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 مقدمه
وقوع تحوالت تكنولوژيكي و پيشرفت سريع ارتباطات كه به تغيير مفهوم سنتي زمان و مكان 

ه به افزايش خودآگاهي نوعي ماهيت مرزهاي ملي را تغيير داده و در نتيج ده و بهشمنجر 
دهد كه طي آن تمامي جوانب زندگي  ، نويد عصري جديد را مي استهشدجوامع بشري منجر 

شدن را انديشمندان حائز جوانب متعددي  رو جهاني ازاين. ندشوثر ميأيا متكنند  ميبشر تغيير 
 قوميت و ،شدن جهانيهاي متأثر از  يكي از جنبه. نهد  ميتأثيردانند كه بر تمامي اين جوانب  مي
ثر از أو تعاريف آن مت با توجه به اينكه مفهوم قوميت. استهاي قومي  واضح گروهطور به

روز شاهد  به  اهميت زيادي يافته است و روزم از اواسط قرن بيستويژه ههاي قومي بتشديد تنش
سو  از يكهاي قومي كه درگيري، هاي قومي هستيمتر شدن اين درگيريافزايش و برجسته

 از است،هاي ديگر ها و قدرتشده به اقوام از سوي حكومت نوعي واكنش به وضع تحميل
شدة  وجودآمده در جهان مدرنيزه ه تغييرات بدر زمينة نخبگان قومي سوي ديگر متأثر از آگاهي

از جمله . استگذار تأثير ي عاملعنوان بهشدن   جهانيةويژه پس از ظهور پديد هامروزي و ب
دليل  ه خاورميانه بة منطق.است خاورميانه ة منطقسياري دارد،ناطقي كه تنوع قومي بم

برخورداري از تنوع باالي قومي، نژادي و تبار بلند تاريخي و ديني، گويي محكوم به فشردگي 
  .در عين حال پيچيدگي سياسي و فرهنگي است

يابد كه رو اهميت مي نهاي ساكن در خاورميانه بيشتر ازآشدن و قوميت  جهانيةمسئل
، ساختگي بودن غالب كشورهاي بسياري داردبر اينكه اين منطقه تنوع قومي و مذهبي  عالوه

سيس أهاي مدرن در خاورميانه از زمان تاز آنجا كه دولت. اين منطقه را نيز بايد در نظر گرفت
هاي قومي از ائم نزاعآميز كنار آيند و دصورت مسالمت  اقوام بهةگاه نتوانستند با مسئلهيچ

شدن و تضعيف قدرت   جهانية با شروع پديد،شدهاي مهم اين منطقه محسوب ميويژگي
هاي ارتباطي و اطالعاتي كه به فناوريواسطة  هدولت ملي و در نورديده شدن مرزهاي ملي ب

هاي فرهنگي خود در قبال هر عامل  حفظ ارزشدر زمينةهاي قومي افزايش آگاهي گروه
 ةگرايانهاي مليهاي قومي موجود در كنار رد سياست، در اين ميان گروهشدديدكننده منجر ته

از جمله كشورهاي . زنندشدن دست به واكنش مي هاي خود، در قبال فرهنگ عام جهانيدولت
هاي قومي ه با اقليتهزايي را در مواجسيس وضعيت آشفته و تنشأاين منطقه كه از زمان ت

 هر سه كشور مذكور امروزه نيز در مواجهه با اقوام است؛ تركيه، عراق و سوريه ،هتجربه كرد
شدن است،  م كه به اصطالح آغاز عصر جهاني1980- 90 ةاي دارند و از دهوضعيت آشفته

هاي قومي در اين سه كشور هستيم كه تهديدي اساسي بر حاكميت مركزي شاهد احياي تنش
  .آيندشمار مي به
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هاي اقتصادي و  شدن  جهاني:هاي زيرند پرسشاين پژوهش درصدد پاسخ به نويسندگان 
 ،تركيه( خاورميانه ةهاي قومي در منطقگرايي تقويت و تعميق خاصموجبفرهنگي چگونه 
اتي بر ساختار سياسي و تأثيربار چه  شود؟ پيامدهاي اين ستيزهاي خشونتمي) عراق و سوريه

  اجتماعي آنها دارد؟ 
  

  دن جهاني ش.1
شدن تعريف مشخصي ندارد و هر پژوهشگري با توجه به برداشت خود به تعريف اين  جهاني

ها،  ها، فرضيه دليل ظرفيتش براي آفرينش حدس و گمان  اين ايده به. فرايند پرداخته است
هاي اجتماعي محض بسي فراتر هاي اجتماعي نيرومندي كه از واقعيت تصويرها و استعاره

 اينكه اين واژه از چه مورداما در . )15: 1381تاملينسون،  (العاده خالقي داردفوقروند، مفهوم  مي
م، وارد فرهنگ 1961 شدن اولين بار در سال اصطالح جهاني كار رفت، بايد گفت زماني به

.  براي توصيف ارتباط رويدادهاي اجتماعي و روابط بين آنها به كار رفتوانگليسي وبستر شد 
 ديويد ،پرداز بزرگ بريتانيايي تا اينكه نظريه.واژه چندان تغيير وسيعي نكردولي تعريف اين 

 ةشدن بهترين نوع فهم از يك پديد جهاني«: عمل آورد تعريف وسيعي از اين واژه به ١هلد
تغيير در سازمان ة دهند اين نشان.  محلي و جهاني استةفضايي امتداديافته در يك زنجير

شدن  جهاني. »اي و تعامل و اعمال قدرت آنهاستمنطقه اي و بينرههاي قاانساني و فعاليت
هاي سياسي اقتصادي و اجتماعي در اول، به فعاليت:  متمايز استةانگر دو پديدبيامروزه 

ها و جوامع اي و دوم، به تشديد مراحلي از تعامل و ارتباط درون و بين دولتوسعت منطقه
 نيز به تعريفي شبيه ٢رابرت جي ساموئلسون. )Wunderlich, Warrier: 2009: 4(اشاره دارد 

كند كه از  اي تشبيه مي شدن را به شمشير دولبه  وي جهاني؛پردازدتعريف هلد از اين فرايند مي
استاندارد زندگي افزايش منظور  هاي جديد به ورياسو افزايش رشد اقتصادي، گسترش فن يك

 تضعيف حاكميت ملي موجب ،د و از طرف ديگرآور در كشورهاي غني و فقير را فراهم مي
كه تهديدي براي ثبات اقتصادي و را هايي  و جرياندهد  ميشده، فرهنگ بومي و سنتي را تغيير 

 . )Şimşek, Ilgaz, 2010: 189( كند تقويت مي ،ندا اجتماعي
 خاكي منتشر ةشمولي فراگير خود در سراسر كر اين شكل نوين سازمان اجتماعي با جهان

ساالري صنعتي در  داري صنعتي و دشمن همزاد آن يعني دولتطوركه سرمايه شود و همانمي
 كردند، اين سازمان اجتماعي نوين نيز نهادهاي اجتماعي را به لرزه رورويزقرن بيستم جهان را 

 و آز صحر. آورددنبال مي آفريند و فقر بهسازد، ثروت ميها را دگرگون ميآورد، فرهنگدرمي

                                                            
1. David held 
2. Robert. j. Samuelsson 
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  ها و سختي هم دارد و نااميدي نيز در كام زندگي اما مرارت،انگيزدنوآوري و اميد برميو 
   .)17 :1389 كاستلز،( است خوب يا بد، اين دنيايي تازهحال،   به هر،ريزدمي 

  
  گرايي قومي خاص.2

ي و ي بلكه اسباب تنوع، واگرا،تنها نوعي همگوني و ادغام فرهنگي دارد شدن نه فرايند جهاني
توان توسل به عناصر گرايي فرهنگي را ميخاص. كند رستاخيز فرهنگي را هم فراهم مي

هاي گروهي  ها، اعمال و ايده همتايي شيوهبخش فرهنگي خاص دانست كه در آن بر بيهويت
 در ،گرايان فرهنگي، ديدي انتقادي به وضع موجود دارند خاص. شود كيد ميأاز جماعت معين ت

شدن را هم به فال نيك  هاي فرهنگي ناشي از فرايند جهانيها و امكانفرصتعين حال كه 
شدن يا بخشي از آن را با  گرا كل فرايند جهاني هاي خاصولي بسياري از گروه. گيرندمي

تنها تهديدي جديد  شدن نه  از ديدگاه آنها جهاني. كنند هاي متفاوت رد مي عنوان و عبارت
اي از اين  دسته. هم نيستناپذير فرايندي گريزناپذير و برگشتآيد، بلكه  شمار مي به

شود  مي شرايط متنوعي پديدار درها گرايياين خاص. ندا هاي قوميگراييگرايان، خاص خاص
هاي فرهنگي و اهداف متفاوت بسيج قومي ديگر گوناگوني نشانه. و اشكال گوناگوني دارند

بر واكنش به  گرايي قومي عالوهخاص. آيدشمار مي هها بگراييگونه خاصهاي اينويژگي
 برخي .است در غالب موارد معترض وضعيت موجود نيز ،استحاله در فرهنگ عام جهاني

جوي حقوق برابر در درون نظام و خواهند و برخي در جستها استقالل فرهنگي ميجنبش
 هويت گروهي و ةبرجستها نمودهاي  موارد، اين جنبشةحال در هم به هر. ندا سياسي غالب

  .)245: 1381محمدي،  گل( تر منابع سياسي و اقتصادي هستندميل به توزيع عادالنه
گرايانه  هاي خاصشدن و واكنش  فرامرزي جهانيآثاراز آنجا كه برقراري نسبت مياني 

ه هاي موردي در ارتباط با سمقاله به مثالدر اين  شواهد و قرائن عيني است، ةنيازمند ارائ
 پيش از آن نيازمند تمهيد نظري براي متغير جهاني. شود ميكشور تركيه، عراق و سوريه اشاره 

  .شدن هستيم
  

  شدن؛ يك چارچوب نظري ها در مواجهه با جهانيگرايي خاص.3
2، گيدنز11ناز ديدگاه متفكراني چون رابرتسو

و برخي  ٥، بنيامين باربر٤، استوارت هال3٣، كاستلز2
هاي  و در عين حال به تجهيز هويتكند  ميسو يكپارچگي را تشديد  شدن از يك ديگر جهاني

                                                            
1. Roland Robertson 
2. Anthony Giddens 
3. Manuel Castells 
4. Stuart Hall 
5. Benjamin Barber 
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هاي متمايز تجدد را  گيدنز يكي از ويژگي. پردازد هاي قومي مي گرايي قومي و تقويت خاص
عبارت ديگر بين  مرزي يا به مرزي و درون ات متقابل فزاينده بين دو حد نهايي برونتأثير
. )15: 1387 برد،  وگيدنز( داند هاي دروني از سوي ديگر مي  و گرايشسو ات جهاني از يكتأثير
ونقل با  هاي ارتباطي و حمل ورياآور فن تحول و پيشرفت شگفتة واسط عبارتي اين پديده به به

 اين ةدر نتيج. رساند ادغام تمامي مرزهاي انساني به گسترش فضاي اجتماعي ياري مي
آيند تا با  از ادغام شدن در فرهنگ جهاني درصدد برميها براي گريز  تحوالت برخي فرهنگ

دارند و  ايجاد فضاي بسته مرزهاي دروني خود را از ادغام شدن در فرهنگ جهاني دور نگه
. شدن دفاع كنند نوعي با حمايت از موقعيت محلي خود از آن در برابر هجوم فرهنگ جهاني به

 محل و سرزمين معين بر تمايز، تفاوت و شفاف كيد برأگرايي با ت همچنين بايد افزود كه خاص
 چراكه نسبيت ،پردازد  فرهنگي ميةنحوي به ايجاد فضاي بست پردازد و به كردن مرزها مي

 فرهنگي براي ةاحياي فضاي بست.  قبول ندارداست،گرايي فرهنگي  كه حاصل عامرا فرهنگي 
هاي  ا را از سنت و فرهنگخواهند درون اين فض رو اهميت دارد كه مي گرايان ازآن خاص

هاي بسيار گوناگوني وجود دارد و در  گرايي در دنياي امروز خاص. خاص خود جدا كنند
نيافته  يافته و چه در جوامع توسعه هاي مختلف ديني، زباني و قومي چه در جوامع توسعهحوزه

  .گيرند شكل مي
 ،شدن  فرايند جهانيمينةگرفته در ز  انجامهايرولند رابرتسون با نقد و بررسي پژوهش

رابرتسون برعكس اين . داندترين مفهوم براي درك اين فرايند ميشدن را مناسب مفهوم جهاني
ترين معناي كلمه؛ يعني فشرده و جمع شدن جهان كه همواره   شدن در وسيعكه جهانيعقيده 

 و روند بهمتضمن خلق و جذب امر محلي بوده و است، توجهش را معطوف به درك معناي د
ها توأم با گراييبر اين اساس عام. شدن كرده است  محلي–شدن  ظاهر مخالف يعني جهاني

 ترين مثال و قرينه براي چنين حالتي، شايد نزديك. اندگرايي همسو شدهنوعي خاص
هاي زميني و الهي است كه بر آن بود تا جهاني باقي  حكومتزمينةگيري آگوستين در موضع
  گرايي در گرايي و خاص عامزمينةدر .  دو دوش به دوش هم خواهند بود اين،است

سازي سازي است و ديگري براي ناهمگونيشدن بايد گفت كه يكي درصدد همگوني جهاني
از نظر رابرتسون اين دو روند همزمان، در تحليل نهايي مكمل يكديگر و درون . كند تالش مي

 كنندتوانند با هم تصادم كنند و به واقع هم ميسلماً ميهايي مهرچند در وضعيت. اندپيوسته
  .)232- 233: 1388رابرتسون، (

يت محلي، ع از نگاه وي، بازگشت به موق؛ ديدگاهي مشابه رابرتسون دارداستوارت هال نيز   
شدن است، واكنشي كه مردم در رويارويي با شكلي خاص از  نوعاً واكنش به كنش جهاني

 يما چيز« با اين استدالل كه ،كوشند از آن كناره بگيرند دهند و مي نشان ميسازي  روند مدرن
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سياستي را كه بتواند بر آن مسلط شود . دانيم و قادر به مهار آن نيستيم آن نمي  ةدربار
كند و  همه چيز به سمت آن ميل مي. اين روند بسيار قدرتمندتر و فراگيرتر است. »شناسيم نمي

ناچار بايد در  هايي كوچك كه به  شكاف؛باقي مانده است     هايي  عرصهدر اين ميانه معدود
مانده از ادغام،  هاي باقي اين معدود عرصه. )1388: 255هال، (  آنها فعاليت كنيمةمحدود
گرايي حاصل از جهاني شدن  شود كه در واكنش به عامهايِ فرهنگي ناميده مي گرايي خاص

 جهاني  امرمعمولطور  به آنچه: آوردجاي ديگري ميه هال در كگيرند و چنان شكل مي
مند به همه چيز اعمال شود و آنها را نحوي نظام اي نيست كه بهوجه پديده هيچ ناميم، به مي

 فضاهايي خاص و ؛كندعمل مي گراييشدن از طريق خاص در واقع جهاني. مشابه هم سازد
 بين رو ازاين. كند و غيره را بسيج ميهاي خاصهويت؛ آوردوجود مي هايي خاص بهقوميت

  ).317: 1388به نقل از استوري، ، 62: 1991هال، ( امر محلي و امر جهاني، همواره جدال برقرار است
 .است مانوئل كاستلز زمينه دارد، اين دراي كه اثري شايسته ن برجستهاز جمله محققا

هاي گراييصورت بسيط خاص به ،اي عصر اطالعاتجامعة شبكهكاستلز در جلد دوم كتاب 
 هويت برساختنِ فرهنگيِ معنا وياز نگاه . شدن توضيح داده است فرهنگي را در عصر جهاني

اينس، ( تواند اجتماعي يا سازماني و شركتي باشد  اين كنشگر مي؛توسط كنشگر اجتماعي است
شوند و براي  خته ميها برسا عبارتي كاستلز بر اين باور است كه تمام هويت  به).102: 1384

شناسي، نهادهاي توليد و   تاريخ، جغرافيا، زيستمانندها از مواد و مصالحي  ساختن هويت
اما . شود ياهاي شخصي، دستگاه قدرت و الهامات ديني استفاده ميؤجمعي، رة بازتوليد، خاطر

ت اجتماعي  با الزاماپرورانند و معناي آنها را مطابق ها و جوامع، اين مواد خام را مي افراد، گروه
هاي فرهنگي كه در ساخت اجتماعي و چارچوب زماني و مكاني آنها ريشه دارد، از نو  و پروژه

  ).5: 1388عبداللهي و قادرزاده، ( كنند تنظيم مي
 عنوان هويت باشدن از سه نوع هويت  كاستلز در تعريف خود از هويت در عصر جهاني   

بخش توسط   هويت مشروعيت.كندو هويت مقاومت ياد ميدار بخش، هويت برنامه مشروعيت
آنها را بر كنشگران اجتماعي گسترش دهد و ة شود تا سلطنهادهاي غالب جامعه ايجاد مي

گيرد كه كنشگران اجتماعي با نيسم هنگامي شكل ميي فم ماننددارعقالني كند؛ هويت برنامه
سازند كه موقعيت آنان را  يت جديدي مياستفاده از مواد و مصالح فرهنگي قابل دسترسي، هو

. ندا كنند و به اين ترتيب در پي تغيير در شكل كل ساخت اجتماعي در جامعه از نو تعريف مي
 توسط ،شدن است ترين شكل هويت در عصر جهاني هويت مقاومت كه از نظر كاستلز مهم

كه از طرف منطق سلطه، شود كه در اوضاع، احوال و شرايطي قرار دارند  كنشگراني ايجاد مي
از همين روي سنگرهايي براي . شود شوند يا داغ ننگ بر آنها زده مي ارزش دانسته مي بي
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مقاومت و بقا بر مبناي اصول متفاوت يا متضاد يا اصول مورد حمايت نهادهاي جامعه ساخته 
  .شود مي

 است كه ، اينشود مي واكاوي ي  توجه در پژوهش حاضر كه به لحاظ نظرشايان ةنكت
م، شاهد خيزش و 1991شدن و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در  متعاقب آغاز عصر جهاني

در واقع با پيشرفت سريع و روزافزون .  نقاط جهان هستيماقصيهاي قومي در احياي هويت
شدن كه به افزايش خودآگاهي جوامع بشري  هاي ارتباطي و اطالعاتي عصر جهانيفناوري

نوعي با اهميت يافتن عناويني  هاي فرهنگي منجر شده، به هويتي و حفظ ارزشپيرامون مباحث
جاي اين جهان شده  تقويت افكار عمومي در همه ة دموكراسي و حقوق بشر كه به پشتوانمانند
گرايانه با شدن كه به نفع ترويج فرهنگ عام  از سوي ديگر با بسط فرهنگ عام جهاني،است

هاي خود از ، جوامع قومي در راستاي حفظ ارزشاستريكايي محوريت فرهنگ غربي و آم
نوعي درصدد حفظ فرهنگ خاص  زنند و به ميشدن دست به واكنش گزند فرهنگ عام جهاني

چون گيدنز، كاستلز،  آثار متفكراني در اين پژوهش با الهام از. خود از اين گزند هستند
 رابرتسون يا يجهاني محلي شدن در آراكه با عناوين مشابهي چون ... رابرتسون، هال و 

  كه جهانيشود ميبه آن پرداخته شده، اين فرضيه آزمون ...  كاستلز و يهويت مقاومت در آرا
شود، و از آنجا كه هاي قومي در خاورميانه منجر ميگراييشدن به تعميق و تقويت خاص

مطالعه با اقوام ساكن در سه شده در   مطرحة، فرضيبسياري دارد خاورميانه تنوع قومي ةمنطق
  .گيردآزمايي قرار مي سوريه مورد راستيعراق و اي تركيه، كشور خاورميانه

  
  گرايي قومي در خاورميانه عوامل تشديد خاص.4

شدن  هاي قومي حاصل تهديدي است كه از سوي فرايند جهانيگراييد خاصشه اشاره كچنان
هاي ساكن در خاورميانه با اما قوميت. جود آمده استو ها بهدر راستاي ادغام جوامع و فرهنگ

هاي هاي جمعي در دهه دستاوردهاي تكنولوژيكي چون اينترنت و رسانهةتوجه به اينكه بر پاي
نحوي به جلب افكار عمومي جهاني   و بههندعموم قرار د اند تا خود را در معرضاخير توانسته

عنوان عاملي كه  شدن بهند و در مقابل جهاني ضايع شدة خود برآيدر راستاي احياي حقوق 
باشند  درصدد ترويج يك فرهنگ جهاني است واكنش نشان داده، درصدد حفظ هويت خود مي

برانگيزترين مباحث در ها از چالش شدن و هم موضوع قوميتو از آنجا كه هم پديدة جهاني 
هايي چون  رن بيستم، چالش نخست قةاگر در نيم تر عبارت دقيق  بهجهان امروزي هستند،

استبداد اكثريت، خطر دخالت بيش از پيش دولت، نگراني از تحريف دموكراسي از سوي 
 ةشد، در نيم خواه و برخي عوامل ديگر سبب شكنندگي دموكراسي مي هاي تماميت ايدئولوژي

هاي متكثر قومي و   از جمله سياست هويت،تري فراروي دموكراسي بود دوم موضوعات جدي
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 مدني و لزوم گسترش مفهوم شهروندي به سطح جامعه تا ةجنسي و اهميت يافتن مجدد جامع
ساز مثل دموكراسي   روندهاي جهانيةهايي ديگر براي دموكراسي ليبرال در نتيج بديل
شدن از سال   با تشديد فرايند جهاني).247: 1393قزلسفلي، ( وگويي و دموكراسي جهانشمول گفت
شكست اردوگاه سوسياليسم و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و متعاقب م، مصادف با 1991

 در زمينةها، توجه به مباحث روز اين كشمكش هاي قومي و تشديد روزبهآن وقوع نزاع
  .شدن افزايش يافت ها در عصر جهانيقوميت

ي بر موقعيت سياسي و آثارشدن چه  با لحاظ يادآوري اين پرسش اصلي كه جهاني
توان به چند گزينه براي اثبات اين مفروضه اشاره داشت كه ابتدا اين منطقه دارد؟ ميفرهنگي 

 موردي روي سه كشور ة خاورميانه با مطالعةبه بررسي تضعيف حاكميت ملي در منطق
  .پردازيمثر از اين فرايند ميأشدن و مت اي تركيه، عراق و سوريه در عصر جهانيخاورميانه

  
   مليتضعيف حاكميت. 1. 4

 ةانگر جنببيوقفه و شدنِ مسائل اجتماعي كه به نظر پيامد توليد و مصرف بي فرايند جهاني
در . كندمدي دولت ملي و سازمان سياسي مبتني بر آن را آشكار مياتاريك تجدد است، ناكار
اي با يكديگر هاي مختلف آن وابستگي عميق و گستردهتنيده كه بخش  چارچوب دنيايي درهم

. آيد نمي درك و حل بسياري از مسائل زندگي اجتماعي برةتنهايي از عهد  ملي بهة اراد،ددارن
ها و تدبيرهايي حل طلبد و دستيابي به چنين راهها و تدبيرهاي جهاني ميحل مسائل جهاني راه
 ).92: 1381محمدي،  گل( المللي و جهاني استگيري و اقدام نهادهاي فراملي، بينهم مستلزم شكل

هاي فني، افزايش  پيشرفتةواسط تضعيف حاكميت ملي در اثر گسترش ارتباطات جهاني به
هاي صنعتي و مالي المللي، پيدايش سازماناهميت نهادهاي سياسي، اقتصادي و تجاري بين

شدن رخ  يند جهانيا اجزاي اصلي فرعنوان بهچندمليتي و افزايش قدرت بازارهاي ارزي، 
 فرهنگ و ة اقتصاد و در عرصة اختيار و حاكميت ملي را در حوزةردهد، در نتيجه داي مي

اي از اقتدار در سطح جهاني  مالحظهشايان ةرفته تود هم روي. سازدزندگي اجتماعي محدود مي
هاي محلي ناخواه به اقتدار سنتي دولت المللي در حال تكوين و تشكيل است كه خواهو بين

دليل حاكم بودن فضاي   از تشديد روند جهاني شدن، بهيشپدر نگاهي كلي، . رساندآسيب مي
 يا  ايدئولوژية ساييا درپذير،  هاي ضعيف و آسيبايدئولوژيك جنگ سرد، بسياري از دولت

كردند، حال در  افتراق، ساختار حاكميت ملي را حفظ ميةنبودن بستر و شرايط ايجادكنند
زهاي ملي در تداخل ناشي از اين روندها شدن، مر موقعيت ناشي از تشديد روندهاي جهاني

توانند جايگاه مناسبي را در هرم قدرت در تنها نمي ها نه دولتگونه قرار گرفته است كه اين
 اجتماعي در ةهاي گستردالمللي كسب كنند، بلكه حتي ممكن است با بروز شكافسطح بين
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 در اين .ز از دست بدهندداخل مرزهاي ملي خود، همبستگي و يكپارچگي دروني خود را ني
هاي اقليت قومي و پيوند آنها با همنوعان خود در خارج تحول، با افزايش تعلقات قومي گروه

 ها و مطالبات حداكثري آنها درگيرشدت، در منازعات قوميت ها بهاز مرزهاي ملي، دولت
ن غالب  چراكه ساختگي بوددارد،در خاورميانه اين تحوالت اهميت دوچندان . شوندمي

كشورها بدون در نظر گرفتن تركيب قومي اين كشورها، كه در راستاي حفظ منافع كشورهاي 
هاي مستبد متكي آمدن حاكميت  مدني و روي كارةدنبال آن ضعف جامع هبرتر شكل گرفت و ب

شدن   آشكار شدن حقايق اوضاع را به شفافي عصر جهانيةبر قدرت رانت، هيچ وقت اجاز
 با تضعيف حاكميت ملي در اين عصر و تشديد آگاهي و تسهيل ،ه اشاره شدكناننداده بود و چ

گيرد، ضربات  در امر يادگيري و ارتباطات كه ديگر خارج از دست حاكميت صورت مي
 واضح اين معنا موقعيت ةنمون. ها در اين منطقه وارد شده است حاكميتةاي بر پيكركوبنده

 دومين گروه قومي در عنوان بهاع سياسي اجتماعي كردها كشور تركيه است، كه به بهبود اوض
وجود آمده  هافزايش مطالبات كردها كه متعاقب تشديد آگاهي اين قوم ب. اين كشور منجر شد

م، نشان داد و آن زماني بود كه مردم كُرد در 1991 شدت خود را در انتخابات مجلس ،بود
 به صندوق حزب مردم كارگر كه حزبي  خود راياكثر آرا» ك.ك.پ«تركيه به دستور حزب 

. درصد آرا نصيب حزب مردم كارگر شد 70 مثال در استان شيرناك طور به.  ريختند،كُردي بود
دموكرات يعني سليمان دميرل  سوسيال و» راه حقيقت« رهبران احزاب ،متعاقب اين اقدام كردها

رفتند و قول دادند كه از حقوق و اردل اينونو بالفاصله پس از انتخابات به جنوب شرق تركيه 
 ةدر عرص .نشيني بزرگ براي رهبران تركيه بود اين اقدام نخستين عقب. بشر حمايت كنند

. دهندسرعت اختيار بر مردم را از دست مي مبارزه اينك مسلم بود كه نيروهاي مسلح به
  .)665- 1383:676 مك داول،(انداز سياسي ديگر تغيير كرده بود  چشم

 ،توان براي تضعيف حاكميت ملي در عصر جهاني شدن مثال آورد ديگري كه ميةنمون
كردها در اعتراض به دستگيري عبداهللا ؛  كردهاي تركيه ساكن در اروپاستةاعتراضات گسترد

اعتراضات وسيعي را در  ،م1999اوجاالن توسط سرويس اطالعاتي تركيه در نايروبي در سال 
 كه در داد يم سي در آلمان هزاران نفر از كردها را نشان بي ر بياخبا. ختندااروپا به راه اند

 ة مسئل.)Biji Serok Apo- Biji Serok Apo" )Mutlu, 2007: 119" 1زدند ها با هم فرياد مي خيابان
 توجه، سازماندهي فوري اين اعتراضات بود كه ناشي از استفاده از ابزار ارتباطي چون شايان

 كردها در اروپا ةه از طريق اين ابزار توانستند جمعيت پراكنده و گسترد كاسترسانه و اينترنت 
 جهاني را به اوضاع خود ة و توجه جامعردهك آوري منظور اعتراض به دولت تركيه جمع را به

                                                            
  زنده باد رئيس اوجاالن. 1
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 دولت تركيه بارجلب كنند و اين جريان علناً تضعيف حاكميت ملي را نشان داد، چراكه اين 
، )عبداهللا اوجاالن(حتي پس از دستگيري رهبر اين حزب . اد شودنتوانست مانع تجمع اين افر

 اينكه دادگاه تركيه حكم اعدام بام در نايروبي، 1999توسط دستگاه امنيتي تركيه در سال 
خصوص كردهاي ساكن اروپا، و  دليل حساسيت افكار عمومي به  به،اوجاالن را صادر كرده بود

اجراي اين حكم، به تقليل مجازات اوجاالن از اعدام به  اروپا مبني بر عدم ةفشارهاي اتحادي
 .حبس ابد منجر شد

اظهار ه كمپ و هاركاوي ككند و چنان اوضاع سياسي عراق نيز صدق ميدر مورداين روند 
 زيادي بر رفتار و تأثيرهاي اطالعاتي و ارتباطي  انقالب ارتباطات و گسترش شبكه،دكنن مي

ة ترين واقعيت اين است كه توسعاساسي. داشته استهاي سياسي كردهاي عراق منش
گونه  هاي ارتباطي براي جوامع بسته اين امر را بسيار دشوار خواهد ساخت كه اين سيستم

آيند، مانع دسترسي شهروندان  شمار ند بخشي از اقتصاد جهاني بها جوامع در عين حال كه مايل
امروزه دستاورد كردها در قانون . )342: 1383، كمپ و هاركاوي (خود به اطالعات سانسورنشده شوند

اي كردستان در اي حكومت منطقهقدرت، توانمندي رسانه بر سهيم شدن در اساسي عراق عالوه
 مجله 400سايت كردي، انتشار بيش از  همراه هزاران وب ، به)ايهاي ماهوارهشبكه( بعد جهاني
 ةدانشگاه و در نهايت مشاركت كردها در ادار  چهاردهشود، وجود روزنامه نيز مي103كه شامل 

محمدي، ( گذاري فرهنگي كردستان عراق بر پيرامون افزوده استتأثيرحكومت مركزي، بر توان 
1389: 130.(  

كرد، تركمن مانند هاي قومي  اقليتةاستفاد در سوريه نيز تضعيف حاكميت ملي از طريق
نمود واضح تضعيف حاكميت . ن نمود يافتهاي ارتباطي حاصل عصر جهاني شداز رسانه ...و

م، از تونس آغاز 2011م رخ داد كه طي آن بهار عربي كه در سال 2012ملي در سوريه در سال 
شدن مرزهاي ملي سوريه را  هاي ارتباطي و اطالعاتي عصر جهانييفناور ة به پشتوان،شده بود

ر اعتراض به حاكميت اقليت ها نخست از سوي اكثريت عرب سني كه ددرنورديد و ناآرامي
علوي دست به اعتراض و آشوب زده بودند، خود را نشان داد و سپس در قالب تهديدهاي 

 19نهايت در در .  كردها نمود يافتويژه ههاي قومي ساكن اين كشور، بقومي از سوي اقليت
كراتيك ر چارچوب تئوري دمو د1PYD 1در سه استان حصكاء، كوباني و عفرين از طرف ژوئيه،

 عطفي هم در تاريخ ة عبداهللا اوجاالن خودمختاري دموكرات كردها اعالم شد كه نقطكنفدراليزم
  . (Hur, 2014: http//www.radikal.com)در ادبيات سياسي دنيا بود و هم هاي سياسي كردها جنبش

  
  

                                                            
  . حزب اتحاد دموكراتيك. ١
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   قومي- هاي سياسيتشديد تنش. 2. 4
 ةترين مسائل جهان در اواخر سد از برجستههاي مختلف بايد قوميت را يكيگمان از جنبهبي

دهند كه منابع آماري مختلف نشان مي. شمار آورد ويكم به  بيستةهاي آغازين سدبيستم و سال
ند و ا  درصد كشورهاي عضو سازمان ملل متحد داراي تنوع و تكثر قومي80امروزه بيش از 

آميز  صورت مسالمت ها همواره بهجتماعاين ا. گيرندبيش از دو يا چند اجتماع قومي را در برمي
 كسب استقالل و ،)به دست گرفتن دستگاه حكومت(بار براي سيطره يافتن يا خشونت

تقريباً . كنندبه موقعيت بهتر با يكديگر رقابت مي خودمختاري يا ادغام در جامعه براي دستيابي
رد و آغاز به اصطالح نظم م به اين سو كه پايان جنگ س1989هاي قومي از سال نيمي از تنش

 زمان شروع فرايند ها دقيقاًاين سال. )162-163: 1381محمدي،  گل(جهاني جديد بود آغاز شده است 
براي درك بهتر اين موضوع كه جهاني شدن  . ابعاد بودةشدن و تسريع امواج آن در هم جهاني

هاي اين به ويژگي نخست بايد ،قومي منجر شده است -هاي سياسيچگونه به تشديد تنش
   .اشاره كرد است، را در سطح جهان تشديد كرده) هاي قوميتنش(فرايند كه اين جريانات 

شدن   اول، جهانيةدر وهل.  دارددر پيهاي قومي را شدن از سه طريق رشد جنبش جهاني
 از سوي ديگر روابط فراملي موجود، امكان. دشوها ميموجب افول حاكميت و توانايي دولت

دهد و در مقابل امكان سركوب سريع يا هاي قومي ميها را به جنبشپيشبرد اهداف و خواسته
 با استفاده از اين 1ها جنبش زاپاتيستبراي مثال. سازدخشن آنها از سوي دولت را دشوار مي

شدن  همچنين برخي پيامدهاي جهاني. كردسرعت خود را به جنبش جهاني تبديل  روابط به
 جنبش بوميان هاوايي از حساسيت نسبت به براي مثال. دشو د حساسيت قومي ميموجب تشدي

  .)1380:210  آرت شولت،( هاي آمازون آغاز شدتخريب جنگل
شدن كه متعاقب فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تقسيم آن به پانزده  با شروع جهاني

ها بر سياست و فرهنگ  روسةكشور مجزا بود، بالكانيزاسيون دوباره بازگشت و با پايان سلط
شده بار ديگر آشكار شد  هاي فرهنگي سركوباقوام مختلف اروپاي شرقي خواست و گرايش

.  قومي سرتاسر اين منطقه را فراگرفت- و بسيج سياسي مبتني بر خودآگاهي فرهنگي
يوگسالوي فاقد يك گروه قومي داراي اكثريت بود، فروپاشيد و چهار جمهوري جديد 

گرايي در ، كرواسي، بوسني هرزگوين و مقدونيه اعالم استقالل كردند، البته اين خاصاسلووني
 ة اين واقع).173 :1381محمدي،  گل( بار بود بسيار خشونت) مانند بوسني هرزگوين( برخي موارد

ها تنها توانسته بود براي مدتي محدود حاكي از آن بود كه جنگ سرد و هژموني ايدئولوژي تلخ
  . ها شودقوع اين نزاعمانع و

                                                            
1 .Zapatistaآزاد آمريكاي شمالي ميان اياالت متحده، كانادا و مكزيك؛ جنبش بوميان مكزيك در اعتراض به پيمان تجارت  .
  ).جلد دو قدرت و هويت(اي اقتصاد، جامعه و فرهنگ ، جامعة شبكه1389كاستلز، : ك.ر
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روز بر ميزان  يابد كه روزبهرو اهميت مي  اقوام ازآنةشدن و مسئل در خاورميانه نيز جهاني
 قومي اين منطقه در كنار ساختگي ةساختار پيچيد. شودهاي قومي در اين منطقه اضافه ميتنش

  فرايند جهانيبودن مرز غالب كشورها بدون در نظر گرفتن تركيب قومي موجود، با شروع
 براساس. ترين چالش اين منطقه تبديل كرده است هاي قومي را به بزرگ تنشةشدن، مسئل

ويژه در سه كشور  هاي قومي در خاورميانه بهمطالعات نويسندگان اين پژوهش تشديد تنش
. وضوح مشخص است  به،ندهست موردي مطالعات اين پژوهش ةتركيه، عراق و سوريه كه نمون

 هشتاد حزبي به نام حزب كارگران كردستان تركيه كه تاكنون ناشناخته ةه پس از دهدر تركي
 در مناطق شرقي تركيه عليه نيروهاي نظامي تركيه دست به عمليات نظامي و ،مانده بود

 حركت راديكالي ةعنوان نمايند هب» حزب كارگران كردستان تركيه« P.K.K .گذاري كرد كمين
الشعاع قرار داد  هاي داخلي و خارجي تركيه را تحت  دو دهه سياستم، به مدت1980كردها از 

  ). 201: 1380زاده و آثارتمر،  چگني(هزار نظامي و غيرنظامي منجر شد 35و به كشته شدن بيش از 
 فوتبال ة مسابقةم در حاشي2004هاي قومي در سال   بارز تشديد تنشةدر سوريه نيز نمون

ن هواداران دو تيم كه يكي عرب و ديگري كرد بود رخ داد و در شهر كردنشين قاميشلي كه بي
دليل اعتراضات  ها كرد و دستگيري دو هزار كرد از سوي نيروي امنيتي به به كشته شدن ده

 در پيبر اين  عالوه(Hur,2014: http//www.radikl.com).  ه وضع موجود منجر شدبكردها 
م، يك سال بعد 2011ع بهار عربي در تونس  از وقوپسهاي اخير در جهان عرب كه ناآرامي

ترين حالت، خود را به معرض ديد جهانيان هاي قومي در عريانبه سوريه نيز راه يافت، تنش
هاي مختلف قومي و مذهبيِ كرد، عرب، تركمن، سني، علوي، گذاشت كه طي آن گروه

هاي خونين كشته تنشدست به اقدامات متقابل عليه يكديگر زدند كه حاصل اين ... مسيحي و 
در عراق نيز كه امروزه با . م، به بعد است2011 هزار نفر در سوريه از سال 200شدن بيش از 

 هزار نفر 15م، 2014هاي خونين قومي و مذهبي دست به گريبان است، تنها در سال درگيري
المللي همكاري نپايگاه بي(دهند شدگان را شهروندان تشكيل مي اند، كه اغلب اين كشتهكشته شده
  :www.afghanistan.shafaqna.com .(Http 2014 ،خبري شيعه

  
  هژموني فرهنگي. 3. 4

شدن، غربي شدن يا غربي كردن است كه با واكنش در   در جهانيساز معاني معضليكي از 
شدن در كنار ترويج  هرچند جهاني. )65:1386ان، كچوي( كشورهاي خاورميانه مواجه شده است

 به ترويج ،دهد قرار ميشفرهنگ عام جهاني، با توجه به ابزار ارتباطي كه در اختيار مخاطبان
كند، با توجه به اينكه مدرنيته و هاي فرهنگي نيز كمك ميگراييها و خاصفرهنگ خرده

هاي فرهنگي در كشورهاي مركز يا  جرياناغلبشدن خاستگاه غربي دارند،  متعاقب آن جهاني
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كنند، تصاوير، كلمات، شوند، و در جهان اطراف نفوذ ميغربي، زير نظر آنها توليد و صادر مي
 رسانه از ةوسيل هاي صالحيت بههاي اخالقي، ضوابط قضايي، قوانين اساسي و مالكارزش

  ).39: 1386شيرودي، ( شوندسوي شرق يا جهان سوم سرازير مي غرب به
شود كه در راستاي شدن در نگاه رهبران اين مناطق همچون تهديدي تلقي مي جهاني    

امان نياز به حفظ فرهنگ محلي از امواج بي  وستهااستيالي فرهنگ غرب بر ديگر ملت
  .دهدها ميشدن حس اضطراري بر صاحبان اين ديدگاه جهاني

شدن دارد يك  وحشت از اينكه جهاني«: داردلگرين، توصيف جالبي از ديدگاه اين افراد 
كند، همه جا حاضر است، همين طور كه كوكاكوال، مك همساني فرهنگي مرگبار را تحميل مي

هاي يان، آمريكاييياروپا. همه جا حضور دارند ٣ و موسيقي هاوس٢، ميكي ماوس١دونالد
هاي محلي و ند كه فرهنگ آنها از اين وحشت دارةالتين، چپ و راست، ثروتمند و فقير، هم

. شوند زيست آمريكايي جذب ميةاي شيوگرا و گونه هاي ملي در دل فرهنگ مصرفهويت
هاي آمريكايي را تحميل ها و همچنين فراوردهسم فرهنگي ارزشيشود اين امپريالگفته مي

 مندي سطحي رابخشد و رضايتكند، تجارت را به بهاي از دست رفتن اصالت ترقي مي مي
  . )423 :1383لگرين، ( »سازد تر مي جايگزين عميق

شدن  جهاني: در خاورميانه نيز همين وضعيت وجود دارد و چنانكه السعودي معتقد است
هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود در تمامي دنيا و در كشورهاي خاورميانه با تمامي جنبه

شدن را  ان خاورميانه، جهانيرو امروزه برخي از متفكر ازاين. در حال پخش شدن است
 مثال عبداهللا تركي در براي. دانندهاي موجود در اين منطقه ميها و فرهنگتهديدي بر هويت

 و كند  مي را از فرهنگ و هويت خودشان جدا فرايندي كه انسانعنوان بهشدن  رابطه با جهاني
 حال جهاني به هر ).Alsoudi, n.d: 43( دهددهد، هشدار ميفالكت را به تمام دنيا گسترش مي

ها امكان تقويت شدن با تشديد يكپارچگي و ادغام جوامع ضمن تضعيف قدرت ملي دولت
شدن با توجه به ترويج  د و در كنار اين عمل خود جهانيشوهاي قومي را سبب ميگروه

رو  ينازا. شودفرهنگ عام جهاني تهديدي براي جوامع ملي و قومي موجود در خاورميانه مي
 دست به اقداماتي در راستاي حفظ ،بينندجوامع قومي كه خود را در برابر تهديد جديد مي

هاي قومي متعددي را در اين منطقه از سوي گراييبدين ترتيب خاص. زنندهويت خود مي
 هايي را بانوعي ضمن تالش براي حفظ هويت خود تنش اقوام مختلف شاهديم كه به

چيزي كه استيالي فرهنگي و ترويج يك . اندر اقوام به نمايش گذاشتههاي حاكم و ساي قدرت
 ديرين مدنيت در اين منطقه و حفظ ساختار ةنمايد، ريشفرهنگ عام را در خاورميانه مهم مي

                                                            
1. McDonald 
2. Mickey mouse 
3. House music 



  
   1395 زمستان ،4 شمارة، 46 ةدور ، فصلنامه سياست                                                             992

توان اين حفظ نوعي در تمامي اقوام و مذاهب ساكن در اين منطقه مي سنتي در آن است كه به
هاي خود در هاي طوالني براي حفظ ارزشبيعتاً اقوامي كه سالط. دكراصالت سنتي را مشاهده 

اند، به اين راحتي دست هاي حاكم جنگيدهساز دولتگرايانه و يكپارچههاي مليبرابر سياست
  .هاي فرهنگي خود نخواهند كشيداز تالش براي حفظ ارزش

  ه تعاريف هويتيويژه در سه كشور تركيه، عراق و سوري كه در خاورميانه و به از آنجا
شدن با توجه به اينكه از منظر  در عصر جهانياست،  اي شكل يافتهبه شكل بيمارگونه

 شاهد قدافراشتن ديگران هستيم؛ ،اندهشدهاي هويتي  آگاهيموجبها فرهنگي، رسانه
هاي هويتي و هاي بومي با خوانشها شبكه و كانالدهة هاي قومي كه به پشتوانهويت خرده
 ,kurdistan tvمانند  زيوني و راديويي كردييها كانال تلوده گرفته تا ١تي از تركمان ائليقومي

tishk tv, radio dohok, …  طلبانه دارند و در راستاي حفظ و گسترش   رويكرد هويتاغلبكه
، هاي كرديفركانس كانال( كننداي فعاليت ميفرهنگ و هويت قومي در قبال هر عنصر تهديدكننده

٢٠١۶: http://www.satage.com/fa/list/KurdishChannels.php (.  
  

  نتيجه
ها و   كه جهاني شدن، هويترسيد ژاپن به اين نتيجه دست ةكوزاكو يوشينو با بررسي جامع

هاي قومي ساكن در خاورميانه و هر روهاين امر براي گ. كند هاي قومي را تقويت مي تفاوت
شدن استفاده  نحو احسن از ابزار مدرن حاصل از جهاني گروه قومي ديگري كه توانسته است به

شدن بسان شمشيري دو لبه  در واقع جهاني.  گذاشته استجاي درازدامن بهمراتب آثار  كند، به
كند و از  رهنگ جهاني عمل ميها و ترويج ف فرهنگ است كه از طرفي در راستاي حذف خرده

هاي  آورد تا انرژي سوي ديگر با فراهم آوردن ابزار ارتباطي و اطالعاتي شرايط را فراهم مي
ه كبه اين معنا چنان. ندشواند، آزاد  قومي كه در اعصار گذشته به طريق مختلف سركوب شده

  .كند تشديد ميگرايي راگرايي و خاصشدن همزمان، عام  جهاني،گيدنز تصريح داشته
شدن و پرداختن به تشديد   جهانيةن در حوزابا توجه به بررسي آثار محقق

 حاضر در ذيل بررسي اين ةپردازان، مقالهايِ اين نظريههاي قومي در پژوهش گرايي خاص
  دهد؛ها را براي نتايج و دستاوردها مدنظر قرار ميفرايند در خاورميانه برخي گزينه

هاي ارتباطي و سهولت در امر يادگيري و فناوريان، حاصل پيشرفت فشردگي فضا و زم
هاي مرزي در راستاي گسترش فرهنگ عام جهاني در اطالعات، به كمرنگ شدن محدوديت

هاي  كمرنگ شدن محدوديتةنتيج ه است و جهاني شدن درشد عصر جهاني شدن منجر
ف حاكميت ملي در عصر  تضعيةنتيج  در.شودهاي ملي مي تضعيف حاكميتموجبمرزي 

                                                            
1. turkmaneli tv 
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 .هاي قومي هستيمگراييهايي تحت عنوان خاصفرهنگ جديد، شاهد تقويت خرده
شدن، در   ارتباطي و اطالعاتي عصر جهانيار اول، از طريق ابزةهاي قومي در وهلگرايي خاص

ها خود را در گرايي بعد اين خاصةند و در مرحلشو هاي حاكم تجهيز ميگراييمقابل ملي
هايي در راستاي حفظ هويت خود قابل گسترش فرهنگ عام جهاني يافته و به تشديد واكنشم

ها در كنار فرهنگتجهيز خرده. پردازندو مقاومت در برابر هژموني فرهنگي اين فرايند مي
در كشورهاي خاورميانه با . شودهاي قومي مي تشديد تنشموجبتضعيف حاكميت ملي، 
هاي قومي و  قومي و مذهبي آن، تضعيف حاكميت ملي، تشديد تنشةتوجه به ساختار پيچيد

  .راحتي قابل شناسايي است هژموني فرهنگي به
  

  منابع و مĤخذ
   فارسي)الف

، فصلنامة »اي ايران، تركيه و عراق شدن، تجربة منطقهگرايي در سپهر جهاني  واكاوي پديدة قوم«). 1386(احمدي، حميد . 1
 .9- 33، 3سياست داخلي، 

:  گردآورنده،، ترجمة حسين پاينده، مجموعه مقاالت جهاني شدن»جهاني شدن و فرهنگ عام«). 1388(استوري، جان . 2
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