
 Journal of Politics and International Relations 

 Vol.4, No.7, Spring & Summer 2020 

Incomplete Nation-State building based recent Middle East Crisis 

 

Mohammad Rambod Farhoodi Moghadam  
Graduate of the Faculty of Law, Theology and Political Science, Branch of Science and Research, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran 
Abdul Ali Ghavam 

FuLL Professor for Department of Political Sciences, Faculty of Economic &amp; Political Sciences, Tehran, Iran 
 

Received: 16, July, 2020                           Accepted: 28, September, 2020   

 

Abstract 

This study seeks to analyze the effects of the colonial nation-state project on the 

emergence of new states in Middle East and its impact on recent Middle East 

crises.Following the collapse of the Ottoman Empire,the new Middle East governments 

emerged.These emerging states were born with the involvement of the colonial powers 

of the time in determining geopolitical and political boundaries.This colonial division, 

irrespective of the demographic context of the region,made these governments 

themselves the center of crisis in the Middle East.One of the consequences of this was 

the creation of very shaky social faults, which have appeared in the area of revisionist 

reactions to the order at the national level.In fact, three obstacles to Pan-Arabism,Pan-

Islamism, and finally to Kurds in recent decades have paved the way for the state-

building of the nation-state in the Middle East.Contrary to European trends,the Middle 

East has never allowed these three barriers to institutionalized nationhood,resulting in 

the emergence of crisis at various levels of government born from the borders of the 

Ottoman Empire in the years following World War I.It is noteworthy that the present 

research is a descriptive-analytical method and a general outline of state-nation-building 

has been presented using theories of state-nation-building to generalize the research. 

Key words: Middle East, Sykes-Picot order, Nation-State building, crisis Nation-State 

building, models of Nation-State building. 
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 چکیده

های نوین در سازی استعماری در ظهور دولتملت-پروژة دولت تأثیرات وتحلیلتجزیه پی این پژوهش در    

اورمیانه است. آغاز دولت ملی که بعد از فروپاشی های اخیر خخاورمیانه و تأثیر آن در رابطه با بحران

گرفت خود عامل وگرانیگاه بحران المللی استعماری وقت صورتهای بینامپراتوری عثمانی و با طراحی قدرت

خاورمیانه  متعددی که در هایاست. اساس استدلال آن در این نهفته است که دولتدر خاورمیانه بوده

 در اغلب که هایی بودنددولت سربرآورند، مستقل دولت هیبت در و شوند خارج استعمار یوغ از توانستند

 های که شکلبودند و قبل از آن شده تشکیل قدیم استعماری های رژیم سوی از شده تعیین مرزهای درون

 درون با یابند، دست حاکمیت و بتواند به بدوانند ریشه ملی آنان هویت در بتوانند دولتی سازمان وارداتی

 فرهنگی، هایساخت زیر از بسیاری بودن فراهم بدون استعمارزدایی دورة مصنوعی در عمدتاً و سریع

بر  .رسیدند استقلال به( ظاهر به) متعدد های دولت استعماری هدایت و مدیریت با و اقتصادی و اجتماعی

یانه با وجود که چرا کشورهای خاورمپرسش است نیبه ا ییپاسخگو یاساس، پژوهش حاضر در پ نیا

اند؟ در پاسخ به های بزرگ مواجه شدهسازی در عصر جدید با بحرانملت-های چندین ساله در دولتتلاش

سازی ابتر ملت-های خاورمیانه را باید در روند دولتاین پرسش، این فرضیه مطرح شده که ریشة بحران

سیاسی بسیار لرزان بوده است که در های اجتماعی و آن ایجاد گسل پیامدهای جمله جست. روندی که از

اند. به طوری که در ای نمود یافتهتجدیدنظرطلبانه به نظم حاکم در سطوح ملی، منطقه هایقالب واکنش

 یهادادهسازی بوده است. ملت-اکثر دولت های خاورمیانه این چالشها مانع نهادینه شدن روندصحیح دولت

 .انددهیگرد نییتب توصیفی- و به روش تحلیلی یامنابع کتابخانه قیپژوهش از طر نیا

سازی ابتر، مدل ملت-سازی، بحران های دولت، نظم سایکس ـ پیکو، دولت ـ ملتخاورمیانه واژگان کلیدی:

 .های دولت ملت سازی
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 مقدمه

یجة جنگ جهانی اول و درنتنظم موجود خاورمیانة کنونی ناشی از فروپاشی امپراتوری عثمانی      

 ترینمهمفرانسه و روسیه( است. از -ی پیروز جنگ )بریتانیاهادولتی استعماری هاطرحن همچنی

 مایک سر»میان  9192ای که در ماه مه نامهبود. پیمان 9پیکو-نامة سایکسها پیمانآن طرح

 ژرژ فرانسوا» و بریتانیا خارجة وزارت مقامهای از و مجلس نمایندة ارتش، دوم سرهنگ« سایکس

 ای سپری شد کهگونه بهبعدها روند حوادث . رسید امضا به بیروت در فرانسه سرکنسول « پیکو

  «لوزان»، «سور»، «بالفوراعلامیة »در متون حقوقی و سیاسی  کویپ-ة سایکسنامتموافقمفاد 

ی فعلی خاورمیانه با خواست مرزهاها و فرموله شود و برهمین اساس دولت «رموسان »وکنفرانس 

پیکو شهره -این نظم حاکم شده که به نظم سایکس استعماری وقت پایه گذاری گردید.های دولت

یگر ظهور دعبارتبهکنندة مرزهای کنونی خاورمیانه است؛ یمترساست، بیش از نه دهه است که 

ی استعماری در خاورمیانه بود، عاملی اساسی در ایجاد هادولتاز خواست  برآمدهدولت ملی که 

بهار عربی  عنوانبهی مردمی که هاشورشباشد. از سوی دیگر مجموعه می طقهمنی هابحران

شروع شد و در عرض شش ماه چنان تغییراتی را  تونسدر  6090شوند، در اواخر سال شناخته می

سال گذشته بوده است. این جریان توانست منجر  20رد که بیشتر از تحولات آو به وجوددر منطقه 

ی در کشورهایی چون بحرین، ثباتیب نیچنهم، مصر، لیبی و یمن تونسبه سقوط سه حکومت در 

که  ای رقم زدسعودی، عراق و کویت گردد. همین تحولات شرایط را به گونه عربستان، اردن، سوریه

سازی ابتر دست کم تا زمان نگارش نوشتار حاضر به ملت-های مزمن ناشی از روند دولتبحران

شود که اشکال مختلف به خودنمایی بپردازند. با نظر به این تفاسیر اکنون این مسأله مطرح می

سازی در عصر جدید با ملت-های چندین ساله در دولتچرا کشورهای خاورمیانه با وجود تلاش»

ریشة »در پاسخ به این پرسش اساسی این فرضیه مطرح شده که « اند؟های بزرگ مواجه شدهبحران

واقعیت امر این است که «. سازی ابتر جستملت-های خاورمیانه را باید در روند دولتبحران

ند توان در مقام امری طبیعی یا نوظهور مورد خوانش قرار داد که همانهای خاورمیانه را نمیبحران

ها در کشورهای اروپایی در حال وقوع هستند؛ بلکه توجه به این مسأله ضروری است چرخة بحران

بایست در طرح بنیادین نظم منطقه در عصر جدید در منطقة خاورمیانه را می که ریشة بحران

 ارزیابی کرد. 

                                                           
1 Sykes-Picot 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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های انجام شده در شای از پژوهدر همین راستا در کلیت پژوهش حاضر و در ابتدای امر، پیشینه    

المللی الگویی ای و بینارتباط با مسألة پژوهش حاضر ارائه شده و سپس در سه سطح ملی، منطقه

یی هادادهسازی ابتر ارائه شده است. در دیگر مباحث مقاله، با ارائة ملت-از نظریه برای نظریة دولت 

یری نظم دولت ملی و گشکلرسی تاریخ به بر سازیملت-دولت یةنظرا استفاده از  بدر سه گفتار و 

 های حاضر پرداخته  شده است.سازی در خاورمیانه و تأثیر آن در ظهور بحرانملت-روند دولت

 

 پیشینة پژوهش:

سازی همواره از اهمیت قابل توجهی در مطالعات نگارش و بحث در خصوص مسألة دولت ـ ملت     

های پژوهشی، مقالات از منابع در قالب کتب، پروژه آکادمیک برخوردا بوده است لذا حجم عظیمی

های سازی در دههسازی و ملتسازی، دولتـ ملتعلمی و نیز کارهای پژوهشی در خصوص دولت

ترین اخیر به انتشار درآمده است. در ادامه به خوانشی موضوعی، انتقادی و تحلیلی از برخی از مهم

ه خواهد شد و در نهایت تفاوت در نگاه مقالة حاضر و جدیدترین منابع در این خصوص پرداخت

 شود.نسبت به این کارها و کمبودهای موجود آنها مطرح می

 یمیدر عراق: پارادا یسازو دولت یقوم ةمداخله، منازع»(، در کتاب Rear, 2008) ریر شلیم     

 یتئور ةو ارائ نهیزم نیپژوهش در ا اتیبر ادب ی، تلاش دارد تا با مرور«یدولت پسااستعمار یبرا

از  یبپردازد و به درک ،چرخندیم یکتاب که حول چند موضوع و سوال اصل نیخاص خود در ا

 لیعراق ناخاورمیانه و در  یسازو دولت یمنازعات قوم ،یمداخلات خارج ریثأت ةدیتندرهم ندآیفر

است که در  یر دولتاعمال هنجارها ب یبه درک چگونگ دنیرس که است نیا ریر یاصل ة. دغدغدیآ

 نهیزم نیاو در ا یاصل یهااستقلال، مانده است. پرسش یعنیخود؛  یاساس ةحل مسال یبرا منازعه

 ةبرخوردار باشد؟ مسأل یاز مداخلات خارج تواندیم یدولت ساز ةاست که تا چه اندازه پروس نیا

. چرخدیم یخارج ةمداخلاز  یناش یسازدر دولت یگرمداخله یو اخلاق یارحول مسائل هنج گرید

دولت،  ؛رندیبگ میمداخله تصم ندیدر فرآ دیبا یدارد که چه کسان دیکأمهم ت نیبر ا یبعد ةلأمس

نویسنده با قرارگیری در چارچوب فهم اخلاق؟  یسازمان ملل به عنوان مدع ای یامنطقه یهاسازمان

ب نگاه بیرونی با وجود خوانشی بر سازی تلاش دارد تا امر مذکور را از چارچوـ ملتغربی از دولت

 کند. ای از این وضعیت معرفی گرایانه بجوید و عراق را نمونهمشکلات ناشی از خشونت مداخله
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 ةالملل چارچوبی تحلیلی برای فهم و مطالعروابط بین ةسازی و نظری، ملتسازیدولت»کتاب      

فشین زرگر، تلاش دارد تا نشان دهد که به قلم سید عبدالعلی قوام و ا« هاملتـ  جهان دولت

گرفته تا  انهی، از خاورمافتهیجوامع کمتر توسعه  انیدر م ژهیواز مناقشات عمده در جهان به یاریبس

 ـدولت  ندآینشدن فر، مربوط به حلجوامع جنوب ریو سا یسابق شورو یهای، جمهورقایفرآ

در جهان  سازیملت ـمعضل دولت  کهی تا زمان و گرددبازمیپروسه  نیو گذار ناقص از ا یازسملت

 یقوم یهاناظر وجود تنش، اغتشاش دیبای، مدهیجوامع جنوب حل نگرد و اصولاً افتهیکمتر توسعه 

. این اثر بیشتر میشالملل باینب استیس ةها در عرصو تعارضات و بحران یداخل یها، جنگیتیو هو

بوده و فاقد رویکردی نوین به چرایی شکست و بحران  سازیـ ملت اثری مروری بر تحولات دولت

 سازی در خاورمیانه و جهان سوم است.دولت ـ ملت

 ترین کارهایجامع یکی ازعنوان  (،6003) «: از آلمان تا عراقیسازدر ملت کاینقش آمر»     

 بیرتکار جامع به ت نی. در ااست سازی و نقش آمریکا در این پروسهی در خصوص ملتقاتیتحق

عراق در ده فصل مورد  تاً یافغانستان و نها زوو،کو ،یبوسن ،یتیهائ ،یآلمان، ژاپن، سومال یکشورها

و  یاجتماع ،یاسیس ینهادها یو بازساز لیموارد تلاش بر تسه نیا ةاند. در همقرار گرفته یبررس

سازی در این ملت و به عنوان روند و نقش آمریکا در موجود بوده ینهادها تیو تقو نیشیپ یاقتصاد

شود، عوامل در این اثر، مادامی که به خاورمیانه و عراق پرداخته میاست.  کشورها مطرح شده

های آمریکا برای جبران این مشکلات در چند مورد شکست دولت ـ ملت در این کشور و نیز تلاش

و سرکوب،  ییرگرااقتدا استیپلورال، س یدموکراس ةنیشینداشتن پگردد که عبارتند از: مطرح می

و  تیبلند جنا خیو تار یمشکلات اقتصاد ،یمنسجم مل تیو عدم داشتن هو یمذهب ،یتنوعات قوم

 نیتربه عنوان عمده ،یتیامن یروهاین عیسر لاحو اص رییو لزوم تغ یدر بعد اجتماع یراهزن

اش است تا این اثر در تلعنوان شده است.  یسازملت یدر عراق برا کایآمر یروشیپ یهاچالش

سازی را در چارچوب تلاشی مثبت و بشردوستانه و حمایتی مطرح نماید که نقش آمریکا در ملت

 کند.جانبة آمریکایی از ملت سازی فراهم میهمین عامل زمینه را برای خوانش استعماری و یک

ه قلم یحیی ب« راهکارها ةو ارائ دیدر عراق جد یسازدولت یناکام ییچرا یبررس»رسالة ارشد      

به شکست  انهیخاورم ریدامنگ یهااز بحران یبخش بزرگ( معتقد است که 9314نرگس )زرین

دولت و ملت در  یتیهو ةکه ساز ی. مادامشودیمنطقه مربوط م نیدر ا یسازـ ملتدولت ندیفرآ

فت. را فرا خواهد گر انهیخاورم یکشورها یمختلف یهانگرفته است، بحران منطقه شکل یکشورها

 یدولت مدرن ناتوان باشد، با فشارها یهاژهیکارو رکاز تدا یداخل یآنگاه که دولت در فضا
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در ابعاد  یها و مشکلات داخلمواجه خواهد شد. وجود بحران یخارج زیو ن یداخل یدر فضا یمختلف

 ندیآفر یو متعاقباً ناکام یمداخلات خارج یرا برا نهیزم ،یـ نظام یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع

این اثر تلاش دارد تا علاوه  فراهم خواهد نمود. یو فرامل یروملف یفشارها نیا ةواسطه ب ،یسازدولت

چارچوب وضعیت  گیر دولت ـ ملتسازی در خاورمیانه، بحران دامنبر خوانشی بر روند دولت ـ ملت

ین اثر در . اایدناگوار سیاسی ـ امنیتی، اجتماعی، اقتصادی داخلی و مداخلات خارجی بررسی نم

نهایت از منظر نگارنده با تمرکز خاص بر الگوپردازی در خصوص عراق و برخی کشورهای 

 سازی در خاورمیانه به شکل سراسری ناتوان بوده است.خاورمیانه، از درک شکست دولت ـ ملت

در  ینید ییادگرایبن نیو تکو یریگو نقش آن بر شکل یسازملتـ  دولت ندرآیبحران ف»مقالة      

 (9311ی )خوئ یاحسان شاکرو  مرادزاده قهیصدبه قلم « (هیعراق و سور یمورد ة)مطالع انهیخاورم

به  انه،یدر خاورم ینید ییادگرایبن نیو تکو یرگیبر شکل سازیملتـ نقش فرآیند دولت  ةبه مطالع

بر  سازیتملـ نقش فرآیند دولت  نییپرداخته است. تب هیعراق و سور یمورد ةصورت مطالع

 نییتب ه،یبه خصوص جوامع عراق و سور انهیدر خاورم ینید ییادگرایبن نیو تکو یرگیشکل

و ساختار  بندیصورت نییتب انه،یدر جوامع خاورم سازیملتـ مربوط به فرآیند دولت  هایلفهؤم

 قیتحق نیاهداف ا داعش، از شیدایپ یخاستگاه اجتماع نییتب ه،یجوامع عراق و سور یاجتماع

( باعث هی)عراق و سور انهیناقص درخاورم سازیملت -دولتنگارندگان معتقدند که . باشدیم

و  یمذهب ،یمتنوع و متکثر قوم ساختار چرا که ستشده ا ینید ییادگرایبن نیو تکو یرگیشکل

باعث انباشت مطالبات و  سازیملت ـ فرآیند دولت در کنار هیبودن جوامع عراق و سوریکیموزائ

ای گسترده از شده است. حال که نویسندگان با عرضة دایره هیم تحقق آن در جوامع عراق و سورعد

عوامل و فاکتورهای کلیدی، از پردازش عمیق این عوامل ناتوان بوده و مقاله غالباً نگاهی مروری به 

 اشد.این عوامل در بستر تاریخی دارد تا این که قادر به پردازی عمیق و انتقادی از آنها ب

در مجموع و با عنایت به آنچه در قالب پیشنة پژوهش آمد، باید گفت که غالب مقالات، کتب و      

سازی در جهان سوم های مورد بررسی در بالا، نخست یا به بررسی بحران دولت ـ ملتپژوهش

حاضر  اند که این ضعف از سوی نوشتارپرداخته یا مسألة یک کشور خاص را مورد بررسی قرار داده

گردد. با تمرکز بر خاورمیانه که یک منطقة هویتی، فرهنگی و تاریخی متفاوت است، جبران می

ای از سازی یا بر یک عامل یا بر مجموعههای بالا در پردازش عوامل شکست دولت ـ ملتدوم، نوشته

ولت ـ زاد توجه داشته و از نگاه عمیق به علل شکست درونی دزاد صرف یا درونعوامل برون



 182.........................................................................  محمدرامبد فرهودی مقدم و عبدالعی قوام.../ ابتر سازی دولت ـ ملت

سازی ابتر یا ناقص نیز در اند. سوم، پردازش و عوامل دولت ـ ملتسازی در خاورمیانه غافل بودهملت

های خاورمیانه مورد بحث قرار نگرفته است. در نهایت نوشتارهای بالا به خوبی و بر اساس واقعیت

و عوامل شکست یکی از  سازی چرایی و چگونگیسازی یا ملتنیز نوشتارهای بالا غالباً یا بر دولت

اند. مجموع این کمبودها در نوشتار این دو تأکید داشته و از درک همزمان و جامع آن غافل بوده

 حاضر مورد پردازش و بحث قرار خواهد گرفت.

 

 چارچوب نظری

ها در جهان را باید در ضعف و تداوم ثباتییبها و یناامنبرخی بر این نظرند که ریشة اصلی      

 هاآنتوان بر یمی در بسیاری از کشورها جستجو نمود که در بهترین وجه سازملتان دولت ـ بحر

در جهان سوم  هاآنکه تعداد  هادولتی پسا استعماری نهاد. این شبه هادولتنام شبه دولت یا 

ملت مورد انتظار است، عاجز  -بسیار زیاد است، در تأمین کارکردهای اساسی که از یک دولت

های داخلی، ثباتییبها و یناامن، هانزاعی منشأ سازملت -ند و در کشاکش طی بحران دولتهست

یژه وبهی در طول چند سدة اخیر و سازملت -ة روند دولتبامطالعگردند. یمالمللی ینبی و امنطقه

 -ولتی دهامدلها و یدگاهدهای مختلفی از یبندطبقهها و شناسیدورة پس از جنگ سرد، گونه

ة موردمطالعی هانمونهکه برای تحلیل و تبیین بهتر  اندکردهی ارائه گشته و محققان تلاش سازملت

 (.609: 9331زرگر،  ی نظری منظم و مشخص مطرح سازند )قوام وهاچارچوبخود 

سازی دو مفهوم با یک سازی یا ملت ـ دولتپیش از هرچیزی باید متذکر شد که دولت ـ ملت     

اما در چارچوب دو فرآیند هستند. توضیح این مهم پیش از پرداختن به نظریة دولت ـ معنا 

 -دولت گونه دو به قائل نامحقق از برخی تاریخی، تجارب طبق اساس این سازی ضروری است. برملت

 هستند: یسازملت

 سازیدولت بعد ی،سازملت اول •

 یسازملت بعد سازی،دولت اول •

و  دیآیمد. طبق این مدل، نخست یک ملت به وجود داننیم اروپایی جوامع ختصم را اول مدل     

ی در یک سازملتطبق این مدل، دولت ـ  درواقعد. ریگیمسپس بر اساس آن، یک دولت شکل 

بارز از تجربة  طوربهاست. در مقابل، مدل دوم را  داکردهیپفرآیند طبیعی تاریخی تکامل 
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د. برخلاف مدل اروپایی، در مدل آمریکایی، وجود دولت مقدم بر وجود انکردهاستنباط  متحدهالاتیا

ی اروپایی در هاشرفتیپیی که به آمریکا صورت گرفت، هامهاجرتملت است. بدین گونه که ابتدا با 

سازی پیشرفت بارزی وارد شد و دولت متحدهالاتیای و نهادهای آن به مداردولتزمینة سیستم 

 (.Barner-Barry, 1999: 104کرد )

هدف نوشتار حاضر در بخش چارچوب نظری، ارائه و خوانشی بر نظریات موجود دولت ـ      

المللی به ای و بینسازی نیست، بلکه تلاش دارد تا با جمع بین سه سطح تحلیل ملی، منطقهملت

آید. آنچه در سازی ابتر در کالبدی نظری به شکل تلفیقی نایل درکی از علل و عوامل دولت ـ ملت

سازی مطرح است، به مسألة ایجاد یک سازة هویتی یکپارچه سطح ملی به عنوان الزام دولت ـ ملت

چینی برای توزیع و مدیریت منابع از یک سو و سازی مشارکت حداکثری و نیز مقدمهدر کنار زمینه

دیگر همچنین دو بحران یکپارچگی و همبستگی اجتماعی و بحران ثبات سیاسی از سوی 

گردد. مادامی که این پنج فرآیند در سطح ملی ناقص بوده و به انجام نرسد، شاهد شکست بازمی

سازی یا ابتر ماندن آن خواهیم بود. لذا چنان که لوسیون پای و دیگران در اثر تحلیلی دولت ـ ملت

ورد نظر با مکنند، دولت ـ ملت مطرح می« یاسیس ةدر توسع هایها و توالبحران»ـ نظری خود 

بحران هویت، بحران مشارکت و بحران توزیع و مدیریت، بحران یکپارچگی و همبستگی اجتماعی و 

(. ایدة پنج سطحی پای و دیگران، 9330بحران ثبات سیاسی مواجه خواهد شد )پای و دیگران، 

 دهد.بخش اول نظری و سطح تحلیل ملی نوشتار حاضر را در بعد نظری شکل می

سازی ابتر در خاورمیانه، با ر نوشتار حاضر و در جهت نگاه چندبعدی به دولت ـ ملتاز منظ     

گیری دولت و دولت ای باید گفت سه دسته بحران اصلی در روند شکلتوجه به نگاه فراملی ـ منطقه

سازی در این منطقه شده سازی در خاورمیانه از منظر نگارندگان باعث ابترماندن دولت ـ ملتـ ملت

عربیسم بوده که یک چالش هویتی فراملی را برای دولت ست؛ یک دسته بحران مرتبط با مسألة پانا

سازی در منطقه شد. دستة های منطقه فراهم نمود و باعث ابتر ماندن پروسة دولت ـ ملتـ ملت

دوم با موضوع پان اسلامیسم مرتبط است که حاضر به پذیرش مفهوم ملت و گنجاندن آن در 

های گرایی فرا سرزمینی معتقد است و این عامل در چارچوبدولت نیست و به ایدة امت چارچوب

های مختلف از طیف معتدل تا رادیکال اسلامی سلفی، عاملی برای به چالش کشیدن دولت ـ ملت

دهه بوده است و در نهایت مسألة  0سازی در منطقه برای بیش از مدرن و فرآیند دولت ـ ملت

سازی در خاورمیانه، زمینة ـ ملتدارد که با به چالش کشیدن دولت و ملت و نیز دولتکُردها قرار 
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های است. این مسأله یک چالش فروملی برای برخی دولت بحران در این منطقه را فراهم نموده

ای فراملی و سرریزکننده در سطح خاورمیانه با تمرکز بر عراق، سوریه و منطقه است که به پدیده

سازی منطقه دارد اما چالشی کلیدی بدل شده و نیز هم نشانی از ابتر بودن روند دولت ـ ملتترکیه 

المللی نیز عامل و فاکتور کلیدی را باید در برای آن در یک قرن اخیر بوده است. در سطح بین

های بزرگ دانست. در این بستر است که خاورمیانة مدرن خود المللی از سوی قدرتمداخلات بین

وبیگاه اما دائم تیجة مداخلات استعماری خارجی و بیرونی بوده و تا به امروز نیز شاهد مداخلات گاهن

های منطقه و لذا شکست آنها هستیم. این فاکتورها در چارچوب های بزرگ در دولت ـ ملتقدرت

 یک رویکرد نظری سه سطحی و به شکل نمودار ذیل طراحی شده است:

 

ه آنچه گفته شد و نیز نمودار بالا، در نوشتار کنونی، مسألة ابتر روند دولت ـ لذا با عنایت ب     

سازی با تقدم دولت بر ملت مورد بحث قرار گرفته و در چارچوب یک چارچوب سه سطحی، به ملت

ـ  سازی با عنوان علل دولتـ ملتالمللی در شکست دولتای و بینبررسی فاکتورهای ملی، منطقه

های مذکور در سطوح گردد. لذا شاخصههای بحران در خاورمیانه مطرح میتر و ریشهسازی ابملت

سازی ابتر در خاورمیانه مورد ـ ملت های مختلف این نوشتار بر روند دولتگانة مذکور در بخشسه

در مجموع وجه نوآوری نظری نوشتار حاضر، استفاده از یک رویکرد سه د. گیرکاربست قرار می

ها و علل چندگانه در هر سطح است. در کنار این، وجه نوآوری دیگر حلیلی با مؤلفهسطحی و ت

نوشتار در ایجاد یک رویکرد نظری است که قادر به پوشش مسائل هویتی، در کنار مسائل سیاسی، 

های سیاسی ها باشد. بخش ملی این چارچوب از نظریة بحرانالمللی و مسألة اقلیتاجتماعی، بین
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اذ شده و دو سطح دیگر نیز به شکل نوآورانه افزوده شده است. لذا در این نوشتار، از یک دولت اتخ

 شود.ستفاده میا چارچوب مفهومی ـ نظری تلفیقی و سه سطحی برای کاربست بر موضوع

 

 های مدرنِ در خاورمیانهظهور نظام دولت

یجة جنگ جهانی اول و درنتانی نظم موجود خاورمیانة کنونی ناشی از فروپاشی امپراتوری عثم     

 یهاتوافق ی پیروز جنگ )بریتانیا ـ فرانسه و روسیه( است.هادولتهای استعماری همچنین توافق

که  یانقشه ؛کند دایپ یاتازه ةنقش انهی، سبب شد تا خاورم9160 ةده یعنیدوران پس از جنگ 

منطقه شاهد حضور  نین انداشت. در همان زما یاز جنگ شباهت شیپ ةبا نقش وجهچیهبه

 الاتیکمتر ا اریبس یملل و تا حدةفرانسه، جامع س،یـ انگل یالمللنیب دیجد گرانیاز باز یامجموعه

لذا تشکیل  (.03: 9319)کامروا،  دادندیمنطقه نشان نم نیبه ا یچندان ةمتحده ـ بود که قبلًا علاق

 لیمنطقه مشکلات تشکبه بعد بدل شد و در  های مدرن به مسألة اصلی خاورمیانه از این زماندولت

 یرو ش  یپ یدر هر موضوع باًیمشکلات تقر نیا است. دولت احاطه داشته و همواره در تداوم بوده

ها را آن زیتا به امروز ن یها و حتمدت ی( و براRear, 2008: 149منطقه قرار داشته است ) نیمردم ا

دهندة دولت در خاورمیانة پس قراردادهای اصلی شکل اما مسألة اصلی به خود مشغول داشته است.

 از جنگ بود.

 در 9192ای که در ماه مه نامهبود. پیمان «سایکس ـ پیکو»نامة ها پیمانآن طرح ترینمهماز      

ی امپراتوری عثمانی بر روی نقشه هانیسرزمنامه مقرر شد که در این موافقت .رسید امضا به بیروت

یی را که هانیسرزموذ بین فرانسه و بریتانیا تقسیم شود. در این تقسیمات فرانسه به دو حوزة نف

و د. نموشامل بخشی از جنوب ترکیه و مثلثی بین دمشق، حلب و موصل بود، در ادارة خود تعیین 

مرکزی و جنوبی؛ به عبارتی خطی از کرکوک تا عَّمان و  نیالنهرنیباز طرفی دیگر ادارة مستقیم 

ا مناطق شمال و شرق عربستان به بریتانیا واگذار شد. این دو دولت مجاز بودند چنانچه مفید عقبه ت

و مقتضی بدانند، در حوزة نفوذ خود، در صورت تشخیص، یک دولت عربی و یا کنفدراسیونی از 

ة سایکس نامموافقتمفاد  ای سپری شد کهگونه به. بعدها روند حوادث ندینما پاکشورهای عربی بر

  «رموسان »وکنفرانس   «لوزان»، «سور»، «بالفوراعلامیة »در متون حقوقی و سیاسی  کویپـ 
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های استعماری و ی فعلی خاورمیانه با خواست دولتمرزهافرموله شود و برهمین اساس دولتها و 

 (.10: 9311مقدم، گذاری شد )فرهودیامپریالیستی وقت پایه

 لیتحم یغرب سمیالیتوسط امپر رونیکه عمدتاً از ب انهیاورمخ یانظم منطقهبر همین اساس،      

 یامنطقه یالمللنیب ةجامع کیکه درون آن  دادیم لیرا تشک یخاص یشده بود، بستر ماد

 کیآنچه  یهارانهیبر و فیضع اریبس یهانظام دولت کیزمان، . همشدیم لیتشک ستیبایم

از  بسیاریبرد و  نیرا از ب یامنطقه یمتقابل اقتصاد یوابستگ ،شمول بود، بنا شدجهان یامپراتور

 شدنترفیضع ت،یهو یمرزها، ناهمانند ةدلبخواهان میکرد. ترس جادیو ناامن ا فیضع یهادولت

را  یبازستان یهاو جنبش دیرا تداوم بخش یفرو و زبردولت یهاتیها، هوتک دولت به تک هایوفادار

ی موجود هادولتیری گشکل( نحوة 9جدول شماره )(. 44: 9310 گران،یو د یدیکرد )هال تیتقو

 دارد.بیان می اختصاربهخاورمیانه را 

 پیکو.-ی خاورمیانه در چارچوب نظم سایکسهادولتگیری (: شکل1جدول شمارة )

 (39: 1931مقدم، )فرهودی

 دولت
تاریخ 

 یمومیتق
 دولت قیم

تاریخ 

 استقلال
 رویداد استقلال

 معاهده جده  9160   نعربستا

 استقلال از بریتانیا 9109 بریتانیا 9360 بحرین

 9210 پرتقال 9100 عمان
 استقلال از پرتغال

 استقلال از فرانسه 9142   فرانسه 9160 سوریه

 پادشاهی عراق 9136 بریتانیا 9160 عراق

 طرح سازمان ملل در تقسیم دو کشور  9140 بریتانیا 9166 اسرائیل

 استقلال از بریتانیا 9120 بریتانیا 9143 یمن 

 استقلال از بریتانیا 9109 بریتانیا 9360 مارات متحده عربیا

 اعلام استقلال از فرانسه 9149 فرانسه 9162 لبنان

 پایان قیمومیت بریتانیا 9142 بریتانیا 9166 اردن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29


 2311بهار و تابستان ، 7، شمارة 4الملل، دورة  سیاست و روابط بین ..............................دوفصلنامه............................. 112

 

 

 سازی موفقشاخص دولت ـ ملت

 طریق از کندمی تلاش سیاسیجامعة  یک آن طی که است سازی موفق روندیملت دولت ـ     

 و حفظ کسب، را خود استقلال و حاکمیت خودمختاری، نهادی، ظرفیت توسعة و قدرت انباشت

 ثبات و اجتماعی ـ ملی یکپارچگی و همبستگی افزایش به وابسته شدیداً هدفی نچنی. دهد ارتقا

 چه هر تکامل روندی چنین مقصد. است دموکراتیک نهادهای توسعة مفهوم در ویژهبه سیاسی

 دارای و یکپارچه اجتماعی سازة یک به عنوان) ملت و( نیرومند نهادی سازة به عنوان) دولت بیشتر

 المللی بین نگاه در نهایتاً که ایبه گونه است، دو این بیشتر چه هر نزدیکی و ندپیو و( واحد هویت

 ملت، درآید؛ یعنی تصویر به ناپذیر تجزیه و تنیده درهم ساختی ملت و دولت( دولتها به بیرون از)

های ( شاخص6(. در جدول شمارة )990: 9332بداند)افشین زرگر،  خود مال و خود از را دولت

 است.سازی موفق بیان شدهملتدولت ـ 

 (272: 1933موفق )قوام و زرگر،  سازیملت -شاخص های دولت( 2جدول شماره )

 ثبات سیاسی همبستگی و یکپارچگی ملی اشباع سرزمینی

تثبیت 

مرزهای 

 ملی

اعمال نام 

و کمال 

حاکمیت 

 ملی

حل مسائل 

مرزی و 

سرزمینی 

حاد و دفع 

و رفع 

هرگونه 

ادعای 

سرزمینی 

هویت 

 ملی

همگرایی  شهروندی

 مرکزگرا

انتقال 

مطمئن و 

با ثبات 

قدرت 

)حل 

بحران 

 جانشینی(

موثر و 

کارآمد 

بودن نهاد 

ارتش )نهاد 

 زور(

پیشرفت 

دموکراسی و 

نهادهای 

 دموکراتیک

 استقلال از بریتانیا 9166 بریتانیا  مصر

 استقلال از بریتانیا 9109  بریتانیا 9192 قطر

 استقلال از بریتانیا 9129 بریتانیا 9311 کویت

 پیمان لوزان   9163   ترکیه
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از  ناشی

 بیرون

 نهادسازی کارآمد                              ناسیونالیسم                            قدرت و حقوق                               
 

مرزهای 

 فیزیکی

مرزهای 

 هویتی

خود 

مختاری 

کارآمد، 

استقلال 

بی عیب و 

 نقص

بطور عمده 

مسائلی که 

با شخصیت 

و غرور ملی 

در ارتباط 

است. حل 

تهدیات 

حیاتی برای 

یکپارچگی 

تمامیت 

 ارضی

انسجام 

کامل 

سایر 

هویت ها 

از جمله 

قومی در 

هویت 

کلان 

 ملی

حقوق 

مسئولیت 

ها و 

تکالیف 

مشارکت 

 و ...

همگرایی 

کل جمعیت 

در قالب یک 

ملت واحد و 

سوق یافتن 

وفاداری آنها 

به سوی 

مرکزیت 

سیاسی و 

نمادها، 

سطوره ها و 

ارزش های 

 اساسی آن

مشروعیت 

 سیاسی

برای تامین 

نظم داخلی 

)محیط 

داخل( و 

حفظ 

استقلال 

تمامیت 

سرزمینی و 

اعمال 

حاکمیت 

ی در مل

مقابل 

دیگران 

)محیط 

 خارج(

مشارکت 

سیاسی همه 

آحاد جامعه 

بر مبنای 

حقوق 

شهروندی 

برابر، 

شایسته 

سالاری فارغ 

از تعصبات 

قومی، جلب 

رضایت 

عتمومی 

توسط دولت 

 مرکزی
 

 گرانیگاه بحران در خاورمیانه

و بی ثباتی ها در برخی از اندیشمندان علوم سیاسی بر این نظرند که ریشة اصلی ناامنی ها      

سازی در بسیاری از کشورها جستجو نمود که در جهان را باید در ضعف و تداوم بحران دولت ـ ملت

ها که های پسا استعماری نهاد. این شبه دولتتوان بر آن ها نام شبه دولت یا دولتبهترین وجه می

اسی که از یک دولت ـ ملت ها در جهان سوم بسیار زیاد است، در تأمین کارکردهای استعداد آن

سازی منشأ نزاع ها، ناامنی مورد انتظار است، عاجز هستند و در کشاکش طی بحران دولت ـ ملت

(. با عنایت 606: 9331های داخلی، منطقه ای و بین المللی می گردند )قوام، زرگر، ها و بی ثباتی

از دولت مدرن، گاهی در تعریف این  های مورد انتظارها از برآوردن کارویژهبه ناتوانی این دولت

که  ییهادولتگذارند. های دیگری بر آنها میها، برخی تحلیلگران یک گام پیشتر رفته و نامدولت

  «ضعف عملکرد یدارا» ای، «شکننده»، «فیضع»کنند  نیرا تأم یحداقل یاستانداردها نینتوانند ا
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به  فرومانده یهابه همان چشم دولت توانیم ای(، Torres and Anderson, 2004اند )شده فیتوص

 .ستیها نگرآن

ملت سازی به تدریج و به طور  -عمدتاً در اروپای غربی روند دولت 60تا  90اگر در قرون       

طبیعی به پیش رفت، در دورة استعمارزدایی در بسیاری از سرزمین های آسیا و آفریقا بدون فراهم 

ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و با مدیریت و هدایت استعماری بودن بسیاری از زیر ساخت ها

دولت های متعدد )به ظاهر( به استقلال رسیدند. در این روند عمدتاً مرزهای آنها به طور مصنوعی و 

گونه موجب بروز اختلاف بدون توجه به ویژگی های فرهنگی مردمان ساکن در آنها  تعیین و بدین

(.  بر این اساس ورود دولت 962: 9331سالهای آتی گردید )قوام، زرگر،  ها و منازعه های خشن در

های استعماری در از خواست دولت برآمدهسازی اروپایی و ملت -ملی که بر پایة پروژة دولت

را رقم زد. دلیل تاریخی این مسأله در بعد ملی  منطقهی هابحرانخاورمیانه بود، ریشة بسیاری از 

های موجود در خاورمیانه سازگار یتواقعملت استعماری با -ژة تشکیل دولتآن این است که پرو

های دارای جمعیت ناهمگون از نظر مذهبی و نژادی ینسرزمنبود. به این معنی که اصرار بر اینکه 

ات فراوانی را سبب شده است؛ از جمله مشکلملت انسجام پیدا بکنند، -تحت کیانی به نام دولت

این جمعیت متنوع به دولت مرکزی نوین که بر پایة تسلط یک گروه خاص که  اینکه کسب وفاداری

یباً در کلیة موارد تنها با توسل به تقرنظام سیاسی و حقوقی را به نفع خود مصادره نموده است، 

 (.931: 9311مقدم، است )فرهودیشده حلموقت  صورتبهتنها  همآنخشونت و 

 

 و بحران در خاورمیانهسازی ابتر سطح ملی دولت ـ ملت

 سازی درخاورمیانهخوانشی بر اشباع سرزمینی در روند دولت ـ ملت

و  سازی، کشمکش، ارتباطسازی، تفاوتیکپارچه جداکنندگی، نقش از اعم مرز کارکردهای     

 فوشه) قانونی است حاکمیت محدودة کنندةتعیین قانونی، حاکمیت محدودة کنندةتعیین تعامل،

. مرز به عنوان نماد عینی و ترسیم هویت ملی و نمایش حاکمیت ملی از اهمیت فوق (4-13 ،9331

ای برخوردار است. اشباع سرزمینی برای یک کشور در گام اول از طریق انباشت قدرت و العاده

نمایش و به کار گیری آن برای تثبیت مرزهای ملی و حل مسائل ارضی و مرزی و رفع هرگونه 

-گردد. زور و حقوق در مسیر دولت ـ ملتبت به تمامیت سرزمینی تأمین میتهدید خارجی نس
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تواند نماید. همچنین اشباع سرزمینی میسازی و تحکیم و تثبیت این فرآیند نقش موثری ایفا می

ها به سوی مرکزیت سیاسی نمایشگر حل کلیة مسائل قومی در یک کشور و در واقع جلب وفاداری

 سازیملت -شاخص های دولت( 6مطابق جدول شمارة ) (.949: 9310غندی، واحد باشد )ملایی، از

ملی و خود مختاری  مرزها، حاکمیت موفق در بخش اشباع سرزمینی پارامترهایی همچون وضعیت

ملت -شود تا اثرات هر یک بر روند دولتو کانون نزاع با همسایگان به صورت اجمالی بررسی می

 و مرزی مسائل درگیر براین اساس کشورهای خاورمیانه هنوز سازی در خاورمیانه مشخص شود.

این  از بسیاری استقلال از دهه چندین گذشت با حتی و هستند خود همسایگان با حاد سرزمینی

نمایند.  تثبیت و مشخص را ملیشان و سرزمینی مرزهای روشن به طور اندنتوانسته کشورها، هنوز

 کشیده انگلستان و فرانسه مقامات سوی از عمدتاً که خود یمرزها از منطقه این اکثریت کشورهای

 (. Schofield, 1994: 15-18دارند ) اختلاف یکدیگر با و بوده ناخشنود است، شده

گری با توجه به مداخله خاورمیانهحاکمیت ملی در بسیاری از کشورهای  در کنار این، در مورد     

هایا طور مثال دولته ب .کندمیبسیار بی معنا جلوه ی مفهوم حاکمیت ملهای قدرتمند، شدید دولت

های خلیج فارس که هنوز از نظر انباشت قدرت و ظرفیت سیاسی و نشینبهتر است گفته شود شیخ

شان وابسته به قدرت های غربی)عمدتًا تمین امنیأشدیدی قرار داشته و عملًا در ت فنهادی در ضع

تصویر مناسبی از  بی شک چندان ،ارتش ملی فقط اسلحه دارندایالات متحده( هستند و از نظر نهاد 

همچنین در بعد داخلی در کشورهای منطقه  وضعیت دولت ملی به معنای واقعی ارائه نمی کنند.

در اغلب  داخلی را حاکمیت اعمال عملا قومی شکل در عمدتاً واگرا و مرکز از گریز نیروهای وجود

در چنین سازی ملت -روند دولت نموده است. روبرو اوانیفر مشکلات های خاورمیانه بادولت

های اساسی یاد شده به شدت ضعیف بوده و پیشرفت محدودی از خود نشان داده ضعف شرایطی با

 .است

 سازی درخاورمیانهـ ملت در روند دولت ملی اجتماعی ـ همبستگی و ـ یکپارچگی1

 و یکپارچگی میزان در باید را موفق سازیملت دولت ـ روند مهم های شاخص از یکی     

 در مستحکم ملی هویت یک به کرد. دستیابی جستجو کشور یک در ملی -اجتماعی همبستگی

 یک با معمولاً امن هویت احساس یک. »یافت خواهد تحقق بالا اجتماعی همگرایی و انسجام بستر

 ترگسترده جمع یک تحمای از شخص که این بر مبنی آن به مربوط انتظارهای و تعلق احساس

 بیشتر . در(636: 9336 شولت،« )دارد نزدیک ایرابطه کند، می مشارکت آن در و است برخوردار
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 با معمولاً و نداشته قرار مطلوبی چندان وضعیت در ملی یکپارچگی و همبستگی جوامع خاورمیانه،

 حتی ملی رچگییکپا و همبستگی بحران و هستند مواجه آن حفظ در حادی خطرات و تهدیدات

 تجزیه و فروپاشی خطر با شدت به را دولت یک وجود که است شدید چنان ها نمونه برخی در

 قومی، خطرناک خطوط بر جوامع این از بسیاری در فرهنگی -جمعیتی های شکاف. سازدمی تهدید

 رضیا تمامیت همواره لذا و گشته ترسیم خاص محلی ای منطقه های محدوده در و مذهبی و زبانی

های جدی این سازد. عراق یکی از نمونه می مواجه جدی تهدید با را آنها سرزمینی یکپارچگی و

های قومی و مذهبی در این کشور را فراهم نموده است که برای ساز خشونتبحران است که زمینه

 به وفاداری چراکه .(Katzman, 2014بیش از یک قرن عامل خشونت و منازعه در کشور بوده است )

 به( عربی کشورهای ویژه به) جوامع برخی در حتی یا و قومی ویژه به خردتر فروملی های هویت

 در. است ترجدی و ترغالب اسلامیسم(پان ایدئولوژی یا عربیسم پان )چون فراملی هویتی منابع

 آنها رزبا ضعف خاورمیانه، در سازیملت -دولت روند تأخیر یا کندی بارز های نشانه از یکی مجموع

 .است ملی هویت به دستیابی و ملی یکپارچگی همبستگی زمینة در

 

 سازی درخاورمیانهسیاسی در روند دولت ـ ملت ـ ثبات2

سازی موفق را باید در میزان دستیابی یک واحد دولتی به های دولت ملتیکی دیگر از شاخص     

اقتصادی، نهادسازی موفق _سیاسیسطح مطلوبی از ثبات سیاسی جستجو کرد که لازمة آن توسعة 

 سازی ملت -دولت مقولة (.940: 9310ازغندی،  و و دارا بودن نهادهای نطامی کارآمد است)ملایی

 کاملاً  را مبحث دو این بسیاری ابتدا در که ای به گونه است؛ نزدیک ارتباط در توسعه بحث با

 هتنه،)بوده آن درباره کلاً  هتوسع که است چیزی ملت -دولت. کردند می قلمداد هم با منطبق

 خاورمیانه، این دول در های( در مورد ارزشیابی شاخصة ثبات و توسعة سیاسی دولت16: 9339

 چرا که خود .شوندمی بندیطبقه مدارج ترین پایین در رفتهدست از یا ناکام های دولت ردیف

 نگاه، این در. هستند ام اقتدارگرااز نظ هایگونه یا غیردموکراتیک هاهای حاکم بر اغلب دولتنظام

 منبع و دولت پشتیبان ملت و ملت، نماینده دولت نظر از) ملت و دولت فاصلة خود شک بی

 کشورها این در سازیملت -دولت روند پیشرفت حد دهندة نشان وضوح به تواندمی( آن مشروعیت

 چنان اقتصادی نظر خاورمیانه از کشورهای از در مورد توسعة اقتصادی در خاورمیانه تعدادی .باشد

 از) هانمونه از بسیاری در حتی و نبوده اقتصادی مازاد حداقل به دستیابی به قادر که هستند فقر در
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 شکبی کشورهایی چنین. هستند وابسته خارجی های کمک به( آفریقایی کشورهای بیشتر جمله

 اجتماعیشان و اقتصادی سیاسی، لفمخت های بحران بر غلبه و سازی ملت -دولت روند پیشرفت در

 ویژه به غنی طبیعی منابع از برخورداری به دلیل خاورمیانه نیز کشورهای از برخی هستند اما ناتوان

 و بوده برخوردار توجهی قابل مالی و اقتصادی منابع از( فارس خلیج حوزة کشورهای مانند) نفت

 اما تجربه .ببرند سود سازیملت -دولت مسیر در خود هایبرنامه پیشبرد جهت در آن از توانندمی

 کمکی چندان نفتی هایثروت تنها نه که است داده خاورمیانه نشان خیز نفت در مورد کشورهای

 در. استداده افزایش نیز را پذیریآسیب درجة بلکه است،نکرده سازیملت -دولت روند پیشرفت به

 نمونه بیشتر در ملی، حاکمیت و استقلال جهت در است مسیری سازیملت -دولت روند حالی که

 منبع این با مستقیم ارتباط در زمان مرور به که ایمبوده شاهد نفت کنندة صادر کشورهای های

 آن الشعاع تحت کشورها استقلال ها نمونه اکثر در و گشته ایجاد شدید وابستگی نوعی استراتژیک،

-های خاورمیانه موجب شدهاٌ به رانتیر شدن دولتدر بعد داخلی ثروت نفت عمل .استگرفته قرار

های خاورمیانه سبب استفاده از پول نفت برای استقلال از جامعه است. تداوم ویژگی رانتیر دولت

همچنین   ها پابرجا مانده است.نیازی دولت، گرایش استبدادی دولتو به واسطة احساس بی شده

نگری موجب ناکارآمدی نهادهای دمکراتیک و و مطلقگریزی تداوم فرهنگ سیاسی آمریت، قانون

است صورت معیوب صورت گرفتهاقتصادی و شکل ناکارآمد گردش نخبگان نیز به-توسعة سیاسی

(Bremmer, 2003: 34در نتیجه با توجه به شاخص .)سازی موفق روند این پروسه ملت-های دولت

رزمینی و همبستگی و یکپارچگی ملی و ثبات های اشباع سهای خاورمیانه در مورد شاخصدر دولت

گیری کرد که روند گونه نتیجهتوان اینسیاسی به صورت صحیح شکل وتوسعه نیافته است و می

 سازی مواجه است.ملت-سازی در خاورمیانه بسیار کند و با بحران دولتملت-دولت

 

 ـ بحران هویت9

طور ان هویت بحرانی دقیقاً سیاسی است. در این بحران بحث بر سر این است که آیا افراد بهبحر     

های بحران هویت موقعی پدید مناسب یا اصولی در درون قلمرو حکومت قرار دارند یا نه. زمینه

 اند، با چرخشیگرفتهای که دارای هویت خاصی هستند و از قبل شکلهای اجتماعیآید که گروهمی

های موجود در درون ها و رویهشوند که مستلزم بازبینی ارزشمهم در تاریخ خود مواجه می

خودشان است. موضوع چالش برانگیزی که اکثر کشورهای خاورمیانه با آن روبرو هستند، فقدان 

سازگاری و انطباق میان دولت و هویت و یا به تعبیری دیگر، سنخیت میان دولت، سرزمین و ملت 
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همین مسأله یعنی فقدان انطباق و  .(Farazmand, 2011: 8)ابه یک دولت ـ ملت واحد است مثبه

رابطة مستقیم بین دولت و مرزهای سرزمینی و ملت ساکن در چارچوب سرزمینی با هویت خاص، 

های درون مرزهای ها و تضعیف مشروعیت دولت شده است. هویتها و کشمکشباعث ایجاد چالش

ندرت های فراملی و بهری از موارد یا هویت خرد و فروملی هستند و یا هویتکشورها در بسیا

انطباق کاملی بین مرزهای هویتی و مرزهای سیاسی وجود دارد. در اکثر کشورهای خاورمیانه 

جای آن واحدهای همخوانی و سازگاری با دولت سرزمینی به لحاظ تاریخی ضعیف بوده است و به

اند که پس از گذشت ای وجود داشتهقبیله، فرقة مذهبی ـ قومی و قبیلهفرو دولتی مانند شهر، 

پیکو( اغلب در امتداد  -سالیان و به هنگام پیدایش موج تازة دولت سازی استعماری )نظم سایکس

ها حالتی واگرا پیدا کردند. یکی از پیامدهای ایجاد ها قرار داشته و در رابطه با آنمرزهای دولت

ای و مذهبی( های فرو دولتی )قومی ،عشیرهگی این بود که وفاداری به هویتهای ساختدولت

های ها اغلب در امتداد مرزهای تحمیلی به هویتگذشته اغلب به قوت خود باقی ماند. این هویت

های و به انضمام طلبی دامن زدند و پیامد آن معضل، پیدایش هویت میان دولتی تبدیل شدند

ها (. نتیجه اینکه دولت10، 9316نگر وحدت گمشدة فرهنگی است)واعظی فرادولتی است که بیا

ای در خاورمیانه هستند و به این های قومی ـ فرقههایی منطبق با هویت گروهاغلب فاقد هویت

ای از یکپارچگی سیاسی، ها دامن زده است. درنتیجه هیچگونه جلوهمعضل، مشروعیت حکومت

(. در 933-939، 9310شود )متقی و رشاد ت خاصی مشاهده نمیوفاداری مردم به حکومت و هوی

شده در اکثر این کشورها خودنمایی کنار این، بحران هویت در قالب نخبگان جناحی

(؛ بدین معنای که نخبگان در این کشور نه از هویت ملی که از هویت Younis, 2013کند)می

توان از فقدان نخبگان ملی سخن به میان میفروملی تغذیه شده و به آن متعهد هستند تا حدی که 

 آورد.

 

  مشارکت ـ بحران4

 انتخاب بر آنان تأثیرگذاری یا اجتماع در مردم نقش هنوز که است آن مشارکت بحران از منظور     

 سیاسی رهبران یا و است نشده تثبیت بایدوشاید کهچنان عمومی امور ادارة و عمومی هایسیاست

 حس بلکه نیست، اقدام فقط و لزوماً  مشارکت از طرف دیگر. نیستند خگوپاس مردم به هنوز

 و نهادینه تواندمی سیاسی مشارکت علاوهبه. هست نیز جامعه در حضور میزان از رضایت یا مشارکت
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 به مردم ارادة که است آن اساسی شرط درهرحال اما باشد. نشده  قانونی و نهادینه غیر یا قانونی

 مسائل از (. یکی29: 9316 واعظی) باشد داشته وجود جامعه عمومی مورا در مؤثر حضور

 مشروعیت بنیان اند،بوده روبرو آن با تأسیسشان بدو از خاورمیانه هایحکومت که برانگیزیبحث

 پیشین هایسده در عربی کشورهای از برخی. است بوده سیاسی نظام و حکومت عنوانبه هاآن

. اندداشته آشنایی( عمان و یمن ، تونس ، مغرب ، مصر) مثل دان،پیشام هایحکومت باتجربه

 خود قوت به همچنان بیستم، و نوزدهم هایسده در استعمار، دوران تا هاحکومت این کهازآنجایی

 بین در زیادی حد تا نیز هاآن در استقلال از پس مدرن ملی حکومت مشروعیت بودند، ماندهباقی

 اولین برای عرب جهان کنونی کشورهای اتفاقبه قریب اکثر  اما است؛ اشتهد مقبولیت شهروندانشان

 اردن لبنان، سوریه، عراق،) اول جهانی جنگ از پس ویژهبه – بیستم قرن در خود تاریخ طول در بار

 لیبی سومالی، سودان، فارس،خلیج حاشیة کشورهای)  قرن این در اواسط یا و( سعودی عربستان و

 به و حکومتی مؤسسات تحکیم که گفت باید روازاین اند؛یافته آشنایی حکومت باتجربة( موریتانی و

 بدنة در هنوز  که نژادی و قومی هایبافت ویژهبه شهروندان، نظر در حکومت مشروعیت آن دنبال

 در هاحکومت این دوام و استمرار که گفت توانمی حالبااین. ندارند جایی حکومت اصلی سیاسی

 اکثر که است کرده تبدیل عرب جهان در آشکار حقیقتی به را هاآن اخیر، دهة ندچ طول

 هاآن با تعامل و پذیرفتن به ناگزیر باشند، ناراضی هاحکومت این عملکرد از اگر حتی شهروندانشان

 طورکلیبه. دیگراست ایمسأله هاحکومت این در موجود سیاسی هاینظام مشروعیت اما هستند.

 دیگر برخی در و ملی حکومت مشروعیت عربی، کشورهای از  برخی در اکنونهم که گفت توانمی

 کشورهای از بعضی اکنونهم است. قرارگرفته تردید و شک درموضع سیاسی نظام مشروعیت فقط

 حاشیة کشورهای برخی و جیبوتی ،موریتانی، سودان دموکرات، یمن لبنان، )مثل عربی

 بدیهی .اندمواجه سیاسی نظام و حکومت مشروعیت تزلزل یعنی ی؛وضعیت چنین با فارس(خلیج

 به خواه ،(المللیبین و ایمنطقه) خارجی هایطرف دخالت احتمال وضعیتی چنین در که است

 بسیار عربی کشورهای مرزهای به مستقیم تجاوز شکل به خواه و شورشی هایگروه از حمایت شکل

 (. 903-9311:906 مقدم،فرهودی)شد خواهد زیاد

 

 منابع مدیریت بحران یا توزیع ـ بحران1

 به سیاست از ایستون دیوید تعریف لیبرال، شناسیجامعه طیف کل در و نوسازی پردازاننظریه     

 : شودمی پدیدار سیاست اساسی وجه سه اینجا در. اندپذیرفته را هاارزش مقتدرانة توزیع منزلة
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 فرهنگ شامل بیشتر معنوی هایارزش .معنوی و مادی از اعم - هاارزش اقتدارآمیز توزیع-   

. گیرد دربرمی را دولت کارکردی وجه یا رفاه کلیت درواقع مادی هایارزش و شودمی مشروعیت و

 هایخواسته به پاسخ در و اجبار عدم روی از توزیعی معنی به مقتدرانه صورتبه هاارزش این توزیع

 این در اخلال هرگونه. باشدمی توزیع بر مبتنی کاملاً  اینجا در استسی. است سیستم به واردشده

 تواندمی حکومت مشکلات تمامی حالت، ترینکلی در. شودمی منتهی توزیع بحران به توزیع

 یا دهد تشکیل را بحران از هاییبخش است ممکن که مشکلاتی آید، حساببه توزیع مشکلات

 همه … و معاشرت توجه، احترام، شأن، به انسان نیاز .(329 ،9330 دیگران و پای)ندهد تشکیل

 به مشارکت بحران ترتیب بدین. گیردمی قرار توزیع حوزة در مندرج هایارزش و نیازها زمرة در

 چنین به پاسخ عدم یا و سرنوشت تعیین در مشارکت و انسانی شأن خواستة و نیاز برابر توزیع عدم

 به پاسخ عدم که دارند وجود مادی تقاضاهای از شماری رنتیجه،د. شودمی مربوط هاییدرخواست

در  ناتوانی همان یا و شایسته پاسخ دهی در ضعف یا ناتوانی صورت گردد. درمی بحران موجب هاآن

 شود؛ ختم هویت بحران و مشروعیت بحران به تواندمی ها(ارزش مقتدرانه )توزیع مادی تقاضاهای

 گیریشکل به منجر اخیر دهة دو در عرب جهان در جمعیت و ثروت سریع رشد مثالعنوانبه

 عربی، خواسته هایکه حکومت است شده عربی جوامع در جدیدی اقتصادی و اجتماعی هایبافت

 سریع رشد که می بینیم رواز این .اندگرفتهبرعهده هاآن پیدایش در را مهمی نقش ناخواسته یا

 مشارکت افزایش یا و قدرت و ثروت عادلانة توزیع با هیچگاه عربی کشورهای اقتصادی -اجتماعی

 مستقل عربی کشور یک حتی یافتن اکنونهم کهطوریبه است؛ نبوده همراه عربی جوامع سیاسی

  (.10: 9316است)واعظی،  محال امری تقریباً باشد، تبلوریافته آن در واقعی دموکراسی نوعی که

 

 ابتر و بحران در خاورمیانهسازی ای دولت ـ ملتسطح منطقه

 خاورمیانه در سازیملت-دولت عربیسم و تقابل آن با روندـ پان1

ی هاقدرتاز بین رفتن امپراتوری عثمانی و به دنبال آن پایان جنگ اول، این فرصت را برای      

ل تقسیمات جغرافیایی شک بر اساسچارچوب نیازهای خود  را دراروپایی فراهم آورد که منطقه 

گیری پرداختند یمتصمدهند. اروپاییان برخلاف قولی که به رهبران عرب داده بودند، خود به 

(Karsh, 2003: 65.)  ی استعماری وقت، فرآیند دولت هاقدرتبه دنبال پایان جنگ دوم و اضمحلال
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یند متأثر از این واقعیت شد. هویت به صحنه آمده در فرآ شدتبهی در جهان عرب سازملتسازی و 

عرب یافت. از زمان  پایان جنگ دوم و تلاش برای استقرار، ی ماهیت پانسازملتسازی و دولت

گرایی قومیت محور بودند. در ضمن شرایط داخلی، یملمتأثر و آکنده از  شدتبهی عربی هادولت

 Taylorد )آوریمهای خود را در رابطه با هویت مطلوب به صحنه یتاولوالمللی نیز ینبو  یامنطقه

پیکویی به مذاق کسانی که به مفاهیم  -(. ورود ناسیونالیسم با طراحی سایکس185 ,2004

گرایی گرایی پیشین وفادار مانده بودند، چندان خوشایند نبود زیرا اندیشة ناسیونالیسم بر قومیتقوم

پس باید اینکشور عربی، از 66تاریخی اعراب اثر معکوس )محدودکنندگی( داشت. با تشکیل حدود 

یعنی ناسیونالیسم استعماری  شد؛سخن گفته می« امت عرب»جای به« های عربملت»از 

تری تقسیم نماید که هرکدام از های کوچکپیکویی توانسته بود امت عرب را به بخش-سایکس

 گرایان عرب، توانها دغدغة هویت، سرزمین و منافع ملی خویش را داشته باشند. ازآنجاکه قومآن

های عربی را نداشتند، در پی آن ملت–های ملی عربی و تشکیل دولتمبارزه با پدیدة ناسیونالیسم

گرایی تاریخی عربی، امت بزرگ عرب را برآمدند تا با استفاده از مزایای ناسیونالیسم ملی و قومیت

ه ناسیونالیسم سروسامان داده و احیا نمایند. اینجا بود که آنان با بسط شعار ناسیونالیسم ملی ب

، وارد میدان شدند. آنان معتقد بودند که ضمن «همة اعراب امتی واحدند»عربی و با این تعریف که 

پذیرش ناسیونالیسم ملی در هر کشور، تمامی اعراب باید حول وحدت عربی نیز متشکل باشند. 

های رین مرزبندیشود، اما بیشتهای عربی دنبال میازپیش توسط دولتاگرچه ایدة امت عربی بیش

گردد. درواقع اثرات های عربی اتخاذ میجغرافیای سیاسی و امنیت مرزها از سوی همین دولت

ها درآورده و بیشترین ملت–جبری دینامیسم جغرافیایی مرزها، امت عربی را به شکل دولت

در چند شود. ایدة امت عربی مرزبندی قومی و جامعة موزاییکی در بین کشورهای عربی دیده می

شعار دارای قابلیت فرامرزی است ولی در چارچوب دولت گرفتار مرزبندی جغرافیایی شده است. 

شود. همین تناقض منجر شد بیشترین ادعاهای ارضی و مرزی نیز در بین کشورهای عربی دیده

 عربیسم در دو بستر جغرافیاییقومی پان -جغرافیایی ناسیونالیسم و هویت تاریخی -هویت سیاسی

که ناسیونالیسم هر یک از کشورهای عربی طوریگیرند. بهو تاریخی در تعارض با یکدیگر قرار می

پردازد که حاصل آن تعارض شدید عربیسم به گرایش فراملی میشود و پانمدافع مرزهای ملی می

های شدید مرزی و ارضی بین کشورهای عربی منجر شد. در پی جغرافیایی، به خشونت -تاریخی

های خونین بین مدافعان هویت عربیسم، منطقه شاهد جنگقومی پان –شدید هویت تاریخیت
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-9311:906 مقدم،عربیسم بوده است )فرهودیقومی پان –سیاسی ناسیونالیسم و هویت تاریخی 

991.) 

 

سازی اسلامیسم و بحران ناشی از موانع نظری این پدیده در تشکیل دولت ـ ملتـ پان2

 میانهمدرن در خاور

واسطة سازی و ارتباط با دولت ـ ملت مدرن، بهایدئولوژی پان اسلامیسم در حوزة دولت ـ ملت     

عنوان مانع و سدی بزرگ در مقابل پدیدة دولت ـ ملت عمل ماهیت، هدف و موضوعی که داشت، به

گرایی مدرن ملیکه اسلامیسم در ماهیت آن نهفته بود. درحالیکرد. اولین پارادوکس ایدئولوژی پان

داشت، ناشی از انفکاک میان  که نقش اساسی در ایجاد و تداوم دولت ملی مدرن در غرب برعهده

دهنده و فشرد و خود را عامل اصلی نظممذهب و سیاست بود و حتی بر این جدایی پای می

ا از محتوای گرایی ردانست، پان اسلامیسم درصدد بود تا ملیسازی ملت در دورة جدید مییکپارچه

شد، خارج سازد. دومین اختلاف پان گرایان لیبرال تبلیغ میاش که اغلب توسط ملیغیرمذهبی

گرایی در غرب در که ایدئولوژی ملیاسلامیسم با دولت ملت مدرن ناشی از اهداف آن بود. درحالی

ارزه با استعمار با اسلامیسم مبترین هدف و انگیزة پانبخش داخلی به وجود آمد، مهمراستای هویت

(. سومین عرصة اختلاف 914-910 :9331زاده های اسلامی بود )تقیاستفاده از مفاهیم و انگیزه

اسلامیسم با پدیدة دولت مدرن ناشی از این امر بود که اساسًا پان اسلامیسم قبل از آنکه یک پان

گرایی که بر محوریت یالعمل سیاسی بود. لذا برخلاف ملکنش سیاسی باشد، یک واکنش و عکس

کند، ساز ایفای نقش میعنوان یک عنصر دولتقرار دارد و از این راه است که به« خودآگاهی ملی»

عنوان یک واکنش سیاسی با استفاده از ابزارهای مذهبی به اقدامات استعمار و پان اسلامیسم به

ای که تقریباً در همه د؛ پدیدهباشد، بوتبع دولت مدرن که خود زاییدة استعمار در منطقه میبه

شود )قوام یاد می« استعماری گرایی ضدملی»کشورهای جهان سوم شایع بود و از آن تحت عنوان 

ای مربوط به فرآیند نوسازی، بلکه گرایی نه پدیده(. درواقع این نوع ملی30، 9319و قیصری 

طورکلی این شور و ی بود. بهواکنشی در قبال تمدن غرب، مظاهر مدرنیته و اقدامات استعمار

خصوص نسبت به استعمار بریتانیا که در قالب یک حس دفاع از استعماری، به احساس ضد

ساز داشت. انقلاب گرایی دولتهای اسلامی و دین اسلام نمودار شد، فاصلة زیادی با ملیسرزمین

دوبارة ایدئولوژی اسلامی اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران درواقع سرآغازی بر احیای 
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های اسلام پیرامون دولت و ملت سازی مبتنی بر دیدگاهسازی و دولتعنوان مدعی اصلی هویتبه

گرفت که یک سر آن از گرایی جدید طیف وسیعی از جریانات را در برمیبود. درواقع اسلام

کشورهای ترکیه، مصر،  گرایی متعادل جمهوری اسلامی تا به قدرت رسیدن احزاب اسلامی دراسلام

گرایی رادیکال طالبانیزم در افغانستان و گیرد و سر دیگر آن به اسلامبرمی الجزایر و... را در

های اسلامی معارض در پاکستان و عربستان سعودی  گری در گروهلادن و سلفیبنیادگرایی اسامه بن

 (. 36 :9319و قیصری )قوام  شودو پیدایش دولت اسلامی عراق و شام )داعش( ختم می

 

 سازی در خاورمیانهملت-دولت نظم با آن تقابل و ُکرد ـ مسألة9

ادغامی در نظم دولت ـ  غیر و نشده یکسان هایاقلیت از هایینمونه اولین در خاورمیانه کُردها     

 ةنخست؛ کردها در پهنگیرد: این مسأله از چند عامل کلیدی نشات می .اندبوده سازیملت

های درخورتوجه در کشورهای ای که از جمله قومیتبه گونه ؛ای سکونت دارندغرافیایی گستردهج

آیند. دوم؛ قومیتی هستند که از حیث جمعیت در قیاس با عراق، ترکیه، ایران و سوریه به شمار می

ویداد و کنند از هر رتلاش می روشمارترند و از این کم انهیها در خاورمها و فارسها، ترکعرب

جهت هماوردی با دیگران بهره گیرند. سوم، کردها تنها  ،پیونددروندی که در منطقه به وقوع می

خواهی ملی در چارچوب نظام آیند و هویتدولت در خاورمیانه به شمار میت اجتماعی بزرگ بییأه

فرصتی برای ابراز  ای که از هربه گونه د،آیها به شمار میهای آندولت  خاورمیانه یکی از آرمان

 (.9331کنند )میلر، استقلال سیاسی استفاده می

 درصحنة مسلط کنندةتعیین عامل عنوانبه دولت تقدم و یافت افزایش دولت قدرت کههنگامی     

 بر دولتشان توسط مردم جاییجابه یا عامقتل به حاشیه راندن، نسبت جهان یافت، تحکیم المللبین

 که نتیجه این با. نگریست اغماض دیدة با بیشتر قدرت دارای رژیم به هاآن وفاداری عدم اساس

 و بروز رسید. نفر هامیلیون به پناهندگان و آوارگان تعداد و دولت اقدام واسطةبه غیرنظامیان تلفات

 در جدید خاورمیانة در هادولت توانایی عدم به روشن واکنشی قومی، گراییملی ناگهانی پیدایش

 برای را هاییسیاست قومی، گراییملی مبارزة به پاسخ در هاحکومت است. راندگی حاشیه به برابر

 سوریه، در ایویرانگرانه هایسیاست چنین و اندکرده اتخاذ فرهنگی هایارزش و هاهویت تخریب

 هایجنبش کههنگامی. است اجرا شده کُردها به نسبت ایران تا حدودی کمتر در و ترکیه عراق،

 سیاست تأثیر تحت نیز طلبانهتجزیه هایگرایش یابند،می گسترش و رشد قومی ناسیونالیسم
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 و داخلی شرایط کههنگامی شودمی مشاهده کُردها مورد در چنانکه .باشندمی داخلی و المللیبین

 یمتجل خودمختاری ایجاد در طلبانهتجزیه هایگرایش سرعتبه باشند فراهم و مهیا المللیبین

 ولی دهدمی قرار طلبیتجزیه استعداد بالاترین با هاییگروه طبقة در را کُردها شود. هورویتزمی

 موانع که است داده نشان روشنیبه کُردها معاصر تاریخ ،کرده استدلال دیگر جایی در چنانکه

 داد )انتصار، خواهد ادامه کُردها طلبیتجزیه کردن خنثی به خارجی مانع هزاران و داخلی شماربی

9310 :661-639.) 

 

 سازی ابتر و بحران در خاورمیانهالمللی دولت ـ ملتسطح بین

 مداخلات خارجی

گیری های پیشین در خصوص مداخلات استعماری در شکلبا عنایت به مباحثی که در بخش     

 انهیکه خاورم مییاگر بگو ستین یمنطق ریغ ییادعا نقشة نوین دولت مدرن در خاورمیانه گفته شد،

تحول مسلط  نیبزرگ که بر کانون ا یهاقدرت تر،قیطور دقبه ای یالمللنیب ستمیتوسط س قاًیعم

 کیبه  انهیکه خاورم کندیکارل براون  استدلال م ونیکه لچنان ایگرفته است، هستند، شکل

از  ییات استثنادر جهت نفوذ و مداخل یاشده است که سوژهبدل ،«دهشمورد نفوذ واقع ستمیس»

در دوران : »دیگویم  یدیجذب شود. فر د هال ایبه طور کامل تابع  تواندیاست، حال آنکه نم رونیب

جهان  ةاز منطق یگرید یاز هرجا شیب انهیبزرگ به رقابت بر سر خاورم یهاشرق، قدرت ةمسأل

در کانون  انهیورمکه خا دهدیخود نشان م نی(. اHinnebusch, 2003: 14) «پرداختندیسوم م

منطقه بر آن  نیو تداوم تحولات ا یریگروند در شکل نیبزرگ بوده و ا یهاتوجه و نفوذ قدرت

بزرگ، از  یهاقدرت تیتحت حما یاسیس یهاستمیس زیوابسته و ن یهاشده است. دولت لیتحم

 .دیآیبه حساب م انهیورمخا یهایژگیو نیتربرجسته

 لیتحم یغرب سمیالیتوسط امپر رونیکه عمدتًا از ب انهیخاورم یانطقهدوران، نظم م نیدر هم     

 یامنطقه یالمللنیب ةجامع کیکه درون آن  دادیم لیرا تشک یخاص یشده بود، بستر ماد

 کیآنچه  یهارانهیبر و فیضع اریبس یهانظام دولت کیزمان، . همشدیم لیتشک ستیبایم

از  یریبرد و کث نیرا از ب یامنطقه یمتقابل اقتصاد ی. وابستگشمول بود، بنا شدجهان یامپراتور

 شدنترفیضع ت،یهو یمرزها، ناهمانند ةدلبخواهان میکرد. ترس جادیو ناامن ا فیضع یهادولت
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را  یبازستان یهاو جنبش دیرا تداوم بخش یفرو و زبردولت یهاتیها، هوتک دولت به تک هایوفادار

های در این وضعیت است که خاورمیانه با چالش(. 44: 9310 گران،یدو  یدیکرد )هال تیتقو

سازی مواجه شده و سازة هویت ملی به شکل یکپارچه و مدرن چنان عدیده در حوزة دولت ـ ملت

های بزرگ با بدل نمودن خاورمیانه به گیرد. در کنار این، قدرتکه در اروپا شاهدیم، شکل نمی

رای مداخلات دائمی فراهم نموده که حاصل آن ایجاد بحران در فرآیند حیاط خلوت خود، زمینه را ب

 سازی و ابتر ماندن این فرآیند است.دولت ـ ملت

سابق، روند تحولات  یو شورو کایدو ابرقدرت آمر انیبا آغاز جنگ سرد و رقابت م انیم نیادر     

. رقابت دو افتیدو قطب ادامه  نیاز ا یکیوابسته به  یهاو تداوم دولت یریگبا شکل انهیخاورم

 انهیخاورم ةو منازعات منطق یاسیدر تحولات س یاسابق سهم عمده یو شورو کایابرقدرت آمر

 9110 ةاز همان زمان تا آغاز ده زین یدوم تا کنون و شورو یجهانجنگ انیاز پا کایداشت. آمر

به مدت چهار دهه  زین انهیخاورم بیترتنیاند. بدخاطر حفظ منافع خود در منطقه مداخله کردهبه

دو ابرقدرت در منطقه  ةبود. جنگ سرد و مداخل یو شورو کایآمر انیجنگ سرد م شینما ةصحن

در  ییهاها و تنشزدن به جنگموجب وخامت اوضاع و دامن 00و  20، 10 یهادر دهه ژهیوبه

نشانده و دست یهادولت ،هگسترش نفوذ خود در منطق یبرا در تلاش یو شورو کایمنطقه شد. آمر

ها بودند. ن قدرتیا یاو کارگزاران منطقه ندگانینما ن،یمثابه متحدسر  کار آوردند که به یاوابسته

را در منطقه  دیها و اختلافات جدانواع شکاف ،یاستراتژ نیا یمسکو و واشنگتن برا استمدارانیس

دامن زدند  لیاعراب و اسرائ ةجود مثل منازعمو یهابه اختلافات و تنش ایو  آوردندیوجود مبه

 انیاز تنش و اختلاف در م یناصرچرا که با وجود ع ؛(41 -42: 9310 ف،یکلنچیادوارد و ه لتونی)م

گران و مداخله نیآن به ا یهادولت یو وابستگ یخارج ةمداخل یبرا ریملل و اقوام منطقه، مس

 .شودیم شتریها بقدرت

حوادث در  ریسشود که سازی باعث میبحران در زمینة دولت ـ ملت مداخلات خارجی،     

تحول  4 ةواسط، به6003 تی، و در نها6000 ةده لی( تا اوا9119جنگ سرد ) انیاز پا انهیخاورم

در دوم آگوست  تیتجاوز عراق به کو: »شودآن مشخص  یجهان یامدهایو پ یامنطقه ک یدرامات

سپتامبر  93در  نیـ فلسط لیاسرائ انیاسلو م یةاعلام یارس؛ امضاف جیو متعاقبًا جنگ خل 9110

عراق در مارس  کنی؛ اشغال انگلوـ امر6009سپتامبر  99متحده در  الاتیالقاعده به ا ة؛ حمل9113

آلود بدل منازعه ةمنطق کیرا به  انهیخاورم دادهایرو نی(. اHalliday, 2005: 130« )6003 لیو آور

 یهاها، بحرانمنازعه نیبوده است. از دل ا بانیگربهدست یخارج ةمداخل نمود که همواره با
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اما حوادث  منطقه متولد شد. یسازیتیدر کنار معضل امن یـ نظام یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع

سپتامبر و بازبینی دکترین امنیت ملی آمریکا، زمینه را برای یک رشته از مداخلات نوین در  99

 کند.میخاورمیانه فراهم 

ها را، که غالبًا بخشی از دولتانتشار یافت،  6006که در سپتامبر  کایمرآاستراتژی امنیت ملی      

معرفی کرد. اولًا،  کایمرآای علیه امنیت و منافع ملی تهدیدهای عمدهدر خاورمیانه حضور دارند، 

که تهدیدهایی را علیه سازی در کشورهایی ملت ةبا ابتکارهای موفق در زمین کایمرآامنیت ملی 

ها در راستای گیری آن دولتیافت و هدف همانا تغییردادن جهت پیوندکردند، ایجاد می کایمرآ

منظور به سراسر جهان به کایمرآبُرد هژمونی شپیبا بود. ثانیاً،  کایمرآسازی تهدیدها علیه خنثی

 ,Barnettمورد تأکید قرار گرفت )سازی جهان برای دموکراسی، حقوق بشر و اقتصاد بازار آزاد امن

کاران در دولت بوش از آن دفاع بود که نومحافظه یزیچدر راستای آن گیری(. این موضع2004

ـ سیاست خارجی ةکاران در دولت بوش سه هدف عمد(. نومحافظهBerger, 2006: 15کردند )می

صاد بازار آزاد در سطح همچون دموکراسی، حقوق بشر، و اقت کایمرآهای محوری گسترش ارزش

و  کایمرآها و منافع های مخالف ارزشزور؛ امحای رژیمبهتوسل طریقجهان در صورت لزوم از 

در سطح جهان را از طریق تغییردادن سامان جوامع دیگر و همنواسازی  کایمرآاستقرار امپراطوری 

پتامبر فرصتی تاریخی به ـ  شناسایی کردند. حملات یازده س کایییمرآزندگی  یها با شیوهآن

های ( از طریق تغییر سیاست از دولتBaker, 2004/05: 132تا این اهداف را ) ادکاران دنومحافظه

 یلازم برا یهانهیکشور زم نیعامل باعث شد تا ا نیتعقیب نمایند. ا ابیهای ناکامیاغی به دولت

  .ندیعراق را تدارک ببافغانستان و در  میرژ رییتغ

کند که در کنار از آن نیز وضعیت بهار عربی بستر نوینی از مداخلات خارجی را ایجاد می پس     

سازی برای تداوم و ایجاد بحران نوین ای، به زمینهسازی در ابعاد ملی و منطقهبحران دولت ـ ملت

که آورد  به وجودشود. بهار عربی در عرض شش ماه تغییراتی را در منطقه در خاورمیانه بدل می

سال گذشته بود؛ هرچند که بسیاری معتقدند بیشتر آن هنوز در راه است  20بیشتر از تحولات 

(Uri and Dunne, 2011: 13-20 این جریان توانست منجر به سقوط سه دولت در .)مصر، تونس ،

سعودی و کویت  ستانعرب، اردن، سوریهی در کشورهایی چون بحرین، ثباتیب نیهمچنی و یمن لیب

 (. Sorensen, 2011: 72-81گردد )

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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ی قومی، عدم تساهل مذهبی و نابودی طلبییجدافقر اقتصادی، فروپاشی دولت، خشونت قومی،      

فشارها  کهیدرحالهستند.  بانیگربهدستاز جمله مشکلاتی است که فرمانروایان با آن  ستیزطیمح

، رهبران سیاسی امکانات و منابع لازم برای برآوردن ابدییمیش بر دولت برای حل این مشکلات افزا

 زیآماعتراضی هاجنبشو  ابدییمی متخاصم را ندارند بنابراین خشم مردم افزایش هاگروهانتظارات 

های رانتی منطقه که خود (. دولت93 :9330، )اپتر و آندربین شودیمی دهسازمانعلیه دولت 

سازی مواجه بوده اند در این وضعیت تمایل چندانی به اصلاحات ملت عمیقاً با بحران دولت ـ

کمتر حاضر شدند به اصلاحات اقتصادی تن دهند. اقتدارگرایی دولتی  عتاًیطبنداشتند بنابراین 

های و آشفتگی هایثباتیببرخی  سازنهیزم، هادولتویژگی ساختار این  ترینمهم عنوانبهگسترده 

یی اقتصادی و سیاسی در این گراتوسعه، مانع مهمی بر سر روند جهیدرنت سیاسی و اقتصادی و

 ,Skupinمنطقه بود و حتی در مواردی این اقتدارگرایی در مقابل نوسازی و توسعه قرار گرفت )

المللی به سرکردگی (. اما بدترین پیامد این وضعیت، مداخلات عمیق خارجی و بین107 : 2011

اف بین المللی در منطقه بود که زمینه را برای تداوم وضعیت بحرانی و آمریکا و تحت نام ائتل

هایی از خاورمیانه و تجاوز به المللی منطقه و تشدید وضعیت شکست دولت ـ ملت در بخشبین

 خاک کشورهای منطقه چون سوریه و یمن را فراهم نمود. 

 

 گیرینتیجه

سازی ملت-یانه بر مبنای نظریة سیاسی دولتسازی در خاورمملت-در این مقاله روند دولت     

های پژوهش نشان داد که آغاز دولت ملی که بعد از فروپاشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج داد

گرفت، خود عامل المللی استعماری وقت صورتهای بینامپراتوری عثمانی و با طراحی قدرت

-لال تاریخی آن در این نهفته است که دولتاست. اساس استدوگرانیگاه بحران در خاورمیانه بوده

 مستقل دولت هیبت در و شوند خارج استعمار بوغ از خاورمیانه توانستند متعددی که در های

 استعماری های رژیم سوی از شده تعیین مرزهای درون در اغلب که هایی بودنددولت سربرآوردند،

ملی  هویت در بتوانند دولتی سازمان تیواردا های که شکلبودند و قبل از آن شده تشکیل قدیم

 دورة مصنوعی در عمدتاً و سریع روند با یابند، دست حاکمیت و بتواند به بدوانند ریشه آنان

 با و اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، هایساخت زیر از بسیاری بودن فراهم بدون استعمارزدایی

بود که  روند این در. رسیدند استقلال به( ظاهر به) متعدد های دولت استعماری هدایت و مدیریت
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تعیین   آنها در ساکن مردمان فرهنگی هایویژگی به توجه بدون و مصنوعی به طور مرزها عمدتاً 

 مشکلات گردید و خود آتی سالهای در خشن هایمنازعه و هااختلاف بروز موجب و در نتیجه شد

اصرار  ها وگذر دهه .بعدی به وجود آورد هایدهه در جوامع، خاورمیانه وجهان این برای ای عدیده

خاورمیانه تکوین یافت، سازی که با خشت بنای نادرست در اغلب کشورهایملت-بر روند دولت

است، بحران هویت، گونه که قبلا اشاره شدهای شد و همانهایی در بعد ملی و منطقهمنجر به بحران

های آن در بعد ملی است. روعیت و... از پیامدمشارکت، بحران توزیع منابع و بحران مش بحران

اسلامیسم، ناسیونالیسم قومی کُرد از عربیسم، پانای پیدایش ایدئولوژی پانهمچنین در بعد منطقه

پیکو شهره است. از سویی دیگر با -هایی به این نطم استعماری بود که به نظم سایکسجمله واکنش

 مصر، تونس، در دولت سه سقوط که به عربی بهار هموسوم ب مردمی هایشورش شروع مجموعه

 سعودی عربستان اردن، سوریه، بحرین، چون درکشورهایی ثباتیبروز بی چنینو هم یمن و لیبی

های یاد های سیاسی دولتشُد، شرایطی را رقم زد که به تحلیل حاکمیت یا فروپاشی نظام وکویت

های مزمن خاورمیانه فراهم بحران لیت و خود نماییشده منجر گشت و همین امر زمینه را برای فعا

ای سازی ابتر در خاورمیانه بود و اساساً شرایط را به گونهملت-های که ناشی از دولتنمود؛ بحرانی

های افراطی چون داعش توانستند به تولید و بازتولید شدن در بافت سیاسی و رقم زد که اندیشه

مذهبی( با استفاده  و )در شکل قومی گراییبیان دیگر اندیشة افراطبزنند. به اجتماعی منطقه دست

ثباتی از خلأهای ناشی از عدم تکوین صحیح اشباع سرزمینی، همبستگی و یکپارچگی ملی و بی

گرا سازی( توانست نمود و رشد یابد و در واقع این اندیشة افراطملت-های دولتسیاسی )شاخصه

رانده شدگی و بازمانده ازکسب حقوق اه اجتماعی که با عقدة به حاشیهجاذبه ای است برای آن پایگ

نظرطلبان وضع موجود با امید به بازگشت به گذشته )قبل از نظم شهروندی در قالب تجدید

پیکو( همراه است. نویسنده با توجه به منظومة اطلاعاتی خود برای گذار از وضعیت بحرانی -سایکس

 سازیملت - دولت روند تغییر کند که بان دیگری ندارد، پیشنهاد میخاورمیانه که ظرفیت بحرا

 حال در دولت عنوان با آن از که بروبیکر راجرز شدهمطرح پارادایم پایة بر که -خاورمیانه کلاسیک

 فرهنگ نژاد، یک پایة بر ملی هایگروه ادغام پایة بر که توضیح این با کندمی یاد بومی شدن ملی

 -استشده منطقه تجربه در اخیر سالیان در ناموفق صورتبه و دارد محوریت شده ازممت مذهب یا

 هایهویت حفظ لحاظ با اما متمرکز حتی یا و فدرال یا کنفدرال سیاسی نظام یک به را خود جای

 که باشد، بدهد. مدلی مختلف درجات با حقوقی و سیاسی نظام در هاآن کردن سهیم با مختلف

 در هایدولت در جایگزین سازیملت هایمدل  را آن ایرشته سه شناسی درگونه بروبیکر راجرز
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 از و دولت عنوانبه چندملیتی، یا -دو دولت مدل» نامید. پساکمونیست اروپای در شدن ملی حال

 در را مهم نقش جامعه دهندةتشکیل هایگروه آن در فرهنگی که -قومی هستة چند یا دو برای

 و ایمنطقه و المللیبین هایقدرت منافع راستای که در مدل این« کندمی بازی دولت هایسیاست

 مدیریت و کنترل برای حلیراه توانداست. می در خاورمیانه تجدیدنظرخواه ملی فرو هایگروه حتی

 .خاورمیانه باشد موجود هایبحران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2311بهار و تابستان ، 7، شمارة 4الملل، دورة  سیاست و روابط بین ..............................دوفصلنامه............................. 328

 

 منابع

 الف( منابع فارسی

 سعیدآبادی، محمدرضا یترجمه. اجتماعی تغییر و سیاسی اعتراض (،9330) ]دیگران[و .دیوید اپتر،

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده انتشارات: تهران

 علم. نشر: تهران فرد، قانعی عرفان: ، ترجمهخاورمیانه در کُردها سیاست (،9310انتصار، نادر )

ترجمه غلامرضا  ،سیها در توسعه سیاها و توالیبحران ،(9330پای، لوسین و دیگران. )

 پژوهشکده مطالعات راهبردی. ،تهران ،سرویخواجه

، مترجم غلامرضا خواجه ها در توسعه سیاسیها و توالیبحران(، 9330) ]دیگران[پای، لوسین. و 

 سروی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 -یاسیمجله اطلاعات س، «الدین اسدآبادیجمالسید»(، 9331حسن )زاده، سیدتقی

 .630-660،شماره اقتصادی

فصلنامه ، «اوراسیایی مدل تا اروپایی مدل سازی: از ملت-دولت مدلهای»(، 9332زرگر، افشین )

 . 0شماره 4، دورهسیاسی تخصصی علوم

، رساله کارهاراه یو ارائه دیدر عراق جد یسازدولت یناکام ییچرا یبررس(، 9314نرگس، یحیی )زرین

انشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی ـ سیاسی، گروه علوم سیاسی و روابط کارشناسی ارشد، د

 الملل، به راهنمایی دکتر حسین پوراحمدی.بین

 کرباسیان، مسعود ترجمه ،شدن جهانی پدیده بر موشکافانه نگاهی ،(9336) آرت یان شولت،

 فرهنگی. و علمی انتشارات تهران،

نامه تحولات خاورمیانه و تاثییر احتمالی آن (، پایان9311، عبدالعلی )رامبد، قواممقدم، محمدفرهودی

 پیکو، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.-بر نظم سایکس

 رضایی، حامد سید یترجمه ،جغرافیایی و تاریخی بررسی اروپا؛ جمهوری (،9331میشل ) فوشه،

 .المللیبین و سیاسی مطالعات دفتر تهران،

 چارچوبی الملل؛بین روابط نظریه و سازیملت سازیدولت(، 9310افشین ) زرگر، ی،عبدالعل قوام،

 .(نفیس آثار) تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه ،ملت-دولت جهان مطالعه و فهم برای تحلیلی

 مطالعات، «ملت سازی در خاورمیانه -ملی گرایی و دولت »(، 9319قیصری،محمد ) قوام،عبدالعلی،

 .09شماره ، زمستان ،خاورمیانه

 ،اول جهانی جنگ از پس سیاسی تاریخ: معاصر خاورمیانه ،(9319 دوم چاپ) مهران کامروا،

 .قومس: نشر موسوی، پور محمد سید و قالیباف محمدباقر دکتر مترجمین

فصلنامه ، «نقش قدرت نرم در بیداری اسلامی خاورمیانه»(، 9310متقی، ابراهیم، رشاد، افسانه )

 .33، سال نهم. شمارهدفاعی راهبرد



 321.........................................................................  محمدرامبد فرهودی مقدم و عبدالعی قوام.../ ابتر سازی دولت ـ ملت

و نقش  یسازملت-بحران فرآیند دولت » (، 9311)تابستان  احسان ی،خوئ یشاکرو  قهیصد ،مرادزاده

فصلنامه ، « (هیعراق و سور ی)مطالعه مورد انهیدر خاورم ینید ییادگرایبن نیو تکو یریگشکل آن بر

 .39، شماره 1، دوره 99مقاله ، شناسیمطالعات جامعه

، «سیاسی؟ تغییرات یا تاریخی تداوم: ایرانی سازی ملت-دولت»(، 9310) رضا ایی،اعظم، ازغندی،علیمل

 .91 شماره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج، ،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

، مترجم شهرزاد بحران در خاورمیانه(، 9310کلیف، پیتر )چاپ دوم میلتون ادواردز، بیورلی و هینچ

 پناه، تهران، نشر قومس.عترستگار شری

، ترجمه روح الله طالبی آرانی، گزارش مدیریت منازعه در خاورمیانه(، 9331میلر، بنیامین )

 پژوهشی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 نشر. اداره خارجه، امور وزارت ،خاورمیانه در سیاسی تحول و انقلاب (،9316) محمود واعظی،

، تهران، عسگر قهرمان پور یترجمه، (عمل و نظریه) نو خاورمیانه(، 9310) دیگرانو فرد  ،هالیدی

 انتشارات امیرکبیر.

 ، ترجمه احمد موثقی، تهران: نشر قومس.تئوری توسعه و سه جهان(، 9339هتنه، بژورن )

 انگلیسی( منابع ب
Baker, P. A. (2004b). Iraq as a Failed State: A six Month Progress Report. Report 

#3, April through September 2004, Available at: www.fundforpeace.org. 

Baker, P. A. (2005). Iraq as a Failed State: Lessons from the January Elections. 

Report #4, Available at: www.fundforpeace.org. 
Barner-Barry, C. "Nation Building and the Russian Federation", eds. Betty Glad 

and Eric Shiraev, the Russion Transformation, London: Palgrave Macmillan, 1999. 
Barnett, T. P. M. (2004). The Pentagon’s New Map: War and Peace in theTwenty-

First Century. New York: Berkley Boo. 
Berger, M. T. (2006). From Nation-Building to State-Building: the geopolitics of 

development, the nation-state system and the changing global order. Third World 

Quarterly 27, 1: 2-5. 
Bremmer, Ian (2003). "Nation-and State-Building in Eurasia", Georgtown Journal 

of International Affairs. 
Dobbins, J., Crane, K. and Jones, S. et al, (2003), America’s Role in Nation-

Building: From Germany to Iraq, Survival 45.4. Rand Corporation.  

Farazmand, M (2011). “The NATURE OF 2011 Arab Uprising: A Comparative 

Analysis”, Iranian Review of Foreign Affairs. 
Halliday, Fred (2005). The Middle East in International Relations: Power. 

Politics and Ideology. New York. Published in the United States of America by 

Cambridge University Press. 
Hinnebusch, Raymond (2003). The international politics of the Middle East. 

Manchester University Press. 
Karsh, E (2003). “Rethinking the Middle East”, London: Frank Cass. 
Katzman, Kenneth (2014). Iraq Crisis and U.S. Policy. Congressional Research 

Service. Available at: www.crs.gov. 



 2311بهار و تابستان ، 7، شمارة 4الملل، دورة  سیاست و روابط بین ..............................دوفصلنامه............................. 322

 
Rear, Michael (2008), Intervention, ethnic conflict and state-building in Iraq: a 

paradigm for the post-colonial state, Routledge.  

Richard Schofield (1994), “Borders and Territoriality in the Gulf and the Arabian 

Peninsula during the Twentieth Century” in Richard Schofield, Ed, Territorial 

Foundations of the Golf States. 
Skupin, L (2010). “To what extent did the Arab Spring trigger a transformation of 

dominant paradigms in France foreign policy?” Master in advanced European and 

International Studies, Anglophone Branch. 

Sorensen, D. S (2011). “Transitions in Arab World spring or fall”, Strategic 

Studies Quarterly. 
Taylor, C (2004). “Modern social imoginaries”, NC, Durham: Duke University 

press. 
Torres, M. and Anderson, M. (2004). Fragile States: Defining Difficult 

Environments for Poverty Reduction. Poverty Reduction in Difficult Environments 

Team Policy Division. UK Department for International Development. 

Uri, D. and Dunne, M (2011). “American and European responses to the Arab 

Spring: What is the big idea?” The Washangton Quarterly. 
Younis, Nussaibah (2013). From Power-Sharing to Majoritarianism: Iraq’s 

Transitioning Political System. On Iraq Ten Years On. Edited by Claire Spencer, Jane 

Kinninmont and Omar Sirri, Chatham House. Available at:  www.chathamhouse.org. 

 

http://www.chathamhouse.org/

