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چكيده
اي بيشتر به بخشي    الملل و مطالعات منطقه   يندر ادبيات جاري در روابط ب     »آسياي جنوب غربي  «اصطالح  

 ولي اگر بخواهيم آن را در معنايي متفاوت ،شوداز خاورميانه يا به كشورهاي حوزة خليج فارس اطالق مي
تري استفاده كنيم نيازمند روشن كردن مفهوم منطقه به كار برده و يا آن را در مورد حوزة جغرافيايي وسيع    

خواهيم اصطالح منطقه را در مورد آن به اي آن در حوزة جغرافيايي هستيم كه ميهو مطالعه دقيق شاخص
 در اين نوشتار به دنبال يافتن جواب اين سؤال هستيم كه آيا با توجه به تعاريف و مفاهيم رايج                    .كار بريم 

 و  مركـزي  بـه وسـعت خاورميانـه و آسـياي            جغرافيـايي  ةتـوان حـوز    مـي  ،سازيدر مورد منطقه و منطقه    
 را به عنوان يك منطقه محسوب كرد و اگر در حال حاضر اين حوزه جغرافيايي هايي از جنوب آسيا بخش

ةاي ايجاد كرد و حتي اگر كشورهاي اين حوزتوان چنين منطقههاي يك منطقه را ندارد آيا ميهنوز ويژگي
اي ديـد آوردن چنـين منطقـه   جغرافيايي تصميم سياسي الزم را در اين زمينه اتخاذ كنند آيا شكل دادن و پ     

 جغرافيـايي   ة اين اسـت كـه گـستر       ، آن هستيم  ارزيابياي كه در اين مقاله در پي        پذير است؟ فرضيه  امكان
)شامل مركز، غرب آسيا، قفقاز و حتي بخشي از آفريقا(شودغربي تعريف ميوسيعي كه تحت عنوان آسياي

همچنـين مقالـه حاضـر      . در آن دشوار خواهد بـود     سازي  تواند واجد شرايط يك منطقه باشد و منطقه       نمي
ها و تجربيات موفق گيري يك منطقه با توجه به نمونهسازي و شكل كه شرايط منطقهد نشان دهتالش دارد

.موجود در جهان چه خواهد بود

.سازيگرايي، منطقهآسياي جنوب غربي، منطقه، منطقه:هاي كليديواژه
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مقدمه

سـازي  گرايي و اصـطالحات نـويني چـون منطقـه          منطقه و منطقه   ،المللندر ادبيات روابط بي   
هستند و اگر بخواهيم اين معاني را مبناي بررسي علمي خود قرار دهيم،            داراي معاني خاصي    

ةتـصور كـردن و يـا برشـمردن مزايـاي پيوسـتن كـشورهاي يـك حـوز           بـا   اًصرفتوانيم  نمي
قرار دارند ده و كشورهايي كه در آن حوزه       كردل   به يك منطقه ب    گر، آن را  جغرافيايي به يكدي  
و هـاي جغرافيـايي  برخي مناطق كنـوني جهـان بـه دليـل قرابـت     . كنيممند از مزاياي آن بهره

 طبيعـي در جريـان تـاريخ بـه يـك            طوربهساختارهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي مكمل        
اروپاي غربـي در    . اندود گرفته را به خ  ، شاكله منطقه    منطقه تبديل شده و به معناي كامل كلمه       

گيـري  هايي از شـكل   خر نمونه أدر دوران مت   خليج فارس  ةتر و كشورهاي حوز   جهان پيشرفته 
گيـري طبيعـي منطقـه       كـه بـا شـكل      سازيفرايند منطقه . طبيعي مناطق در جهان مدرن هستند     

متحقـق  م  اي در جهان نوين به ويژه در دوران پس از جنگ جهـاني دو             گونهبهمتفاوت است، 
مهمترين مثالي كه در اين مـورد ذكـر         . آميزي داشته است   و گاه نتايج و ثمرات موفقيت      گشته

 حدود دو دهه به يك منطقه به  طي شرق آسيا و يا منطقه آ سه آن است كه درةشود، منطق مي
اي هـاي منطقـه   معني كامل كلمه بدل شده و امـروز بـه عنـوان يكـي از الگوهـاي همكـاري                  

ـ            ةهمين طور برخي از منطق    . شودمحسوب مي  ة مركوسـور در آمريكـاي التـين و نيـز اتحادي
 بـه  تازهاي جديد با مشخصاتي  سنتي اروپا فراتر گذارده و منطقهةاروپاي جديد كه پا از منطق  

 مناطق نوين برساخته شده     ة بالت يا بالتيك به مثاب     ة نويني به نام منطق    ةوجود آورده و يا منطق    
 نوين مطالعاتي وارد ادبيات مطالعـات       ةسازي به عنوان يك حوز     اين رو منطقه   از. برندنام مي 
آسياي  «اصطالح. اي را در اين زمينه مطرح نموده استاي شده و مفاهيم و مباحث تازه منطقه

اي بيشتر بـه بخـشي از       الملل و مطالعات منطقه   در ادبيات جاري در روابط بين     »جنوب غربي 
 ولـي اگـر بخـواهيم آن را در    ،شـود اي حوزة خليج فارس اطالق مـي خاورميانه يا به كشوره   

تـري اسـتفاده كنـيم      معنايي متفاوت به كار برده و يا آن را در مورد حوزة جغرافيـايي وسـيع               
ي آن در حوزة جغرافيايي هستيم      هانيازمند روشن كردن مفهوم منطقه و مطالعه دقيق شاخص        

در ايـن نوشـتار بـه دنبـال يـافتن           .آن به كار بـريم    خواهيم اصطالح منطقه را در مورد       كه مي 
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جواب اين سؤال هستيم كه آيـا بـا توجـه بـه تعـاريف و مفـاهيم رايـج در مـورد منطقـه و                           
هـايي از   به وسعت خاورميانه و آسـياي ميانـه و بخـش      جغرافيايي ةتوان حوز سازي مي منطقه

ضر اين حوزه جغرافيـايي    را به عنوان يك منطقه محسوب كرد و اگر در حال حا            جنوب آسيا 
 ايجـاد كـرد و حتـي اگـر          ايمنطقـه تـوان چنـين     هاي يك منطقه را ندارد آيا مي      هنوز ويژگي 

 آيـا شـكل   ، جغرافيايي تصميم سياسي الزم را در اين زمينه اتخـاذ كننـد  ةكشورهاي اين حوز 
پـس از  گويي به ايـن سـؤال   پذير است؟ براي پاسخ اي امكان دادن و پديد آوردن چنين منطقه     

گرايي در ابتـدا از تعـاريف و مفـاهيم نظـري كـه در مطالعـات                  منطقه پيشينةمروري گذرا بر    
سـازي دسـت    اي وجود دارد بهره خواهيم گرفت تا به تعريفي مبنا براي منطقه و منطقه             منطقه
هـاي  سـازي و همكـاري  به دنبال آن به بررسي برخي تجربيات موجود در مورد منطقـه        . يابيم

غربـي  جنـوب  اين خواهيم پرداخت كه آسـياي        ةخواهيم پرداخت و سپس به مطالع     اي  منطقه
تواند به عنوان يك منطقه محسوب شده و سـاختار و شـرايط ذهنـي و عينـي الزم بـراي                      مي

نظـران   و آيا اگر دولتي يا گروهي از صاحبگيري يك منطقه در آن خواهد بود يا خير؟   شكل
گيـري آن منطقـه كـافي    تشخيص دهند بـراي شـكل  ضرورت و اهميت تشكيل يك منطقه را    

است و يا شرايط عيني و ذهني ديگري نيز براي ساخته شدن يك منطقه الزم است؟
 جغرافيايي وسيعي ةاين است كه گستر   ارزيابي آن است،     اي كه در اين مقاله در پي      فرضيه

 حتي بخشي از     غرب آسيا، قفقاز و    ،شامل مركز (شودغربي تعريف مي  كه تحت عنوان آسياي   
بـه  . سازي در آن دشوار خواهـد بـود     تواند واجد شرايط يك منطقه باشد و منطقه        نمي )آفريقا

گيـري يـك منطقـه بـا        سازي و شكل   كه شرايط منطقه   دكه نشان ده   خواهد كرد    عالوه تالش 
ها و تجربيات موفق موجود در جهان چه خواهد بود؟توجه به نمونه

گرايي منطقهپيشينه

گرايي گرايي قديم و منطقه نوع منطقهدوگرايي را به نظران، منطقه برخي از صاحبامروزه
در نگاه اول ممكن است كه چنين به نظر برسد كه منظور از . كنندجديد تقسيم مي

ي كهن وجود داشته هاگرايي است كه در دوران باستان و امپراتوري، منطقهگرايي قديممنطقه
گرايي قديم به معني يست و در بيشتر ادبيات نوين، منطقهاست در حالي كه چنين ن
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هاي امنيتي و سياسي گرايي است كه بر اساس استلزامات دوران جنگ سرد و ضرورتمنطقه
شود كه با توجه به گرايي اطالق ميگرايي جديد به نوع نوين منطقهشكل گرفت و منطقه

هاي اقتصادي و فرهنگي و گسترش ريشدن و بر اساس بنيادهاي جديد همكاالزامات جهاني
بر اين اساس . )Vayrynen, 2003: 27-32 (گيرندارتباطات و تكنولوژي پيشرفته شكل مي

اي نوين است و منطقه به شكل جديد آن بيشتر پس از جنگ نفسه پديدهگرايي فيمنطقه
طرح بوده گيري نظام دو قطبي مجهاني دوم شكل گرفته و به دنبال استعمارزدايي و شكل

منطقه در اين نگاه صرف قرار گرفتن در يك جغرافياي واحد و داشتن خصوصيات و . است
اي از الزامات امنيتي و هويتي براي شكل گرفتن يك منطقه منافع مشترك نيست بلكه گونه

به عبارتي منطقه زماني شكل مي گيرد كه كه امنيت و هويت سياسي و نيازهاي . الزامي است
البته گروهي از . ادي كشورهاي موجود در يك منطقه با هم گره بخورداساسي اقتص

گرايي بيشتر عنصر فرهنگ دخيل و تعيين كننده نويسندگان معتقدند در جريان تحول منطقه
. است

پردازاني مانند مانوئل كاستلز مناطق را به دو دسته مناطق جغرافيايي و مناطق نظريه
قديم را مناطق جغرافيايي و مناطق جديد را مناطق فرهنگي كنند و مناطق فرهنگي تقسيم مي

به عبارت ديگر شرايط نوين جامعه اطالعاتي نوع جديدي از .)Castells, 1996 (خوانندمي
سازد كه بنياد آورد و فرهنگي ميهويت مشترك را ميان جوامع مختلف به وجود مي

گرايي جداي از اشكال ر كرد كه منطقهتوان انكااما به هر حال نمي. گرايي جديد استمنطقه
از اين رو . هاي گذشته نيز وجود داشته استنوين آن پس از جنگ جهاني دوم در دوران

گردانند، هاي باستان بازميگرايي را به دوران امپراتوري منطقهةبسياري از نويسندگان پيشين
قتصادي بيشتر از يك سو و هاي مسلط براي دسترسي به منابع اها و خاندانزماني كه قدرت

ةيافتن امنيت افزونتر از سوي ديگر كشورگشايي كرده و در حد توان خود يك منطق
جغرافيايي را زير چتر قدرت نظامي خود به هم پيوند داده و نوع خاصي از وحدت و 

هاي  فعاليتةهاي حوزالبته به دليل محدوديت. كردندهمگرايي را ميان آنها ايجاد مي
هاي قديم، امپراتوريهاي نيز نقش بسيار اندك تجارت در زندگي اقتصادي دوراناقتصاد

 دفع ةي مجاور و نيز دستيابي به امنيت بيشتر در سايهابيشتر به تصاحب ثروت سرزمين
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شايد يكي از داليلي كه هنوز هم برخي از . انديشيدندهاي محلي ميتهديد حكومت
اي براي تصاحب هاي جهاني يا منطقهياست قدرتگرايي را نوعي سنظران منطقهصاحب
دانند، ريشه در همين نگاه داشته  جغرافيايي خاص ميةها و تسلط امنيتي بر يك منطقثروت

ها آيد، بسياري از ذهنگرايي به ميان ميباشد و به همين دليل است كه هرگاه سخن از منطقه
ق منافع و امنيت افزونتري براي خود به خواهد از اين طريگردند كه ميبه دنبال قدرتي مي

ارمغان آورد و يا زماني كه كشوري به دنبال تعريف يك موقعيت قدرتمند نوين براي خود 
اي جديد را تعريف كرده و كشورهايي را حول محور خود كند كه منطقهگردد تالش ميمي

. آورد گرد منطقهدر آن
اي  منطقـه  ، و پادشاهان  ندم تمام جهان را داشت    در جهان باستان مناطق براي امپراتوران حك      

دانسته و اطرافيان نيـز      تمامي و يا بخش اصلي دنيا مي       ةبه منزل را  راندند  را كه بر آن حكم مي     
توان گفت كه دنيـاي باسـتان   به همين دليل مي. ندخواندبه همين دليل آنها را حاكم جهان مي  

ن تقـسيم شـده بـود كـه در هـر يـك از آنهـا                 هاي گوناگو نه به مناطق مختلف بلكه به جهان      
 زيـست اجتمـاعي خـود را        ، ديانـت و امنيـت     ، اقتصاد ،ها با تعاريف مختلف از زندگي     انسان

اي متفـاوت و مجـزا      هاي كهن به اندازه   هاي فرهنگي سياسي امپراتوري   حوزه. دادندسامان مي 
 امكان راهيابي بـه ايـن       هابود كه تنها از راه كشورگشايي و يا تحت سلطه درآوردن حكومت           

... هايي مانند چين، ايـران، روم، و   امپراتوري. ثيرپذيري از آنها بود   أثيرگذاري يا ت  أها و ت  حوزه
نبودنـد  يا حتي يك منطقه بـه معنـاي امـروزي آن            فقط يك قلمرو تحت حكومت امپراتوران       

ود را  زيستن، فرهنـگ، زنـدگي اقتـصادي و سياسـي خـاص خـ      ةبلكه هر يك به تدريج شيو     
 مختلـف جهـان تغييراتـي جـدي در          هـاي سـرزمين ي بزرگ از    هاهر چند كه كوچ   . يافتندمي

ثير أاي تحــت تــهــاي اصــلي منطقــهسرنوشــت منــاطق مختلــف بــه وجــود آورد امــا حــوزه
 مثـال وقتـي از دوران كنـستانتين در اواسـط قـرن چهـارم                طوربه. هاي كهن بودند  امپراتوري

بخش امپراتوري روم غربي و امپراتوري روم شرقي تقسيم شـد،  دوميالدي امپراتوري روم به  
 منطقه اصلي فراهم شد كـه منطقـه غـرب بيـشتر كاتوليـك               دو تقسيم سرزمين اروپا به      ةزمين

ي سياسـي برخاسـته از روم غربـي، و          هـا ثير زبان و فرهنگ التين و سـنت       أمذهب و تحت ت   
هـاي  زبان يوناي و روسي و سنت     ثير فرهنگ و    أ شرق بيشتر ارتدكس مذهب و تحت ت       ةمنطق
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اما با كوچ قبايل اسالو كه از سرزمين روسيه به منطقه بالكان            . سياسي برخاسته از بيزانس بود    
و اطراف آن آمدند به تدريج منطقه ديگري نيز در دل اروپا شروع به شكل گـرفتن كـرد كـه                     

نگي و اجتمـاعي آن      قرن حاكميت عثماني بر اين منطقه نتوانست بنيادهاي فره         4حتي حدود   
. را از ميان ببرد

ـ   دودر دوران مدرن به تدريج جهان از يك نظر به       بـه منـاطقي   ي منطقـه اصـلي و از جهت
از يك سو جهان به دو قسمت مـدرن و غيـر مـدرن و از سـوي ديگـر در                 . متعدد تقسيم شد  

ـ   . هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي تقـسيم شـد        درون همين دو قسمت به حوزه      ز همزمـان ني
. آوردهاي تازه در نقاط مختلـف جهـان پديـد مـي     استعمار به تدريج مناطقي جديد با ويژگي      

گيري آنها به عنوان يك      آغاز شكل  ةبسياري از مناطق امروزي در واقع مناطقي هستند كه نقط         
ويژه در دوران پس از جنگ جهاني اول كه در     اين امر به  . گرددمنطقه به دوران استعمار بازمي    

. هاي قديمي مانند امپراتوري اتريش و عثماني از هـم پاشـيدند، شـدت گرفـت               پراتوريآن ام 
ـ        اي كه امروز با نام خاورميانه شناخته مي        مثال منطقه  طوربه ثير أشود در اين دوران و تحـت ت

در واقع اين منطقه بخشي از امپراتوري عثماني بود كه قبـل            . ي شكل گرفت  المللبينتحوالت  
 و مـدتي طـوالني نيـز        شـد ميي مختلف دست به دست      ها و خاندان  ها سلسله از آن نيز ميان   

گيري آن به عنوان يك منطقه كه متشكل        شكل. بخشي از امپراتوري عباسي به شمار مي رفت       
و در  كه پس از جنـگ جهـاني اول    گرددمي سور باز  ةاز كشورهاي گوناگون است به عهدنام     

كشورهاي امروزي اين منطقه    . مپراتوري عثماني شد  منعقد شد و مبناي فروپاشي ا     1920سال  
هـا و قبايـل عـرب حاضـر در ايـن            نيز با توافق ميان انگلـستان و فرانـسه و برخـي خانـدان             

هاي هاي سياسي نوين و حكومتدر واقع بسياري از هويت.  تعيين و مرزبندي شدهاسرزمين
ـ          تازه  محـصول توافقـات پـس از        ،د آورد اي كه كنش متقابل ميان آنها منطقه خاورميانه را پدي

. جنگ جهاني اول هستند
گيري نظام دوقطبي پس از جنگ جهاني دوم و آغاز جريان استعمارزدايي سنتي با شكل

المللبيني استعمارگر نيز به دليل تغيير نيازها و نيز الگوهاي روابط هاكه حتي قدرت
هاي متقابل ميان آنها و آمده و كنشها كشور جديد به وجود  به تدريج ده،خواهان آن بودند

به . نيز نيازهاي مشترك و يا رقابت ميان آنان مناطق را به معناي جديد آن به وجود آورد
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اي مانند شبه قاره هند از فرايند استعمارزدايي در هندوستان و تقسيم آن عنوان نمونه منطقه
شناسيم نيز به دنبال آن مياي كه امروز با نام آسهمنطقه. به كشورهاي مختلف آغاز شد

استعمارزدايي در جنوب شرق آسيا و پيدايش كشورهاي جديد و احساس نياز آنها به 
اما در اين دوره در ابتدا بيشتر نيازها و . ي امنيتي و اقتصادي نوين به وجود آمدهاهمكاري
دن به هاي نزديك و شكل داهاي سياسي و امنيتي بود كه كشورها را به همكاريضرورت

اند حتي هايي كه در اين دوران شكل گرفتهبسياري از سازمان. كردمناطق جديد ترغيب مي
آنان كه مانند آسه آن بعدها بيشتر به سازماني اقتصادي تبديل شدند، در ابتدا بيشتر با انگيزه 

بنابراين .سد نفوذ كمونيسم به وجود آمدند و اين در اساسنامه آنان نيز ثبت شده است
سياري از مناطق امروزي به نوعي يا محصول استعمار هستند و يا در اثر الزامات سياسي و ب

با توجه به اين پيشينه تاريخي جاي اين سؤال باقي . اند به وجود آمدهالمللبينتحوالت نظام 
ي جغرافيايي مختلف چگونه هاماند كه منطقه چيست و براي مطالعه در مورد حوزهمي
.ناي قابل توافقي براي منطقه يافتتوان به معمي

منطقه چيست؟

 مهم و تا حدودي مورد اجماع است و آن اين كه وجود يك ايمنطقهيك نكته در مطالعات 
در .  يك منطقه الزم است اما به هيچ وجه كافي نيستگيريشكلجغرافياي مشترك براي 

عامل : شودمير گرفته نظ عامل اصلي درسه براي تعريف يك منطقه بعضي مطالعات جديد
تواند گرد آمدن اين سه عامل در يك مجموعه مي. جغرافيايي، عامل ساختاري، و عامل ذهني

در يك . اي را پديد آورنددهنده به يك منطقه باشد و همكاري و ساختارهاي منطقهشكل
از  منطقه عبارت است از گروهي از كشورها است كه  «:تعريف كالسيك از منطقه آمده است

نظر اقتصادي، جغرافيايي و اجتماعي مستقل هستند و در پديد آوردن يك فضاي جغرافيايي 
ين بعد جغرافيايي در اين تعريف مهم است زيرا استقالل را ما ب. مشخص مشاركت دارند

.)Salas-Porras, 2007: 1 (»سازدحقق ميكشورهاي متجانس و نامتجانس م
شود كه نقش عامل ذهنيت در آن تعريف سبب نميالبته اهميت عامل جغرافيا در اين 

كند كه منطقه امري  اين تعريف بالفاصله ذكر ميةطوري كه نويسندناديده گرفته شود به
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 اجتماعي ةهاي به هم پيوسته در عرصشود و تا ايده اجتماعي ساخته ميطوربهاست كه 
بب پيدايي يك منطقه نخواهد  به هم پيوسته نيز سينباشد حتي نيازهاي اقتصادي و جغرافياي

توانند در ها ميدولتة ها و مؤسسات خصوصي مؤثر هم به اندازاز اين نظرگاه شركت. بود
آورد سهيم و اي را به وجود ميآفريدن فضاي جغرافيايي كه يك منطقه و تعامالت منطقه

ي و فراتر از امهم اين است كه اين فضا براي روابط و تعامالت منطقه. داراي اهميت باشند
 نهادينه شدن ة اين روابط نيز با ميزان و درجةميزان و درج.  مرزهاي ملي پديد آيدةحيط

ها  نهادينه شدن كنشةبه عبارتي از اين ديدگاه درج. شوداي تعيين ميروابط در سطح منطقه
.)Ibid, 2-3 (گرايي است ميزان رشد و تعميق منطقهةاي تعيين كنند منطقهةدر عرص

الملل تعريف استانداردي از منطقه و منطقه گرايي و منطقه سازي  ادبيات روابط بيندر
توان در ميان تعاريف عرضه شده فصل مشتركي را يافت كه بتواند ما ارائه نشده است اما مي

آوران اين زمينه را بدين منظور چند تعريف از نام. تر اين مقوله ياري كند علميةرا در مطالع
كنيم با بر گرفتن فصل مشترك آنها به مفهوم و تعريفي براي منطقه  و تالش ميذكر كرده

گرايي خود به خود البته به دليل ماهيت اين بحث و مفروضاتي كه موضوع منطقه. دست يابيم
پردازان رئاليست به دنبال تعريف يا بحثي توان در ميان نظريهبه دنبال خواهد داشت، كمتر مي

 مشخص ة منطقه يك حوز،پردازانمينه گشت زيرا براي اين دسته از نظريهمستوفي در اين ز
 هويت يا منافع مشترك باشد نيست و يا مورد توجه قرار ةها كه بتواند سازندجداي از دولت

گيرد و يا اگر توسط كساني چون رابرت گيلپين به آن توجه شد، آن را مخلوق موقتي نمي
دانند كه تنها در صورت خواست و پيگيري دولت سي ميهاي سياها بر اساس مصلحتدولت
بنابر اين . الملل حذف خواهد شد روابط بينةها در كانون توجه قرار گرفته و يا از عرصملت

مدرن انگارانه و يا پستهاي نظري ليبراليستي، سازهطبيعي است كه اين بحث بيشتر در محيط
.شوددنبال شده و يافت مي

 انجام داده توانسته بيست و يك عامل را 1973اي كه در سال  در مطالعهويليام تامپسون
در . كه در تعريف و بازشناسي يك منطقه مورد اشاره و استفاده قرار گرفته استبرشمارد 

ميان اين عوامل مسائلي چون نزديكي و همجواري جغرافيايي، به رسميت شناختن آن منطقه 
اعي، نيازها و تعامالت مشخص و مكمل اجتماعي و به عنوان فضاي متفاوت روابط اجتم
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هاي نامتعارض اي نيروهاي محلي، نظاماي از همگرايي، تعادل منطقهاقتصادي، درجه
.)Thompson, 1973: 89-117 (را ذكر كرده است... اجتماعي و سياسي و 

اواني بوده شناسي داراي نفوذ فرجوزف ناي نيز از جمله متفكراني است كه در ادبيات منطقه
تواند اين المللي مييك منطقه بين «:كندمي چنين تعريفي از منطقه ارائه 1960است در دهه 

تعداد محدودي از كشورها كه با روابط جغرافيايي با هم پيوند داشته و اين : چنين تعريف شود
. )Nye, 1968: VII (»استپيوند با سطحي از وابستگي متقابل چند جانبه معين و تحكيم شده

اي را به لوييس كانتوري و استيون اشپيگل از نادر دانشمنداني هستند كه مسائل منطقه
 مشهوري را در اين زمينه گردآوري ةاي مورد مطالعه قرار داده و مجموعصورت مقايسه

 دو يا ،يك نظام تابع يا زير سيستم شامل يك «:اندآنها منطقه را چنين تعريف كرده. اندنموده
واسطه با هم تعامل و كنش متقابل  كه به صورت بيباشدمين دولت نزديك به هم چندي

دارند و با هم پيوند و تعهد مشترك قومي، زباني، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي دارند و 
تقويت شده هاي خارج از اين نظام هاي دولتاحساس هويت آنها گاهي با عملكرد و نگرش

. )Cantori & Spiegel, 1970: 6 (»يابدافزايش ميو 
 تالش ، تعريفي نزديك به آنچه كانتوري و اشپيگل مطرح كرده بودندةبروس راست با ارائ

 عامل 5آن . گرايي ذكر كندگيري منطقه و منطقه عامل اصلي را براي شكل5كند كه مي
هاي سياسي و تجانس و همگني فرهنگي و اجتماعي ميان جوامع، نگرش «:عبارتند از

رهاي خارجي نزديك به هم، نهادهاي سياسي الزم براي وجود يك منطقه و روابط رفتا
 جغرافيايي، نزديكي ةاي، وابستگي متقابل اقتصادي ميان كشورهاي موجود در يك حوزمنطقه

).Russett, 1968: 317-352 (»جغرافيايي
 يك تعريف ةئشناسي به نام اندرو ويليامز تالش كرده تا به جاي ارااما دانشمند منطقه

گرايي از  مشخص را در مورد منطقهة مقول5معين و يا يك نگرش نظري خاص در اين زمينه 
 مقوله كه 5اين . هاي يك منطقه را در قالب آنها مورد مطالعه قرار دهدهم تفكيك و شاخص

ح  خود اصطال،اند اما ويليامزگرايي ياد كردهآنها به عنوان مرحله يا درجات منطقهاز برخي 
:مقوله را در مورد آنها به كار برده است عبارتند از

 رشد همگرايي اجتماعي و روندهاي تعامل غير مستقيم اقتـصادي           به عنوان گرايي   منطقه :الف
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؛و اجتماعي
اي كه ناشي از يك ذهنيت مشترك در مورد تعلق داشـتن بـه يـك     آگاهي و هويت منطقه    :ب

؛خ مشخص استها و فرهنگ و تارياجتماع خاص با سنت
نامـه و قراردادهـا و مـديريت    اي كه شـامل مـذاكرات و توافـق    همكاري بين دولتي منطقه :ج

؛هاي منطقه استها حكومتاي توسط دولتمسائل منطقه
؛شودميها گسترش داده اي كه توسط دولت همگرايي اقتصادي منطقه:د
 ,Russell ( فرايند قبلي است4اس اي كه فرايند به هم پيوستن ضروري بر اس انسجام منطقه:ه

1995: 333-338(.
.  ما در اين بررسي باشدةتواند مورد استفادشود كه ميدر اين مقوالت نكاتي مالحظه مي

 قرار گرفته تأكيدزيرا در آن هم مباني و مقوالت مادي و هم مباني و مقوالت ذهني مورد 
.  استبيان شدهگراي جديد نيز  سازهپردازاناي است كه توسط نظريهاين همان نكته. است

ها و دهد كه چگونه ادراكانگاري توضيح ميسازه «كهكندمي مثال امانوئل آدلر ذكرطوربه
كنند كه واقعيت هاي بيناذهني از طريق اجتماعي شدن و فرايندهاي يادگيري، كمك ميفهم

عملكردهاي مشترك را بندي شده و نهادها و بندي و چارچوبي قابالمللبيناجتماعي 
انگارانه مناطق بر بر اين اساس است كه در نگاه سازه. )Adler, 1994: 227 (»توسعه دهد

شوند اما اين كنش بيناذهني است كه نگاه ي مادي و منافع و جغرافياي معين بنا ميهاپايه
 در .سازداي را بر مي منافع مشترك و هويت مشترك را برساخته و هويت منطقه،مشترك

هاي مادي نياز دارد و تا جغرافيا و منافع و هگيري يك منطقه مباني و پاي شكل،نتيجه
اما اينها تنها پايه است و . اي در كار نيستساختارهاي مادي الزم وجود نداشته باشد منطقه

هاي زيرا كنش. اي باشدهاي منطقهها يا هويت يك منطقه و كنشةتواند سازندبه تنهايي نمي
تواند آن شرايط ساز پديد آمده توسط آنان است كه ميتماعي بيناذهني و هنجارهاي هويتاج

 كه دليل استبه اين . )Wendt, 1994: 384-389 (مادي را در قاب و قالب يك منطقه قرار دهد
 شناخت و امكان فهم ةتواند انگيزسازي ميهاي آكادميك و تصميم آنها در محيطةبه عقيد

اي فراهم شود و اين زمينه استفاده از شرايط و امكانات و به تعبيري مواد خام مشترك منطقه
هاي مشتركي را به موجود را فراهم كند و به تدريج ادراك مشترك و عملكردهاي و توافق
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ل وايور كه هم از اُ. ساز پيدايي يك منطقه خواهد بودوجود بياورد كه خود زمينه
آيا «:گويدگرايي در شمال اروپا است بر همين اساس ميمنطقهپردازان و هم از فعاالن نظريه
. »اي نزديك وجود خواهد داشت ولي در آينده. درياي باليتك وجود دارد؟ هنوز نهةمنطق

.  نيستايمنطقهگمان منظور او موقعيت فيزيكي و جغرافيايي و حتي نيازها و منافع بي
 بلكه ادراك مشترك و نيز فهم متقابل ،اندداشتهزيرا اين موقعيت و آن نيازها همواره وجود 

اي را پديد خواهد اي و ذهنيت همساز آنها است كه چنين زمينهميان بازيگران اصلي منطقه
 بالتيك به وجود آوردند بيش از هر ةاي به عنوان منطقبه نظر او اگر بخواهند منطقه. آورد

هاي از هم جداي تواند حتي پاره ميچيز نياز به وجود يك هويت بالتيكي است هويتي كه
گيري از هدف مشترك آنها كه حس شمال اروپا را به هم پيوند داده و آنها را در جهت بهره

هايي مشترك و منافع و خواستهاند واحد قرار گرفتهةكنند كه در يك منطقكنند و درك ميمي
.)Waever, 1997: 305 (دارند، ياري رساند

 و 1گراييدر بعضي متون ميان دو اصطالح منطقهش است كه بر اساس همين نگر
گرايي وجود يك منطقه كه شرايط عيني الزم زيرا در منطقه. اند تفاوت قايل شده2سازيمنطقه

سازي به مناطق به باشد، فرض گرفته شده است اما در منطقهبراي اين فرايند در آن مهيا مي
ه با پديد آوردن شرايطي معين بويژه شرايط ذهني و  ككنندميشكل موجوداتي برساخته نگاه 

سازي دو رهيافت اصلي وجود دارد در منطقه. توان آنها را به وجود آوردهويتي مشخص مي
در اولي عوامل ذهني . شودكه يكي رهيافت فرهنگي و ديگري رهيافت جغرافيايي خوانده مي

هاي برخاسته مي نيازها و كارويژهو هويتي در ساخته يك منطقه نقش اساسي دارند و در دو
اما مهم . از جايگاه جغرافيايي و موقعيت فيزيكي كشورها و بازيگران حاضر در يك حوزه

 تكوين شده و موجوداتي هستند هااين است كه منطقه امري است كه در جريان اين فرايند
. )Waever, 1993 (شوندكه در جريان اين تعامل تكوين مي

 كه كارل دويچ مطرح كرده      »اجتماعات امنيتي  «توان از مفهوم  ن تعاريف مي  براي تكميل اي  
اي ديگر در نگاه مكتب كپنهاك و بري بوزان به كار گرفتـه شـده اسـت، نيـز بهـره                     گونهو به 

1 - Regionalism
2 - Region Building
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گيـري يـك منطقـه      توان چهار عنصر اصلي را به عنوان شرايط شكل        بر اين اساس مي   . گرفت
: ذكر كرد

؛مي كه سرنوشت كشورهاي حاضر در منطقه را به هم پيوند دهدجغرافيا و نزديكي اقلي.1
؛هاي امنيتي به هم پيوستهمنافع و نيازها و اولويت.2
؛نگرش و نگاه مشتركي كه هويتي همگرا براي آنها به وجود آورد.3
.نوع رابطه و هماهنگي شيوة كنش با نظام جهاني.4

 عنصر، عامل 4در ميان اين . دن باشتوانند سازندة يك منطقه عنصر هستند كه مي4اينها 
تواند متبلور كننده شرايط عيني و جغرافيايي باشد از اهميت مضاعفي ذهني كه به نوعي مي

المللبينبرخوردار است و در كنار نحوة كنش با نظام جهاني، كه جايگاه يك كشور در نظام 
گيري يك منطقه و يا  شكلرين عنصر تأثيرگذار برد، مهمتثير قرار خواهد داأرا نيز تحت ت

 مقاله حاضر شاخصي هستند كه4 عنصر در واقع 4اين . باشدسازي ميتالش براي منطقه
 كه در دو به پاسخ سؤالي برسد غربي را با آن بسنجاي با نام آسياي جنوبمنطقه دارد تالش

ا مفهوم تواند به عنوان يك منطقه بكه آيا آسياي جنوب شرقي ميشد ابتداي تحقيق طرح 
هايي نوين باشد؟ علمي آن در نظر گرفته و مبناي همكاري

آسياي جنوب غربي و حوزة جغرافيايي

آسياي جنوب غربي در متون كالسيك به عنوان يك حوزة جغرافياي وسيع به كار برده 
اي به مثابة مناطقي جداگانه شود كه چندين منطقة مشهور را كه در مطالعات منطقهمي

هايي از منطقة قفقاز، ايران، پاكستان و بخش. دهدوند، در خود جاي ميشمحسوب مي
هايي از آسياي ميانه، عراق، تركيه، كشورهاي حاشية خليج فارس، سوريه، افغانستان، بخش

لبنان، فلسطين و گاهي مصر نيز در ادبيات رايج به عنوان بخشي از آسياي جنوب غربي به 
 كه در شودمي منطقه تلقي 5اي از گاه، آسياي غربي مجموعهدر واقع در اين ن. روندكار مي

حاوي همين ديدگاه 1ه شماره نقش.شونداي مجزا از هم فرض ميمطالعات كالسيك منطقه
اي است كه مؤسسة مطالعاتي دانشگاه ييل براي منطقة آسياي جنوب غربي ارائه است و نقشه

.ه اجراء گذارده استكرده و پروژة مطالعاتي خود را بر مبناي آن ب
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منطقه آسياي جنوب غربي: 1نقشه شماره 

اي از شمال شبه قـارة هنـد، آسـياي ميانـه،       بر اساس اين نقشه آسياي جنوب غربي منطقه       
قفقاز، آسياي صغير، منطقة خليج فارس و بخش عمدة خاورميانه به معناي مـصطلح آن را در          

هاي بهداشتي و مهاجرتي سازمان ملـل       رنامهاين نگاهي است كه حتي در برخي ب       . گيردبر مي 
تر و حتـي اطالعـات   اما در بعضي از متون رسمي. )Macforlane, 2008 (متحد نيز وجود دارد

المعارفي مناطق آسياي ميانه و قفقاز و پاكستان و افغانستان و همچنين شمال آفريقـا در                هداير
ران، بخشي از   ايمنطقهبي تنها به    منطقه آسياي جنوب غربي تعريف نشده و آسياي جنوب غر         

نقـشة  . شودميخاورميانه به معناي كالسيك و شبه جزيرة حجاز و حوزة خليج فارس اطالق         
شة حوزه جغرافيايي است كه در اين متون رسمي به عنوان آسياي جنـوب غربـي                 نق 2شماره  

.شودخوانده مي



129غربي به عنوان يك منطقه؟ جنوبآسياي_______________________________________

آسياي جنوب غربي: 2 شماره نقشه

 كه در بسياري از ادارات وابسته به سازمان ملل متحد نيز مبنا گرفته چنانچه در اين نقشه،
اين منطقه در . شودشود، روشن است، آسياي جنوب غربي به منطقة محدودتري گفته ميمي

هاي ورزشي به عنوان آسياي هاي اجرايي مانند سازمانبرخي متون علمي و برخي ارگان
ها خي اسناد سازمان ملل متحد، اين منطقه با وسعتهر چند در بر. شودغربي نيز شناخته مي

بندي مناطق شود ولي در بسياري موارد اين نقشه مبناي تقسيمو تعاريف متفاوتي خوانده مي
كامالًمناطق جهان از ديدگاه سازمان ملل است كه جايگاه آسياي غربي نيز در آن و زير

و بخشي از قفقاز جزو منطقة آسياي مشخص است كه در آن ايران جزو منطقة آسياي جنوبي 
). 3نقشه شماره  (غربي آمده است
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مناطق جغرافيايي جهان: 3نقشه شماره 

 تعريف و حوزة جغرافيايي متفاوت به آسياي سهبنابراين در ميان اسناد و منابع موجود 
ر ما از كه منظوروشن شود حال ابتدا بايد . شودغربي يا آسياي جنوب غربي استناد داده مي

توان كه آيا ميشود منطقه آسياي جنوب غربي كدام يك از اين تعابير است؟ و سپس روشن 
گيري يك منطقه را در مورد آن به كار برد يا خير؟ با توجه به اين كه شرايط چهارگانه شكل

در برخي از مراكز و مباحث داخل ايران تالش زيادي براي تعريف موسع از آسياي جنوب 
ام شده، به دنبال روشن كردن اين نكته هستيم كه آيا آسياي جنوب غربي به معناي غربي انج

سازي شود گرايي و يا منطقهتواند مبناي منطقهموسع آن يك منطقة بالقوه است كه طبيعتاً مي
گيري اين هايي است كه بدون آنها شكلفرضها و پيشو يا اين امر مستلزم پذيرش انگاره

؟باشدمير نپذيمنطقه امكان

ارزيابي تعريف موسع از آسياي جنوب غربي

همجواري و جغرافياي مشترك) الف

رسد كه اگر آسياي جنوب غربي را به عنوان سرزميني به وسعت آسياي مركزي تا به نظر مي
 گرفته شود،شبه قاره عربستان و از آن سو تا سوريه و فلسطين و شمال آفريقا در نظر
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زيرا كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز . در يك اقليم و جغرافياي واحد بدانيم آنها را تواننمي
 به لحاظ باشندمياي با مسائل درياي خزر و اقليم وابسته به منطقة روسيه مرتبط گونهكه به

جغرافيايي با كشورهاي غرب آسيا كه در حوزة مديترانه بوده و نيز با مسائل اقليمي آسياي 
ند و نيز با كشورهاي حوزه خليج فارس كه هم از نظر آب و ا مواجهالنهرينصغير و بين

هوايي و هم مسائل مربوط به محيط زيست و هم موضوعات مربوط به منابع و مسائل امنيتي 
دهنده تنها حلقة اتصال. باشدو اقتصادي خليج فارس دست به گريبانند، بسيار متفاوت مي

ها و تواند اين سرزميني كشور ايران است كه ميهاي متفاوت و جداي جغرافياياين حوزه
رسد كه در بنابراين به نظر مي. حتي منابع و خصوصيات جغرافيايي آنها را به هم مرتبط سازد

ها، محوريت ايران و طرح و تعريف موسع از آسياي مركزي، به خصوص براي ايراني
در . صادي مد نظر بوده استمركزيت آن چه به لحاظ جغرافيايي و چه از نظر سياسي و اقت

نتيجه اگر كسي اين مركزيت را نپذيرد در اين تعريف براي تشريح مسائل سياسي و اقتصادي 
.اين منطقه دچار مشكل خواهيم شد

به عبارت ديگر در تعريف موسع از آسياي جنوب غربي با وحدت و نزديكي جغرافيايي 
توان مثالً كشورهاي جنوبي شبه  ميبه معناي مصطلح آن مواجه نيستيم زيرا به دشواري

جزيرة حجاز را با كشورهاي آسياي ميانه و يا پاكستان و تركيه از نظر جغرافيايي در يك 
اين ناهماهنگي جغرافيايي امكان تعريف منافع و هويت مشترك را از . منطقه محسوب كرد

هاي مختلفي را در شزيرا همين اقاليم متفاوت نيازها و گراي. گيردكشورهاي اين منطقه مي
اين ناهمگوني كه در عرصة جغرافيا به راحتي قابل مالحظه . ميان آنها به وجود خواهد آورد

 كه شودميو باعث . گردداست با ناهماهنگي در تركيب قومي و نژادي نيز هماهنگ مي
 اين  و نيازهاي گوناگون درها و نگرشهااقوامي به غايت متفاوت و گاه متعارض با خواسته

تواند اين تنوع هر چند كه در صورت همگرايي مي. عرصه جغرافيايي در كنار هم قرار گيرند
هاي اين حوزة خود به نقطه قوت مبدل گردد اما در عرصة واقعي و عملي سرزمين

.سازدجغرافيايي را از هم دور و مجزا مي
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هاي امنيتي منافع و اولويت

توان اقليم مشتركي براي كشورهايي يافت ه به دشواري ميدر زمينه جغرافيايي مالحظه شد ك
اين دشواري در مورد منافع و . شوندكه بخشي از آسياي جنوب شرقي محسوب مي

زيرا نه . گيري يك منطقه، دو چندان استهاي امنيتي به عنوان دومين شاخص شكلاولويت
 هستند متفاوت است بلكه هاي امنيتي كشورهايي كه در اين حوزة جغرافياييتنها اولويت

به عنوان . باشدها و اتحادهاي امنيتي آنان نيز متفاوت و گاه متضاد و محل مناقشه ميپيمان
شوند و به مثال بسياري از كشورهاي آسياي ميانه، جزو حوزه امنيتي روسيه تعريف مي

ين دليل نيز به هم. گردنداي در منطقه اصلي و حيات خلوت امنيتي اين كشور تلقي ميگونه
. ترين مسئلة امنيتي آنها بدل شده استمسئلة روسيه و رفتار آن و نحوة كنش با آن به اصلي

ها و رفتارهاي امنيتي كشورهاي حوزة خليج فارس جايگاه در حالي كه روسيه در اولويت
وااليي ندارد و آنها بيشتر رابطة خود را در اتحاد با غرب و آمريكا و تا حدي در مقابله

در اين منطقه از برخي كشورهاي عضو پيمان ناتو . كننداحتمالي با تهديد ايران تنظيم مي
مانند تركيه و برخي از متحدان جديد ناتو مانند آذربايجان و برخي از شركاي استراتژيك 

شوند تا كشورهايي مانند ايران و تا حدودي سوريه كه آمريكا مانند مصر و عربستان يافت مي
. اندسياست خارجي خود را در تقابل جدي و استراتژيك با آمريكا تعريف كردهبه نوعي 

هاي اين منطقه تحت اشغال مستقيم آمريكا و محتدانش هستند و در اين برخي از سرزمين
كشورها يعني عراق و افغانستان و نيز كشورهايي مانند لبنان و سرزمين فلسطين هنوز 

سازي به معناي كامل كلمه كل نگرفته و فرايند دولت مستقر و مستقل شكامالًهاي دولت
در حالي . در اين گونه كشورها مسئلة اصلي از نظر امنيتي داخلي است. تكميل نشده است

هاي بزرگ هاي داخلي با مناقشات خارجي با قدرتكه در برخي از ديگر كشورها درگيري
. آميخته شده است

هاي كشورهاي منطقه از نظر امنيتي لويتتوان گفت كه جنس و اوبر اين اساس مي
بنا . هاي امنيتي مشابه و پيونددهنده ميان آنها يافتتوان اولويتمتفاوت است و به سختي مي

توان گفت كه حتي اگر جغرافيا و اقليم اين كشورها را به هم پيوند دهد، بر اين مي
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.سازدز هم دور ميهاي بسيار متفاوت و در بيشتر موارد متضاد آنها را ااولويت

هاي ناهمگونها و ارزشديدگاه

هاي اساسي كه كشورهاي اين حوزة جغرافيايي خود را بر اساس اگر مروري كوتاه بر ارزش
، در خواهيم يافت كه هر چند در بسياري از اين كشورها دين داشته باشيمكنند آن تعريف مي

ددهنده ميان اين كشورها باشد، اما در عمل تواند نزديك كننده و پيون بالقوه ميطوربهاسالم 
ساز اين كشورها، آنها را در برخي موارد در مقابل هاي هويتهاي ديني و ارزشحتي نگرش
 متفاوتي كه نزد وهابيت و تشيع به عنوان كامالًهاي به عنوان نمونه برداشت. دهدهم قرار مي

فيايي نيز از آنها پيروي كرده و دو گرايش مهم ديني كه كشورهاي مركزي اين حوزة جغرا
اند، اصوالً در مقابل هم تعريف شده و در تضاد حتي هويت خود را بر اساس آن شكل داده

هاي عمدة ابن تيميه و همچنين محمد ابن عبدالوهاب، يكي از مثال. اندبا ديگري شكل گرفته
 مسلمانان، تشيع است و گذاران مذهب وهابيت، براي بيان كفر و شرك در ميانبه عنوان پايه

چه در مركز رسمي وهابيت يعني عربستان و چه در ميان فرق تروريست و ياغيان وهابي، به 
اشكال مختلف در اصل مسلمان بودن شيعيان و مناسك و اعتقادات مذهبي آنها تشكيك 

در عين حال شيعيان نيز به دليل انكار مقدسات خود و حتي هتك حرمت آنها به . شودمي
ترين برخي از خونين. كننداي در اصل اسالم برخي از فرق وهابي تشكيك مينهگو

هاي جاري در اين منطقه به ويژه در پاكستان و افغانستان و عراق از برخوردها و نيز آدمكشي
. گيردها نشأت ميدرگيري ميان همين گروه

بلكه . ين حوزه نيستاما برخورد ميان شيعه و وهابيت تنها نشانة برخوردهاي ديني در ا
ها، فرق و كشورهاي اين انواع مختلف برداشت از دين نيز به عامل ناهمسازي ميان گروه

گرا در تركيه با در حال حاضر نسخة سكوالر جريان اسالم. حوزة جغرافيايي بدل شده است
ست  ناهمخوان اكامالًنسخة حكومت اسالمي در ايران و اسالم سلفي در عربستان و پاكستان 

هاي متفاوتي از دين وجود در درون اين كشورها نيز قرائت. گيردو گاه در مقابل آنها قرار مي
. دهدهاي مختلف را در مقابل هم قرار ميدارد و از اين جهت هويت اجتماعي گروه

. بخش به كشورهاي منطقه نيسترغم اهميت درجة اول آن تنها عنصر هويتاما دين به
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هاي حكومتي نيز به غايت حايز هاي اساسي نظامگيرياز زندگي و جهتبلكه نحوة تعريف 
هاي اجتماعي در اين حوزة جغرافيايي، خود را با برخي از كشورها و يا گروه. اهميت است
گري و نيز رسالت اجتماعي و جهاني خود را تعريف كرده و برخي تنها در پي نوعي انقالبي

كشورهايي مانند ايران . نوان يك كشور مستقل هستندسازي و تعريف هويت خود به عدولت
در گروه اول و كشورهاي آسياي ميانه و نيز كشورهاي تازه اشغال شده در گروه دوم قرار 

در اين حوزه كشورهايي مانند كشورهاي حوزة خليج فارس نيز هستند كه نه تنها . گيرندمي
 به نوعي با ثروت فراوان خود در به دنبال تثبيت هويت نوين بازيافته خود هستند بلكه

در حالي كه در لبنان و . باشندالمللي ميانديشة يافتن جايگاهي نوين در نظام اقتصادي بين
. فلسطين هنوز هم مشكالتي اساسي براي تعريف هويت ملي وجود دارد

ها گوياي آن است كه از نظر ارزشي و هويتي نيز ناهمگوني و حتي تعارض اين مثال
ني در اين حوزه جغرافيايي وجود دارد و دشوار بتوان اشتراكي كه بتواند كشورهاي اين فراوا

. پيدا كرد،حوزه را با هم پيوند دهد

المللنحوه رابطه و جايگاه در نظام بين

رغم اهميت خصوصيات الملل معتقدند عليمتفكراني كه به نگرش سيستمي در روابط بين
الملل را مهمترين ه رابطه و جايگاه كشورها در نظام بينهاي آنها، نحوكشورها و گرايش

هاي عميق بدين معني كه حتي تفاوت. دانندالمللي كشورها ميعامل در جايگاه و رفتار بين
تواند الملل ميالملل، در صورت الزام و اقتضاء نظام بينميان كشورها و بازيگران روابط بين

. گيري مناطق مشخص گرددها و حتي شكلباعث نزديكي كشورها و كنش مشترك آن
گرايي نيز اشاره شد، برخي از مناطق مانند منطقه آسه گونه كه در سابقة تاريخي منطقههمان

آن اصوالً در اثر الزامات نظام دوقطبي در زمان جنگ سرد شكل گرفت و همين امر نشان 
دهي به مناطق ازماندهي و شكلتواند در سالملل ميدهد كه جايگاه و نحوة تأثير نظام بينمي

. نقش اساسي و تعيين كننده داشته و حتي ديگر عوامل را نيز تحت الشعاع خود قرار دهد
شود كه عوامل واگراي سيستمي در منطقة فرضي آسياي اما بر اين مبنا نيز مشاهده مي

ورهاي به عنوان نمونه برخي از كش. جنوب غربي نيز بسيار بيشتر از عوامل همگرا است
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تركيه به . الملل هستندمنطقه متحد استراتژيك و يا تحت اشغال تنها ابرقدرت كنوني نظام بين
عنوان عضو ناتو، افغانستان و عراق به عنوان كشورهاي تحت اشغال، كشورهاي حاشية خليج 

توان متحدان آمريكا در فارس از جمله عربستان سعودي و حتي مصر و اسرائيل و اردن را مي
. طقه دانست كه به دليل اين اتحاد از حمايت سياسي و اقتصادي اين كشور نيز برخوردارندمن

هاي تعيين كننده در لبنان و فلسطين در تقابل كامل با قدرت اما ايران و سوريه برخي از گروه
كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز نيز بعضاً محل مناقشه . الملل قرار دارندمركزي نظام بين

.  و غرب از يك سو و روسيه از سوي ديگر قرار دارندآمريكا
از سوي ديگر به دليل آن كه ريشه و مبناي تروريسم به عنوان مهمترين تهديد امنيتي نظام 

توان با اي است كه نميشود، حساسيت منطقه به اندازهالملل در اين منطقه تلقي ميبين
الملل متزلزل را با مركزيت نظام بينامتيازات كوچك و موقتي اتحادهاي استراتژيك آن 

هاي ضد آمريكايي و ضد غربي كه امنيت و منافع حياتي آنها به عالوه مهمترين گروه. ساخت
از اين رو ضديت و اتحاد با مركزيت نظام . اندكنند نيز در اين منطقه رشد يافتهرا تهديد مي

يل شده است كه گاهي نيز مناقشات دار در اين منطقه تبدالملل كنوني به يك تضاد ريشهبين
اي موارد حتي پاي روسيه را انگيزد و در پارهاي را بر مياي گستردهسياسي داخلي و منطقه

گيري يك اتحاد يكپارچه هم سو از اين رو در اين منطقه نه امكان شكل. كشدهم به ميان مي
گيري يك اتحاد امكان شكلالملل وجود دارد و نه هاي محوري نظام بينبا آمريكا و قدرت

الملل و اين عاملي است كه اقتضاي سيستمي شكل دادن ضد آمريكايي و ناهمسو با نظام بين
.بردبه يك منطقه در اين حوزه جغرافيايي را نيز از ميان مي

گيرينتيجه

سازي صورت گرفت به نظر هاي چهارگانه منطقهبر اساس بررسي مختصري كه از شاخص
با هر تعريفي كه از منطقة آسياي جنوب غربي بدهيم، به ويژه تعريف موسعي كه رسد كه مي

گيري يك توان به لحاظ واقعي و علمي انتظار شكل، نميشودميبه تازگي از اين منطقه ارائه 
هر چند كه . منطقه و به هم پيوستن كشورها و بازيگران اصلي اين حوزه به يكديگر را داشت

توان از عناصر و نيز دين مشترك و سابقة تاريخي به هم پيوسته را ميمنابع اقتصادي غني 
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اصلي همگرايي در اين حوزه دانست، اما چه از نظر جغرافيايي چه به لحاظ امنيتي و چه از 
. ترنددارتر و عميقنظر ارزشي و هويتي، فاصله و تفاوت و گاهي تقابل در اين حوزه ريشه

اي متفاوت و مغاير است الملل به اندازهز كشورها با نظام بينهمين طور نوع رابطه دو گروه ا
الشعاع قرار گرفتن مابقي عناصر توسط عامل سيستمي نيز در شرايط كنوني كه امكان تحت

خورد اما هر چند كه برخي مشتركات نيز ميان كشورهاي اين حوزه به چشم مي. وجود ندارد
ر اساس بررسي صورت گرفته  ب1شماره  جدول .ها و حتي تعارضات آنها بيشتر استتفاوت

:در اين مقاله، تنظيم شده و گوياي وضعيت موجود در اين حوزة سرزميني است

گرايي در آسياي جنوب غربي در سرآغاز قرن  اصلي منطقههايوضعيت شاخص: 1شمارهجدول 
بيست و يكم

هاتفاوتمشتركات

هاي متفاوت مناطق جغرافياييويژگيبزرگقرار گرفتن در يك منطقة حوزة جغرافيايي

هاي امنيتي براي وجود دغدغهحوزة امنيتي
تمامي كشورها

وجود مسائل امنيتي متفاوت و تقابل ميان 
هاي امنيتي گروهي از كشورهااولويت

هاي وجود دين مشترك و ريشهحوزة فرهنگي
مشترك تاريخي و فرهنگي

اي ههاي ديني، فرهنگي، و هويتتقابل
متضاد

الملل و بينهاي متناقض در نظامنقشالمللبيناهميت مشترك در نظامالملليحوزة بين
المللارتباط متفاوت با مركزيت نظام بين

 فراخ با نام آسياي جنوب غربي ايمنطقهبنابراين بايد گفت كه در شرايط كنوني سخن از 
هاي بزرگ زيست محيطي مناسب و مفيد هاي جغرافيايي و حوزهبيشتر براي تقسيم نقشه

مگر آن كه امكان تحولي اساسي در نوع كنش و واكنش . المللياست تا از نظر سياسي و بين
الملل به ويژه و جايگاه كشورهاي تعيين كننده در اين حوزة جغرافيايي با نظام بين

.هاي مركزي آن فراهم آيدقدرت
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نقش كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي

در توريسم جهاني
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 پژوهشكده گردشكري،ريزي جهانگرديكارشناس ارشد برنامه-بهار بيشمي

تربيت مدرسدانشگاه ،ريزي روستاييبرنامهدانشجوي دكتري جغرافيا و - حمداهللا سجاسي قيداري

 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، علمي و پژوهشگرهيأتعضو -پوريوسف حسن
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چكيده
 بـراي بـسياري از   ، اشتغال و توسعه اقتـصادي ،گذاري آن بر فرايند توليدتأثيرامروزه صنعت گردشگري به علت    

كشورهاي اسالمي با دارا بـودن ميـراث معنـوي فرهنگـي و ميـراث              . كشورها از اهميت خاصي برخوردار است     
 نياز به يك حركت راهبردي براي توجه فراينـدي          ، گردشگري ايهي تسهيل كننده و نهاد    هاطبيعي و ساير داشته   

به صنعت گردشگري دارند تا اين طريق به عنوان يك فرصت تازه، زمينـه رشـد و شـكوفايي خـويش را بهبـود        
رغم سهم و جايگاه بسيار ناچيز و       بخشند، روند رو به رشد فعاليت كشورهاي عضو در طول يك دهه اخير علي             

ل درآمد گردشگري جهان، دورنمـاي خـوبي را بـراي توسـعه صـنعت گردشـگري در ميـان            همچنين سهم از ك   
در اين ميان چهـار كـشور تركيـه، مـالزي و مـصر و مـراكش بـا اختـصـاص            . دهدميكشورهاي اسالمي، نشان    

رغم نمايش توزيع جغرافيايي     علي  سازمان كنفرانس اسالمي،   ي عضو هادرصد از كل درآمد گردشگري كشور     33
ي موفق ايـن كـشورها را در        هاوازن توسعه گردشگري در ميان كشورهاي اسالمي، حركت جديد و سياست          نامت

ي ميداني از ديدگاههاي كارشناسان صـنعت گردشـگري در   هاافزون بر اين يافته. كندميحوزه گردشگري بازگو    
رو در كنـار نقـاط      تحليل وضعيت اين صنعت در كشورهاي اسالمي نيز حاكي از آن است كه فرصـتهاي پـيش                  

سازد كه با اتخـاذ سياسـتهاي   قوت گردشگري، اتخاذ راهبرد تهاجمي را پيش روي كشورهاي اسالمي مطرح مي           
اي، زمينـه يكپـارچگي اقتـصادي بـراي تـشكيل بـازار مـشترك اسـالمي در حـوزه                    اي و منطقه  راهبردي خوشه 

 دورنمـايي بـا تقويـت اتـاق بازرگـاني       چنـين . سـازد ي اقتصادي ممكن مـي    هاگردشگري را بيش از ساير حوزه     
. نمايدهاي تحقق اين ايده را از انديشه به عمل منطقي مي و تنظيم نقشه راه توسط آنها زمينهايهمنطق
. اسالميسكنفرانسازمان صنعت گردشگري، مدل راهبردي، :هاي كليديواژه
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