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چكيده
بی شك تحوالت دو دهه پايانی سده بيستم و در پی آن، حوادث 11 سپتامبر، نقطه عطفی در 
استراتژيكی  منطقه  حساس ترين  خاورميانه،  منطقه  است.  بوده  اسالمی  بنيادگرايی  شدن  پررنگ 
جهان محسوب می شود كه با چالش بنيادگرايی اسالمی مواجه است. در حال حاضر، بنيادگرايی 
نيز محسوب  بين المللی  تهديد  بلكه  منطقه ای،  تهديد  نه تنها يك  داعش  قالب  در  امروزه  اسالمی 
می شود؛ به همين دليل توجه به آن بيش از گذشته اهميت دارد. اين مقاله در پی پاسخگويی به 
اين سؤال است كه عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در شكل گيری داعش چيست؟ از اين جهت 
نتايج اين مقاله حاكی از آن است كه تحليل بنيادگرايی اسالمی نيازمند ديدی جامع نگر می باشد و 
نمی توان با تقليل در يك يا دو عامل به بررسی آن پرداخت؛ به همين دليل فرضيه اين مقاله مبنی 
بر اين است كه مجموعه ای از كليدی ترين عوامل اجتماعی می تواند شكل گيری بنيادگرايی اسالمی 
انسانی  توسعه  پايين  رتبه های  در  كه  اقتصادی كشورهايی  نظر  از  و  نمايند  تسهيل  منطقه  در  را 
نسبت به ساير كشورهای منطقه واقع شده اند؛ شرايط مساعدتری را برای ظهور بنيادگرايی اسالمی 
خواهند داشت؛ بنابراين در اين پژوهش به كاربست مدلی از حميد احمدی در چارچوب نظريه اقدام 
جمعی در شكل گيری بنيادگرايی اسالمی پرداخته شده است. روش پژوهش در اين نوشتار توصيفی 

– تحليلی می باشد كه با ابزار فيش برداری كتابخانه ای و جستجوی اينترنتی گردآوری شده است.
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مقدمه
منطقه خاورميانه همواره آبستن تحوالت گسترده و ژرفي بوده است. يكي از اين تحوالت ظهور و 
گسترش حركت هاي خشونتآميز و گروه هاي تروريستي تحت عنوان بنيادگرايان اسالمی است. پس 
از ظهور داعش در منطقه خاورميانه پديده بنيادگرايی اسالمی بيش از گذشته به عنوان يك بحران 
بين المللی تلقی شد، اگرچه بخش عظيمی از بنيادگرايی اسالمی در خاورميانه می باشد ولی به دليل 
تاثيرات شگرف اين پديده به ساير نقاط نظام بين الملل و عضوگيری امروزه داعش از اقصی نقاط 
جهان باعث شده است كه دامنه اين بحران فراتر از يك بحران منطقه ای گسترش يابد، بررسی اين 
پديده نيازمند چشم اندازی چندبعدی و جامع نگر است كه تكوين اين پديده را در بسترهای متفاوت 
مورد ارزيابی قرار دهد. اگرچه اين مقاله با در نظر گرفتن چنين چشم اندازی طراحی گرديده است 
ولی توانايی در برگرفتن تمام متغيرها را ندارد بدين منظور از نظريه اقدام جمعی اسالم گرايانه حميد 
نگارنده  از منظر  اما متغيرهای ديگری  بهره گرفته شده است،  به عنوان چارچوب نظری  احمدی، 
به عنوان متغيرهای تسهيل كننده در اين نظريه جايگزين شده است. بدين ترتيب متغيرهای تسهيل 
نظامی  اشغال  است.  شده  تقسيم  داخلی  و  منطقه ای  بين المللی،  متغيرهای  دسته  سه  به  كننده 
به عنوان متغير بين المللی، اختالفات ايدئولوژيكی كشورهای منطقه به عنوان متغير منطقه ای مدنظر 
قرار گرفته شده است؛ همچنين جوامعی كه اغلب گرفتار بحران های سياسی، اجتماعی و اقتصادی 
مديريت  و  مهار  را  بحران ها  آن  مطلوب  به شكل  نمی توانند  آن  و سياستمداران  گسترده هستند 
عوامل  مقاله  اين  در  ترتيب  بدين  بنيادگرايانه می گردند.  آبستن جريانات  نمايند، چنين جوامعی 
داخلی را به سه سطح، اجتماعی، سياسی و اقتصادی تقسيم كرده و به تحليل موضوع می پردازيم.

چارچوب نظری؛ اقدام جمعی اسالم گرايانه
جهت  كه  است  ضرورياتی  ازجمله  علمی  پژوهش  يك  برای  مناسب  نظری  چارچوب  انتخاب 
انسجام بيشتر و همچنين جهت دهی به پژوهش به كار می رود؛ در اين راستا برای بررسی زمينه های 
اجتماعی و اقتصادی داعش از مدل تحليلی حميد احمدی مبتنی بر نظريه اقدام جمعی استفاده 
فعاليت های سازمان يافته  تعيين كننده  بر علل و عوامل  ناظر  اقدام جمعی  شده است. نظريه های 
گروه هايی است كه در پی دستيابی به اهداف خاصی هستند )احمدی،1390: 37(. اغلب نظريه های 
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كارل  روانی(،  )عوامل  دوركيم  اميل  قبيل  از  انديشمندانی  نظريات  آبشخور  بر  نيز،  جمعی  اقدام 
ماركس )عوامل اقتصادی(، ماكس وبر )عوامل اعتقادی( و استوارت ميل )كنش عقالنی( استوار شده 
است. ازآنجاكه اين نظريات در راستای تحول در جوامع پيشرفته مطرح شده است قابليت سازگاری 
با مقتضيات جوامع اسالمی و خاورميانه را ندارند؛ بنابراين توان تحليل اقدام جمعی اسالم گرايان را 
نخواهند داشت. از اين جهت به نظر نگارنده مدل ارايه شده توسط حميد احمدی در چارچوب نظريه 

اقدام جمعی به لحاظ كاربردی از بيشترين قابليت تبيين علل مذكور برخوردار است.
اگرچه انگيزه و عامل اصلی اسالم گرايان برای مشاركت در حركت های جمعی )متغير وابسته( 
تا حد بسيار زيادی ناشی از پايبندی به اعتقادات دينی يا به بيان ديگر نظام عقايد اسالمی )متغير 
مستقل( است ولی شكل و جهت اقدامات آنها را لزوما اين سيستم مشخص نمی سازد. بلكه يك 
سری متغيرها )متغيرهای ميانگين( كه مابين متغير وابسته و متغير مستقل قرار می گيرند، نحوه 
عملكرد و نيز گرايش افراد و گروه ها را به سمت رفتار خشونت آميز و مسالمت آميز مشخص می كنند. 
دخيل(  يا  ميانگين  )متغيرهای  اقتصادی  و  اجتماعی  سياسی،  عوامل  از  مجموعه ای  حقيقت،  در 
دسته  دو  به  نيز  ميانگين  متغيرهای  می نمايد.  مشخص  را  گروه ها  اين  عملكرد  نحوه  كه  هستند 

متغيرهای تسهيل كننده و كنترل كننده تقسيم می شوند )احمدی،1390: 50(.
متغيرهای تسهيل كننده؛ به آن دسته از علل و عواملی گفته می شود كه باعث تحريك گروه های 
فعاليت های  انجام  برای  را  راه  ديگر،  عبارت  با  می شود.  خشونت آميز  اقدامات  سمت  به  اسالم گرا 
اين  می نمايد.  تسهيل  را  اسالم گرايان  توسط  خشونت  از  استفاده  و  می كنند  هموار  خشونت آميز 
متغيرها عبارتند از 1. توجيهات ارزشی و هنجاری؛ 2. سنت و سوابق تاريخی؛ 3. اقتدار سازمانی و 

نهادی؛ 4. سكوالريسم؛ 5. سركوب و فشار؛ 6. مداخله خارجی.
رفتار  می شود  سبب  كه  دارد  اشاره  عواملی  و  علل  از  دسته  آن  به  كننده؛  كنترل  متغيرهای 
اسالمگراها شكل مسالمت آميز و نرم تری پيدا كند. به عبارتی باعث جرح  وت عديل اقدامات راديكال 
آنها می شود و از شدت به كارگيری خشونت توسط آنها می كاهد. بدين معنا اگر اين متغيرها در يك 
محيط وجود داشته باشند خودبه خود مانع از آن می شود كه جو آكنده از خشونت و تندروی به وجود 
بيايد. اين متغيرها عبارتند از؛ 1. مشاركت سياسی؛ 2. اصالحات و توسعه اقتصادی؛ 3. سياست های 
وحدت گرايانه؛ 4. مسئله فلسطين )احمدی،1390: 50-51(. بدين ترتيب، متغيرهای دخيل ازجمله 
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متغيرهای كنترل كننده و تسهيل كننده نقش اساسی در تعيين شكل اقدام جمعی اسالمی ايفا 
می كنند. به همين جهت با توجه به اين دسته از متغيرها به خوبی می توان علت تفاوت شكل اقدام 
جمعی اسالمی در طول زمان يا در حوزه های جغرافيايی- ملی گوناگون در يك زمان واحد را درك 
نمود؛ درنتيجه اقدام جمعی اسالم گرايانه به خودی خود و به تنهايی تحت تاثير نظام عقيدتی اسالمی 
نمی باشد بلكه مجموع عوامل سياسی، اجتماعی و اقتصاد محيطی نقش اساسی را در اين رابطه ايفا 
می نمايند. در اين مقاله بدليل پژوهش در حيطه داعش تنها بر وجه خشونت گرايانه اقدام جمعی 
اسالم گرايانه متمركز می شود. بدين سان نقش متغيرهای تسهيل كننده به عنوان متغيرهای موثر در 
از متغيرهای كنترل كننده صرف نظر  شكل گيری اين نوع جريان مدنظر قرار گرفته شده است و 
می شود. از سوی ديگر بدليل نوآوری در حيطه پژوهش متغيرهای ديگری جايگزين زيرمجموعه 

متغيرهای تسهيل كننده مدل احمدی می شود؛ كه در شكل ذيل به تشريح آن پرداخته ايم.

شكل )1-1(، چارچوب نظری تبيين اقدام جمعی اسالم گرايانه

يك. عامل بين المللی
1-1. اشغال نظامی؛ گسترش خال امنيتی

تحقيقات جديد، شواهد فـراوانی ارايه می دهند كه حمالت انتحاری مانند 11 سـپتامبر، بيش 
از هر چيز تحت تاثير اشغال نظامی خارجی به وقوع می پيوندند. در تحقيقی صورت گرفته در قالب 
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پروژه »امـنيت و تـروريسم« در دانشگاه شـيكاگو، تك تك حمالت انتحاری در سراسر دنـيا، از سال 
1980 تاكنون موردبررسی قرار داد. اين تحقيق نشان داد  كه  بيش از 95 درصد حمالت انتحاری، 
آمـريكا،  توسط  افغانستان  و  عراق  اشغال  از  می گيرند. پس  اشـغال خارجی صـورت  به  پاسخ  در 
ميزان حـمالت تـروريستی به نـحو چـشمگيری افزايش يافت )از حـدود  300 مـورد  بين سال های 
1980 تا 2003  به  1800 مورد بين 2004 تا 2009(. اكثريت اغـلب تـروريست های انـتحاری از 
مناطقی هستند كه در اشغال نيروهای خارجی  قرار  دارد. با اين  وجود، در اين  رابطه دو  عامل وجود 
دارد كه تعيين كننده احتمال حـمالت انتحاری بر ضد نيروهای اشغالگر است. اولين عامل، فاصله 
اجتماعی بين اشغال كننده و اشغالگر است. هرچه فاصله اجتماعی بيشتر باشد، امكان اين كه جامعه 
اشغال شده، در هراس از دست دادن شيوه زندگی خود  به  سر ببرد  بيشتر است. اهميت اين عامل 
زمانی بـيشتر اسـت كه دين كشور اشغال شده با دين كشور اشغالگر متفاوت باشد. تفاوت دينی  
به ويژه ازاين جهت مهم است كه رهبران تروريست را قادر می سازد  تا  ادعا  كنند كه كشور اشغالگر، 
دارای نيات مذهبی و دينی است، به اين ترتيب هم در ميان سكوالرها و هم   افراد مذهبی  ايجاد ترس 
و نگرانی كنند. عامل دوم، بيشتر ياغيگرايانه است؛ حمالت انتحاری، آخرين دستاويز است كه اغلب، 
زمانی كه  شيوه های  غير  انتحاری مقاومت در مقابل اشـغالگر شكست مـی خورد، مورداستفاده قرار 
می گيرد. به همين دليـل اسـت كه ما شاهد  تحول حركات چريكی به حمالت انتحاری هستيم )ای 

پيپ، 69:1389(.
اشغال افغانستان توسط نيروهای ائتالف بين المللی با رهبری آمريكا سبب پراكنده شدن اعضای 
القاعده شد. در جريان جنگی كه تحت عنوان مبارزه با تروريسم در افغانستان به راه افتاد، بسياری 
از اعضای القاعده يا كشته شده اند و يا توسط نيروهای اشغالگر دستگير شدند اما آن ها كه توانسته 
بودند از اين معركه جان سالم به در برند به كشورهای زادگاه خود رفتند كه به خاطره نابودی مقرها 
القاعده در ديگر  اعضای  از  و بی نظمی شد، عده ای ديگر  ازهم گسيختگی  پايگاه های خود دچار  و 
اشغال   .)152:1388 فتح آبادی،  زاده  )عباس  شدند  پراكنده  عراق  من جمله  و  اسالمی  كشورهای 
عراق توسط آمريكا در آوريل سال 2003 سبب شد تا بسياری از گروه های بنيادگرا و تكفيری كه در 
جريان حمله آمريكا افغانستان پايگاه های خود را ازدست داده بودند، فضای حاكم بر كشور عراق را 
برای انجام فعاليت های به اصطالح جهادی خود مناسب ببينند و به اين كشور بيايند. بدين ترتيب، 
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اشغال عراق سبب شده بود گروه های تروريستی تكفيری دوباره در عراق متمركز شوند )قزوينی 
حائری، 23:1392(.

داعش پس از اشغال عراق توسط نيروهای ائتالف با رهبری آمريكا و از ادغام شورشيان سنی و 
عناصر القاعده تحت هدايت ابومصعب الزرقاوی به بهانه مبارزه با نيروهای اشغال گر شكل گرفت. 
اقامت در  از  اين كشور را ترك كرد و پس  الزرقاوی  ابومصعب  افغانستان  به  از حمله آمريكا  پس 
شمال عراق برای مدتی با انصار االسالم كه در آن روزها در منطقه فعال بود در ارتباط بود. دولت 
صدام حسين در سال 2003 توسط آمريكا فروپاشيد و درنتيجه يك شكاف امنيتی جدی در عراق 
رخ داد كه انحالل ارتش عراق توسط آمريكا و غارت زرادخانه ها نقش مهمی در آن بازی می كرد 
)آكان،2014: 1(. يكی از موفق ترين عناصر شورشی در عراق پس از صدام گروهی به نام توحيد 
و الجهاد به رهبری ابومصعب الزرقاوی بود. حضور وی در افغانستان و ارتباط با القاعده برای نفوذ 

هرچه راحت تر در عراق به وی كمك شايانی كرده بود )آكان،2014: 2(.
درواقع تهاجم و اشغال عراق به رهبری آمريكا باعث تشديد شكاف و چندپارگی در جامعه عراق 
شد. در حال حاضر بعد از يك دهه جنگ و تحريم های اقتصادی و تخريب مؤسسات عراق توسط 
آمريكا به خصوص انحالل حزب بعث و ارتش منجر بهای ايجاد خال امنيتی در عراق شده است كه 
مبارزه برای قدرت ميان دولت و ديگر بازيگران ازجمله گروه هايی همچون داعش عرصه سياست 
اين كشور را بسيار شكننده كرده است )جورجيس،2014: 339(. قبل از سال 2003 به جز انصار 
االسالم هيچ گروه سلفی جهادی مهمی در عراق وجود نداشت. اشغال عراق و متعاقب آن سرنگونی 
رژيم صدام حسين، اوضاع آشفته را برای عراق ايجاد نمود. هرج ومرج ناشی از اشغال نظامی و نيز 
سقوط رژيم حاكم، زمينه ساز حضور و نفوذ گروهای سلفی بسياری در اين كشور شد كه اكثر آن ها 

در منطق سنی نشين عراق شروع به فعاليت كردند )سيد نژاد،1389: 103(.

دو. عامل منطقه ای
2-1. اختالفات ايدئولوژيكی كشورهای منطقه

جهان اسالم شامل پهنه وسيع از ملت ها و فرهنگ ها است كه از تجربه های تاريخی متفاوتی 
يا  مانند عرب، ترك  قومی  بزرگ  بين گروه های  فكر  اساسی در طرز  اختالفات  برخوردار هستند. 
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فارس می تواند به سوءظن يا حتی اصطكاك منجر گردد )حافظ نيا و زرقانی، 146:1391(. افزون بر 
اين اختالفات مذهبی، تعدد مذاهب و عصبيت های مذهبی می تواند مانع مهمی در مسير هم گرايی 
جهان اسالم تلقی گردد. اختالف مذهبی كه به عامل سياسی تبديل گردد، از عوامل تفرقه در جهان 
اسالم می باشد، چنان كه در اعصار مختلف تاريخ اسالم ازآنجاكه عصبيت های مذهبی و فرقه ها و 
گروه های مختلف نسبت به يكديگر به وجهی صبغه سياسی پيدا كردند و منجر به جنگ و خونريزی 
شده است )صفوی، 202:1387(. يكی از مهمترين اختالفات ايدئولوژيكی در اسالم، موضوع شيعه و 
سنی است. از جمعيت 1/3 ميلياردی مسلمانان جهان حدود 150 ميليون نفر شيعه هستند. چيزی 

حدود 15 درصد جمعيت مسلمانان مسلمان جهان است )حاجی يوسفی، 161:1387(.
نمونه ای از اختالفات ايدئولوژيكی را حمايت عربستان از جهاد در افغانستان می باشد. عربستان 
عالوه بر نگرانی از پيشروی شوروی با حمايت از اسالم گرايان در پاكستان تالش كرد خود را به عنوان 
رهبر جهان اسالم معرفی كند. در اين  دوره  كه هم زمان  با وقوع انقالب اسـالمی در ايران بـود، ادعای 
مـذكور تا حدودی دچار تهديد شد. همچنين حمايت ايران از گروه های شيعه و مناطق شيعه نشين 
بـاعث  شد  كه  عربستان متناسب با تحوالت افغانستان، سياست های مذهبی و ايدئولوژيكی خاص 
انسان   و  آموزشی  بهانه كمك های  به  اعمال كند . وهابيان سعودی  اين كشـور  قـبال  را در  خـود 
دوستانه  به  مهاجران افغان ايالت بـلوچستان،   مـراكز متعددی تاسيس كردند و از طريق كمك های 
مالی، به تبليغ فرهنگ  ضد شيعی وهابيت و سـياست های خـود پرداخـتند. وهابيان در پاكستان 
نيز به ترويج افكار و انديشه های محمد بن عبدالوهاب می پردازند )شفيعی و همكاران،1389: 200-

.)199
بنابراين، به قدرت رسيدن شيعه در ايران و سپس در ديگر كشورها، عامل مساعدی در جهت 
از اشغال عراق و سقوط  گسترش اختالفات شيعه و سنی در دوران اخير محسوب می شود. پس 
صدام در 2003 ميالدی برخی سران عرب تضاد و شكاف ايدئولوژيك با جمهوری اسالمی ايران را به 
شكاف ژئوپليتيكی عميق و جديدی به نام هالل شيعه ارتقا دادند كه طبق آن ادعا كردند، جمهوری 
اسالمی ايران به عنوان بزرگ ترين كشور شيعه درصدد احيای شيعيان در منطقه برای پيشبرد اهداف 
قدرت رسيدن  به   اساس  اين  بر  يوسفی 160:1387(.  )حاجی  منطقه ای خود می باشد  و  سياسی 
شـيعيان در  عـراق، تكميل كننده  هاللی  از حوزه های  نفوذ شيعی بود كه كشورهای لبنان، سوريه، 
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عراق، ايران، پاكستان  و افغانستان را در برمی گرفت؛ به اين  معنا  كه  نه تنها در ايران، شيعيان در قالب 
جمهوری اسالمی و در لبنان در مقام جنبشی  مقتدر  و پيشرو، بلكه  در عراق و سوريه نيز كه دولت 

را در اختياردارند، از جايگاه تعيين كننده ای در منطقه برخوردار هستند )بيات،68:1389(.
بدين ترتيب، روی كار آمدن دولت شيعی در عراق پس از صدام باعث نوعی بدبينی دايمی از طرف 
اغلب كشورهای عربی به ساختار جديد قدرت در عراق شد. درنتيجه، اولويت اصلی سران كشورهای 
محافظه كار عرب مخصوصا عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر ناكامی دولت شيعی در 
عراق شد. سپس منجر به حمايت كشورهای عربی از عوامل و گروه های خشونت گرا در عراق گرديد. 
از سوی ديگر كشورهای محافظه كار عربی نظير قطر و عربستان بحران به وجود آمده در سوريه را 
قلمداد  ايران  اسالمی  آن جمهوری  راس  در  و  مقاومت  تضعيف محور  برای  استثنايی  فرصت  يك 
كردند و تمام تالش خود را برای حمايت از مخالفان بشار اسد به كار بستند، با ارسال پول و سالح 
به تقويت آن ها پرداختند )مرادی،514:1392(. درنتيجه، تجهيز و گسيل گروه های تكفيری افراطی 
نظير داعش به عراق و سوريه در راستای اقدامات عربستان برای ممانعت از قدرت گيری شيعيان در 

منطقه است )مطهری زاده،1394: 3(.
از سوی ديگر نيز، ظهور جريان های تكفيری، به عاملی برای امتيازگيری در ميدان رقابت های 
درونی كشورهای جهان اسالم تبديل شده است و موجبات تحريك برخی از كشورهای اسالمی مانند 
عربستان، قطر و تركيه را به منظور بهره برداری ابزاری از اين جريانات برای تامين منافعشان به ضرر 
ساير كشورها مسلمان نظير ايران، عراق، سوريه فراهم آورده است. اين مسئله باعث خدشه دار شدن 
وحدت اسالمی و دامن زدن به اختالفات سياسی و كشمكش های منفعتطلبانه قدرت های درونی 

جهان اسالم شده است )ميراحمدی،1393: 397-397(.

سه. عوامل اجتماعی داخلی
3-1. جوامع شكننده در خاورميانه

رشد  برای  عاملی  می تواند  خود  خاورميانه  جوامع  در  نامتجانس  و  متفاوت  بعضا  فرهنگ های 
بنيادگرايی اسالمی در اين منطقه باشد. صاحب نظران سه منشا و مرجع  برای ارزش های موجود در 
خاورميانه ذكر  كرده اند؛ موضوع اول دين است، در هر جامعه ای  بخشی از ارزش های فـرهنگی جامعه 
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را اديان  توليد می كنند؛ خاورميانه مهد و خاستگاه  اديان توحيدی است. مسئله دوم طبيعت  است. 
بخشی از توليدات  فرهنگی  و هويتی  ريشه  در خصلت های محيط زيست انسان و درواقع جغرافيای 
طبيعی انسان دارد. خاورميانه  با توجه بـه شـرايط خاصی  كه تاريخ و جغرافيا در طول هزاران سال 
بر آن تحميل كرده   است ، از  اين مسئله نيز متاثر است. مسئله  سوم تاريخ و سنت است، مسايلی كه 
درگذر زمان نهادينه شده  و   در  جوامع خاورميانه  استقرار پيداكرده است. اصـوال در حـوزه جغرافيا از 
خرده فرهنگ ها  صحبت  می شود  و از آن ها به عنوان  موزاييك فرهنگی يا قومی در فضای  جغرافيايی 
نمود.  به وفور در سطح جوامع مختلف در خاورميانه می توان مـشاهده  ياد می شود. مسئله ای كه  
برای مثال درگيری های  فرقه ای  عـراق و لبـنان متاثر  از  بافت خاص اجتماعی  اين دو كشور است( 
به تعبيری خرده فرهنگ ها تالش می كنند، در برابر فرهنگ غالب جامعه خودشان را ظهور دهند 

)دهقانی،1387: 358(.
يكی از چالش های پيش  روی كشورهای خاورميانه بروز اختالفات داخلی  است ؛ اختالفات  داخلی 
باريشه های اجتماعی، ناشی از  شكاف های  اجـتماعی اسـت كه موجب تشديد چالش های سياسی  
اختالفات قومی،  به  سه دسته  كلی تقسيم  كرد؛1.  را  می توان   اختالفات  اين  اجتماعی می شود.  و 
قبيله ای و فرقه ای؛2. اختالفات ناشی  از  وجود اقليت های مذهبی، نژادی و زبانی؛3. اختالفات سياسی 

و ايدئولوژيكی است )فاندی،1994: 46(.
سياسی  بی ثباتی  بـه   اوال   كـه  است  اخـتالفاتی   ازجمله  فرقه ای،  و  قبيله ای  قومی،  اختالفات 
اين  بر  را  زيادی   اجتماعی   و  اقتصادی  است، هزينه های   انجاميده  اسالمی   از كشورهای   برخی  در 
كشورها و همسايگان آن ها تـحميل كـرده، مانع  توسعه و گسترش روابط ميان كشورهای اسالمی 
گرديده و زمينه را برای  مداخله قدرت های  خارجی فراهم ساخته است )سنبلی،1376:577(. دسته 
دوم  اخـتالفات، ناشی از وجـود اقليت های مذهبی، زبانی و نژادی می باشد، تحركات منطقه ای و 
بين المللی به پررنگ تر كردن اين چالش كمك می نمايند؛ مانند اخـتالفات  ميان ارامنه و آذری ها 
در آذربايجان، جدايی طلبی كردها در تركيه  و عـراق  نوع ديگری از اختالفات داخـلی و ازجـمله 
اين چالش ها است. اختالفات سياسی و ايدئولوژيكی نوع سـوم از اخـتالفاتی است كه   در  كشورهای  
اسالمی جريان دارد. مداخله خارجی در اين اختالفات، افزايش خشونت در اين  كشورها را موجب 
شده است. بی ثباتی  سـياسی  و نـاامنی را افزايش داده و هزينه های مالی و جانی زيـادی را بـر اين 
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كـشورها تحميل كرده اسـت )عيوضی،1387: 164(.
 توجه ما در اين مبحث بيشتر معطوف به اختالف اول و دوم است، تنوع قومی ناظر بر وضعيتی 
منافع،  تجربيات،  در  ريشه  كه  خود  خاص  هويت  با  هركدام  مختلف  قومی  گروه های  كه  است 
خودآگاهی و تبار مشتركشان دارد، در درون يك اجتماع بزرگ تر قرار می گيرند. بر اين مبنا تنوع 
قومی ناظر بر اجتماعی مركب از اقوام مختلف با هويت های مختلف هست. در اين صورت است كه 
تنوع قومی ميان ملت ها مصداق دارد كه مركب از اقوام مختلفی باشند. اقوامی كه به داليل مختلف 
اقتصاد واحد، حقوق و تعهدات  تاريخ مشترك، فرهنگ عمومی مشترك،  چون اسطوره مشترك، 

مشترك برای همه به شكل ملت درآمده اند )اسميت،1383: 23-24(.
اين نكته نيز قابل  تامل است كه بايد به فرايند مليت سازی به عنوان، تالشی برای خلق هويتی 
فرايند  اين  متاسفانه  كه  نمود  توجه  می باشد  قومی  هويت های  خرده  جايگزين  بايد  كه  فراقومی 
به درستی در اكثر كشورهای خاورميانه صورت نگرفته است )پور عزت و طاهری عطار، 1389:177(. 
در سال های اخير كشورهای خاورميانه، به ويژه كشورهايی كه از تنوع دينی، قومی و نژادی بااليی 
برخوردارند شاهد تقويت هويت های فرعی بوده اند كه در برابر هويت ملی قرارگرفته اند. اين پديده 
برخاسته از عوامل مختلف و در راس آن ها اقدامات نظام های سركوب گر است كه در طول چندين 
آزادانه هويت،  بيان  از حق  را  گروه های مختلف  و  دينی شده اند  و  فرهنگی  آزادی های  مانع  دهه 
فرهنگ و عقيده محروم كرده اند. همچنين نخبگان حاكم تالش كردند هويت فرهنگی خاصی را كه 
از مقبوليت برخوردار نبود از طريق دستگاه های آموزشی و رسانه ای مسلط خود تحميل كنند. در 
موارد متعددی نيز اقليت های نژادی، دينی و قومی در جهان عرب با تبعيض هايی مواجه شده اند كه 
بر وضعيت فرهنگی، سياسی و اقتصادی آن ها تاثير گذاشته است )واعظی،293:1391(. اين نكته 
اقوام مختلف در يك كشور را نمی توان به هيچ روی تنها دليل تحركات  قابل توجه است كه وجود 
مبتنی بر هويت جويی قومی و نژادی دانست. در نظام های تمركزگرا و استبدادی، به تناسب به ميزان 
تمركزگرايی و استبداد، هزينه اقدام و تحرك سياسی افزايش می يابد و درنتيجه امكان اقدام بسيج 
به همين مقدار كاهش می يابد؛ اما در شرايط بحران سياسی و اقتصادی كه مركز سياسی در بحران 
شديد قدرت به سر می برد، امكان مناسبی برای اين اقليت ايجاد می گردد تا وارد اقدام شوند و اميد 
دستيابی به خواسته های آن ها افزايش می يابد. با توجه به ضعف قدرت مركزی، هزينه اقدام كاهش 
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می يابد و درنتيجه افزايش تحرك مردمی بسيار محتمل می شود )گوهری مقدم،211:1391(. اين 
عامل خود می تواند بسترساز بنيادگرايی اسالمی در آن جامعه باشد و شرايط مساعدی را برای جذب 

گروه های اپوزيسيون قومی و مذهبی به گروه های بنيادگرا را فراهم آورد.
فرهنگی  و  قومی  تنوع  دارای  كه  است  لحاظ جمعيتی كشوری  به  مثال؛ كشور سوريه  برای   
بسيار زيادی می باشد. تفاوت های قومی، مذهبی، نژادی و زبانی سبب شكل گيری گروه بندی هايی 
متناسب با همين ويژگی های كشور سوريه شده است. افراد هويت خود را بيشتر در ارتباط با قوم 
و قبيله می دانند تا يك مليت واحد و مشترك؛ بنابراين هر گروه فعاليت های خاص خود را دارد و 
نوعی احساس مسئوليت در مقابل قوميت و مذهب خويش دارند. )ساجدی،136:1392(. از سوی 
ديگر مهمترين ضعف حكومت خانواده اسد در سوريه تعلق آن ها به فرقه علوی و عدم پذيرش آن 
از سوی اكثريت جامعه اهل سنت سوريه و ديگری انحصاری بودن فعاليت سياسی برای حزب بعث 
بوده است )مسعودنيا و همكاران، 97:1391(. به همين اساس است داعش در سوريه، با بهره گيری 
از نارضايتی های ناشی از شكاف های مذهبی و قوميتی اين جامعه، توانسته نفوذ قابل توجهی دست 
يابد، از طرفی نيز داعش توانسته است اقوام مختلفی كه دچار محروميت و تبعيض شديد در دوران 

حكومت بشار اسد بوده اند را به خود جذب نمايد.
 شاهد مثال ديگر، بعد از حمله آمريكا به عراق، شيعيان عراق قدرت را به دست گرفتند. درنتيجه 
با روی كار آمدن شيعيان احساس محروميت و تبعيض نمودند. به همين دليل  اهل سنت عراق 
پايه های  تحكيم  از  ممانعت  و  پيشين خود  قدرت  از  بخشی  بازيابی  برای  بعثی  و  گروه های سنی 
باعث  كه  كردند  تروريستی  اقدامات  و  كارشكنی  به  عراق شروع  در  عراق،  ملت  منتخب  حكومت 
بستر اصلی خيزش تروريسم در عراق شد )ثقفی عامری، 1385: 115(. عدم تشكيل دولت ملی 
قوی و نبود وفاق ملی در ميان شهروندان عراقی قبل از هر چيز معلول بافت متنوع قومی و مذهبی 
نبود درك متقابل ميان گروه های مختلف  و  به همراه عدم تساهل  اين ويژگی  كشور عراق است 
عراقی مهمترين عامل ايجاد جو خشونت و بروز ناامنی در كشور عراق است تمايالت فرقه گرايان 
نوعی فرهنگ بی اعتمادی و بدبينی را نسبت به ديگر اقوام و گروه های ديگر ايجاد كرده است كه 
از تلفيقی از منافع و حضور  مانع از آن می شود كه سيستم سياسی حاكم بر اين كشور متشكل 
گروه های قومی گوناگون در ساختار قدرت باشد. ازآنجاكه دولت مركزی دارای ماهيت عمومی و 
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ملی نمی باشد ساير گروه هايی كه خارج از كانون قدرت سياسی قرار دارند به دليل آنكه از راه های 
قانونی فرصت مشاركت سياسی و اجتماعی پيدا نمی كنند. سعی می كنند به روش های غيرقانونی 
منطقی  و  طبيعی  نتيجه  كنند  دولت صف آرايی  مقابل  در  و  بياورند  روی  معموال خشونت آميز  و 
اين چنين وضعيتی مسلما ايجاد ناامنی و بحران سياسی و اجتماعی خواهد بود؛ كه در قالب ظهور و 

نفوذ گروه های افراط گرايی همچون داعش و امثال آن بروز خواهد كرد )سينكون،2015: 7(.
3-2. ساختار جمعيتی و افزايش بيكاری

جمعيت هر كشور را می توان در سه گروه  سنی، به  شرح  ذيل تقسيم نمود:
- گروه كودكان و نوجوانان زير 15 سال؛

- گروه جـمعيت بـالقوه ی فـعال، از 15 سالگی تمام تا 65 سالگی؛
- گروه   سالخوردگان، از  65 سالگی به بعد.

نسبت جمعيت جوان در خاورميانه به صورت غيرعادی باال است. از سوی ديگر، افزايش ناگهانی 
تعداد جوانان در مدت كوتاهی بر سختی دامنه بحران های موجود در منطقه می افزايد. به عنوان مثال 
جمعيت جوان ميان 15 تا 29 سال آخر دهه 1990 در ليبی و تونس 50 درصد در مصر 65 درصد 
بيشتر  زمانی  است، مشكل  داشته  افزايش  آن  از  قبل  به يك دهه  نسبت  يمن 125 درصد  در  و 
محسوس می شود كه در سال 2009 بيكاری در ميان جوانان خاورميانه به 23 درصد رسيده بود كه 
دو برابر ميانگين جهانی آن بود و اين نسبت در ميان تحصيل كردگان به مراتب بيشتر بود. )اطهری 
و حسينی دورانی،1392: 25-5(. نكته قابل توجه آنكه  بيش از 60 درصد جمعيت منطقه خاورميانه 
زير 25 سال دارند، مضافا اينكه بخش  قابل توجهی از اين  جمعيت به خاطر برخورداری از آگاهی 
سياسی و تـحصيالت  بـاالی  دانـشگاهی يا متوسطه  مطالبات جدی اقتصادی- اجتماعی و سـياسی 
تا 92  اين كشورها به طور عمده   بين  80  باسوادی  از نـظام سـياسی خود خواهند داشت. درصد 
درصد بوده است. اين جمعيت تا حد زيادی حكومت های خود را به دليل  برآورده  نشدن  مطالبات 
اقـتصادی- اجتماعی در سـطح  مطلوب و نـيز مطالبات سياسی خود فاقد مشروعيت و كارآمدی 
می بينند و رهـبران سـياسی را در راستای آرزوهای سياسی خود تلقی نمی كنند )سردارنيا،1389: 
24(. جمعيت خاورميانه تا  سال  2025، حدود  40 درصد افزايش خـواهد داشت، در همين راستا 
جمعيت فعال خاورميانه، حدود 50 درصد افزايش می يابد. اين جمعيت  جوان  می تواند آينده بهتری 
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را برای خاورميانه رقم بزند، به شـرطی كـه زيـرساخت های اقتصادی و اجتماعی  الزم  برای جذب 
آن وجود داشته باشد. در غير اين صورت، وجود اين جمعيت جوان می تواند عاملی برای بی ثباتی و 

افزايش تروريسم باشد )لويت و ترترايس،28:2008(.
حال اين مشكل وقتی دوچندان می شود كه با پديده بيكاری گره بخورد؛ صندوق  بين المللی  پول 
در گزارش نوامبر 2003 اعالم كرد كه ميزان باالی بيكاری، بـزرگ ترين چـالش برای  كشورهای  
منطقه  خـاورميانه و شـمال آفريقا محسوب می شود. رشد سريع جمعيت منجر به بيكاری با رشد 
متوسط  ساالنه  به ميزان 15 درصد شده است )سردارنيا،1390: 184(. در خاورميانه باالترين درجه 
بيكاری در ميان اقشار تحصيل كرده كه به شدت در حال گسترش هستند و انتظارات بااليی هم دارند، 
قابل مشاهده اسـت . در  مصر بيكاری بين تحصيل كردگان دانشگاه 10 برابر نرخ بيكاری در بين اقشار 
عـادی و غير تحصيل كرده جامعه است. آشنايی آن ها با وسايل ارتباط جمعی )اينـترنت، فيس بوك 
و ماهواره و...( و آشنايی با جايگاه طبقه متوسط كشورهای غربی، بر احساس محروميت نسبی آن ها 
مـی افزايد. از سوی  ديگر، به دليل  فقدان جامعه مدنی كارآمد، امكان اظهارنظر مسالمت آميز وجود 
ندارد و چـون سـاختار نـظام اقتدارگرا است، اعتراض ها را برنمی تابد  و به شدت سركوب می كند. اگر 
حكومت ها به دليل بحران جهانی يا  داخلی )كاتـاليزور ( تـوانايی سركوبشان تضعيف شود، جرقه ای 
اين مـيان، گـسترش   آگاهی  و كاربرد  تا موجب فوران خشم خفته جوانان شـود. در  كافي است 
رسانه های اجتماعی به كمك آن ها می آيد و موجب بسيج سياسی آن ها می شود )حاجی ناصری و 

اسدی،1391: 208(.
بيكاری در تمام كشورهای منطقه خاورميانه يك چالش بسيار  مهم  اقتصادی  است  كه خـود بـه 
كـاهش شديد در مشروعيت نظام های سياسی و در برخی كشورها به ويژه در مصر  به شورش های 
غيره  و  سالمت  و  بهداشت   خدمات  مسكن،  غـذايی،  مواد  در  كمبودها  است.  انجاميده  گسترده 
و  نابرابری  فساد،  رژيم ها،  بـی كفايتی  عليه  شورش ها  آن،  بر  عالوه   زده اند.  دامن   امر  اين  به  نيز  
پارتی بازی بوده اند. بحران مشروعيت و نارضايتی های  اقتصادی و سياسی در اين كشورها شديدتر 
شد درمجموع، در اين  مدت  به طور متوسط اين منطقه رشد ساالنه 3 درصدی بيكاری را تجربه 
كرده است )سردارنيا،1389: 28-27(. نرخ های بيكاری در كشورهای  خاورميانه  و شـمال آفـريقا در 
سال 2001 به طور متوسط 15 درصد و در مقايسه های بين المللی رقم بسيار بااليی  است: الجزاير  
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30 درصد، در  عربستان سعودی 14 تا 18 درصد، در سوريه 12 تا 15 درصد، در ايران بين 14 
تا 16 درصد، در  مصر  12 درصد، در يمن 35 درصد، در لبنان 18 درصد و در ليبی 29 درصد و 
غيره است. تركيب  بيكاری  در منطقه  بـه گونه ای اسـت كه بـيشتر جوانان، دانش آموختگان، زنان و 
جمعيت شهری را پوشش می دهد. برآوردها حاكی از افزايش شمار اين بيكاران  در  ميان مدت  است 
كه با توجه به تركيب آن می تواند مـنشا بروز تنش های اجتماعی و سياسی  در  اين كشورها گردد؛ 
كه خود عامل كند كردن جريان رشد و پيـشرفت اقـتصاد مـلی در منطقه خواهد بود )شهيدی و 
صديقی،16:1382(. در ذيل آماری از نرخ بيكاری تعدادی از كشورهای خاورميانه در سال 2013 بر 

اساس اطالعات سازمان سيا می پردازيم.

نرخ بيكاری در سال 2013

نرخ بيكاری در 2013

نرخ بيكاری )درصد(كشوررتبه
0.3قطر1

6.6پاكستان43
9.3تركيه63
10.3الجزاير68

سعودی70 10.5عربستان 
13.4مصر78
14اردن80
16ايران84
16عراق85
17.2تونس89
17.8سوريه93

(https://www.cia.gov/library/publicationsl)
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برای مثال، در پاكستان جوانان و نوجوانان عمدتا بيكار كه اميدشان به توانايی دولت در رفع 
مشكالت اقتصادی شان را ازدست داده اند، احزاب و مؤسسات خيريه اسالمی را تنها پناهگاه واقعی 
خود يافته اند. اين جوانان بعضا به خاطر تامين زندگی خود و خانواده به استخدام احزاب جهادی در 
پاكستان، افغانستان درمی آيند. تداوم اين شرايط، جوانان و مردم فقير كشور را مجذوب شعارهای 
تندروانه و انقالبی احزاب اسالمی همچون عدالت اجتماعی و اقتصادی، مبارزه با فساد، بيكاری و 
استثمار زمين داران بزرگ كرده است. برخی گروه های مذهبی با پشتوانه مالی سرمايه داران عرب 
حاشيه خليج فارس و دولت های آنان، توانسته اند اعتماد تعداد زيادی از افراد وابسته به طبقات محروم 
را به خود جلب كنند. درنتيجه، جوانان دردمند و بعضا عقده ای با انگيزه های اقتصادی و انتقام گيری 
از صاحبان قدرت و ثروت به سوی گروه های تندرو اسالمی كشيده می شوند )عارفی، 267:1380(. 
درنتيجه جوانان كشورهای عربی، مستعدترين گروه ها برای دعوت به بنيادگرايی اسالمی می باشند. 
دانش آموزان، فارغ التحصيالن دبيرستان ها و دانشگاه ها ازجمله كسانی هستند كه برای تبديل به 
عوامل  می آيند.  شمار  به  مناسب  طرفدار خشونت  اسالمی  جوامع  شركت كنندگان  پرحرارت ترين 
بحرانی متعدد به ايجاد خود بيگانگی شديد در ميان جوانان عرب كمك می كنند. عدم امنيت روانی، 
بيكاری، فقدان هويت، نابرابری اجتماعی و بر باد دادن شرف ملی در رويارويی با اسراييل و غرب را 
ازجمله اين عوامل می توان دانست. اين حقيقت را نمی توان ناديده گرفت درصد وسيعی از عضويت 
جوامع بنيادگرای مبارز به جوانان اختصاص دارد جالب توجه اينكه جوانان رشته های فنی نسبت 
به علوم انسانی بيشتر مستعد جذب در گروه های بنيادگرای اسالمی هستند )ابراهيم،1980:440(.

 چهار. عامل سياسی داخلی
4-1. عدم وجود توسعه سياسی

درواقع، سـياست  در  اكثر جوامع خاورميانه، تعيني استبدادي و غيرمردمي دارد؛ بـه گونه اي كـه 
نـقش  مردم  در سياست عربي به معنای واقعي كلمه »هيچ« است و شكاف ميان مردم و حاكميت هاي 
استبدادي عرب، آن چنان عميق و پرنشدني است كه  مردم  در  تـمامي سـطوح اجـتماعي، به عنوان 
رژيم  )خليلی،36:1391(.  دارنـد  قـرار  آن  متضاد  و  مقابل  نقطه    در  حاكميت،  از  مستقلي  بلوك 
اين  با  اقدام می كند  از ترور به حذف فيزيكی مخالفان و منتقدان  با استفاده  اقتدارگرا خاورميانه 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397 

خاورمیانه 50

دموكراسی  فاقد  حكومت های  در  فردی  آزادی های  می زنند.  فكری  استقالل  ريشه  به  تيشه  كار 
محلی از اعراب ندارند، در اين جوامع توزيع منابع قدرت بسيار محدود است و سياست اصوال در 
خدمت تامين منافع گروه های خاص است )ليزا،2011: 5(. جوهره اصلی اقتدار سنتی در كشورهای  
اسالمی، پذيرش  و انـقياد از قـانونی است كه  هيچ گونه تغيير و دگرگونی را نمی پذيرد و بر  تمامی  
نهادهای برساخته ای عقل بـشری تـفوق وبرتری دارد؛ اما در كشورهای مدرن، اقتدار قانونی مبتنی 
بـر مـشروعيت  انـسان های  است  كه  برای ايجاد تغيير و بهبودی در قوانين، عقل خـود را بـه كار 

می گيرند )احسانی، 45:1386(.
به  تعلق  عرب  جوامع  در  اما  است،  گوناگون  احزاب  وجود  سياسی  توسعه  معيارهای  از  يكی 
قبيله و خانواده از تعلق به احزاب بيشتر است، به همين دليل است كه گروه ها و احزاب در حاشيه 
قرار دارند. اين گرايش سنتی سبب می شود تا فرد قدرت را به مثابه ابزاری در جهت منافع فردی 
خود و قبيله خويش، نه در خدمت منافع عمومی به كار ببرد. به نوعی گسست ميان فرد، دولت 
و مردم احساس نياز مشاركت در روند توسعه اجتماعی، سياسی و اقتصادی می انجامد )جمعی از 
مولفان،1389: 57(. احزاب در اكثر جوامع خاورميانه به نام احزاب دولتی وجود دارد و يا رژيم های 
تك حزبی هستند كه بر اين باورند كه يك حزب بهتر می تواند با جلوگيری از قطبی شدن نيروهای، 
شانه  )مدير  كند  ايجاد  را  ملی  وحدت  می خورند،  به چشم  نظام های چندحزبی  در  كه  اجتماعی 
چی،13:1372(. به هرحال، در كشورهای درحال توسعه خاورميانه به علت شرايط نامساعد سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی، كمبود امكانات عمومی، نامحدود بودن قدرت حكومت ها، به اصطالح همه كارها 
به حكومت ختم می شود. اشتياق برای ورود به درون ساختار قدرت بيشتر بوده و آنگاه نيل به قدرت 
و ضرورت حفظ آن به محافظه كاری و عدم توجه به منافع عمومی و مبانی توسعه سياسی می انجامد 
)آلموند،136:1380(. بسته شدن راه ها و كانال های مشاركت سياسی و محدود كردن آزادی های 
بازمی دارد.  قانونی خواسته هايشان  بيان مشروع و  از  را  سياسی و مدنی، گروه های مختلف جامعه 
مظاهر تبعيض فرهنگی، سياسی، اقتصادی تعدادی از گروه های فرعی در برخی كشورهای خاورميانه 
را به جدا شدن از بدنه جامعه و دنبال كردن هويت های فرعی خود سوق داد كه نتيجه آن جدا شدن 

از حكومت مركزی و شكل دادن جنبش های اعتراضی جديد است )شحاته و وحيد،115:1390(.
برای مثال كشور سوريه بر مبنای حاكميت حزب بعث و اقتدار كامل اين حزب بر جامعه بسته ای 
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استوار شده است. نظام رياستی نوع نظام سياسی سوريه را تشكيل می دهد. انتخاب رييس جمهور 
از طريق همه پرسی با حضور يك كانديدای معرفی شده از سوی حزب بعث صورت می گيرد. تنها 
حزب اصلی و مشروع اين كشور حزب بعث است )زياده،10:1385(. عالوه بر اين جامعه سوريه در 
طول نيم قرن گذشته به صورت شگفت آوری دچار تحوالت كمی و كيفی شده است. درحالی كه نظام 
سياسی آن ثابت و بدون تغيير باقی مانده است. تشكيل يك طبقه متوسط و ناتوانی رژيم از كنترل 
آن ها سبب تالش برای كنترل اين طبقه امنيتی شده است؛ چراكه آنان يك منبع خطرناك برای 

جايگزينی دولت به شمار می روند )كيلو،432:2011(.
درنتيجه حكومت های فاقد مبانی مردم ساالری نمی توان انتظار مشاركت فعال شهروندان، انتخابات 
قانونی، شايسته ساالری، آزادی سياسی و غيره بود. در چنين شرايطی فرصت برای ظهور جامعه مدنی 
هرگز پديد نخواهد آمد. بدين ترتيب، بنيادگرايی اسالمی در كشورهای اقتدارگرا خاورميانه دير يا 
اقدامات خود  با  اقتدارگرا  دولت های  كرد. چراكه  پيدا خواهند  رشد  برای  را  مساعدی  زود شرايط 
موجی از نارضايتی عمومی و تبعيض های گسترده سياسی، اجتماعی و اقتصادی را شكل می دهند. 
در اين شرايط جرقه ای الزم است تا گروه های ناراضی به دنبال احقاق حقوق خود بروند درنتيجه يا 
بنيادگرايی اسالمی اين جرقه را به وجود می آورد و گروه های بسياری از جوانان تا اپوزيسيون های 
سياسی آن جامعه را به خود جذب می كنند؛ يا اين كه جامعه خود گريبان يك بحران داخلی می شود، 
شورش و اعتراض در آن جامعه شكل می گيرد و گروه های بنيادگرا بهترين محل را برای رشد خود را 
اين كشور می دانند، گروه های بنيادگرا سعی در رخنه و بهره برداری از شرايط حاكمه در اين كشور به 

نفع خود دارند و به تدريج آن جامعه از بحران داخلی وارد به يك جنگ داخلی می شود.

 پنج. عامل اقتصادی داخلی
5-1. گسترش فساد اداری و اقتصادی

زمينه فساد در كـشورهايی كـه ذخاير عظيم مواد  خام  دارنـد مـساعدتر  است؛ زيرا چنين منابعی 
برای كارمندان فرصت هايی ايجاد می كند تا از رانت های مربوط به اين مـنابع بـهره برداری كنند. آثار 
اين رفتار  ممكن است بـه سـاير بـخش های جامعه منتقل شـود. علت وجـود رانت در اين  موارد، 
هزينه های  نـسبتا  پايـين استخراج اين منابع طبيعی در مقابل قيمت های فروش نسبتا باالی آن ها 
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در بازار است. همچنين، فعاليت در چنين بخش هايی   اغـلب  تـحت قوانين بسيار سخت دولتی است؛ 
بنابراين رفتارهای رانت جويانه در ايـن كـشورها منجر بـه افـزايش فـساد در  اين  بخش ها  و سرايت 
آن بـه بخش های ديگر می شود )صياد زاده و همكاران،1390: 121(. درنتيجه يكی از عوامل مهم در 
ايجاد فساد، توزيع نابرابر درآمـدهای نفتی است كه منجر به تلقی عمومی  از اين حكومت ها بـه عنوان 
حكومت های فـاسد شده است. درآمدهای نفتی در شرايط فقدان پايگاه  گسترده داخلی و ضرورت 
تثبيت قدرت در  جهت  ايجاد  شبكه های فاسد حمايتی بين حـكومت  و   پيـروهای  متنفذ  توزيع شدند.
سازمان شفافيت بين المللی سطح فساد كشورها را بر اساس  نمره 1)باالترين فساد( تا 10)كمترين 
فساد( تقسيم بندی و انـدازه گيری مـی كند. ميانگين نـمره  فساد بيشتر كشورهای خاورميانه عربی  و 
شمال  آفريقا بين 2 تا 5 با فساد نسبتا  زياد  تا سطح  باال بـوده است؛ سوريه، عربستان، مصر، لبنان، 
می گيرند. كشورهايی همچون:  قرار  دسته  اين  در  و سودان   اردن  الجزاير،  نيجريه،  يمن، سودان، 
قبرس، امارات متحده عربی، قطر، بحرين  كويت و عمان نيز با نـمره بين  5 تا  6 وضعيت بـهتری 

ندارند )سردار نيا،14:1389(.
مصطفی كمال السيد فساد را به چهار موضوع پيوند می دهد: ماهيت نظام سياسی، سطح توسعه 
اقتصادی، نوع فرهنگ حاكم و ميزان شفافيت عوامل موثر خارجی. عالوه بر اين متغيرهای چهارگانه 
نوع سياست های اقتصادی حاكم هم اهميت دارد؛ بنابراين احتماال فساد در نظام های دموكراتيك 
استقراريافته، در دولت های پيشرفته، در فرهنگ هايی كه بر برابری و مسئوليت فردی تأكيد می شود، 
كمتر می باشد )رنجبر،1390: 210 به نقل از مصطفی كمال سيد،2004: 273(. دولت و فرهنگ 
در خاورميانه فاقد ويژگی های فوق می باشد، درنتيجه فساد در دولت ها و جوامع خاورميانه بسيار 
زياد است. وی نيز معتقد است كه فساد تاثير منفی مستقيم بر مشروعيت رژيم ها و عدم امكان 

دموكراتيك شدن آن ها دارد )رنجبر،1390: 210 به نقل از مصطفی كمال سيد،2004: 277(.
به نقل از خبرگزاری آسوشيتدپرس سازمان شفافيت بين المللی وضعيت وجود فساد اداری و مالی 
در كشورهای مختلف دنيا در سال 2015 را با شاخص بين صفر و صد ارزيابی و اعالم كرده است. در 
اين ارزيابی وضعيت وجود فساد در كشورهای حوزه آسيا – پاسيفيك رو به افزايش، كشورهای حوزه 
صحرای آفريقا رو به وخامت و در حوزه اروپا و آسيای مركزی رو به كاهش گزارش شده است.10 
كشور فاسد جهان نيز به ترتيب و شاخص عبارت اند از: سومالی با كسب شاخص )8(، كره شمالی 
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 ،)16( عراق   ،)16( ليبی   ،)15( آنگوال   ،)15( )12(، سودان جنوبی  )11(، سودان  افغانستان   ،)8(
ونزوئال )17( و گينه بيسائو )17(. گفتنی است قطر در مجموعه كشورهای خاورميانه و اسالمی 
بهترين شاخص را به لحاظ نبود فساد اداری و مالی كسب كرده و با كسب شاخص 71 در جايگاه 
بيست و دوم جدول جهانی قرارگرفته است. وضعيت قطر از اين نظر حتی از وضعيت كشورهايی 
چون فرانسه چند پله بهتر است. پس از قطر كشور امارات متحده عربی با كسب شاخص 70 در 
جايگاه بيست و سوم قرار دارد. اردن با شاخص 53 در رده چهل و پنجم قرارگرفته و كشورهای 
عربستان سعودی و بحرين با كسب شاخص های 52 و 51 در رده 48 و 50 جهانی قرار گرفتهاند و 
ايران در اين جدول در رده صدوسی ام قرار دارد و با كسب شاخص 27 با كشورهايی چون اوكراين، 

كامرون، نپال، نيكاراگوئه و پاراگوئه در يك رديف قرارگرفته است )عصر ايران، 1:1394(.
به نظر می رسد كه می توان ارتباط معناداری ميان بنيادگرايی و فساد اقتصادی برقرار نمود، اگرچه 
همان گونه كه ذكر گرديد بنيادگرايی پديده ای نيست كه يك شبه ظهور كند درنتيجه پديده ای تك 
علتی نيست و علل متفاوتی در شكل گيری بنيادگرايی موثر خواهد بود با توجه به آماری كه در 
باال ذكر گرديد افغانستان و عراق نسبت به ساير كشورهای خاورميانه از فساد بيشتری برخوردارند 
درنتيجه هرچه در كشوری فساد گسترده تری در حال شكل گيری باشد اعتماد عمومی نسبت به 
دولت و جامعه خدشه دار خواهد شد، شرايط نابرابر جامعه و ثروت های نامشروع در دست عده خاصی 
از جامعه، زمينه مساعد به ويژه در ميان جوانان اين كشورها برای جذب در گروه های بنيادگرا را 
سهل الوصول تر خواهد شد. چراكه عدم كارايی دولت باعث شده كه فساد مالی در سطوح مختلف 
اداری و سياسی كشورها )منظور كشوری كه با سطح بااليی از فساد روبرو است( حاكم شده و اعتماد 
عمومی نسبت به دولت مركزی روزبه روز كاهش يابد بدين سان افزايش بی اعتمادی به دولت و تجمع 

نارضايتی ها باعث گرايش بيشتر به بنيادگرايی خواهد شد.
5-2. توسعه انسانی

توسعه انسانی درواقع اعتراضی به غفلت اقتصاد توسعه از ماهيت انسان  است. هدف  اصلی توسعه 
انسانی بهره مند سـاختن راستين  انسان و بهبود زندگی اوست. زندگی طوالنی، سالم و خالق  در  محيط 
زيستی غنی و در  جامعه مدنی دموكراتيك هـدف  نهايی توسعه است و در اين راه افـزايش درآمـد و 
گسترش  اشتغال از امكانات و ابزارهای ضروری توسعه هستند )قاسمی،66:1380(. درمجموع توسعه  
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انسانی  دو وجه دارد: از يك سو، بر شكل گيری قابليت های انسانی )از راه سرمايه گذاری در  نيروی  
انسانی( تاكيد می ورزد و از سوی ديگر، به همان اندازه نـيز شيوه به كارگيری  اين  قابليت های رشد 
يافته را )از راه ايجاد مشاركت در رشد درآمد و اشتغال( موردتوجه  قرار می دهد )نوايی،196:1380(. 
درنتيجه تمركز اصلی آن بر رشد و پيشرفت انسان و توسعه ظرفيت های و توانمندی های مردم قرار 

داشت )پيترس،2010: 7(.
شاخص توسعه  انسانی  به منزله مـتغيری كـارآمدتر از سـرانه درآمد ملی در ارزيابی توسعه  
جـوامع   و  ملل  پيشرفت  توضيح   برای  ملل  سازمان  انسانی  توسعه  برنامه  سوی  از  كشورها، 
انسانی  معاصر به كار گرفته می شود. درواقع در اين شاخص، تركيبی از ميانگين، سه نمايانگر 
فرض  با  متولدشده  تازه  نوزاد  يك  ماندن  زنـده  سـاليان  )تعداد  تولد  بدو  در  زندگی  بـه  اميد 
به  سال   15 بزرگساالن  باسوادی  )نرخ  آموزش  سطح  تولدش(،  زمان  در  مرگ ومير  نرخ  ثبات 
همان  در  ثبت نام  شـرايط  واجدين  به كل  مختلف  تحصيلی  مقاطع  در  ثبت نام  ميزان  و  باال 
توليدكنندگان  توسط  ايجادشده  افزود  ارزش  )مجموع  داخلی  ناخالص  توليد   ميزان   و  مقاطع( 
قدرت  يكسان سازی  قدرت پايه  بر  پرداختی  يارانه  منهای  و  ماليات  به اضافه  كشور  هر  داخلی 
ايجاد  در  دولت ها  و  ملت ها  پيوسته  عملكرد   تا   اسـتفاده می گردد  آمريكا(  با دالر  واقعی خريد 
فرصت های مناسب تر زيست اجتماعی ازلحاظ به كارگيری درآمد در امر توسعه انسانی محاسبه 
جامعه  آن  افراد  جامعه،  هر  توسعه  عامل  مهم ترين  بنابراين،  اصل،66:1383(؛  )محمدی  شود 
مي باشند، چراكه انسان، هم هدف و هم ابزار توسعه است توسعه انساني داراي جاذبه سياسي 
است لذا  مي تواند  نـاآرامي  هاي كـشورها را كـاهش داده و موجب ثبات سياسي گردد. از سوی 
ثبات  و  دموكراسی  ارتقای  در  مهمی  نقش  كه  شود  فقر  كاهش  به  منجر  می تواند  نيز  ديگر 
توسعه  به كمك  می توان  نگارنده  به نظر  دليل  به همين   .)84 )استريتن،1994:  دارد  اجتماعی 

داد. كاهش  منطقه  در  را  اسالمی  بنيادگرايی  انسانی 

نمای كلی از توسعه انسانی در خاورميانه
انسانی در خاورميانه پرداخته می شود، آموزش  از شاخص توسعه  به بررسی كلی  اين سو  از 
بـيش  رسـمی  آموزش وپرورش  بخش   و  است  انسانی   توسعه  مهم  مؤلفه های  از  انسانی  نيروی 
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از  بسياری  در  می كند.  جذب   را   عمومی   هزينه های  انسانی  توسعه  در  ديگری  فعاليت   هر  از 
درآمده  وارونه  به صورت  رسمی  آموزش   مالی   هرم   خاورميانه،  ازجمله  درحال توسعه   كشورهای 
است. به اين  معنی  كه  بودجه آموزش متوسطه و عالی بيش از چهار برابر منابعی اسـت كـه بـه 
آموزش  ابتدايی  تخصيص می يابد. از آموزش ابتدايی بيش  از  هر چيز غفلت  می شود  درحـالی كه  
دولت  آن  در  و سرمايه گذاری  باال   ابتدايی   آموزش  در  اجتماعی سرمايه گذاری  بـازدهی  ميزان  
دسترسی  خاورميانه،  درحال توسعه  كشورهای  ويژگی های  از  می كند.  نزديك تر  مردم  به  را 
نداشتن  همه گروه ها بـه آموزش وپرورش رسـمی و تفاوت  چشم گير كيفيت  آموزش عرضه شده 
متوسطه   و  ابتدايی  آمـوزش  نـفع  بـه  منابع  كه  است  منطقی   بنابراين   است؛  گروه های مختلف  
شهری   گران قيمت   دانشگاه های  در  آموزشی  هزينه های  تراكم  از   و  كند  پيدا  تخصيص  دوباره 
به كارگيری  در  ناتوانی  و  عالی  آموزش   با   افراد  اضافی  نـسبتا  عـرضه   بـه   توجه  با  كاسته  شود. 
سطح   در  اضافی   سرمايه گذاری   درحال توسعه،  كشورهای  از  بسياری  در  افراد  اين  مهارت های 
آموزش عالی درواقع به كاهش بازدهی سرمايه اين سطح در مقايسه با آموزش ابتدايی می انجامد 
)قاسمی،1380: 69(. به طوركلی، كشورهای  درحال توسعه  با سه پديده متناقض روبه رو  هستند: 
تقليدی، در  كشورهای درحال توسعه  گذراندن  و مصرف   مغزها  بی مصرفی  انسانی،  فرار سرمايه 
و  جامعه  نياز  و  اشتغال  زمينه های  به  توجه  بدون  عالی  مدرك   گرفتن  و  عالی  آموزش   دوره 
است. حتی   بدل شده   اجتماعی  برازندگی   برای  كسب   و حركتی   غالب  گرايشی  به  آن   كـاربرد  
بـدون  و  باشد  عـالی   آمـوزش  در  گسترده ای  تشكيالت   صاحب   غيردولتی   بخش  درصورتی كه 
از  مقداری  به هرتقدير  كند،  توليد  ناالزم   يا   كم دانش  ديده  دانشگاه   فرد  جامعه  نياز  به  توجه 
روی  سوبسيد  و  حمايت  هم  مقداری   كه  چه بسا  و  می شود   خرج   بازدهی   بدون  جامعه   مـنابع  

پور،53:1376(. )خواجه  گذاشته شود  دولت  دست 
وارونه  آموزش  هرم  مانند  نيز  بهداشت  هرم  خاورميانه  درحال توسعه  كـشورهای  در   همچنين 
است. حدود كمی از  كل  هـزينه های  عمومی بـهداشت به خدمات درمانی اختصاص  دارد  كه  اقليت 
مـناطق  ساكنان  از  بزرگی  بخش  و  می كنند  استفاده   آن  از   شهری   مناطق  جمعيت  از   كوچكی  
روسـتايی و افـراد فقير به نظام مراقبت های بهداشتی دسترسی  ندارند. اين  نوع  تخصيص  بودجه از 
ديدگاه توسعه انسانی ناكارآمد و ناعادالنه  است  و تـغييری  اسـاسی  در  اولويت ها را ايجاب  می كند. 
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اين تغيير بايد دسترسی همگان به خدمات اساسی  بهداشتی را با هزينه های فـعلی فـراهم كـند. 
لذا تخصيص  مجدد هزينه های عمومی از خدمات درمانی گران به  مراقبت های پيشگيرانه ارزان از  
الزامات توسعه راهبرد انسانی است )قاسمی،69:1380(. كشورهای  خاورميانه نارسايی های زيادی 
در آن ها دارند، توليد ناخالص داخلی در بيشتر كشورهای خاورميانه  اندك است؛ اميد به زندگی و 
نرخ باسوادی نيز در سطوح پايين تری نسبت به كشورهای توسعه يافته  قرار دارد و بيشتر آن ها بار 

سنگينی از بدهی های  خارجی به دوش می كشند )خضری،84:1382(.
عمده كشورهای وابسته به صادرات مواد خام به دليل اين كه ساختار اقتصادی شان تك محصولی 
است، افزايش درآمد سرانه به معنای باال رفتن درآمد و رفاه همگانی  نـيست بلكه نـحوه باز تـوزيع 
اين  مناسب  اثرگذاری  در  عمده ای  نقش  آن  آثار  و  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  درآمد  اين 
درآمدها دارد. نتايج بررسی نشان می دهد مخارج مـصرفی و سرمايه گذاری هر دو ارتباط مثبتی  
با توسعه  انسانی دارند ولی ارتباط مخارج مصرفی در كـشورهای نـفتی بـيشتر بوده درحالی كه 
مخارج سرمايه گذاری در كشورهای غيرنفتی بيشتر است؛ پس استراتژی توسعه انسانی تغييری 
اداری  دستگاه های  نبايد صرف  ايـن    هـزينه ها  و  می آورد  وجود  به  دولت  هزينه های  تركيب  در 
بزرگ و سازمان های دولتی شود بلكه در جهت آموزش وپرورش، آموزش كار و تغذيه، بهداشت 
اندازه دولت بزرگ تر است، ولی به داليلی چون   اوليـه و غيره شود. گرچه در كـشورهای نفتی 
اين جـوامع،  باال در  اداری  نامناسب  مديريت در بخش های دولتی، رانت خواری و فساد  عملكرد 
پايين بودن كيفيت كاالهای بخش عمومی و غيره دولت نتوانسته به صورت بهينه بر توسعه انسانی 
توسعه  از  شاخص های  به  ادامه  در  ابرقويی،86:1389(.  افضلی  و  آرانی  )عصاری  باشد  اثرگذار 

انسانی در سال 2014، در منطقه خاورميانه اشاره می شود.
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جدول 4-1 شاخص توسعه انسانی )سال 2014(
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4.22.3...0.5000.73337.7394563.1يمن154
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Source: http://www.undp.org2014-human-development-report

 بدين ترتيب بر اساس گزارش توسعه انسانی سال 2014، رتبه بندی كشورها بر اساس شاخص های 
توسعه انسانی به چهار دسته؛ خيلی باال، باال، متوسط و پايين تقسيم شده است. بدين سان؛ قطر با رتبه 
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31، عربستان با رتبه 34، امارات با رتبه 40، بحرين با رتبه 44 و كويت با رتبه 46 در زمره كشورهای 
خيلی باال قرار می گيرند. عمان با رتبه 56، لبنان با رتبه 65، تركيه با رتبه 69، ايران با رتبه 75، اردن با 
رتبه 77، تونس با رتبه 90 و الجزاير با رتبه 93 در طبقه كشورهای باال قرار می گيرند. مصر با رتبه 110، 
عراق با رتبه 120 و سوريه با رتبه 118، در زمره كشورهای متوسط هستند. در پايان پاكستان با رتبه 
146، يمن با رتبه 154 و افغانستان با رتبه 169 در زمره كشورهای پايين جای گرفته اند )گزارش توسعه 
انسانی،2014(. بر اساس اين آمار می توان اين گونه استدالل كرد كه به نظر می رسد كشورهايی كه در رتبه 
پايين قرار دارند مساعدتر برای نفوذ بنيادگرايی هستند چراكه شاهد تجربه بنيادگرايی، ابتدا در افغانستان، 
سپس پاكستان و يمن تا حدودی )البته نه با شدت افغانستان و پاكستان( بوديم. امروزه داعش در سوريه 
و عراق را شاهديم كه هر دو در زمره كشورهای متوسط قرار دارند به صورتی كه سوريه با رتبه پايين تری 
نسبت به دو كشور هم گروه خود قرار دارد و بدين سان حضور داعش در اين كشور نيز بيشتر بوده است 
البته نبايد دور از تصور داشت كه وضعيت داخلی سوريه و عدم ثبات داخلی ناشی از انقالب نافرجام و ساير 

علل ديگر شرايط را مساعدتر برای نفوذ داعش در منطقه كرده است.

جدول 4-2 شاخص های تكميلی )درک رفاه( توسعه انسانی )سال 2014(
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63466362614.6109781لبنان65
55607155455.377878تركيه69
76..61526755574.6109ايران75
64527253565.6641683الجزاير93
40357157444.21302563مصر110
43305349403.2153935سوريه118
50306041294.71051564عراق120
59437441355.1822079پاكستان146
64438839493.81452570افغانستان169

Source: http://www.undp.org2014-human-development-report

دارند  قرار  جدول  پايين  در  كه  كشورهايی  است،  ذكرشده  فوق  جدول  در  آنچه  به  توجه  با 
)افغانستان، پاكستان، عراق و سوريه( ازنظر درك رفاهی توسعه انسانی، نسبت به ساير كشورهای 
خاورميانه سطح نازل تری از رفاه را برخوردارند، از طرفی ديگر شاهد اين مسئله هستيم كه اين 
كشورها به نوعی درگير بنيادگرايی هستند و حتی تا به امروز با اين پديده روبرو هستند. بنيادگرايی 
به ويژه در افغانستان و پاكستان قدمت بيشتری نسبت به سايرين دارد، درنتيجه به نظر می رسد كه 
كشوری كه ازنظر رفاه اقتصادی سطح نازل تری برخوردار است می تواند شرايط مساعدتری را برای 
شكل گيری بنيادگرايی فراهم آورد. البته اين رابطه به شكل صد درصد قابل صدق نيست و بايد ساير 

علل را در نظر گرفته شود.

نتيجه گيری
يكم می توان  و  بيست  قرن  بين المللی  تهديد  بزرگترين  به عنوان  اسالمی  بنيادگرايی  بی گمان، 
درنتيجه  است.  نهاده  فراتر  بی ثبات خاورميانه  منطقه  از  پا  اكنون  آن  تحركات  دامنه  برد؛ كه  نام 
تسهيل  متغيرهای  پژوهش،  نظری  چارچوب  بر  بنا  دارد.  چندبعدی  و  جامع نگر  تحقيقی  نيازمند 
كننده، متغيرهايی هستند كه می توانند تحرك گروه های اسالم گرا را به سمت خشونت گرايی تسهيل 
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نمايند. در اين مقاله سعی شد به متغيرهای ديگری از ابعاد بين المللی، منطقه و داخلی به عنوان 
متغيرهای تسهيل كننده پرداخته شود و تمركز بيشتر بر متغيرهای داخلی در سه سطح، اجتماعی، 
يا  و  با كاهش دادن  پژوهش می توان  يافته های  بر  بنا  پرداخته شد. درنتيجه  اقتصادی  و  سياسی 
جرح وتعديل در متغيرهای تسهيل كننده از رشد بنيادگرايی اسالمی جلوگيری نمود. بدين منظور، 
ابتدای امر با كاهش مداخالت كشورهای بيگانه به ويژه جلوگيری از اشغال نظامی، می توان اقدامات 
جدی را در راستای كاهش احساس حقارت در ميان گروه های اسالم گرا از بروز بنيادگرايی اسالمی 
و  ايدئولوژيكی  اختالفات  كاهش  با  نيز  منطقه ای  سطح  در  كرد.  جلوگيری  بين المللی  وجوه  در 
تاكيد بر وحدت اسالمی از حمايت های يك جانبه بعضی از كشورهای منطقه به گروه های بنيادگرا 
جلوگيری نمود. از سوی ديگر در بعد داخلی، ساختار داخلی كشورها بايد عاری از هرگونه تبعيض 
قومی و مذهبی بنا شود و درنتيجه بتواند توسعه متوازن در تمام سطوح كشور برقرار شود. همچنين 
با ايجاد زمينه های مساعد برای آزادی های سياسی و ورود گروهای اپوزيسيون به ساختار سياسی 
جامعه، همچنين ايجاد دموكراسی پايدار با توجه به فرهنگ و مقتضيات داخلی، در جامعه می تواند 
ايجاد  با  بتوانند  بايد  خاورميانه  حكومت های  نمايد.  جلوگيری  اسالمی  بنيادگرايی  شكل گيری  از 
شرايط و بسترهای مناسب برای رشد توسعه انسانی، نارضايتی عمومی را كاهش دهند. دولت ها نيز 
با آن  با ايجاد دستگاه های قضاييه مستحكم می توانند فسادهای اداری و اقتصادی را شناسايی و 
اقدام جدی نمايند، البته بايد اين اقدام به دوراز هرگونه تبعيضی صورت بگيرد. البته آنچه در اين 
مقاله به عنوان متغيرهای تسهيل كننده ناميده شده است بخشی از عوامل بوده است كه می تواند 
زمينه مساعد را در شكل گيری بنيادگرايی اسالمی فراهم آورد و درنتيجه جای پژوهش های بسياری 

در اين زمينه وجود دارد.
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