زمینطه

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

فلسفه تاریخ نوشته ابن خلدون ،احتماالً به این خاطر که بطه فضطل فرهنگطی و تطاریخی
ایرانیان اشاره داشته است را هم نباید مسطتثنی کطرد( .رک ،همطان6 :ر ایطن نگطرش پایطه

دوره دوم شطططماره

نگرش بسیاری از رهبران معاصر تندرو عرب «مانند ناصر تا بنالدن که عزم قاطع دارنطد
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وانمود کنند میراث فکری فارسی وجود ندارد» بوده است .از سوی دیگطر دو دانشطجوی

اول شماره پ طاپ

سوری به نام میشل عفلق و صطال الدین بیططاری در دانشطگاه پطاریس ( 1121مر هسطته
اولیه حزب بعث را تشکیل دادند .عفلق که خود مسطیحی بطود پانعربیسطم را بطر مبنطای
آنچه «رو عربی» میخواند مبتنی میدانست و اسالم را تنها انقالبطی عربطی کطه در پطی
احیای عربیت بوده است تبیین میکرد .وی در مقالهای ایرانیان را «دشمن امطت (عطربر»
معرفی کرد که بسیاری از محافل آموزشی و تودهای عربی آنرا فراگرفتند .این آموزههطای
نژادپرستانه که گند دهه در محافل پانعربی دور میگشت ،سرانجام به حادترین صورت
خود در رژیم صدام حسین و آغاز جنگ تحمیلطی در سطال  1114م ( 1811ه.شر علیطه
ایران تبلور یافطت .اخطتالف مطرزی و ادعاهطای صطدام حسطین در مطورد ارونطدرود (یطا
شطالعربر ،اگرگه یکی از دالیل مورد ادعای عراق در آغاز جنگ بطود ،امطا انگیزههطای

اصلی لشکرکشی و تهاجم ارتش بعث عمیقاً ریشه در آموزههای پانعربی و شطکافهای
فرهنگی تاریخی داشت.
 .2-1-1-1ایران و مسئله اعراب و اسرائیل
عالوه بر مسئله مرزهای آبی ایران و عراق ،آغاز مذاکرات جامعه ملل در مطورد یهودیطان
مهاجر در فلسطین موضوع قابل توجه دیگری بود که در این محدوده تاریخی بطه وقطوع
پیوست .در این دوره به توصیه مرحوم محمد علی فروغطی وزیطر خارجطه وقطت ایطران،
نماینده ایران «جانب مسلمین را گرفت» و در  1188حمایت صریح خود از فلسطینیان را
در جامعه ملل اعالم کرد .علیرغم ایطن دیطدگاه مثبطت بطه اعطراب در دسطتگاه سیاسطت
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خارجی ایران ،دیدگاهی منفی نیز وجود داشت که با نگاهی ابزاری به مناقشه یهودیطان و
اعراب ،دولت یهودی را «عایق بزرگی برای تشکیل یک امپراطوری بطالقوه متحطد عربطی
کامالً تحت نفوذ اجنبی ،که در آتیه ممکن است سواحل جنوبی و حدود غربطی ایطران را
تهدید کند» میدانست .این توصیه را عنایطتاهلل سطمیعی وزیطر خارجطه ایطران در 1811

تاریخ تحول در

( 1186مر به رضاشاه گوشزد میکرد .با این حال به نظر میرسد این دیطدگاه در دسطتگاه

روابط ایط ا و
اع اب :تحل ط
رواب خطاری

در  1151کمیتهای از سوی سازمان ملل متحد مأمور بررسی تکلیف یهودیطان مهطاجر

بطططا روی ططط د
یامعهشناسطط
تاریخ

دیپلماسی ایران در اقلیت بوده

است1.

در فلسطین شد .این کمیته پس از بررسی جوانب امر به دو گروه تقسیم شد :اکثریت کطه
خواهان تأسیس دو دولت مستقل و مجزای یهود و عرب در فلسطین بودند و اقلیت کطه
نخست خواستار اعالم استقالل فلسطین و سپس خودمختاری یهودیان در گارگوب یک
طر نظام فدرالی شدند .ایران عضو فعال گروه اقلیت بود .با وجود روابط گالشبرانگیز
ایران با عراق ،در پی توهین و فشطار بطر زائطران و اخطراج اتبطاع ایرانطی از آن کشطور ،و
همچنین ادعای عراق در مورد خوزستان و بحرین ،رو به سردی نهطادن روابطط ایطران بطا
مصر پس از جدایی شاه ایران از شاهزاده فوزیه و توهینهای مطبوعات مصری به دربطار
ایران ،دولت ایران همچنان در مجامع جهانی به پایداری در صطف اعطراب ادامطه مطیداد.
گنانکه در  1دسامبر  1151هنگام صدور قطعنامه  848مجمع عمومی سازمان ملل ،ایطران
رأی خود را در حمایت از اعراب اعالم داشت .از  1821خورشیدی ( 1114مر همزمطان
 .1این تحوالت به گونهای مفصل در «دیپلماسی پنهان» نوشته مرتضی قانون (1811ر بحث شده است.

با نیازهای مالی و تسلیحاتی ایران به ایاالت متحده برای تأمین منابع برنامطه هفطت سطاله
عمرانی و همچنین تقویت بنیه نظامی و نیز سردی روابط با اعراب ،فشار بر سر شناسایی
اسرائیل بر ایران افزایش یافطت .سطرانجام دولطت ایطران در  16اسطفند  6( 1821مطارس
1114ر شناسایی دوفاکتو اسرائیل را اعالم داشت .محمد سطاعد نخسطت وزیطر وقطت بطا
استناد به اینکه «اعراب با عقطد قطرار دادهطای متارکطه و مطذاکرات نظطامی و حضطور در
کنفرانسها و امضا سازشها و تسلیم به تصمیمات سازمان ملل راجع به تقسیم فلسططین
و الحاق قسمت عرب نشین آن به اردن هاشمی و اتخاذ تصمیم مذاکره با کشور اسطرائیل
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بر اساس تصمیمات سازمان ملل» به صورت بالفعل اسرائیل را به رسمیت شطناختهاند ،از
عمل دولت ایران در شناسایی اسرائیل به اقتضطای «حیثیطت سیاسطی و منطافع ایطران» در
مجلس سنا دفاع کرد.
در دوره مصدق ،دولت ایران تحت تأثیر محیط داخلی به ویژه نیروهای مذهبی جبهه
ملی از یکسو ،و پیشنهاد اعراب مبنی بر حمایت از ایران در جریان اختالفات این کشطور

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

با انگلستان بر سر مسئله نفت در صورت بازپسگیری شناسایی اسطرائیل از سطوی دیگطر،
اقدام به تعطیلی کنسولگری ایران در بیتالمقدس کرد .با اینحال دولطت ایطران هیچگطاه

دوره دوم شطططماره

رسماً فسخ شناسایی دوفاکتوی اسرائیل را اعالم نداشت و دلیطل تعطیلطی کنسطولگری را
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کاهش درآمدهای کشور عنوان کرد .علیرغم این موضوع ،هم نیروهطای مطذهبی داخطل

اول شماره پ طاپ

کشور و هم دولتهای عربی ایطن اقطدام ایطران را بطه منزلطه فسطخ شناسطایی دوفطاکتوی
اسرائیل قلمداد کردند.
 .2-1-1آغاز جنگ سرد
با خاتمه جنگ جهانی دوم و جنگ سرد میان ایاالت متحده و شوروی ،جنگی سرد میان
دولتهای عربی (Arab Cold Warر از یکسو و جنگ سطرد عربطی -ایرانطی (Arab-

Iranian Cold Warر از سوی دیگر ،همزمان با رقابت دو قدرت جهانی در خاورمیانطه
آغاز شدRamazani, ibid( .ر جنگ سرد میطان دولتهطای عربطی حاصطل صطفبنطدی
کشورهای موسوم به «دولتهای مترقی عربطی» 1یعنطی یمطن ،سطوریه و مصطر در برابطر
1. Progressive Arab States

«رژیمهای ارتجاعی عرب» 1که شامل عراق ،عربستان و لبنان بودند ،میشد .عواملی گند
در ایجاد جنگ سرد میان ایران و اعراب در این دوره قابل بررسی است کطه جملگطی بطر
بستری از تعارضات فرهنگی و هویتی ایرانیان و اعراب قرار میگرفطت و باعطث تشطدید
شکاف میطان ایطن دو حطوزه فرهنگطی میشطد .نخسطتین مسطئله جنبشهطای انقالبطی و
ناسیونالیستی عربی بطود کطه در فرآینطد غیریتسطازی هطویتی خطود نسطبت بطه ایرانیطان
رویکردی خصومتآمیز اتخاذ کردند .دومین مسئله جنا بندی ناشی از نظام جهانی بطود
که طی آن تمایل ایران به نزدیکی با ایاالت متحده و بلوک غطرب در برابطر قطرار گطرفتن
دولتهای انقالبی یا مترقی عربی تحت زعامت جمال عبدالناصر در بلطوک شطرق زمینطه
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تضاد میان ایران و اعراب را تشدید میکرد .بدین ترتیب روابط تنگاتنگ شطاه بطا ایطاالت
متحده و توافقهای مستقل ایطران از اعطراب بطا اسطرائیل ،رابططه شطاه بطا ناصطر را سطرد
میساخت.
گالشها و زمینههای مهم اختالف میان ایران و اعراب در طول دوران جنگ سرد تطا

تاریخ تحول در

اواخر دهه هشتاد میالدی را میتوان در این موارد دستهبندی کرد :اختالفات و منازعطات

روابط ایط ا و
اع اب :تحل ط
رواب خطاری

ایران با عراق که بر بستر منازعات فرهنگی مذکور شکل میگرفت ،تأثیر و نقش اسطرائیل

بطططا روی ططط د
یامعهشناسطط
تاریخ

هویتی و فرهنگی که با پیدایش ناسیونالیسم عربی شدت یافت ،اختالفات مرزی تاریخی
در روابط ایران و اعراب ،جنگ سرد میان ایاالت متحطده و شطوروی و سطرانجام رقابطت
قدرت ایران و کشورهای عربی در خلیج فارس و خاورمیانه.
رو اهلل رمضانی (1986ر روابط ایران و اعراب پس از جنطگ جهطانی دوم تطا پایطان
جنگ سرد را به پنج مرحله تقسیم میکند که میتواند معیطار مناسطبی بطرای تحلیطل ایطن
دوره به دست دهد .دوره نخست با بازگشت شاه به قدرت در  1118همطراه اسطت .ایطن
دوره همزمان با انقالب پان عربی ناصر در مصر و آغاز جنا بندی میان کشورهای بلوک
شرق و غرب بود .بدین ترتیب روابط ایران با کشورهای عربی نیز تحت تأثیر جنگ سرد
قرار گرفت .در این دوره شاه (در 1114ر بر ادعطای کهطن ایطران در مطورد حاکمیطت بطر
بحرین دوباره تاکید کرد و آن را گهاردهمین استان خود خواند کطه واکطنش دولتهطای
عربی گون سوریه را برانگیخت.
1. Reactionary Arab Regimes

مرحله دوم روابط ایران و اعراب با انقالب عراق در  1111آغاز میشطود .روی کطار
آمدن عبدالکریم قاسم در عراق با تمایالت ناسیونالیستی و نزدیک به شوروی جنگ سرد
عربی -ایرانی را تشدید میکرد بهطوری که نگاه شاه ایران را از قاهره و دمشق بطه منزلطه
مراکز نفوذ شوروی به بغداد معطوف میداشت .قاسم ،پیمان  1184را بطه بهانطه مداخلطه
بریتانیا در آن توافق ،بیاعتبار اعالم کرد و مدعی شد که اهواز و خرمشهر (تحت عنوانین
مجعول االحواز و محمرهر سرزمینهایی عراقی هستند که در دوره عثمانی به ایران تسلیم
شدندRajaee, 1993: 111-112( .ر بدین ترتیب اختالف مرزی ایران و عطراق بطر سطر
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شطالعرب دوباره به صورت گالشی در روابط میان دو کشور به مطر شد .منازعه میطان
دو کشور در این دوره از گند مانورهای دریایی و هوایی در خلیج فارس فراتر نرفت .در
فوریه  1168قاسم طی کودتایی نظامی سرنگون شد و سرهنگ عبدالسطالم عطارف رهبطر
پان عرب نظامیان انقالبی به ریاست جمهوری عراق رسطید .بطا روی کطار آمطدن عطارف
روابط عراق و ایران رو به بهبودی نهاد و وی طی سفری رسمی از تهران بازدید کرد .بطا
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این حال عارف سیاستی دوگانه در قبال ایران پیش گرفطت .دولطت عطراق تشطکیالتی از
اعراب بومی در استان خوزستان راه انداخت ،تا علیه حکومت شاه در ایران بشورند و در

دوره دوم شطططماره

همین راستا «محی الدین ناصر» از مقامات بلندپایه شرکت ملطی نفطت ایطران را در رأس
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حزبی به نام «لتحریر العربی» قرار داد و او را به عطراق دعطوت کطرده و بطا مقطادیر قابطل

اول شماره پ طاپ

توجهی پول و اسلحه به خوزستان فرستاد .این اقطدام عطراق البتطه بطا همکطاری دسطتگاه
اطالعاتی ایران و اسرائیل کشف و مهار شد .بطا آرام شطدن نسطبی روابطط میطان عطراق و
ایران ،سوریه که احساس انزوای نسبی در منطقه و رقابتهطای پانعربیسطتی داشطت ،بطا
ادعای آنکه «خوزستان جز الینفک وطن عربیاست» سعی در برجستهسازی هویت خطود
به عنوان دولتی که در منازعه فرهنگی و ملی اعراب در مقابطل ایرانیطان متعهطد و پیشطرو
است ،نمود.
در  1111روابط ایران و مصر نیز رو به وخامت گذارد .ناصر روابط دیپلماتیک مصطر
با ایران را ظاهراً به دلیل مصاحبهای از شاه کطه در آن اعطالم داشطته بطود اسطرائیل را بطه
صورت دو فاکتو به رسمیت میشناسد قطع کرد .شاه در مصطاحبهای بطا روزنامطه کیهطان
( 25ژوئیه 1164ر با استناد به تعطیلطی کنسطولگری ایطران در بیتالمقطدس در  1114بطه

علت صرفهجویی مالی ،عنوان کرد که شناسایی دوفطاکتوی اسطرائیل از سطوی ایطران امطر
جدیدی نیست .در همین دوره مذاکرات ایران و شوروی (در  1111مر به منظطور انعقطاد
پیمان عدم تعرض راه به جایی نبرد و همزمان قرارداد نظطامی دوجانبطهای میطان ایطران و
ایاالت متحده منعقد گردید که سردی روابط میان ایران و شوروی و متعاقب آن تعطارض
میان قاهره و تهران را تشدید میکرد .تقابل تهران با مسکو و رژیمهطای انقالبطی عربطی،
زمینههای نزدیکی ایران به اسرائیل به عنطوان یطک متحطد اسطتراتژیک منطقطهای مفیطد را
فراهم میساخت.
درباب نزدیکی ایران و اسرائیل میتطوان گنطد دلیطل عمطده ذکطر کطرد .مهمتطرین و
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نخستین این عوامل تقابل با ناسیونالیسم عربی ضد ایرانی به رهبری ناصر در منطقطه بطود
و عامل دوم اتحاد ایران با بلوک غرب در برابر تهدیدات شوروی و اقمارش .کشطورهای
رادیکال عربی و در رأس آنان مصر وابسته به بلوک شرق بودند .ناصر نبض جهان عربی
را به دست گرفته که از یکسو در نزاع و جنگ با اسرائیل است و از سوی دیگر دشطمنی
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تاریخی با ایرانیان دارد .در این شرایط ایطران از یکسطو بطه عنطوان یطک حطوزه فرهنگطی
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محاصره دولتهای وابسته به بلوک شرق ،در انزوا قرار میگرفت .در همطین دوره ناصطر
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یامعهشناسطط
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مستقل ایرانی و مسطلمان شطیعه در منطقطه در برابطر اعطراب سطنی و از سطوی دیگطر در
از عنوان مجعول «خلیج عربی» بهجای خلیج فارس کطه آشطکارا یطک اقطدام در راسطتای
هویتسازی جمعی عربی به استمساک غیریتسازی ایرانیان به عنوان منازعطان تطاریخی
اعراب بود ،استفاده کرد .عامل سوم ارائه «میثاق حاشیهای» توسط «بن گوریطون» نخسطت
وزیر اسرائیل و همچنین اتخاذ رویکرد «ناسیونالیسم مثبت» توسطط شطاه بطود کطه رونطد
همگرایی را سرعت بخشید .بر اساس دکترین میثاق حاشیهای بن گوریون ،اسرائیل بایطد
تالش مینمود که خود را از انزوای منطقهای که اعراب برایش ایجاد کرده بودند رهانیده
و با کشورهای پیرامون جهان عرب یعنی ایران ،ترکیه و اتیوپی کطه در سیاسطت خطارجی
نیز با اسرائیل همسویی داشتند ،ارتباط برقرار کند .از سوی دیگطر سیاسطت ناسیونالیسطم
مثبت شاه نیز که بر دو رکن اساسی «تساهل مذهبی» و «حفظ منافع ملی» بنا نهطاده شطده
بود زمینه این همگرایی را فطراهم میکطرد( .قطانون1811 ،؛ و همچنطین ازغنطدی:1846 ،
512ر بدین ترتیب انزوای نسبی ایطران در میطان کشطورهای عربطی و وابسطته بطه بلطوک

شوروی و انزوای اسرائیل در میان دولتهای عربطی در شطرایط جنطگ سطرد شطوروی-
آمریکایی و عربی -ایرانی ،تهران و تلآویو را به هم نزدیک ساخت .همکاریهای امنیتی
میان ایران و اسرائیل پیامدهای مهم موثری بر رابطه ایران با اعراب به ویژه عراق داشطت.
ایستگاههای استراق سمع الکترونیک که توسط سازمان امنیطت اسطرائیل در سطه نقططه از
نوار مرزی ایران با عراق در خوزستان ،ایالم و کردستان بنا شده بود این توان را به ایطران
و اسرائیل میداد که بسیاری تحرکات عراق علیه آن دو را تحت نظطر بگیرنطد .از جملطه
دستاوردهای اطالعاتی ایران از این همکاری مشترک کشف توطئه عراق در دوره عطارف
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برای ایجاد آشوب در خوزستان و تأسیس یک جمهوری مستقل عربی در آن ناحیه بطود.
عالوه بر آن ایران و اسرائیل در تجهیز مطالی ،نظطامی و تسطلیحاتی کردهطای عراقطی بطه
رهبری «مأل مصطفی بارزانی» بر علیطه حکومطت عطراق نیطز همکاریهطای مشطترکی بطا
یکدیگر داشتند.
دوره سوم روابط بین ایران و اعراب با سه تحطول منطقطهای یعنطی جنطگ اعطراب و
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اسرائیل در  ،1164اعالم تصمیم انگلیس در مورد خروج نیروهایش از خلطیج فطارس تطا
 1141و کودتای حزب بعث عراق در  1161مشخص میشود .ایران در طول جنگ شش

دوره دوم شطططماره

روزه ضمن حمایتهای معنوی از اعراب کمکهای امدادی اولیه به مصر گسطیل داشطت
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و بدین ترتیب در تالش بود که نقش مستقل منطقهای خود را از غرب حفظ کند .پس از

اول شماره پ طاپ

شکست اعراب از اسرائیل زمینههای نزدیکی تهران و قاهره پیطدا شطد .در واقطع در سطه
سال پایانی عمر ناصر تالشهایی به منظور نزدیکی دو کشطور آغطاز شطده بطود .در نظطر
ایران پرستیژ ناصر پس از شکست در جنگ کاهش یافته و رابطه مصر و شوروی پس از
پذیرش طر راجر 1از سوی ناصر رو به سردی نهاده بود .اینها دالیل خوبی برای شطاه
بود که نزدیکی با ناصر و بهبود روابط با مصر را بپطذیرد .روابطط ایطران و مصطر در دوره
سادات و به خصوص پس از اخراج نظامیان شوروی از مصر در  1142به نزدیکی بیشطتر
انجامید.
از سوی دیگر پس از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فطارس ،شطاه کطه بطه دنبطال
تثبیت موقعیت ایران و حفظ امنیت در منطقه بود به دولتهای محافظهکار منطقه نزدیطک
1. Roger peace plan

شد .در این مرحله دو مسئله خارجی که امنیت رژیم شطاه را تهدیطد میکطرد بایطد حطل
میشدRamazani, ibid( .ر نخست خصومت تاریخی ایران و عربستان بطر سطر فطالت
قاره بود که با موافقتنامه مشترک  1161برططرف شطد .دوم خصطومت بطا انگلسطتان در
مسئله بحرین بود که طی  114سطال گذشطته در اشطغال بریتانیطا قطرار داشطت .سطرانجام
علیرغم مقاوت سرسختانه ایران و اردشطیر زاهطدی وزیطر خارجطه وقطت ،بطا شناسطایی
بحرین به عنوان دولتی مستقل از سوی ایران در  1141این مشکل نیز حطل شطد .پطس از
خروج انگلستان ،کشورهای ایران ،عربستان سعودی و عراق در یک رقابت منطقهای هطم
به طور نیابتی و هم خود به تنهایی حضور داشتند .این وضعیت تا سال  1141کطه ایطران
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توانست از قدرت خود استفاده کرده و حرف خود را به عنوان یک قطدرت منطقطهای بطر
دیگران تحمیل بکند ادامه یافت( .صادقی1 :1814 ،ر
دوره گهارم روابط ایران و اعراب در طول جنگ سرد با جنگ اعراب و اسطرائیل در
 1148معروف به یوم کیپور آغاز شد که به نزدیکی ایران و اعراب انجامید .ایران در ایطن
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دوره نقش مستقلتری به عهده گرفت و ضمن کمکهای اقتصادی ،سیاسی و امداد اولیه
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سعودی فرستاد ،اجازه پرواز هواپیماهطای شطوروی را از فطراز آسطمان ایطران بطه منظطور
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به اعراب ،غرب را سرزنش میکرد .در این جنگ ایطران خلبطان و هواپیمطا بطه عربسطتان
کمکرسانی مهمات به اعراب داد و با اعزام داوطلبان یهودی استرالیایی از طریق ایران به
اسرائیل مخالفت کرد .همچنین ایران یک میلیون تن نفت مجانی بطه درخواسطت سطادات
به مصر ارسال نمود .حمایتهای گسترده ایران از اعراب در این مرحله روابط دو حطوزه
فرهنگی و دولتهای عربی بطا ایطران را بهبطود بخشطید .پطس از رونطق صطادرات نفطت
در 1145،ایران قراردادی به ارزش یک میلیارد دالر با مصطر بسطت و حطدود دو میلیطارد
دالر برای بازسازی کانال سوئز و بندر سلیمانیه به دولت مصر کمطک کطرد .همچنطین در
این دوره کمکهای مالی به سوریه ،سودان و حتی یاسر عرفات داشت که البته پارهای از
این اقدامات باعث اعتراض ایاالت متحده و اسرائیل میشد( .بنگیرد به هرمیطداس باونطد
در مصاحبه با خبرآنالین1 :1814،؛ قانون1811 ،؛ و Ramazani, 1986: 223ر از آغطاز
این دوره تا  1141ایران رفتار خود نسبت به منازعه اعراب و اسرائیل را تغییر داد .بطدین
ترتیب شاه از تالشهای صلحطلبانه مصر حمایطت مطیکطرد .ایطن سیاسطت بطا اینکطه در

مجموع با مواضع آمریکا سازگار بود اما نسبت به آن نگطاهی انتقطادی نیطز داشطت .شطاه
کیسینجر را به خاطر قطع مذاکرات در  1144مالمت میکرد و موضع وی بطه شطدت در
گالش با اسرائیل قرار میگرفت .حتی پیشتر در طول جنگ  ،1164وی بطور مسطتمر از
اسرائیل میخواست که نیروهای نظامی خود را از سرزمینهای عربی باز بخواند .پطس از
جنگ  1148نیز شاه علیرغم سیاست ایطاالت متحطده خواهطان خطروج کامطل نیروهطای
اسرائیلی از اراضی اشغالی بود .ایران همچنین سطلطه اسطرائیل بطر بانطک جهطانی را نقطد
میکرد و مخالف کنترل اسرائیل بر اماکن مقدس غیر یهطودی اورشطلیم بطود .اعتمطاد بطه
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نفس دولت ایران در سیاست خارجی خود و تالش در اعمال نقطش مسطتقل را بایطد در
تحوالت داخلی کشور جستجو کرد .رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران از اواسطط
دهه  1164و افزایش ثروت و درآمدهای نفتطی دولطت ایطران ،از یکسطو باعطث تقویطت
مشروعیت دولت میشد و از سوی دیگر با تقویت بنیه نظامی و قطدرت منطقطهای ایطران
در خاورمیانه و خلیج فارس ،آزادی عمل در سیاست خارجی کشور را تقویطت میکطرد.
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این تحوالت همزمان با رشد پانعربیسم و قدرت صدام حسین در عراق بود .با تضعیف
مصر در جایگاه سیادت و رهبری اعراب ،حال صدام حسین بطا دعطاوی بسطیار تنطدتر و

دوره دوم شطططماره

ضدایرانیتر به دنبال گنین جایگاهی بود .اما قدرت منطقهای ایران مانع بزرگی بر سر راه

سوم بهار 1931

او بهشمار میرفت.
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در گنین شرایطی با میانجیگری الجزایر در ششم مارس  ،1141ایران و عراق بر سر
مرزهای شطالعرب با اساس قرار دادن خط مرزی تالو

به توافق رسیدند .بدین ترتیطب

جنگ قریباالوقوع میان دو کشور مهار شد .در مقابطل پطذیرش تعیطین مرزهطا از سطوی
عراق ،ایران نیز دست از حمایت از شورش کردها در عراق برداشت .توافقنامطه الجزایطر
که بدون اطالع اسرائیل صورت گرفت ،تطلآویو را غطافلگیر کطرد« .از نظطر اسطرائیلیهطا
بیاطالعی آنها از تصمیم شاه برای صلح با عراق ،نشانگر این بود کطه روابطط ایطران بطا
دولت یهود بیشتر مصلحتی است تا ضروری» .بدین ترتیب اسحاق رابین نخسطت وزیطر
اسرائیل برای کسب توضیحات بیشتر از شاه به تهران سطفر کطرد .بطا ایطن حطال قطرارداد
الجزایر بازتاب سیاست واقعنگرانه دولت ایران برای به تعویق انطداختن و خنثطی کطردن
آنچه شاه «فتیله وقوع یک جنگ پر احتراق بطین ایطران و عطراق» توصطیف میکطرد بطود.

محمدرضاشاه در پاسخ به دغدغههای یوری لوبرانی سفیر اسرائیل در تهران گفته بود که:
«ایران مورد تهاجم عراق قرار خواهد گرفت .بحث بر سر احتمال این حمله نیست ،بلکه
بر سر وقت حمله است ».با همه این اوصاف میتوان گفت که اخطتالف در شطط العطرب
پیش از آنکه دلیل منازعه باشد ،نمود منازعه و رقابت قدرت عراق بطا ایطران بطود کطه در
 1141حل نشده باقی ماند.
مرحله پنجم در روابط ایران و اعراب در طول جنگ سرد ،با انقطالب اسطالمی ایطران
شروع شد .انقالب در ایران روابط این کشور با کشورهای عربی را وارد مرحلطه دیگطری
کرد .مهمترین رویداد در سیاست خارجی ایران پس از انقطالب قططع روابطط بطا ایطاالت
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متحده و اسرائیل بود .دشمنی ایران با آمریکا باعث صطفبندی جدیطدی میطان اعطراب و
کشورهای خاورمیانه در قبال ایران شد .عراق ،مصر و عربسطتان سطعودی (واسطرائیل در
خاورمیانهر دشمنان دولت انقالبطی ایطران؛ و سطوریه ،لیبطی و یمطن جنطوبی دوسطتان آن
شناخته میشدند .از سوی دیگر دشمنی ایران بطا ایطاالت متحطده تطا انطدازهای منجطر بطه
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ائتالف میان آمریکا و عراق شد .با این حال در آغاز انقالب برخی کشورهای عربی گون
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را به تهران فرستادند .روزنامههای غربی و شخص قذافی نیز مدعی بودند که از مخالفطان
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کویت و عربستان سعودی به منظور تبریک به رهبران انقالبی نمایندگان بلندمرتبطه خطود
حکومت شاه پشتیبانی مالی به عمل آوردند( .پایپس به نقل از رضایی6 :1814 ،ر
از جمله عواملی که در این دوره رابطه ایران و کشورهای عربی را تحطت تطأثیر قطرار
میداد میتوان به پنج مورد اشاره کرد .عوامل ایدئولوژیک یکی از این عوامل بود .اسطالم
مستضعفین و انقالبی آیتاهلل خمینی در مقابل وهابیت اسالمی و محافظهکار سطعودی ،و
تفکرات موعودگرایانه و مبارزهجویانه ایران در برابر ایدئولوژی بعثطی و سطکوالر عطراق
قرار مطیگرفطتRamazani, 1986:224( .ر در ایطن شطرایط مسطئله تطرس دولتهطای
محافظهکار عربی از صدور انقالب یکطی از دالیطل صطفآرایی آنهطا علیطه ایطران شطد.
عربستان سعودی در صدر مخالفان ایران سازمان همکطاری خلطیج فطارس را بطه منظطور
اهدافی از جمله ممنانعت از گسترش انقالب ایطران در  1111پایطه گذاشطت .عامطل دوم
مسائل داخلی ایران بود .ادعای مبارزه برای صدور انقالب بطه گروههطایی در ایطران ایطن
امکان را میداد که مشکالت داخلی را به گطردن عوامطل خطارجی بیاندازنطد تطا انحصطار

قدرت در داخل را بهدست گیرند .هرگند با وجود رهبری کاریزماتیک آیطتاهلل خمینطی،
گروههای سیاسی حوزه عمل گستردهای برای انحصار قدرت نداشتند.
عامل سوم تهاجم عراق در زمانی که ایطران درگیطر هطرج و مطرج پطس از انقطالب و
تحریمهای اقتصادی پس از تسخیر سفارت آمریکا گردیده بود ،است .جنگ تمام عیاری
که در سال  1114آغاز شده بود نمایش دهنده منازعه قدرت و ایدئولوژیک میان ایطران و
عراق بود .رابطه ایران با دولتهای عربی دیگر خلیج فارس کماکان تحطت تطأثیر جنطگ
سرد عربی -ایرانی بطود و همچنطان بطر اسطاس رقابطت ایطدئولوژیک و قطدرت صطورت
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میگرفت( .رمضانی184 :1818 ،ر با اینکه برخی خواستند این جنگ را جنطگ اسطالم در
برابر کفر و یا جنگ ایدئولوژیک میان رهبران شیعه انقالبی با اعراب سنی معرفطی کننطد،
این جنگ آشکارا بر ریشههای تعارض فرهنگی و هویتی اعراب در برابر ایرانیان در کنار
رقابتهای قدرت در منطقه استوار شده بطود .صطدام حسطین خطود را «سطردار قادسطیه»
میخواند که رهبری اعراب در جنگ با «فارسا مجوسا آتشپرست» را بطه عهطده گرفتطه

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

است( .فرخ 1 :1818ر از سوی دیگر جنگ در میان ایرانیان به سطرعت بطه عنطوان تقابطل
تمام عیار «حق» در برابر «باطل» بر اساس مولفهها و شاکلههای فرهنگی و تاریخی آنهطا

دوره دوم شطططماره

تفسیر شد .بار دیگر فرهنگ «مقاومت» و «ظلمستیزی» به عنطوان مولفطهای کطه ریشطه در
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آگاهی جمعی ایرانیان از هویت خود دارد ،با بازسازی وقطایع و شخصطیتهای تطاریخی

اول شماره پ طاپ

مانند رویداد عاشورا ،و ترسیم عینی «شر» و «شیطان» در سیمای متجطاوزین ،و تقابطل آن
با «خیر» و «خدا» ،در صحنه زندگی ایرانیان برجسته شد .ایرانیان با تفسیری که ریشههای
تاریخی و اسطورهای آن را پیشتر برشمردیم ،سردار قادسطیه ،ارتطش و حامیطان او را در
منتهاعلیه قطب شرارت و تباهی با عناوینی گون «کافر»« ،باطل» و «یزیدیهای زمطان» در
برابر «اسالم»« ،حق» و «حسینییان زمان» شناخته و در ناخودآگاه خود روایت اسططورهای
تقابل و مبطارزه و مقاومطت «نیکطی» در برابطر «بطدی» را بازسطازی میکردنطد .بطه لحطاه
اجتماعی و تاریخی نیز ،یکی از دالیل این جنگ ریشطه در تقطابالت تطاریخی ایرانیطان و
اعراب دارد که که زمینههای فرهنگی هویتیابی هم در میطان ایرانیطان و هطم اعطراب در
دوران مدرن را فراهم میساخت .البته بطرخالف ایرانیطان ،تالشهطای رهبطران فکطری و
سیاسی تندروی عربی راه به سوی ایدئولوژیهای نژادپرستانه و خشونتطلبانه یافت کطه

در دل خود ایرانستیزی را به عنوان یکطی از کانونهطای هویتسطازی پطرورش مطیداد.
تالشهای این رهبطران عطرب در دهطههای گذشطته و تبلیغطات نژادپرسطتانه بعثطی میطان
تودههای عربی در جنگ تحمیلی مؤثر افتاد .آنگونه که کاوه فرخ به درستی تذکر میدهد
«درتاریخ جدید عرب ،اعراب در برابر هیچ دشمن مشترکی ،تعصب ،سطماجت ،شطور و
حرارت و اتحادی به این دیرپایی نشان ندادنطد( .همطان12 :ر بطا آغطاز جنطگ تحمیلطی،
سوریه و لیبی تنها کشورهای عربی بودند که از ایران حمایت کردنطد و بطاقی کشطورهای
عربی به عالوه گروههطای سیاسطی فلسططینی آشطکارا در زمینطههای اقتصطادی ،سیاسطی،
تسلیحاتی به صطدام یطاری رسطاندند و از سرتاسطر جهطان عطرب نیروهطای رزمنطده بطه
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جبهههای جنگ علیه ایران پیوستند.
عامل گهارم را باید در سیاست ابرقدرتها جست .عراق از کمکهطای اطالعطاتی و
جاسوسی ایاالت متحده تا کمکهای تسلیحاتی شوروی علیه ایران برخوردار بود .اریطک
مارگولیس میگوید که «بریتانیا ،ایاالت متحده ،کویت و عربستان ،عراق را متقاعد کردنطد

تاریخ تحول در

که به ایران حملهور شود؛ سپس مخفیانه پول ،جنگافزار ،اطالعات و مستشار در اختیطار

روابط ایط ا و
اع اب :تحل ط
رواب خطاری

سیاستهای عربستان و آرزوی صدام در تبدیل شدن به قدرت خلطیج فطارس در مقابطل

بطططا روی ططط د
یامعهشناسطط
تاریخ

عراق گذاشتند(».همان15 ،ر عامل پنجم را باید در رقابت قدرت در خلیج فارس جست.
دیدگاه رهبران انقالبی ایران در مورد نظم جهان اسطالم بطه رهبطری آنهطا قطرار داشطت.
(Ramazani, ibidر اگرگه با سقوط شاه ،ایران تسلط منطقهای خود بر خلیج فطارس را
از دست داد ،اما رهبران انقالبی جدید ایران همچنان به دنبال برتری قدرت در منطقه این
بار تحت عنوان ایدئولوژیک رهبری جهان اسالم بودند.
 .1-1-1روابط ایران و اعراب پس از جنگ سرد
پایان آخرین دوره روابط ایران و اعراب پس از جنگ سرد با گند رویداد در اواخر دهطه
هشتاد میالدی مشخص میشد که شامل وقایعی گون رحلطت امطام خمینطی ،آغطاز دوره
ترمیدور انقالبی با رو کار آمدن هاشمی رفسنجانی در ایران ،حملطه عطراق بطه کویطت و
سقوط شوروی و صفبندی حاصل از آن هست .این رویدادها خود آغازی بطرای اولطین
مرحله روابطط ایطران پطس از جنطگ سطرد شطوروی -امریکطایی بطود .در دوره ریاسطت

جمهوری هاشمی رفسنجانی تحت تأثیر نیازهای دیپلماتیک ایران برای خروج از انطزوا و
نیازهای مالی کشور برای تأمین منابع بازسازی و برنامطههای نوسطازی ،روابطط ایطران بطا
کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان سعودی که مطیتوانسطت در همراهطی بطا ایطران
نقش موثری در افزایش قیمت نفت ایفا کند ،رو بطه بهبطودی گطذارد .یکطی از مهمتطرین
تدابیر سیاست خارجی دولت که اعراب را به ایران نزدیک کرد ،موضع ایطران نسطبت بطه
جنگ خلیج فارس و محکوم کردن هجوم ارتش عراق به کویت بطود .پطس از ایطن دوره
شاهد از سرگیری و بهبود روابط با عربستان سعودی ،اردن ،بحرین ،مصر و برخی دیگطر
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از کشورهای عربی هستیم .علیرغم این نشانههای همگرایی و نزدیکی ،ایطران و اعطراب
همچنان در حوزه مسائلی گون حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه در خلیج فارس که مورد
منازعه امارات متحده عربی بود ،صلح اعراب و اسرائیل و اعتراض ایران به رشد حضطور
نظامی ایاالت متحده در خلیج فارس ،با یکدیگر اختالف داشتند.
در آستانه سال  1114روند صلح اعراب و اسرائیل تحت تطأثیر وقطایعی گطون تطرور

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

اسحاق رابین و پیروزی مخالفین صلح در کنست ،به همطراه شطروع شهرکسطازیهطا در
شرق بیتالمقدس ،به بنبست رسیده بود .عالوه بر آن سیاست خطارجی ایطاالت متحطده

دوره دوم شطططماره

در قبططال رونططد صططلح و رویکططرد آن نسططبت رژیططم عططراق در اذهططان عمططومی جوامططع و
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دولتهای عرب متناقض جلوه میکرد که عالوه بر ناامیطدی اعطراب از رونطد صطلح ،بطه

اول شماره پ طاپ

غربستیزی افکار عمومی ایطن کشطورها دامطن میزد(.رمضطانی181-1 :1818 ،ر صطدام
هنوز در گشم اعراب «حضرت داودی را مجسم میساخت که در منطقه در برابر طالوتی
جهانی به نام ایاالت متحده قد علطم کطرده بطود(».همطان151 :ر در گنطین شطرایطی (بطه
بنبست رسیدن روند صلح به رهبری ایاالت متحدهر هنگامی که محمد خطاتمی بطا پیطام
صلح و دوستی میان تمدنها و میان ایران و همسایگان خود از جمله اعطراب بطه قطدرت
رسید «قلوب مسلمانان جهان به طور کلی[ ،و] بهویژه دولتهای عضو شورای همکطاری
خلیج فارس را به تپش آورد ».دوره ریاست جمهوری خاتمی ،دوره آب شدن یخ جنطگ
سرد عربی -ایرانی بود .در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ،کشطورهای عضطو
کنفرانس اسالمی موافقت کردند که هشتمین نشست اجالس سران عضو در ایران برگزار
شود .بدین ترتیب در  1114تهران و گفتمان صلحطلبی خاتمی میزبان سطران کشطورهای

کنفرانس اسالمی بود که با شوق بیسابقهای گرد هم آمده بودند( .همان152 :ر مهمتطرین
نتیجهای که ایران از این اجالس گرفت حمایت اعراب در محکوم ساختن مجازاتهطای
اقتصادی ایاالت متحده بود که در بیانیه رسمی تهران انعکاس یافت .سیاسطت تطنشزدای
دولت ایران به گسترش روابط تجاری ایران و کشورهای عربی و بهبود روابطط بطا مصطر،
الجزایر و به ویژه عربستان سعودی با سفر امیرعبداهلل ولیعهد سعودی به تهران منجر شد.
رو اهلل رمضانی نتیجه این فضای تعامل مشترک را «خروج ایران از انزوا و مطر شطدن
به عنوان رهبر جهان اسالم» عنوان میکند( .رمضانی151 :1818 ،ر بهبود روابط و تعامطل
ایران و اعراب ،بهویژه پس از گند دهه تقابل ایدئولوژیک و یک جنطگ پرهزینطه ،نتیجطه
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تحلیلی مهمی در بر دارد .تحوالت روابط میان ایران و دولتهطای عربطی از اوایطل سطده
بیستم تا پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،حطاکی از نیطروی تعیینکننطده مولفطههای
واگرایانه فرهنگی-تاریخی میان ایران و اعراب بود .اما تالشهای هاشطمی و پطس از آن
خاتمی و اسطتقبال اعطراب نشطان داد کطه در بسطتر تطاریخ روابطط میطان ایطن دو حطوزه،
زمینههایی برای همزیستی در یک فضای تعامل مشترک نیز وجود دارد.
مهمترین گالش در روابط ایران و اعراب پطس از سیاسطت تعامطل مشطترک خطاتمی،
سقوط صدام حسین در سال  2448بود که روابطط ایطن دو را وارد مرحلطهای تطازه کطرد.
سیاسططت تنشزدایططی و تعامططل مشططترکی کططه ایططران پططیش گرفتططه بططود مططانع از رقططابتی
گالشبرانگیز در عراق و منطقه نمیشد .پس از سقوط صدام و روی کطار آمطدن دولطت
شیعه مذهب در آن کشور ،نفوذ ایران در منطقه افزایش یافت .ریچارد هطس از مسطئوالن
وقت سیاست خارجی آمریکا در مقالهای متذکر شد که پس از جنطگ عطراق« ،ایطران بطه
یکی از دو قدرت منطقه تبدیل شده» و در «نفوذ ایران وگروههای همپیمان با او تقویطت
شده استHaas, 2006: 85-6(».ر در این شرایط صفبندی تطازهای از اعطراب در قبطال
ایران را شاهد هستیم که طی آن سعودی ،اردن ،مصر و امطارات متحطده عربطی در برابطر
ایران قرار گرفته و سوریه ،لبنان و عراق در کنار ایران بودند.
پس از خاتمی و با آغطاز ریاسطت جمهطوری محمطود احمطدینژاد در ایطران شطاهد
تغییراتی در رویکرهای سیاست خارجی ایران هستیم .اگرگطه سیاسطت گفتگطو و تعامطل
میان تمدنها در این دوره به کنار گذاشته شد ،اما روابط ایران با برخی کشورهای عطرب

تاریخ تحول در
روابط ایط ا و
اع اب :تحل ط
رواب خطاری
بطططا روی ططط د
یامعهشناسطط
تاریخ

منطقطططه ماننطططد قططططر و عمطططان رشطططد داشطططت( .ر.ک صطططفوی بطططه نقطططل از آفتطططاب
نیوز/14،خرداد1 :1811/ر رویکرد سیاسطت خطارجی دولطت احمطدینژاد کطه بطه نطوعی
بازگشت به سیاست تهاجمی ضدیت با «مستکبرین» و سرسپردگان آن در منطقه بطود ،در
مقابل سیاست خاتمی که متمایل به تعامل مشترک و ثبات منطقهای بود ،قرار میگرفطت.
در این دوره جنگ ناموفق اسرائیل در  2446علیه لبنان ،در شرایطی کطه اعطراب ایطران را
یکی از حامی لبنان میدیدند به نفوذ بیشتر این کشور در میان افکار عمومی عربی کمطک
کرد .در سال  2444رییس جمهطور ایطران بطه دعطوت دولطت قططر در اجطالس شطورای
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همکاری خلیج فارس ،شورایی که پس از انقالب اسالمی برای مقابله با تهدید ایطران بطه
ابتکار عربستان تشکیل شده بود ،شطرکت کطرد .بطا اینحطال روابطط ایطران بطا برخطی از
کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی به تدریج رو سردی نهاد .تحوالتی که در ایطن
دوره باعث سردی روابط ایران و دولتهای عربی گردید را میتوان در دو تحول عمطده
روابط خارجی جستجو کرد .نخست تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران در دوره جدید

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

است و مسئله دوم که به تحول در سیاست جهانی مربوط است ،روی کار آمدن اوباما در
ایاالت متحده و برنامطه او بطرای آغطاز مطذاکرات بطا ایطران بطود کطه واکطنش اعطراب را

دوره دوم شطططماره

برانگیخت .سیاست خارجی نوین ایران که از یطک سطو بطا رویکطرد دیپلماسطی عمطومی
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درصدد تاثیرگذاری ایدئولوژیک بر افکار عمومی جهان عرب و معرفی ایطران بطه عنطوان

اول شماره پ طاپ

رهبر «مبارزه با استکبار و صهیونیسم» است و از سوی دیگر بطه دنبطال گسطترش قطدرت
منطقهای ایران به عنوان قدرت برتر میباشد ،در مقابل با سیاستهای منطقهای عربسطتان
که سودای رهبری اعراب را در سر دارد و کشورهای عربی خلیج فطارس کطه هطر کطدام
سهمی از قدرت منطقهای میخواهند ،قرار میگیرد.
روی کار آمدن باراک اوباما در  ،2441و سر و صدای بطر سطر ایطده مطذاکره ایطاالت
متحده با ایران ،سبب شد که «دیپلماتهطای عطرب هطر روز دسطته دسطته راهطی وزارت
خارجه آمریکا شده و هشدار دهند که تمایطل آمریکطا بطرای تعامطل بطا تهطران خطرنطاک
است(».کوهن 1 :1811ر اعراب از تعامل میان ایران و ایاالت متحده واهمه دارنطد .آنهطا
تسلط منطقهای ایران در  1145تا  1141بر خلطیج فطارس را کطه همزمطان متحطد ایطاالت
متحده بود را به یاد میآورند .اعراب ترس از آن دارند که اینبار ایران با توجه بطه نقطش

حساس منطقهای که در خلیج فارس ،عراق ،لبنان و فلسطین دارد ،از موضع قطدرت وارد
مذاکره با ایاالت متحده شود و این پیام را به اعراب تحت حکومت رژیمهای محافظهکار
عربی برساند که بدون وابستگی به آمریکا نیز میتوان با این کشور رابططه داشطت .راجطر
کوهن از یکی از مقامات دولت ایاالت متحده نقل میکند که «اعطراب بطه شطدت نگطران
هستند که ما [دولت ایاالت متحده] برای حفظ منافع خود در عراق و افغانستان دست به
معاملههایی با ایران بزنیم که منجر به سلطه این کشور بر منطقه شود(».همان2 :ر عالوه بر
آن به نظر میرسد در صورت تعامل و شروع فرایند تنشزدایی از روابطط میطان ایطران و
امریکا ،رژیمهای محافظهکار و سنتی خاورمیانه نیز کارکرد خود در حفظ ثبات منطقطه را
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نیز از دید امریکاییها به تدریج از دست داده و به منظور تغییرات و اصطالحات داخلطی
تحت فشار دولتهای غربی قرار بگیرند .ترس از تنشزدایی میان ایران و ایاالت متحطده
را میتوان درد مشترک رژیمهای محافظهکار عربی و جنا هطای تنطدروی اسطرائیلی کطه
هویت و قدرت سیاسی خود را در گروی منازعه هویتی و فرهنگی با غیریتی به نام ایران
میبینند دانست.
پیامدهای این دو تحول را میشود در رویکردهای سیاست خارجی اعطراب جسطتجو
کرد .اتحادیه عرب در مارس  2441شکایت خود در مورد حاکمیطت بطر جزایطر سطهگانه
خلیج فارس را به شورای امنیت سازمان ملل برد( .به عقیده ما مسطئله جزایطر سطهگانه را
نیز میبایست بهمانند مناقشه ارضی ایران و عراق در اروندرود ،نمود یک منازعه هطویتی
و فرهنگی دانست.ر این اقدام اتحادیه عرب را معمر قذافی رهبر وقت لیبطی «خنطدهدار و
مسخره» توصیف کرد« .قذافی از اینکه اعراب اسرائیل را رها کرده و به دنبال شطکایت از
ایران هستند ،متعجب شده بود .حتی در یک اقدام غیر دوستانه ،دوستان عرب ایران هطم
گون سوریه ،حماس و قطر ،با اردن ،مصر ،عربستان سعودی و مراکش همکاری کردنطد
و طوماری را علیطه ایطران امضطا کردنطد(».مجتهطدزاده در مصطاحبه بطا اسطالم آنالیطن:
/84شهریور1811/ر این اقدام نشطان از آن دارد کطه کطنش دولتهطا و گروههطای عربطی
دوست ایران علیرغم مصلحتهای سیاسی منطقهای عمیقاً تحت تأثیر مناسبات فرهنگی
و هویتی تاریخی نیز قرار دارد .در ادامه رفتار تهطاجمی اعطراب نسطبت بطه ایطران ،وزیطر
خارجه عربستان در نشستی مطبوعاتی در سطال 1811( 2441ر ایطران را خططری جطدی
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قلمداد کرد که تنها با تحریم نمیتوان آن را حل کرد .انتشار اسرار ویکیلیکس نیز عمطق
نگاه منفی رهبران عرب به ایران را بیشتر آشکار ساخت .بر اساس این اسناد فاش گردید
ملک عبداهلل (با توصیف ایران به سر افعیر ایاالت متحده را ترغیب به حملطه نظطامی بطه
ایران کرده بود ،مبطارک رهبطران ایطران را دروغگویطان بطزر

و دولطت ایطران را حطامی

تروریسم خوانده و یکی از مسئوالن مصری مدعی شطده بطود کطه ایطران عطواملی بطرای
براندازی رژیم در مصر دارد( .ویکی لیکس به نقل از Reuters, Nov,29,2010ر
آخرین مرحلهای که روابط ایران و اعراب را تحطت تطأثیر خطود قطرار داد ،تحطوالت
011

کشورهای خاورمیانه طی دو سال گذشته است .تحوالت کشورهای عربی زمینه جطدی و
جدیدی از رقابت و تعارض میان ایران و دولتهای عربی ایجطاد کطرد کطه اوج آن را در
اختالف مواضع و منافع کشورهای عربی و ایران پیرامون تحوالت بحرین و سوریه بایطد
مشاهده کرد .تحت تأثیر این شرایط و رویدادهایی که در سال  2411رخ داد روابط میطان
ایران و اعراب رو به وخامت بیشتر گذارد .در فروردین  1814سطه دیپلمطات ایرانطی بطه

فصلنامه
پژوهشهای
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المل ط

اتهام اقدامات جاسوسی از کویت اخراج شدند که منجر به صدور شدیدالحنترین بیانیطه
شورای همکاری خلیج فارس علیه ایطران ططی سطی سطال گذشطته شطد .شطدت گطرفتن

دوره دوم شطططماره

اعترضات بخشهایی وسیع از مردم بحرین علیه حکومت ،به حضطور نظطامی غیرقطانونی
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عربستان سعودی در این کشور انجامید کطه مطورد اعتطراض شطدید ایطران قطرار گرفطت.

اول شماره پ طاپ

عربستان سعودی و بحرین ،طی اظهاراتی که هیچگاه ثابت نشد ایران را به ایجاد شطورش
در بحرین متهم میکردند .در اکتبر  2411ایاالت متحده ایران را متهم به طراحطی برنامطه
ترور سفیر عربستان در امریکا کرد و یک ماه بعد در مجمع عمومی سطازمان ملطل متحطد
قطعنامهای علیه ایران به تصویب رسید( .تابناک/21:آبان1814/ر تحت تطأثیر ایطن وقطایع
ایران ،از یکسو دولتهای عربی موفق به انزوای منطقهای بیشتر ایران شطدند و از سطوی
دیگر روابط ایران و اعراب به سردترین وضعیت طی دو دهه گذشته رسید.
در مجموع عواملی که در دوره پس از جنگ سرد روابطط ایطران و اعطراب را تحطت

تأثیر قرار میداد را میتوان بدون اولویت بدین قرار شطمرد :منازعطه و فطراز و فرودهطای
برنامه روند صلح اعراب و اسرائیل ،روابط بین ایران و ایاالت متحده و آینده آن ،مسطائل
و تحوالت داخلی کشورهای منطقه (مانند به قدرت رسیدن هاشطمی و خطاتمی و تغییطر

رویکرد تنشزدایی در دوره احمدینژاد در ایران ،سطقوط صطدام در عطراق ،تحطوالت و
جنبشهای مردمی کشورهای عربی و سقوط رهبران مصر و تونس ،و بحطران در سطوریه
و بحططرینر ،رقابططت قططدرت در خلططیج فططارس و خاورمیانططه و سططرانجام سیاسططتهای
قدرتهای بزر

به ویژه ایاالت متحده در منطقه .البته قابل توجه است که تحول در این

موارد را میبایست در بستری تاریخی از روابط فرهنگی و هویتی میان اعراب و ایرانیطان
تحلیل کرد .دولتها سیاستهای خود را نمیتوانند از زمان منتزع کنند .تفسطیر آنهطا از
آینده مبتنی بر گذشته است ،همچنین که از گذشته نیز میتوانطد مبتنطی بطر آینطده باشطد.
الزمه اینکه ایران و اعراب بتوانند در آینده فضای تعامل مشترکی مبتنی بر قواعد نهادینطه
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رقابت و تعامل در ارتباطهای خود برقرار کنند ،درک واقعی و منصفانهای از حقطوق هطر
دو طرف و اراده معطوف به تعامل است .در گنین شرایطی میتوان امیدوار بود که تفسیر
آنها از گذشته نیز عالمانطهتر ،منصطفانهتر و دور از سطوگیریهای نطژادی و دگرسطتیزی
باشد .برخالف دوران ریاست جمهوری خاتمی ،آنچه امروز در بطین دو حطوزه فرهنگطی

تاریخ تحول در

جریان دارد ،گندان معطوف به ایجاد تعامل نمیباشطد .بطا اینحطال دولطت ایطران بطرای
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دولتهای عربی مانند قطر و عربستان سعودی ،بهره گیطرد کطه البتطه ایطن نطوع سیاسطت
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جلوگیری از اجمطاع کشطورهای عربطی علیطه منطابع خطود میتوانطد از اختالفطات میطان
هزینههای خود را دارد و با توجه به رفتار سیاسی اعراب که معمطوالً در انتخطاب نهطایی
برادر عرب خود را به کشورا دوست ترجیح میدهند ،گندان پیشبینیپذیر نیز نمیباشد.
 .4زمینههای همگرایی در آینده روابط ایران و اعراب
همانگونه که کارل دویچ اشاره میکند ،همگرایی و آنچه او اجتماع امنیتی میان کشطورها
مینامد ،1نیازمند شطرایطی پسزمینطهای میباشطد کطه ایطن شطرایط ،محطیط اجتمطاعی و
اقتصادی و روانی الزم را برای شکلگیری همگرایی فراهم میسازد .از جمله این شرایط
پسزمینه میتوان به سازگاری ارزشهای اصلی مربوط به رفتار سیاسی ،وجطود یطک راه
زندگی متمایز و جذاب ،انتظار نیل به هدفهای اقتصطادی قطویتر و پرسطودتر ،متقابطل
بودن پاداشها در جریانات ارتباطی و مبادالتی و حد بطاالیی از پیشبینیپطذیری متقابطل
 .1در اینجا اشاره ما به اجتماع امنیتی کثرت گراست.

رفتارها ،اشاره کرد( .مشیرزاده14-11 :1811:ر برخی از این شرایط پسزمینهای در میطان
ایران و اعراب وجود ندارد یا مؤلفههای فرهنگی این دو حطوزه در تعطارض بطا یکطدیگر
هستند .فضای روابطط ایطران و دولتهطای عربطی گنطدان پیشبینطی پطذیر نیسطت و در
مناسبات میان یکدیگر نیز عمدتاً بخاطر فضای امنیتی منطقه ،به دنبال به حداکثر رسطاندن
قدرت و سود نسبی خود هستند .مواردی دیگر از شرایط پسزمینه میتوانند بطه سططحی
از همراهی و پذیرش متقابل ارتقا داده شوند .برای مثال در دو حوزه فرهنگی میتوان بطر
سازگاری میان ارزشهای اسالمی و تاریخی کطه ایطران و اعطراب را بطه یکطدیگر پیونطد
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میدهند به ضرر تعارضات مذهبی ،فرقهای و دیدگاههای فرهنگی خصمانه تاکید داشطت
و به همگرایی رسید .در گنین شرایطی همگام با تنشزدایی فرهنگی و سیاسطی میطان دو
حوزه ،میتوان با تقویت روابط اقتصادی منطقهای به امید نیل به رشد اقتصادی بیشتر (بطا
توجه به اینکه دولتهای هر دو حوزه در گالش برای گذار و نوسازی هستندر و ارتقای
مناسبات اقتصادی میان بخشهای خصوصیا تجاری ،صنعتی و خدماتی در هر دو گطروه
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از کشورها ،به فرآیند همگرایطی و تعامطل در منطقطه کمطک کطرد .تاکیطد بطر ارزشهطای
مشترک دینی و تقویت قرائت آزادمنشانه و متسامح از آموزههای مشترک مذهبی کطه بطه

دوره دوم شطططماره

سازگاری ارزشها یاری رساند ،ضمن پذیرش تفاوتهای فرهنگطی و احتطرام متقابطل از
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یک سو و ارتقای همکاریها و مناسبات متقابل اقتصادی با توجه به اینکه این فعالیتهطا

اول شماره پ طاپ

به سطح باالیی از پیشبینطی پطذیری و ثبطات نیازمنطد هسطتند از سطوی دیگطر میتوانطد
گامهایی مهمی برای رسیدن به شرایط پسزمینهای حداقلی همگرایطی باشطند .در گنطین
فضای تعامل و همکاری احتمالی ،میتوان بطا وارد کطردن بطازیگران سیاسطی -فرهنگطی
دیگری از خاورمیانه مانند ترکیه ،معیارهای همگرایی را گسطترش داده و از قطبطی شطدن
فضای منطقهای جلوگیری کرد.
نتیجهگیری
در این تحقیق با رویکرد جامعهشناسی تاریخی تاریخ روابط ایران و اعراب را به بررسطی
گذاشتیم .فرض این مقاله بر این بود کطه روابطط ایطران و اعطراب نخسطت در بسطتری از
اختالفات و گالشهای تاریخی فرهنگی که به مناقشات هویتیا ملی و مطذهبی در دروان

نو انجامید شکل گرفته است ،دوم ایطن اختالفطات و ناهمگنیهطا در حطوزه ژئوپولیتیطک
خاورمیانه و خلیج فارس رقابت و منازعه بر سطر قطدرت را تشطدید کطرده و سطوم ایطن
رقابتها و منازعات از یکسو تحت تأثیر محطیط درونطی کشطورها و اقتضطائات داخلطی
آنها و از سوی دیگر با توجه به محدودیتها و ظرفیتهطای محطیط بیرونطی و سطاختار
نظام جهانی خود را در اشکال مختلفی نشان میدهند .بدین ترتیطب ضطمن محطور قطرار
دادن دولتهای ملی به عنوان کنشگران اصلی در سیاست خارجی کشورها ،به تحوالت
فرهنگی ,اجتماعی و سیاسی محیط درونی و بیرونی (منطقهای و جهانیر آنان نیطز توجطه
داشتیم.
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فرض اساسی روششناختی مطا در ایطن اصطل نهفتطه بطود کطه سطاختارها ،سطنخها و
نگرشهای اجتماعی همینکه شکل بگیرند احتماالً تطا قرنهطا ادامطه پیطدا میکننطد .ایطن
ساختارها و نگرشها که تحت تأثیر تحوالت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی بوده از یکسو
بر مولفههای فرهنگی تأثیر میگذارند و سوی دیگر خود در طی زمان تحت تأثیر الگوها

تاریخ تحول در

و شاکلههای فرهنگی قرار میگیرند .بر این اساس نقاط عطف تاریخ تحول روابط ایطران
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اجتماعی و سیاسی که این دو حوزه تمدنی را از یکدیگر متأثر ساخته ،استخراج کنیم.

بطططا روی ططط د
یامعهشناسطط
تاریخ

و اعراب به عنوان دو حوزه فرهنگی را بررسی کرده و تالش کردیم مولفههای فرهنگطی،
همجواری ایران و اعراب به عنوان دو حوزه فرهنگی و هطویتی و همچنطین سیاسطی،
الزاماتی بر فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری این کشورها تحمیل میکند .به طبع
فضای تنش و خصومت منجر به تشدید پیشبینی ناپذیری و ناامنی در مناسبات منطقهای
خواهد شد که نتیجه آن از یکسو دامن زدن به فضای امنیتی منطقه و افول همکاریهای
تجاری است و از سوی دیگر افزایش بیاعتمادی و پررنگتر شدن مرزهای هویتی میطان
دو حوزه .تغییر سیاستها و رویکردها به صورت همگام میان ایران و دولتهطای عربطی
به منظور پیشبرد همکاریهای متقابل به ویژه در حوزههای اقتصادی و فرهنگی میتوانطد
گامی مهم در راستای تعامل و همگرایی باشد .با این حال تا زمانی که مسئله همکاریهطا
و تعامالت منطقهای در گارگوب نهادینطه قواعطدی از بطازی سیاسطی و متعاقطب آن در
سطحی باالتر ،تشکیل سازمانهای همکاری گندجانبه مورد پطذیرش دولتهطای منطقطه
واقع نشود ،سیاستهای تنشزدایی و تعامل جدیطد همطواره از جانطب نگاههطای سطنتی

مبتنی بر شکافهای اجتماعی و فرهنگیا تاریخی میان ایطران و اعطراب شطکننده خواهطد
بود .باید به یاد داشت که اگطر کشطورهای اروپطایی اکنطون بطه سططح بطاالیی از روابطط،
تعامالت و وابستگی متقابل و همگرایی در اتحادیه اروپا دست یافتند ،روابط خود را بطر
ویرانههای دو جنگ ویرانگر جهانی ،سالها جنگهای قومی و منطقهای و قرنها تنش و
تعارضات فرهنگی بنا کردند .آنچه آنان را به این همگرایی یاری رساند فرامطوش کطردن
بخشهایی از خصومتها و تنشهای فرهنگی و تاریخی به خاطر ساختن آیندهای بهتطر،
زندگی مرفهتر و آزادتر در کنار یکدیگر بود.
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به نظر میرسد که ایران برای دستیابی به گشمانداز و آیندهای بهتر در منطقه و تثبیت
موقعیت و افزایش تدریجی قدرت خود در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه ،نیاز دارد که
همزمان با فرآیند توسعه و نوسازی و تقویت ساختارهای اقتصادی ،اجتمطاعی و سیاسطی
داخلی ،امنیت و ثبات در منطقه را نیز به واسطه تعامل مشترک و تنشزدایی با کشورهای
منطقه ،و با نگاهی واقعگرایانه و همکاریجویانه مد نظر قرار دهد .تجربه تاریخی نشطان
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میدهد که زمانی ایران توانایی تثبیطت قطدرت خطود در منطقطه را دارد کطه از یطک سطو
کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه این واقعیت را که هرکدام سهم و منافعی نسبی در
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