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 چکیده

ثیر برخی عوامل واگرا و تحت تأ تاریخی مشترک از دوران باستان ا پیشینةط ایران و کشورهای عربی برواب

-این روابط به رغم اشتراکات فرهنگی بوده است؛ همگرا، در یک فرایند زمانی دستخوش تغییر و تحولاتی

ی آنها در طول ای همچون تفاوت نژادی، زبانی و یا مذهبتاریخی متعدد، تحت تأثیر متغیرهـای عدیـده

. این در حالی است که به دلیل ه در حد مطلوبی ارزیابی نشده استگابه ویژه دورة معاصر، هیچ تاریخ

اشتراکات مهم دینی، تاریخی و فرهنگی؛ دشمنان واحد؛ گستردگی مرزهای مشترک و تداخلات قومی و 

ایران و  بطةای و جهانی رام در سطوح منطقههای لازتضا دارد به منظور افزایش کاربریمردمی، امروزه اق

زایی و همگرایی بیشتر سوق داده شود. در این پژوهش، نگارنده با هدف پاسخ کشورهای عربی به سمت تنش

با استفاده از روش  ایران با جهان عرب، امی تحت تأثیر متغیر رابطةگیری تمدن نوین اسلبه چگونگی شکل

رهای واگرا در روابط ایران با کشورهای پس از بررسی متغی تا استها، تلاش نموده تحلیل محتوای داده

عربی، به ارزیابی راهکارها و عوامل بهبودی این روابط و تعامل و همبستگی ایران با جهان عرب در پرتو 

از یکسو با تقویت این نوشتار،  هاییافته بر اساس های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی بپردازد.پیوستگی

بهبود روابط  ضمن توانمی تضعیف عوامل واگرا از سوی دیگر ول مشترک وتکیه بر اص عوامل همگرا و

  .نمودجهانی فراهم  حقق تمدن نوین اسلامی را در گسترةت بستر دوجانبه،

 ایران، تمدن نوین اسلامی، جهان عرب، واگرایی، همگرایی :یت کلیدکلما
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 مقدمه 

 ةایران و مجموع ةهای دوسویو پیوستگی هاوابستگی بهتوان را میروابط ایران و کشورهای عربی 

مرزی چهار اقلیم تحولات بررسی . مرتبط دانستزبان در موضوعات گوناگون کشور عرب 49

در  کردستاناقلیم  این روابط دارد؛ تاریخی کشورهای عربی، نشان از اهمیتبا سرزمین ایران 

 نوار مرزیبا عراق و کویت؛ ایران خوزستان  منطقةایران و شمال عراق؛ غربی  دوسوی مرزهای

کشورهای هرمزگان با  منطقةامارات؛  عربستان، قطر، بحرین وکشورهای با  خلیج فارس منطقة

 هایو ویژگی تاریخی ةنیپیش هر کدام دارایبا کشورهای عربی این مناطق روابط  .عمان و امارات

 هایپیوستگیبا توجه به  از این رو اندیشمندان مسلمان همچون حمید عنایت .باشدمیخود  خاص

سخن ضرورت حفظ این ارتباط دوسویه  همواره دربارة ،فرهنگی ایران با جهان عرب-فکری

با این حال به دلایل متعددی همچون تفاوت نژادی، زبانی و مذهبی، روابط  (0910)رجایی، .اندگفته

گاه در حد ایی هیچکشور آسیایی و آفریق 44ز ایران با جهان عرب اعم اسیاسی و دیپلماتیک 

همواره میزانی از به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مطلوبی ارزیابی نشده و در این ارتباط 

 Herald, Cooper, 23 march)وجود داشته استبالاخص از جانب کشورهای عربی بدبینی و تقابل 

2011). 

ثباتی در عرب و نیز عوامل ثبات و بیتاریخی روابط ایران با جهان  این نوشتار با اشاره به پیشینة   

اسلامی  انداز تمدن نویندر چشماین روابط، راهکارهای گسترش تعامل و گفتگوهای دو جانبه را 

ال اصلی پژوهش حاضر این است که چه عوامل و متغیرهایی خواهد داد. سؤمورد بررسی قرار 

یدن به گفتگوهای ایران با موجب تضعیف یا تقویت این روابط گردیده و راهکار بهبود بخش

اگرچه در مقاطعی  روابط ایران با جهان عرب این تحقیق، بر اساس فرضیةکشورهای عربی چیست؟ 

با تاکید ثیر متغیرهای نژادی، مذهبی یا سیاسی گاهی با تنش همراه بوده است، اما از تاریخ تحت تأ

و تقویت گفتمان وحدت در جهان  اخلاق، علم، عقلانیت، دین جامعبر اصول مشترک و اهتمام به 

د تحقق تمدن نوین اسلامی در فراین زا،تضعیف عوامل واگرا و بسترهای تنش توان بامیاسلام، 

با توجه به شرایط حساس کنونی جهان  مهمبه این  توجهضرورت  جهانی را تسریع نمود. گسترة

ارتباط جمهوری تخریب ه اسلام که دشمنان درصدد ایجاد اختلاف میان جوامع اسلامی به ویژ

راستای احساس گردیده و اقتضا دارد تحقیقات در  ،باشنداسلامی ایران با کشورهای عربی می

 عوامل همگرا و واگرا در این ارتباط انجام شود. دقیقشناسایی 
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 شناسیروش الف(

توصیف  باشند که در آنها از روشکیفی می-های توصیفیهای تاریخی از نوع پژوهشغالب پژوهش

ها تحلیل محتوای دادهروش گیری از با بهره تحقیق حاضرشود. ها و تحلیل تاریخی استفاده میداده

به  مدت و بلندمدت،ناظر به دو بخش اهداف کوتاه دیدگاههای رئالیستی و ایدئالیستیمبتنی بر 

ن رو است که در ین روش از آ. انتخاب اپردازدمیبررسی و ارزیابی مناسبات ایران با جهان عرب 

جهان نیل به وحدت گرایانه، و در مورد در کوتاه مدت، نگاه واقعمنـافع و امنیـت ملـی مین بحث تأ

 ،و پرهیز از تعاملات واگرایانه میان ایران با کشورهای عربی در بلندمدت و اجتناب از تـنش اسلام

 خواهد کرد.ایدئالیستی رجحان پیدا  نگـاه

 

 سلامیچیستی تمدن نوین ا ب(

شهرنشین شدن، خوی »شده است:  گرفته 4در لغت از معنای شهروند یا شهرنشین 0تمدن واژة

شهری گزیدن و با اخلاق مردم آشنا شدن، زندگانی اجتماعی؛ همکاری مردم با یکدیگر در امور 

( و در اصطلاح، برخی 647: 0913عمید، «)زندگانی و فراهم کردن اسباب ترقی و آزادی خود

آن را  اندیشمندان ( و برخی0912 ،0ج اند)لوکاس،یکی دانسته "فرهنگ"را با  "تمدن"

فرهنگ یک ملت در »ه ؛ چنانکه امام خمینی)ره( با اشاره به اینکاندزیرمجموعه فرهنگ تلقی نموده

ی و اقتصادی در قالب آبادانی و های صنعتپیشرفت (464: 0963خمینی، «)س تمدن واقع شدهرأ

 .(0930زاده، )فوزی و صنماست جدید را مصادیق تمدن دانستهساخت ابزارهای سیس نهادها و تأ

 م است که جلوةهای تمامیتی اسلاای با تمام شاخصتمدن در ادبیات اسلامی به معنای مجموعه   

: 0931قمری ادامه یافت)آذرنگ، دوم تا هفتم هجری ؛ از سدةپنج قرندر طول کوچکی از آن 

 پدید آورد که آثار آن در فلسفه، تاریخ، از زمان چنان موج عظیمی در جهان و در این برهه (034

در  تمدن اسلامیترین شکل کامل ،دینی ( در اندیشة03: 0967است.)قربانی، باقی مانده  طب و...

در  "تمدن نوین اسلامی"اما مراد از اصطلاح  ؛زمان حکومت حضرت ولیعصر)عج( تحقق خواهد یافت

لاح که برای این اصطی است که قبل از ظهور نیز قابلیت تحقق خواهد داشت. این پژوهش تمدن

به معنای  ،تمدن اسلامی مطرح گردید پیشرفتای برای مفهوم الله خامنهبار توسط آیتنخستین

                                                           
1 civilization 
2 civis 
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تواند رشد کند و به غایات آن فضایی است که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و مادی می»

دگی خوب... و عزتمندی برسد و زن ،او را برای آن غایات خلق کرده استمطلوبی که خدای متعال 

گیری ترین موانع شکلیکی از اصلیبه اعتقاد نگارنده  .(02/7/0934ای، الله خامنهآیت«)داشته باشد

ایران با جهان عرب است در حالی که این  امی در عصر حاضر، عدم تقویت رابطةتمدن نوین اسل

دو ملت، مستعد تقویت و های عمیق فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی وستگیرابطه به دلیل پی

 باشد.گسترش بیشتر می

 

  شناسیپیشینه ج(

برخی  های تحقق آن تاکنون تحقیقات چندی انجام یافته است؛ع تمدن اسلامی و راهدر موضو

ی سیاسی جهان ظرفیتها» :مانندسازی است ناظر به ظرفیت جهان اسلام برای تمدنتحقیقات 

یع در برسازی ظرفیتهای فرهنگ سیاسی تش» ؛ ورهدارتالیف آقای « اسلامیبرای تمدن نوین  اسلام

الزامات و شامل آثاری است که به بررسی قواعد، ؛ برخی دیگر شجاعیاثر آقای « اسلامیتمدن نوین 

 هویتی-ساختاری  یچالشها»این تحقیقات از جمله شامل:  اند.پرداخته اسلامیموانع تمدن نوین 

الزامات تحقق »؛ زمانی محجوبتالیف آقای « کاهش و رفع آن و نقش ایران در اسلامیتمدن نوین 

آقای « اسلامیاقتضائات تحقق تمدن نوین »؛ فرمهینی فراهانیاثر آقای « اسلامیتمدن نوین 

دادی از تالیف تع« اسلامیالشها در تحقق تمدن نوین شناسی، موانع و چآسیب»هی و مالشا

 بررسیبه توان به آثاری اشاره کرد که میهمچنین در میان تحقیقات دیگر باشند. نویسندگان می

غیرمرتبط با موضوع این صورت محدود و  به غالب آنها اما ؛انداسلامی پرداختههای تمدن نوین مؤلفه

گیری تمدن نوین لشکثیر ارتباط ایران با جهان عرب در به تأتاکنون تحقیقی باشند. پژوهش می

 اسلامی اختصاص نیافته است.

 

 ایران و جهان عرب تاریخی روابط د( 

 دورةتاریخی بسیار طولانی از  ل نقاط مشترک فراوان دارای پیشینةبه دلیروابط ایران و جهان عرب 

، بسیاری عربستاندر شبه جزیرة اسلام طلوعاست. مدتها پیش از  عصر حاضرپیش از ظهور اسلام تا 

های امپراطوری الحمایةکردند، تحتقبایل بدوی زندگی می های عربی که به صورتسرزمین از

 پیمان  اقتصادی،  ی، سیاسی وفرهنگهای مختلف ه و با ایرانیان در زمینهبزرگ ایران قرار داشت

در عصر  .(964: 0311بلاذری، ؛ 0113 :0932طبری، )ندنموده میدودوستی، ضرب سکه و... مرا
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ساسانی از یکسو و با تضعیف اقتدار امپراطوری  ،عربستان ةدر شبه جزیر اسلام دین حاکمیت

، ایران تحت نفوذ جهان اسلام قرار از سوی دیگر نفوذ اسلام به مناطق پیرامونی گسترش قدرت

وری ایران، با فروپاشی امپراط یافت. افزایش آشکارتریعربی با ایران به شکل  مناطق ارتباطگرفت و 

جهان اسلام تبدیل شد و  عباس به یکی از متصرفات حوزةامیه و بنیبنی شور در دورةاین ک

ر داشتند، با فروپاشی سرزمین پهناور ایران قرا زیرمجموعةهای عربی که تا پیش از این سرزمین

اسلامی قرار  -های عربیجهان اسلام و سرزمین مجموعة حوزةزیر ،امپرطوری ساسانی

الحمایگی کامل این حال این وضعیت هرگز به معنای تحت با .(06-07 :0912دریایی، )گرفتند

ة اعراب همان تا سالها پس از فتح ایران، سک چنانکه تلقی نگردید؛های عربی ایران از سوی سرزمین

های های بعد، حکومتدر سده .(Adas,1993: 13-14)اسانی و با عکس پادشاه ایران بودرایج س سکة

طاهریان، صفاریان، سامانیان و ... در ایران شکل گرفت که دارای خودمختاری  :مستقل محلی نظیر

گیری کلبا شبه تدریج  بودند.و تعامل با خلافت عربی در عین وفاداری به اسلام  ،و استقلال

های غزنویان، سلجوقیان و بویه با عقاید شیعی و سلسلههای مقتدری چون آلحکومت

های عربی اقتدار نظام سیاسی ایران در برابر خلافت در سرزمین هل سنت،خوارزمشاهیان با عقاید ا

اسلامی در ایران خطبه  به نام خلیفة اًگرچه ظاهرادر این دوره به گواه متون تاریخی افزایش یافت. 

بودند اما قدرت واقعی از آن حاکمان ایرانی بود و فراوان خواندند و با خلفای عباسی در تعامل می

 . در دورة(Adas,1993: 13-14)حاکمان عربی بر ایران وجود نداشتای از جانب لطهس عملاً

 هایی ازحاکمیت مغولان در ایران و برچیده شدن خلافت عباسی به دست ایشان، بخش

با ظهور  .(03و  0مقدمه،  :0939انصاری، )ایلخانان درآمد های عربی تحت تصرف و سلطةسرزمین

لفیق هویت ایرانی با مذهب تشیع همراه بود، ارتباط میان ایرانیان و عربها صفویان در ایران که با ت

: 0916، نیاحسن)به خود گرفتسیاسی، فرهنگی، قومی و مذهبی های رقابتی در حوزه جلوةبیشتر 

گیری کشورهای مستقل عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا، معاصر با شکل . در دورة(410-407

کشورها دستخوش تغییر و تحولی جدید گردید که برخی حوادث همچون  روابط ایران با این

توجه به  با ثیر بیشتری بر این روابط داشت.، تأو جنگ ایران و عراق پیروزی انقلاب اسلامی در ایران

ثیر عوامل و متغیرهای تأ توان تحتتاریخی روابط ایران و جهان عرب، این روابط را می پیشینة

مورد ارزیابی قرار داد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد  واگرایی گوناگون همگرایی و

 گرفت.
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 همگرا و متغیرهای عوامل ه(

ی همگرا که باعث تقویت نقش برخی عوامل و متغیرهاتوان می ر بررسی روابط ایران با جهان عربد

 :دوجانبه گردیده را مورد تاکید قرار داد ارتباطات

 تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران با جهان عربهای پیوستگی .1

 گی و اجتماعی است. به لحاظ پیشینةایران با جهان عرب دارای اشتراکات مهم تاریخی، فرهن

الایام جمعیت فارس و  از قدیمتاریخ مشترک دارد.  جهان عرببا  از دوران باستان ایران ،تاریخی

 است. های گویشور در ایرانزبان مهمترین عربی ازان زب اند.دهزبان در کنار یکدیگر زندگی کرربع

اسلامی، زبان عربی به عنوان زبان  طلاییهای میانه و در دوران فرهنگی عصر در سدهکه  طوریه ب

( از مردم درصد)دو و نیم میلیون نفرچهاردر حال حاضر حدود . رفتشمار میه باول تمدن اسلامی 

خوزستان،  هایاستانبافت جمعیتی غالب  .(36: 0912 پور،کریمی)تبار هستندایران، عرب

های پژوهشزبان تشکیل شده است. از ایرانیان عرب و جزایر خلیج فارس ، بوشهر، ایلامهرمزگان

های دور تاکنون در تبار از گذشتهمهاجران ایرانیبسیاری از دهند انجام شده همچنین نشان می

های ایران و دانشگاه .(111 :0312 ،فروخ) اندربی بوده، ساکن کشورهای عمیان علما و مورخان

ش خبری پایگاه گزارشاهد حضور پرتعداد دانشجویان هر دو ملیت است)اینک همکشورهای عربی 

 ای کهن در ادبیات و دستور زبان داشتهزبان عربی در ایران پیشینه .(0/4/0911رسانی حوزه، اطلاع

اندیشمندان، ایران بسیاری از  علم و ادبدر تاریخ است.  یافتهگسترش رشد زبان فارسی  در کنارو 

در الدین مولوی جلالابوریحان بیرونی،  ،ابوالعباس سرخسیزبان همچون و ادیبان فارسی شعرا

کردند آثار خود را به زبان همواره تلاش میو ...  ابومنصور عبدالملک نیشابوریناصر خسرو،  مثنوی،

خطی  ةبیش از دو میلیون نسخاکنون  .(0960)شعار، ربی و فارسی بیافرینندعربی و یا تلفیقی از ع

ناشر برجسته صدها المللی کتاب تهران، ساله در نمایشگاه بین هرو شود عربی در ایران نگهداری می

به دلیل  از این رو .(0932فروردین  40)خبرگزاری مهر، ندکنمیاز کشورهای عربی شرکت 

اگیری زبان اهتمام به فر ،فارسی با عربی، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آمیختگی ادب و فرهنگ

 .(07)قانون اساسی، اصل عربی در ایران مورد تأکید قرار گرفت

 برخی عوامل و رویدادها پس از پیروزی انقلاب اسلامی .2

 تقویتدر بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران با جهان عرب، نقش برخی عوامل و متغیرها در 

 حائز اهمیت بوده است: ،تفاهمات جانبه و رفع سوء روابط دو
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 عراق  ایران وجنگ  پایان .2-1

روابط ایران با کشورهای عراق علیه ایران، فرصت جدیدی برای بهبودی  خاتمة جنگ هشت سالة

راق جانب ع نیز عمدتاًتلقی نموده و از این جهت  "جنگ عرب و عجم"این جنگ را  ی که غالباًعرب

تسلیحاتی و مالی اعراب از  سیاسی، ةهای همه جانبعلیرغم حمایت وجود آورد.ه ب ،را گرفته بودند

 جمهوری اسلامی ایران، شد فراوان به ایرانت خسارا که باعث تحمیل هشت سالهدر جنگ  عراق

ء وس در رفعاین امر که د گردیکشورهای عربی  پیشگام گسترش روابط با، پس از پذیرش قطعنامه

 این رو در این مقطع رابطةاز  .(Herald, Cooper, 23 march 2011) تفاهمات، بسیار تأثیرگذار بود

رو به بهبودی  های یکدیگرسفر مقامات به پایتختبا  عربستان ایران با جهان عرب از جمله کشور

 سترش یافت.گ مابینو به تدریج مناسبات فینهاد 

 در برابر آن ایران و موضع عراق اشغال کویت توسط .2-2

کشورهای عربی از جمله کشور کویت از عراق در جنگ با ایران،  با وجود حمایت همه جانبة

بلکه  ؛صدد تلافی با این کشور کوچک برنیامد جمهوری اسلامی پس از اشغال کویت توسط عراق، در

موضع جمهوری  واین رویداد  .(0973)نوربخش، مخالفت خود را با اشغال کویت اعلام کرد رسماً

روابط ایران با  باعث ارتقای جایگاه ایران در بین کشورهای عرب منطقه و همچنین تلطیفاسلامی 

 امتیازتوانست تاریخی ایران در این مقطع . عرب شد ةجمله کشورهای عضو اتحادیسایر کشورها از 

ه کویت موجب تجاوز عراق ب .به دست آورد راتحمیلی  متجاوز شناخته شدن عراق در جنگ مهم

کشورهای اروپایی در جنگ  مریکا و برخیآمتحد و نیز کشورهای عرب منطقه،  شد که سازمان ملل

حقانیت و ادعای ایران را به ناچار  از حامیان تسلیحاتی و مالی عراق بودند،که خود هشت ساله 

جمعی از )دنماینعلیه ایران معرفی  مورد تأیید قرار دهند و رژیم صدام را به عنوان آغازگر جنگ

 .(231 :0917 محققان،

 ایرانزدایی استراتژی تنش.2-3

در پیش را  زدایینشتمبتنی بر  سیاست خارجی جمهوری اسلامی با پایان جنگ ایران و عراق، 

خود قرار داد که خارجی  روابطهای اولویت زءجرا روابط با اروپا و کشورهای عربی  ةو توسع گرفت

گیری فضایی مناسب جهت طقه و جهان به همراه داشت و باعث شکلمقبولیت عامتری در من

این سیاست به  .(004 :0919سجادپور، )ن با کشورها به ویژه جهان عرب شدتعمیق مناسبات ایرا
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 نژاد،یوسف)با شتاب بیشتری در پیش گرفته شد دولتهای سازندگی و اصلاحات رةویژه در دو

0919: 01). 

 سرائیلافزایش قدرت نظامی ا.2-4

و نظامی گسترده  کارگیری اقداماتب وهای تهاجمی فرضپیش ةبر پای دکترین نظامی اسرائیل

با  صهیونیستی رژیمدولت آمریکا به عنوان بزرگترین حامی  .داشته است قرارات پیشگیرانه ضرب

نظامی کرده است تا تفوق و برتری  تلاشهمواره از این رژیم  مالی و تجهیزاتی های گستردةحمایت

 های ضد بالستیکموشک جدیدترین تسلیحات نظامی همچون به پشتوانةاسرائیل در منطقه را 

 ششمین قدرت ،اینک رژیم صهیونیستیطوری که همه ب ؛تضمین نمایدای و قدرت هستهپیشرفته 

ایران، اسرائیل دشمن جهان اسلام است و از دیدگاه از منظر شود. یای در جهان محسوب مهسته

میان اعراب و و امنیتی تکنولوژیک  ها موجب گسترش شکافتواناییاین  نیز رهای عرب منطقهکشو

افزایش قدرت  تهدید از این رو .(071 - 003: 0914احتشامی و هینبوش، )اسرائیل شده است

آمیز نظر بین ایران و کشورهای عرب در مورد مخاطرهوحدتموجب تواند می ذاتاً نظامی اسرائیل

به عنوان عاملی در کاهش و نیز ای سرائیل برای امنیت داخلی و منطقهنظامی ا هایعالیتبودن ف

 .به حساب آید بین ایران و کشورهای عربی هاتنش

 های سران کشورهای اسلامی از سوی ایرانها و نشستبرگزاری گردهمایی .2-5

های وابط ایران و دولتهای سران کشورهای اسلامی که موجب بهبود رترین نشستیکی از موفق

بود که موجب  0967هشتمین نشست سران کنفرانس اسلامی تهران در سال  عربی گردید،

روند و  -به ویژه عربستان -صاحب نفوذ عربی هایفضای گفتمانی سازنده با دولتگیری شکل

چوب چار ،های مختلف گردید. در این نشستدر عرصه فیمابین هایافزایش سطح همکاری

 ،تبیین گردید -ایالله خامنهآیت -مقام معظم رهبری توسط که با کشورهای عربیبات ایران مناس

ایجاد بازار مشترک اسلامی،  ةو جهل، تحقق اندیش کنی فقرریشهمصالح مشترکی همچون بر  مبتنی

 کید نمودایشان در این اجلاس تأ. المجالس اسلامی بودبین ةاتحادی مدنی اسلامی و تشکیل ةجامع

 .(020 :0911، رمضانی)کندییران کشورهای اسلامی را تهدید نمخطری از سوی ا که هیچ
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  های تجاری با کشورهای عربیو همکاری ، فرهنگیاقتصادی مراوداتسطح  ارتقای.2-6

، منجر به گسترش سطح عراق با ایران جنگ پایانزدایی ایران در منطقه پس از سیاست تنش

زایش سطح روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری به ویژه با کشورهای عربی المللی و افتعاملات بین

ایران در جنگ هشت ساله، به  گردید. این سیاست با وجود حمایت کشورهای عربی از دشمن

 چندین موافقتنامه و امضای منجر گردید و به خلیج فارس ی حوزةروابط با کشورها توسعة

و بازرگانی،  ، فرهنگی و ورزشی، تجاریامنیتی، اقتصادیهای همکاری ةیادداشت تفاهم در زمین

و  مشترک فولاد ایران و کویت ةکارخان. احداث منتهی شد و... زیست محیطی ،نفت و انرژی

ماراتی ا ةماهوار برداری ایران از ، قرارداد بهرهایران آزاد تجاری ةدر منطق آن کشورگذاری سرمایه

و  در یمنآلومینیوم  ةتأسیس کارخان نی و ساخت دانشگاه وحد مسکوساخت هزار وا ةثریا، پروژ

های پس از جنگ در سال موارد دیگر حاکی از افزایش مراودات اقتصادی ایران با کشورهای عربی

بررسی آماری نشان ایران و عراق،  تنها در خصوص مناسبات اقتصادیطوری که ه ب ؛باشدمی

نیاز بازار کالایی )غیرنفتی( عراق پس از ترکیه و  ةکنندمینأیران سومین تا (0931)کاینهم دهدمی

کشور  41ات ایران به برابر صادر 0، عراقمجموع صادرات کالا و خدمات ایران به  و چین است

  .(0936شهریور  46)باشگاه خبرنگاران جوان، اروپایی است

 

 واگرا و متغیرهای عوامل و(

در های دور تاکنون از گذشتهخی عوامل و متغیرها در بررسی روابط ایران با جهان عرب، نقش بر

 باشد:تضعیف روابط دوجانبه و افزایش سوء تفاهمات حائز اهمیت می

 عوامل تاریخی .1

حتی از پیش از  ،تاریخی هایریشه مردمان عرب، دارای وایران مردم  میان زاعوامل اختلافبرخی 

 :استظهور اسلام 

 ناسیونالیستی گرایش های.1-1

 ملی است. -های قومی، نقش گفتمانعربهابا  یاناختلاف ایرانتاریخی امل ومهمترین ع از

حتی  -دوران جاهلیت دارد و کمابیش در طول تاریخدر ریشه ای است که پدیده عربها گراییقومیت
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در  ابوهریره کار تا جایی پیش رفت که حتی جایگاه خود را حفظ نموده است. -اسلامی دورة در

: دوی آوررحدیث  جعلبه  (از پیامبر)صنکوهش زبان فارسی، به نقل  ه زبان عربی وتفاخر ب

های تاریخی داستان .(43: 0214حیان، )ابن«!ترین زبان نزد خدا زبان فارسی استمبغوض»

نقل های دیگر قومیت خود و طرد عشیره و قبیلةها به عرب تفاخر و مباهات حکایات مفصلی از

نژاد غیرعرب را عرب را قوم برتر و عرب و عجم، ها به انسان دوگانة بندیا تقسیماند. آنان بنموده

؛ دانستندقید و شرط از عرب در برابر عجم را ضروری میو حمایت بی پنداشتندزبون میزیردست و 

از سوی دیگر، ناسیونالیسم  .(09حجرات، )شدت با آن به مقابله برخاسته اسلام بدین پنداری که 

 مردمان عربمنجر گردید که در نوع نگاه ایرانیان به ناسیونالیسم ایرانی گرایی در به افراط ،عربی

ثیر همین أ، تحت تیاننسبت به ایران عربهاهای واکنشبسیاری از  معاصر . در دورةگذار بودثیرتأ

بی به به ایران اکثر کشورهای عرعراق  ةدر جریان حمل که طوریه ب ؛استبوده ناسیونالیسم عربی 

در موضوع تحریف نام تاریخی خلیج  .ارائه نمودنداطلاعاتی، مالی و نظامی  هایکمک متجاوز، عراق

ایرانی  ةگانمالکیت جزایر سهحمایت از ادعای امارات نسبت به و نیز  غیر ایرانی مجعول نامفارس به 

گسترش نفوذ ایران در  تا به اصطلاح از هراس مشاهده کردتوان می به وضوحثیر این عامل را أت هم

  .(Barzegar, 29 january 2009) رهایی یابندکشورهای عربی و کمرنگ شدن هویت عربی 

 به ایران  عربهاحمله .1-2

 رود، شمار میه ب کشورهای عربیایران با  عنوان متغیر واگرا در روابطاختلاف تاریخی دیگر که به  

خلافت اسلامی وری طبه امپرا این سرزمینافزوده شدن  دنبال آن،ه بایران و سرزمین به  عربها ةحمل

های قیامبه داری امویان و عباسیان، حکومت عدم برقراری عدالت واست. این موضوع در کنار 

که برخی آن را از عوامل اصلی گرایش ایرانیان به  علیه خلفای اسلامی انجامیدمتعددی در ایران 

 .(209؛ عقدالفرید، 02-23: 0962اند)جعفریان، تشیع دانسته

 اختلاف شیعه و سنی.1-3

مذهبی شیعه و سنی  در بررسی عوامل واگرا در روابط ایران با جهان عرب، باید به موضوع اختلاف

تاثیر نبوده است. این در حالی بی یانبه ایران مردمان عربموضوعی که در نوع نگاه  نیز توجه داشت؛

طور ه ه در اقلیت جهان اسلام قرار داشته اما بگرچاست که در طول تاریخ اسلام، شیعه 

جنگ مهمی به نام جنگ شیعه و سنی رخ  آمیزی در کنار اهل سنت زندگی کرده و غالباً مسالمت

معاصر بیشتر توسط دشمنان اسلام و مخالفان نظام  در دورةشیعه و سنی اختلاف  نداده است.

 46)خبرگزاری تسنیم تشدید گردیدلامی با هدف تضعیف جهان اسلام و نظام اسجمهوری اسلامی 

 .(0932آذر 
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 اختلافات مرزی.1-4

نه چندان دور تاکنون برخی اختلافات مرزی میان ایران با کشورهای عربی همچون  هایاز گذشته

اختلافات مرزی ایران و کویت، اختلاف ایران و عراق بر سر مالکیت اروندرود و برخی موارد دیگر 

 اما مهمترین اختلاف ط ایران و جهان عرب منجر شده استجاد تنش در روابوجود داشته که به ای

 باشدایران می گانةاشی از ادعای مالکیت امارات متحدة عربی بر جزایر سهن های اخیردر دهه مرزی

بر اساس  نیز همراه گردیده است.گیری غالب کشورهای عربی علیه ایران و موضعحمایت که با 

 ةتنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دورابوموسی،  ةگانسهکمیت ایران بر جزایر حاشواهد تاریخی، 

جزایر در این  .(0913شناس، حق)، هخامنشی، اشکانی و ساسانی داردهای عیلامی، مادامپراطوری

یک از هیچ 0360تا سال  در حالی کهبه طور کامل تحت اشغال بریتانیا درآمد  0311سال 

ابوموسی به همراه تنب بزرگ و  همواره و به رسمیت نشناختهن اشغال را های وقت ایران ایدولت

پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش  0360کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشتند. در سال 

عربی، ابوموسی به همراه  ةمنطقه و تأسیس کشور امارات متحد از خروج نیروهای نظامی انگلیس از

گری های مداوم دولت ایران علیه اشغالسال شکایت 61وچک پس از نزدیک به تنب بزرگ و تنب ک

عرب در  ةاتحادیاما پس از آن  (0913شناس، حق)سرانجام به ایران بازگردانده شد انگلیس

گانه ایرانی را در جزایر سه عربی موضوع ةه درخواست امارات متحدهای خود به کرات بنشست

-WWW.GCC )امارات حمایت به عمل آورده استمالکیت و از ادعای دستور کار خود قرار داده 

Sg.org/ 25 September 2004).  

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی زای تنشهامتغیربرخی عوامل و  .2

ثیر ای تأة عدیدهیانروابط ایران با جهان عرب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از متغیرهای واگرا

  پذیرفته است:

 انقلاب اسلامی و ایدئولوژیماهیت  .2-1

های این ثیر پیروزی انقلاب اسلامی بر کشورهای عربی را نگرانی غالب دولتترین تأتوان مهممی

که  به میان ملتهای عرب اسلامی ایران انقلاباستعماری -ضد استبدادیکشورها از صدور ایدئولوژی 

 ،انقلاب اسلامیایدئولوژی  ، دانست.برندسر میه بمنتخب کومت دولتهای غیرتحت ح غالباً 

های از ملت و استبدادی فراخواند وهای استعماری به مقابله با سیاستاسلامی را کشورهای 

 از این رو انقلاب اسلامیخیزند. پاه های مستبد خود بتا برای مقابله با حکومت ستمدیده خواست

http://www.gcc-sg.org/
http://www.gcc-sg.org/
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 بروزطلبانه و اصلاح هایغیردمکراتیک عربی از رواج اندیشه غالباًهای رژیم ایران موجب هراس

فارس، جمهوری غالب کشورهای شورای همکاری خلیج از نگاه ایشان به ویژه اعتراضات مردمی شد.

باشد؛ نگاهی که پس از اسلامی ایران به دنبال تغییر توازن قدرت در منطقه به نفع خود می

 های واقع در محدودةی و قیاممیلادی در کشورهای عرب4100ت مردمی سال گیری اعتراضااوج

های مختلف مردمی جهان عرب را به بهانههای غیررژیم جزیرة عربستان تقویت گردید. این امرشبه

امنیتی دولتهای -مجبور به واکنش و تقابل با ایران نموده است. یکی از دلایل وابستگی سیاسی

 ,Herald)توان جستجو کرددر همین عامل می شورها به ایالات متحده را نیزغیردموکراتیک این ک

Cooper, 23 march 2011). 

 جنگ ایران و عراق.2-2

ط به تشدید شکاف در رواب 0903ایران در شهریور جمهوری اسلامی  نوپاینظام تهاجم عراق به 

 مصر، عربستان،از جمله  غالب دولتهای عربیدر این جنگ  ایران با کشورهای عربی منجر شد؛

حمایت  صدام متجاوزدولت  ازکه از پیروزی انقلاب اسلامی به هراس افتاده بودند، کویت و بحرین 

عراق به کمک حتی نیروی انسانی و  جنگی، سیاسی، تبلیغاتی، تجهیزات مالی در ابعاد نموده و

به بیش از دو میلیارد  0310مصر به عراق تا سال  های نظامیمیزان کمک ،به عنوان مثال ؛شتافتند

در سال و خلبان جنگی  71تا  21، بین 0314 تا اکتبر 0310از نوامبر این کشور فقط دلار رسید. 

دستگاه تانک  401و  01اففروند هواپیمای چهارو  2اف فروند هواپیمایده ، 0317 تا 0310های 

قائم مقام - «ریچارد آرمیتاژ»میلادی 0333سال در  .(7 :0963 ،احمدی)فرستادراق به ع 0-تی

که حاکمان کشورهای  اعلام کرد رسماًدر گزارشی این کشور  ةدر کنگر -کاوزارت امور خارجه امری

 هشتاد میلادی، چهل و پنج میلیارد دلار در جنگ عراق علیه ایران به رژیم صدام ةده عرب در

 .(Cordesman, 1999: 233)اندکمک کرده

 خاورمیانه نظر جمهوری اسلامی با دولتهای عربی در خصوص مذاکرات صلحتلافاخ.2-3

فرایند صلح در نوع رویکرد به زا میان ایران و دولتهای عربی، از موضوعات اختلافدیگر یکی 

نشینی عقبدر خصوص اشغال سرزمین فلسطین، عرب  ةدر مجموع اعضای اتحادی است.خاورمیانه 

های اعراب و اسرائیل را برای از سرگیری روابط طی جنگشده اشغال هایاسرائیل از سرزمین

اصل صلح در برابر  ،شناختن این رژیم کافی دانسته و در مذاکرات صلح دیپلماتیک و به رسمیت

و  باختری رود اردن ةدر مورد موضوع فلسطین، حدود کراناینان اند. مورد پذیرش قرار داده زمین را
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برخلاف این دیدگاه،  اما ایران از آغاز ؛دانندمرو دولت مستقل فلسطین کافی میقلنوار غزه را برای 

کردن اشغالگری اسرائیل نهادینه  ها و ابزاری برایذاکرات صلح را نافی حقوق فلسطینیاصل م

  .(70-29: 0934)احمدی، دانسته است

 حضور آمریکا در منطقه.2-4

خلیج فارس  ةحمایت کشورهای حوزو دولتهای عربی،  زا میان ایرانیکی دیگر از موضوعات اختلاف

است. ایران بارها حضور قدرتهای خارجی در منطقه را عامل تشدید  مریکا در این منطقهآاز حضور 

خلیج فارس دانسته است.  توصیف نموده و تأمین امنیت منطقه را برعهدة کشورهای حوزةبحران 

های خلیج فارس برای بقای رژیم ةکا را در منطقمریآنقش این در حالی است که دولتهای عربی 

زیرا  (Bernard and Kurtzer, 13 December 2013)شناسنددانسته و به رسمیت می یاتیخود ح

 مریکاآی، تسلیحاتی، مالی و اقتصادی به سیاسی، امنیت مسائل اغلب کشورهای عربی به دلیل

علیه جمهوری اسلامی ایران در اشنگتن های وسیاست به همسویی بااند و از این جهت وابسته

مبتنی بر ایجاد نیز  و رژیم صهیونیستی ایالات متحدهسیاست . از سوی دیگر اندروی آورده منطقه

 را عربهاایران در میان آمیز مسالمتحضور  آنانزیرا  است؛روابط ایران و کشورهای عربی شکاف در 

تصویری نادرست و  ةدر ارائ مریکا و اسرائیل هموارهآند. بدین جهت نکمغایر با منافع خود تلقی می

تلاش هماهنگی را در پیش  مخرب از ایران به عنوان کشوری مخل امنیت کشورهای منطقه،

 .(Bernard and Kurtzer, 13 December 2013)اندگرفته

 

 ها و پیشنهادهاراه حلز( 

، بستگی ایران با جهان عربهم و پیشرفت جهان اسلام برپایة تحقق تمدن نوین اسلامی برای

؛ این را بهبود بخشیدروابط ایران با کشورهای عربی ارائه نمود تا توان میچندی راهکارهای 

 .زاتضعیف عوامل واگرا و تنش ؛ل همگراتقویت عوام: قرار دارند دو عامل برپایة عمدتاً راهکارها 

 تقویت عوامل همگرا .1

تمدن نوین اسلامی است. این امر با  برای تحققاهکارها ترین رتقویت عوامل همگرا یکی از مهم

 : است دستیابیبر اصول مشترک جهان اسلام و وحدت امت اسلامی قابل  کیدتأ
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 تکیه بر اصول مشترک جهان اسلام .1-1

گیری تمدن نوین اسلامی با تکیه بر اصول مشترک جهان اسلام تقویت عوامل همگرا برای شکل

بار توسط سازی نوین اسلامی برای نخستیندناس آنچه گذشت، اصطلاح تمقابل تحقق است. بر اس

ی تمدن اسلامی االله خامنهاز منظر آیتمطرح گردید،  -ایالله خامنهآیت -رهبر انقلاب اسلامی

ای الله خامنهآیت)قرار گرفته دین، عقلانیت، علم و اخلاقمشترک چهار رکن  ةجدید بر پای

اخلاق، مادّیات، همراه با معنویت و دین و قدرت سیاسی،  ، علم همراه بادر آن»( که 47/7/0931

وجه تمایز  رکن،چهار این بر  کیدبا تأایشان  .(02/6/0963ای الله خامنهآیت«)همراه با عدالت است

یید جهان ل مشترک مورد تأو به عنوان اصو را برجسته نمودهبا تمدن غیراسلامی  تمدن اسلامی

 :سازنداسلام مطرح می

 دین جامعکید بر تأ .1-2

اسلام دین جامعی است است. « دین»نوین اسلامی،  گیری تمدنترین اصل در شکلاولین و بنیادی

نیز صریحاً بدان  اسلامقدر بدیهی است که حتی مخالفین آنکه با سیاست درآمیخته است این اصل 

سیاست در  ز نگاه اندیشمندان اسلامی. ا(Hrmet and others, 1994: 138-139)انداعتراف کرده

بعثت » ند:کمی تصریحای له خامنهالآیتکه  طوریه ب ستی اخلاقی، قانونی و عقلانی است؛اسلام سیا

واقع دعوت مردم به تربیت عقلانی و تربیت اخلاقی و  علیه و آله در الله نبی مکرم اسلام صلوات

ها نیازمند امل انسان به آنندگى  آسوده و رو به تکها چیزهایی است که زتربیت قانونی بود. این

 (.43/2/0911، ایالله خامنهآیت)«است

 عقلانیت:کید بر تأ. 1-3

یکی از این رو  .است ترین هدف رسالت نبی مکرم اسلامممه عقلانیتاسلامی، رسیدن به  در اندیشة

ترین عقلانیت، اولین و مهم» :دنیز خواهد بوارکان تحقق تمدن نوین اسلامی  اهداف مشترک و از از

شده است. اولین کار پیامبر  عقل مطرح ى اول در بعثت پیغمبر، مسئلهمسئله است و در درجه

الله آیت)«کر و تقویت کردن آن در جامعه استشوراندن قدرت تف مکرم به فعلیت رساندن عقل، بر

 (.43/2/0911ای، خامنه
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 علم:کید بر تأ. 1-4

 در بدیل علمنقش بی کید برای با تأالله خامنهآیت ؛استاسلامی  نوین تمدنمهم ان علم یکی از ارک

ما از طرف دین مأموریم که این قانون را »: است معتقدجهانی مدیریت فرایند کشف قوانین دنیا و 

. بشر آمده که بر سنگ و چوب و درخت و روی زمین و زیرزمین حکومت کند؛ نیامده ..کشف کنیم

ی اصلی بشر است ی وجودی و وظیفهها باشد. این حاکمیت  بر روی زمین که فلسفهم اینکه محکو

ن ای ...را بشناسید یعنی قوانین آب و باد و هوا وقتی که شما قوانین زمینشود، مگر آنمحقق نمی

در  مهم ةنکت از دیدگاه ایشان .(00/00/0961، ایالله خامنهآیت«)شود شناختقوانین را با علم می

لذا  .(90/0/0964، ایالله خامنهآیت)علم به مبانی دینی استمحتوا و جهت  یابتنا اسلامی، اندیشة

ما در تمدّن اسلامی و در نظام مقدّس جمهوری اسلامی که به سمت آن تمدّن » :فرمایدمیایشان 

خواهیم علم میایم که دانش را همراه با معنویت پیش ببریم. ما کند، این را هدف گرفتهحرکت می

اخلاق پیش برود. دانشگاه همچنان که مرکز علم است، مرکز دین و معنویت هم باشد. متخرّج   با

ای، الله خامنهآیت« )دار بیرون بیاید، دینیههای علمهای کشور، مثل متخرّج  حوزهدانشگاه

03/7/0967). 

عنوان ماهیت واقعی تمدن نوین اسلامی به "جانبهپیشرفت همه"بر عنصر ای الله خامنهآیتتأکید    

های زندگی مادی جنبهها و همه واقع به معنای تأکید بر عنصر حرکت و تعالی در همه عرصه درنیز 

 .(49/6/0930 ،ایالله خامنهآیت) و معنوی است

 اخلاق:کید بر تأ .1-5

الله دگاه آیتجوامع اسلامی است. از دیرکن چهارم تمدن اسلامی و از اصول مشترک اخلاق 

( بنابراین 43/2/0911 ،ایالله خامنهآیت)ای، اخلاق به مثابه هوای پاک برای انسانهاستخامنه

 ، جهت تحقق تمدن نوین اسلامیاسلامی ةواحد امت ةدهندهای تشکیلنوان یکی از پایهع اخلاق به

 ها،ها، دنیاطلبىالتها، جهها، هواى نفسحرص»حاکمیت است و فقدان آن به نقشی حیاتی  دارای

 .(43/2/0911 ای،الله خامنهآیت)منجر خواهد شد ...« و هاها، بخلهاى شخصى، حسادتبغض

از سوی کشورهای  …تلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و های مخدر عرصه اصلپیروی از این 

 .استدر عصر فاقد اخلاق و معنویت تمدن نوین اسلامی نویدبخش تحقق ، اسلامی
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 تقویت گفتمان وحدت در جهان اسلام .1-6

شورهای ماندگی جهان اسلام در وضعیت کنونی، تشتت و پراکندگی کثر بر عقبؤیکی از عوامل م

سیاسی و اقتصادی  های گستردةعلت ناهماهنگیعرب به دیةاینک اتحااسلامی از یکدیگر است. هم

ای و جهانی تبدیل شده سطوح منطقههای لازم در میان کشورهای عربی، به سازمانی فاقد کاربری

موضوعات مختلف  میان کشورهای عربی پیرامون ی این سازمان در حل و فصل اختلافاتناتواناست. 

باشد. این امر اسرائیل در این راستا قابل توجه می مسألة نظر آنان در خصوصاز جمله عدم وحدت

ط با کشورهای عربی و رفع بسیاری از سوء نقش ایران را به عنوان کشوری مستقل و بانفوذ در ارتبا

ان جمهوری اسلامی در این شرایط، تقویت گفتم وظیفة سازد.تر میتفاهمات فیمابین برجسته

ارچوب همان اصول مشترک در جهان اسلام است. وحدت در چ انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشة

گوییم از عقاید مخصوص عالم اسلام نمى هاىما به فرقه": فرمایددر این باره می ایالله خامنهآیت

گوییم در ى مسلمین مىى دیگر را قبول کنید؛ اما به همهى خود دست بکشید و عقاید فرقهفرقه

تر از موارد اختلاف است. دشمنان ما روى موارد تر و اساسیمیان ما موارد مشترک، بیشتر و مهم

رک را تقویت کنیم و نگذاریم دشمن بهانه به کنند؛ ما برعکس باید مواضع مشتاختلاف تکیه مى

ای الله خامنهآیت)" ى فشار روى پیکر امت اسلامى را پیدا کنددست آورد و با تفرق ما، نقطه

42/6/0971). 

)ع( معصومین ائمةکریم و وحدت امت اسلامی یکی از مهمترین مسایلی است که قرآن  مسألة   

وحدت و با نکوهش اختلاف و دودستگی،  آن کریمر قراند. خداوند دبدان توجه خاصی داشته

از  .(019 ،)آل عمراندهدا با تمسک به ریسمان الهی مورد تأکید قرار میامت اسلامی رپارچگی کی

در طول حیات آنان  دادند.همواره ندای وحدت سر میو دیگر پیشوایان الهی این رو رسول خدا)ص( 

تا  کردند صبرارها در برابر پایمال شدن حقوق خود ب ارک خود به دلیل حفظ وحدت مسلمینمب

شایسته است اساس  اینو اتحاد مسلمانان حفظ شود. بر نیفتدتفرقه و تشتت در بین مسلمانان 

دشمنان مشترک د در برابر حول محور اصول مشترک حفظ کند تا بتوان جهان اسلام وحدت خود را

قدرت جهانی و  د حداکثری بین مسلمانان،در صورت داشتن اتحافقط د. خویش ایستادگی نمای

های تمدن نوین اسلامی است، دست رسیدن به دروازه و فراگیر امت اسلامی که لازمةبزرگ  عزت

 .یافتنی خواهد بود
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 زاتضعیف عوامل واگرا و تنش. 2

 زا در روابط ایران با کشورهای عربی بوده است. افولگرا همواره یکی از عوامل تنشامتغیرهای و

تمدن اسلامی با گسترش شکاف میان روابط ایران با جهان عرب همراه بود. از این رو تضعیف این 

این امر با شناسایی دقیق متغیرهای . باشدتحقق تمدن نوین اسلامی  ساززمینهتواند عوامل می

 در این پژوهش به برخی اززا و سپس تدوین راهکارهای مقابله با آنها میسر خواهد بود. تنش

هت مقابله با آن ترین عوامل و متغیرهای واگرا در روابط ایران با کشورهای عربی اشاره شد. جمهم

 باشند:زیر قابل بررسی می عوامل، پیشنهادهای

 یکدیگر بهو عرب ملت ایران دو تغییر رویکرد . 1

 نادرست تاریخی است. این زمینةعرب به یکدیگر دارای یک پیشو  ایرانرویکرد دو ملت 

هیچگاه شیوع نداشته است اما در  در حد بسیار گستردهپس از ظهور دین اسلام زمینه گرچه پیش

فراهم های مختلف تاریخی این رویکرد نادرست همواره نمود یافته و مشکلاتی برای دو ملت عرصه

و یا هایی از نگاه جاهلیت عرب به عجم)فارس( توان رگهاست. رویکردی که در آن می نموده

این نگاه حتی پس از سفانه متأاز سوی مقابل را یافت.  و تحقیر آن عرببه ساس بیگانگی نسبت اح

در داخل  همچنان وجود داشته و از سوی دشمنان تقویت گردیده است.پیروزی انقلاب اسلامی نیز 

انند و بترس کشورهااین از نفوذ ایران در  را اند تا آناندستهایی تلاش نموده همواره عربی کشورهای

هشدار دهند. در ایران نیز برخی تلاش هویت عربی  ساختنکمرنگ تلاش ایران برای به مدام نسبت 

این کشور معرفی ماندگی و نابسامانی به ایران در صدر اسلام را موجب عقب عربهاکنند ورود می

کمک گرفتن  های از بین بردن این رویکرد غلط،یکی از راه .( Barzegar, 29 january 2009)کنند

مردمان عرب و فارس در ایران و کشورهای عربی است. عربهای ساکن ایران و ایرانیان ساکن خود از 

 ،ثری در اصلاح این رویکرد داشته باشند. بر اساس آمار موجودتوانند نقش مؤمیکشورهای عربی 

 درصد از جمعیت ایران را شامل 10/9 های ایرانیزبانعرب 0906سال  تا حدوداً

درصد )دو و نیم میلیون نفر( جمعیت  2 ،0931و تا سال  (36: 0912پور، )کریمیشدندمی

خلیج  و جزایر هرمزگان ،استان خوزستان ها درکه بیشتر آنهستند  تبارمردم عرب ایران،

در مقابل ایرانیان فراوانی نیز ساکن  (0931فروردین41)پایگاه خبری پارسینه، کنندسا فارس

به عنوان  اند؛هیر کشورهای عربی قرار داشتهمشا در طول تاریخ در زمرة باشند ومی کشورهای عربی

  مورخان معروفی است؛ بوده عرب-ایران ٔ  ترین محل مهاجرت دوسویهاز کهن که یمنمثال در 

)بعلبکی، اندصل یاد کردهلاانگار یمنی را ایرانیتابعی، تاریخ( و م694- 702)وهب بن منبههمچون 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B5%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7%DB%B3%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7%DB%B3%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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 نی بودهایرا مهاجران اصلی مقصدهایالایام از یمقد ازنیز  مصرلبنان و  عراق، .(079: 0311

رویکرد مردمان عرب  ،تواند با تقویت ارتباط با این دو گروهایران می (.111: 0312، 9)فروخ، جاست

 و عجم به یکدیگر را تغییر دهد.

 جمهوری اسلامی ایران تقویت گفتمان اعتمادساز در سیاست خارجی. 2

اعتمادسازی برای زدایی و باید در بستر تنش ایران ان سیاست خارجی جمهوری اسلامیگفتم

طور طبیعی از جایگاه مهمی در منطقه برخوردار است. ه شکل بگیرد. کشور ایران بکشورهای عربی 

کشورهای عربی که در حالی  ؛تمدنی بزرگ است کشوری مستقل، قدرتمند و با پیشینةایران 

باشند؛ با این حال هرگز نباید نگاه ایران به این کشورها اقد استقلال سیاسی میضعیف و ف عمدتاً 

ایران، وابستگی کشورهای عربی به  و نفوذ تحقیرآمیز باشد. این نگاه در کنار ترس از افزایش قدرت

عنی تواند این نگاه را تغییر دهد؛ یکند. ایران با جلب اطمینان آنان میقدرتهای بیگانه را تقویت می

 ،به دنبال سوء استفاده از قدرت خود نیستهرگز  کهآمیز در عمل نشان دهد باید با نگاه احترام

های عربی رسانه توان رویکرداز این طریق می. داندایران میامنیت را  ی عربیامنیت کشورها بلکه

ایران  .تغییر دادباشند، نیز میهای رسمی عربی مواضع نظام ةکنندنحوی منعکسکه به  را ایرانبه 

های عربی نیز در کنار دعوت از اساتید و نخبگان عرب به ایران، ارتباط خود را با رسانه تواندمی

 تر در این کشور،برای حضور پررنگ -ولو غیر هوادار ایران–ها تقویت نماید و با دعوت از این رسانه

های عربی و تبیین نخبگان و رسانه تصوراتشان در مورد ایران را اصلاح نماید. تقویت ارتباط با

های کلی نظام در مسائل مورد اختلاف مانند سیاست ایران در سوریه، یمن، لبنان صحیح سیاست

های سیاسی در مورد ایران خواهد گرفتن نگاهی منصفانه و به دور از حب و بغضو... باعث شکل

 شد.

 های اختلافاز بین بردن زمینه. 3

 بر دو مبنای اساسی شکل گرفته است: میان ایران و کشورهای عربی عمدتاً های اختلاف زمینه

  مذهبی. 9-0

قرار باشد. می اختلاف شیعه و سنیمهمترین نماد اختلاف مذهبی بین ایران و کشورهای عربی، 

همواره  عربی با اکثریت اهل تسنن در کنار کشورهای مذهبشیعیبا اکثریت مردمان  گرفتن ایران

از سوی قدرتهای این اختلافات های اخیر در دههاست.  بوده آفریننزاع زا ویکی از عوامل اختلاف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 ایران  از قبیلتشدید گردیده و آنان با توسل به اقداماتی  آمریکا ةایالات متحد به ویژه -بیگانه

 اندتلاش نموده اعتمادی و بیشتر کردن فاصله میان طرفینبرای تشدید بی ،ستیزیشیعه و ستیزی

و  در دامن زدن به این اختلافاین در حالی است که  .(0932آذر 46تسنیم،  خبرگزاری)

. بوده است فرهنگ عمومی جامعه نیز دخیل و یردولتیدولتی و غ ینهادها ا،ه، شخصیتیگرایفرقه

مسئولان های بیرونی آن را از بین برد. توان زمینهبدون رویکرد به داخل برای حل این معضل، نمی

به زیرا های ایجاد تنش و شکاف شیعه و سنی را برطرف نمایند. سازی درست، زمینهگباید با فرهن

نیز  هر میزان این شکاف در ایران افزایش یابد به همان میزان در کشورهای عربی و جهان اسلام

 دشمنان را فراهم خواهد ساخت. استفادةسوء یافته و زمینةافزایش

 سیاسی. 9-4

شورهای عربی در منطقه به دلیل جایگاه ضعیف و فقدان استقلال سیاسی همانگونه که اشاره شد ک

ای به جمهوری اسلامی ایران داشته و نگران نگاه بدبینانههمواره خود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی 

نیز  و رژیم صهیونیستی ایالات متحدهسیاست در کنار این،  .اندبودهصدور انقلاب به این کشورها 

بوده  برای حفظ منافع نامشروع خود روابط ایران و کشورهای عربیجاد شکاف در مبتنی بر ای

از این رو طبیعی است که این کشورها برای  .(Bernard and Kurtzer, 13 December 2013)است

آن شکاف بیشتر میان ایران  نتیجة وشوند حفظ موقعیت خود بیشتر به قدرتهای بیگانه وابسته می

خواهد بود. تقویت گفتمان اعتمادساز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  با کشورهای عربی

 تفاهمات خواهد بود.ها و سوءبه طریقی که اشاره شد موجب رفع نگرانی

 

 گیرینتیجه

ثیر برخی تأرک از دوران باستان، از یکسو تحتتاریخی مشت با پیشینة روابط ایران و کشورهای عربی

در یک فرایند  های دوسویهها و پیوستگیوابستگیدیگر، همگرایی ناشی از  عوامل واگرا و از سوی

در  این روابط تاریخی بوده است. -های سیاسیزمانی دستخوش تغییر و تحولات و دگرگونی

تحت تأثیر متغیرهـای تاریخی متعدد و نیازهای دوجانبه،  -حاضر به رغم اشتراکات فرهنگیحال

معاصر به سردی گراییده و در حد مطلوبی  ها به ویژه در دورةتقابلساس احو  هابدبینیو  عدیـده

از سوی  به دلیل اصول مشترک جهان اسلام واز یکسو گردد. این در حالی است که ارزیابی نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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، امروزه اقتضا دارد جهان اسلام به صورت ل دوسویه میان ایران با جهان عربضرورتهای تعام دیگر

 . یددرآو متحد یکپارچه 

گیری تمدن نوین اسلامی ن شکلدر این پژوهش، نگارنده با هدف پاسخ به چگونگی امکا   

ایران با جهان عرب، پس از بررسی متغیرهای مختلف واگرا و همگرا  تقویت ارتباطثیر عوامل تأتحت

گی تعامل در روابط ایران با کشورهای عربی، به ارزیابی راهکارها و عوامل بهبودی این روابط و چگون

خی های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریو همبستگی ایران با جهان عرب در پرتو پیوستگی

جهانی با  ترةراهکار برای تحقق تمدن نوین اسلامی در گس پرداخت. هدف پژوهش حاضر، ارائة

دین اصول مشترک و اهتمام به کید بر . در این مسیر با تأباشدمیمشارکت ایران و جهان عرب 

در کنار تضعیف عوامل واگرا و و تقویت گفتمان وحدت در جهان اسلام،  اخلاق، علم، عقلانیت، امعج

 وین اسلامی در گسترةفرایند تحقق تمدن ن توانمی در روابط دو ملت ایران و عرب زابسترهای تنش

 .نمودتسریع را جهانی 
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 نابعم

 فارسی منابع .الف
  دارالوعی. :دمشق ،0، جالمجروحین .(0214) بن حیان، محمدا

 .دارالکتب العلمیه :بیروت ،9، جعقدالفرید .تا()بی احمدبن محمد ابن عبدربه،

تهران: پژوهشکده مطالعات ، سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه .(0914) احتشامی و هینبوش

 .راهبردی

 ،فصلنامه مطالعات فلسطین ،«هامسئله فلسطینی رویکرد اتحادیه عرب به» .(0934) احمدی، وحیده

 .پاییز و زمستان، 49و  44شماره 

فصلنامه ، «های روابط ایران و مصرالمللی معاصر و فراز و نشیبنظام بین» .(0963) حمید ،احمدی

 .، پاییز و زمستان4سال پنجم، شماره ، مطالعات افریقا

 .نشر الکترونیک :تهران ،مغولان در ایران .(0939) انصاری، بهمن

 انتشارات کتابدار.  :، تهرانتاریخ تمدن .(0931) آذرنگ، عبدالحسین

 ،«شود؟می تامین ایران توسط عراق کالایی بازار از درصد چند» .(46/7/0936) باشگاه خبرنگاران جوان

 https://www.yjc.ir/fa/news/6671210، قابل دسترسی در: 07/4/0933تاریخ مشاهده 

 دارالعلم للملایین. :، بیروتدانشنامه المورد .(0311) بعلبکی، منیر

 دارالمکتبه الهلال. :، بیروتفتوح البلدان .(0311) بلاذری، احمدبن یحیی

 .47/7/0931 ،اساتید و طلاب حوزه علمیه قمای در جمع الله خامنهبیانات آیت

، فیضیه مدرسه در قم علمیه حوزه طلاب و فضلا اساتید، جمع ای درالله خامنهیتبیانات آ

02/6/0963. 

، ایران اسلامی جمهوری صدای دانش گروه اعضای ای در دیدارالله خامنهبیانات آیت

00/00/0961. 

 .02/7/0934، اعضای مجلس خبرگان رهبریای در دیدار الله خامنهبیانات آیت

 .03/7/0967 ،جمعی از پرستاراندیدار  ای درالله خامنهآیتبیانات 

 .90/0/0964، نفت صنعت کارگران و مهندسان از جمعی دیدار ای درالله خامنهبیانات آیت

 .49/6/0930 ،جوانان خراسان شمالیدر دیدار ای الله خامنهبیانات آیت

 .43/2/0911، مسئولان نظامدیدار  درای الله خامنهبیانات آیت

 .0971 /42/6 ،مراسم بیعت طلاب و روحانیوندر ای الله خامنهبیانات آیت

تاریخ مشاهده «. اعراب ایرانی چگونه مردمی هستند؟» .(41/0/0931) پایگاه خبری پارسینه

 http://www.parsine.com/fa/news/36323، قابل دسترسی در: 07/4/0933

 .سازمان تبلیغات اسلامی :تهران، ران تا قرن هفتمتاریخ تشیّع در ای .(0962) رسول ،جعفریان

https://www.yjc.ir/fa/news/6671210
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، 1361های مبادله شده ایران و عراق در سال متن نامه؛ دوازده نامه .(0917) جمعی از محققان

 .دفتر نشر معارف انقلاب تهران،

 ،فصلنامه تاریخ روابط خارجی، «اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی» .(0916) محمد، نیاحسن
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