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نوبنيادگرايي اسالمي در ساحت نظريه پردازي جنبشهاي نوين اجتماعي

دکتر حسن شمسيني غياثوند

*

چكيده
يکي از مسايل چالش برانگيز درباره جنبشهای اسالمي نوين ،نقش هويت در شکل گيری اين
جنبشها است .با توجه به تاکيدات نظريه پردازاني همچون مانوئل کاستلز ،يورگنهابرماس و آلن تورن
مبني بر اهميت محوری هويت در عصر جهاني شدن و عصر اطالعات ،هويت در شکل گيری ،اهداف و
الگوهای رفتاری جنبشهای اجتماعي نوين از جمله نوبنيادگرايان اسالمي نقش اساسي داشته است .به
گفته متفکران و تحليل گران جنبشهای اسالمي همچون کاستلز ،دکميجيان ،اسپوزيتو و اوليور روا
يکي از داليل اصلي شکل گيری جنبشهای نوين اسالمي اعم از جنبشهای اعتدال گرا و جنبشهای
از قبيل طالبان و القاعده ،واکنش ملل مسلمان به سياستهای غربي سازی جهان اسالم ،استراتژی
اسالم هراسي جهان غرب ،تحقير هويت اسالمي از سوی رسانههای غربي ،بازگشت به هويت ديني و....
است .در واقع درباره خاستگاه جنبشهای نوين اسالمي و تغيير رفتار جنبشهای کالسيک اسالمي بايد
به عوامل مختلفي همچون جهاني شدن ،غربي سازی ،سياستهای غرب نسبت به اسالم همچون پروژه
اسالم هراسي ،رفتار تحقير آميز غرب با مسلمانان ،تضاد فرهنگي و هويت غرب با مسلمانان (برخورد
تمدنها) ،حمالت خشونت آميز غرب از جمله آمريکا نسبت به کشورهای اسالمي ،حمايت غرب از رژيم
صهيونيستي ،چالشهای هويتي در کشورهای اسالمي و  ...توجه کرد.
کلید واژهها
جنبشهای نوين اجتماعي ،بنيادگرايي ،نوبنيادگرايان ،غربي سازی ،اسالم هراسي ،القاعده.

* عضو هيأت علمي و استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاکستان
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مقدمه
پديدههای سياسي همچون جنبشهای اجتماعي در ظرف زمان و مکان شکل ميگيرند .به
عبارت ديگر جنبشهای اجتماعي واکنشي به مسايل و مقتضيات هر دوره ای شناخته ميشوند.
به همين دليل جنبشهای اجتماعي عصر جهاني شدن و عصر اطالعات متفاوت از گذشته
ميباشند .که اين تفاوت در همه عرصهها اعم از اهداف ،رويکرد به قدرت ،الگوهای رفتاری،
ساختار طبقاتي ،موضوعات مورد تاکيد و ....را شامل ميشود .در واقع جنبشهای اجتماعي
جامعه پساصنعتي با توجه به فناوریای نوين رسانهای ،تکنولوژیهای نوين ،اقتصاد جهاني،
سياست جهاني ،هويتهای ژالتيني و ...پديدار گشتهاند .به همين دليل ميتوان گفت که
جنبشهای نوين اجتماعي در جهان اسالم يعني نوبنيادگرايان همچون القاعده و طالبان
متفاوت از جنبشهای گذشته اسالمي تعريف ميشوند .شکل گيری نوبنياد گرايي اسالمي که
در دو سطح خرد و کالن مورد بررسي است ،در سطح کالن بيانگر علل جهاني اين
جنبشهاست و عامل اصلي اين جنبشها تغيير و تحوالت جهاني است .اما در سطح خرد بايد
به مسائل داخلي جهان اسالم توجه شود.
مبحث نوبنيادگرايي را اولين بار «اليور روآ» در کتاب شکست اسالم سياسي و همچنين
اسالم جهاني شده مطرح کرده است .رُوا بنيادگرايي اسالمي را به معنای بازگشت به اعتقادات
راستين دين ميداند .اين پديده خود به قدمت اسالم است و گرايشات معاصری که نوبنيادگرايي
خوانده ميشود ،مدرنيسم فني فرهنگ زدايي شده را با گرايشات سنتي ترکيب ميکند تا با
اسالم سنتي و فرهنگ مدرن غربي و جهاني شدن مخالفت کند (روآ8731 ،الف .)73 :به نظر
وی جريان اصلي جنبشهای اسالمي از مبارزه برای ايجاد يک جامعه بينالمللي اسالمي به
نوعي «ملي گرايي اسالمي» گذر کرده است .نوبنيادگرايان خواستار اين هستند که به عنوان
يک بازيگر شروع در صحنۀ سياسي داخلي به رسميت شناخته شوند .آنها تا حد زيادی
نگرشهای فراملي خود را که هنوز هم بخشي از ايدئولوژی آنهاست ،کنار گذاشتهاند .از سوی
ديگر سياستهای «اسالم گرايي مجدد» که از سوی بسياری از دولتها-حتي سکوالرها -به
خاطر تضعيف مخالفين اسالمگرايان انقالبي-پس از انقالب اسالمي ايران -و نيز کسب
مشروعيت مذهبي دنبال ميشد ،نتيجۀ معکوس به بار آورد .اين سياستها موجد شاخۀ
جديدی از بنيادگرايي اسالمي گرديد که از نظر ايدئولوژيکي محافظه کار اما از منظر سياسي
راديکال است (روآ8731 ،ب .)807 :نکته محوری اين است که اگر گروههای نوين در جهان
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اسالم را به عنوان جنبشهای نوين اجتماعي در نظر گرفته شود ،اين سؤال مطرح ميشود که
چه داليل داخلي و خارجي اعم از معرفتي ،هويتي ،سياسي و ...باعث شکل گيری جنبشهای
نوين در جهان اسالم شده است .به عبارت ديگر نوبنيادگرايي در ساحت نظريه پردازی
جنبشهای نوين اجتماعي چگونه قابل تبيين است.
گفتار اول :تعریف مفاهیم
الف) هویت
هويت ،منابع معنا براى کنشگران است و به دست آنها از رهگذر فرآيند فرديت بخشيدن
ساخته ميشود  .با اين حال ممکن است از نهادهاى مسلط نيز ناشى شود ،اما حتى در اين
صورت نيز هنگامى هويت خواهد بود که کنشگران اجتماعى آنها را درونى کنند و معناى آنها
را حول اين درونى سازى بيافرينند .در دوره پست مدرنيته زندگى اجتماعى بسيار پيچيده تر از
دوران مدرنيته است و گردش و شتاب بيشترى دارد .در اين دوران گستره اى از هويتهای
گوناگون پيش روى انسان قرار دارد و او با خواستهها و آرزوهايى آشنايى يافته است که در
گذشته با آنها بيگانه بود .در اين دوره که با عناوينى همچون «عصر اطالعات» و «عصر
مجازى» مترادف شده فناوریهای نوين اطالعاتى و ارتباطى و در رأس آنها شبکه عظيم جهانى
اينترنت منابع متعدد و گوناگون هويتى را به افراد عرضه ميکنند و زمينه بروز چالشهای
متعدد در هويت انسان امروزى را موجب ميشوند .جامعه اطالعاتى با تبديل زمان تاريخى به
حالت بى پايان ،گذشته هويت بخش را نابود ميکند .نابودى گذشته به معناى از ميان رفتن
خاطره و تاريخ ،از ميان رفتن پيوند ميان گذشته مشترك و حال مشترك است .در چنين
شرايطى انسان نوعى همزمانى را تجربه ميکند و در دنيايى لحظه اى قرار ميگيرد که در
چارچوب آن گذشت زمان را نميتوان احساس کرد ،در حالى که يکى از پيش نيازهاى اصلى
هويت ،احساس تداوم در گذر زمان است و ذهنيت چونان آگاهى از زمان قلمداد ميشود.
فناوریهای نوين ارتباطى در عصر ارتباطات نه تنها فرهنگهای گوناگون و پرشمارى را در
دسترس افراد و گروههاى مختلف قرار ميدهد ،بلکه دنياها و مرجعهای اجتماعى آنان را افزون
ميسازد .منابع و گزينههاى هويتى که در چنين شرايطى عرضه ميشوند ،نه تنها متعدد و
متنوع هستند ،بلکه گاهى در تعارض با يکديگر نيز قرار دارند .کاستلز معتقد است که
نهضتهای اجتماعي و سياستها برخاسته از فعل و انفعال متقابل ميان جهانشمولي ناشي از
117

فصلنامه مطالعات سياسي؛ سال ششم ،شماره  ،22زمستان  1312ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تکنولوژی ،قدرت هويت (هويت جنسي ،ديني ،ملي ،قومي ،منطقهای ،اجتماعي ـ زيستي) و
نهادهای دولت هستند .از آنجايي که ساخت هويت اجتماعي در بستر روابط قدرت صورت
ميپذيرد .بنيادگرايي ،به معنای برساختن هويتي برای يکسانسازی رفتار فردی و نهادهای
جامعه با هنجارهايي است که برگرفته از احکام خداوند هستند و تفسير آنها بر عهده مرجع
مقتدری است که واسطه خداوند و بشريت است .بنيادگرايي يعني در تمامي طول تاريخ بشر
وجود داشته است ،اما در سالهای پاياني اين هزاره به عنوان منبع هويت به طور اعجابآوری
نيرومند و اثرگذار جلوه ميکند.
ب) بنیاد گرایی
در تعريف آکادميک ،بنيادگرايي يعني اسالمي کردن قوانين مؤسسات و دولتهای
کشورهای اسالمي ،ايجاد دولت و کشورهای اسالمي ،عمل طبق شريعت و آموزههای ديني
است .برنامه بنيادگرايي اسالمي و نوبنيادگرايي ديني از طريق چند فرآيند سياسي گوناگون و
بسته به پويشهای هر دولت ملي و شکل برنامهريزی جهاني در هر اقتصاد ،در مقام جوامع
اسالمي و همينطور بين اقليتهای مسلمان در جوامع غير مسلمان ظهور کرده است .يک
هويت جديد در حال برساخته شدن است ،اما نه با بازگشت به سنت ،بلکه با کار روی مواد و
مصالح سنتي به منظور تحقق بخشيدن به دنيايي الهي و برادرانه که در آن تودههای محروم و
روشنفکران ناراضي ممکن است معنای جديدی را برسازند که به دليل جهان شمول است برای
نظم جهاني طرد کننده .از رهگذر نفي طرد اجتماعي ،حتي به شکل افراطي قرباني کردن خود،
هويت اسالمي جديدی در فرآيند تاريخي بر پا داشتن امت يعني بهشت برادری مؤمنين حقيقي
شکل ميگيرد (کاستلز .)8710،در واقع هويت بيانگر معنايابي انسانها و گروهها به خصوص
گروههای اسالم گرا در مواجه با دوره پساصنعتي ،پساسکوالريسم ،پسامدرنيته ،غربي سازی و
ناکارآمدی عناصر هويتي گذشته تلقي ميشود.
ج)جنبشهای اجتماعی
«جنبش اجتماعي» يک مفهوم جامعه شناختي است که به نوع خاصي از رفتارهای جمعي
مردم در جامعه اطالق ميشود .افراد جامعه در درون خانواده ،ميان آشنايان و فاميل ،محل کار
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يا احزاب سياسي و نهادهای مدني يا ديني به نوعي فعاليت جمعي مشغول اند .به همۀ اين
فعاليتها و حرکات جمعي جنبش اجتماعي نميگويند« .جنبش اجتماعي» معمو ًال به آن دسته
از حرکتهای جمعي اطالق ميشود که در آنها عده زيادی از افراد جامعه هدف خاصي را
(مثل تقويت مردم ساالری يا برابری حقوق زنان با مردان يا بهبود شرايط کاری و زندگي
کارگران يا جلوگيری از آلودگي محيط زيست و غيره) تا حدودی بيرون از روشها و نهادهای
شناخته شده جامعه پيگيری ميکنند.
د) نوبنیادگرایی اسالمی
از آنجايي که تعريف خاصي از نوبنيادگرايي نميتوان ارائه کرد اما به برخي از ويژگيها و
شاخصها يا اصول بنيادين نوبنيادگرايي اسالمي نيز ميتوان اشاره نمود .اصول بنيادين
نوبنيادگرايي اسالمي عبارتند از -8 :نبرد دوگانه تاريخي ميان کفر و ايمان؛  -2امت گرايي؛ -7
مخالفت با انسان محوری و يا اومانيسم؛  -4مخالفت با دموکراسي؛  -3تأکيد بر مسائل خاص به
جای تأکيد بر مسائل داخلي؛  -6تأکيد بر دين و اهميت ندادن به مساله عقل و علم؛  -3ضد
يهودی بودن.
گفتار دوم :جنبشهای نوین اجتماعی در ساحت نظریه پردازی
وجود شبکهای غير رسمي از روابط متقابل ميان تعدادی از افراد ،گروهها و سازمانهای
فعال ،وجود گفتمان آگاهي بخش همراه با احساس هويت و اهداف مشترك ،تقابل و مبارزه
سياسي و يا فرهنگي با مخالفان اهداف خود سه ويژگي مشترك برای جنبشهای اجتماعي
کالسيک و جديد بشمار مي آيد .به نظر کالوس اوفه کنش گران جنبشهای کالسيک گروهها و
طبقات اقتصادی -اجتماعي ميباشند در حالي که کنش گران جنبشهای جديد بر اساس
وابستگيهايي ديگر عمل ميکنند .مسائل جنبشهای جديد ،حفظ صلح ،محيط زيست ،حقوق
بشر و ...است .ارزشهای جنبشهای جديد در استقالل و هويت شخصي در مقابل کنترل
سازمان يافته و متمرکز است .جنبشهای جديد بر اساس مدلهای غير رسمي ،خود جوش،
فاقد سلسله مراتب و سياست اعتراض مدني رفتار ميکنند (مشيرزاده .)898-892:8718،با
وجود تفاوت انواع جنبشهای کالسيک و جديد ،ميتوان معيارهای سازمان ،سياست ،اهداف و
روشها را برای تمايز گذاری اين دو نوع جنبش به کار برد (جدول مفهومي شماره .)8
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جدول ( :)1مقایسۀ جنبشهای اجتماعی جدید و قدیم

(قانعي راد و خسرو خاور.)243 :8716 ،

الف) بررسی نظریات جدید
در اين قسمت ،از ميان آراء متنوع برای جنبشهای اجتماعي جديد ،به نظرياتهابرماس،
کاستلز ،تورن و گيدنز اشاره ميشود.
 -1یورگنهابرماس
هابرماس ،فروپاشي حوزه عمومي در دولتهای رفاه را مورد بحث قرار ميدهد؛ در جامعۀ
سرمايه داری سازمان يافته اصل بنيادين حوزۀ عمومي ،يعني عموميت انتقادی ،ضعيف ميشود
و در عين حال حوزۀ عمومي با گسترش ظاهری و در عين حال غير سياسي خود ،تمام
حوزههای خصوصي را دچار اضمحالل ميکند .به نظرهابرماس ،جنبشهای اجتماعي جديد
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واکنشي است در برابر فرسايش زيست جهان 8توسط نظام .در ديدگاه او ،مستعمره شدن زيست
جهان عبارت از قرباني کردن عرصههايي از زندگي که به لحاظ کارکردی متکي به پيوستگي
اجتماعي از طريق ارزشها ،هنجارها و وفاق سازی ميباشند ،در پای اقتضائات سيستمي است.
پيشرفت به سمت دولت دموکراتيک رفاه با غلبه نظام اقتصادی و اداری بر زيست جهان تمايز
دارد .سياستهای دولت رفاه از يک سو آزادی -برای مثال ،آزادی تشکيل اتحاديه و چانه زني
برای مزد ،محافظت در برابر اخراج -را تضمين ميکند و از سوی ديگر آن را واپس ميستاند
(هابرماس.)891 :8714 ،
هابرماس ،از رشد «ظرفيتهای اعتراضي» و مبارزاتي جديد سخن ميگويد که با الگوی
منازعات نهادين در دولت رفاهي تمايز دارد .اين مبارزات بر سر باز توليد مادی صورت نميگيرد
و ديگر توسط احزاب و اتحاديهها هدايت نميشوند و آنها را نميتوان با هزينههای جبراني رفاه
اجتماعي فرونشاند .جنبشهای اجتماعي جديد در عرصههای باز توليد فرهنگي ،تعامل
اجتماعي و جامعه پذيری ،ظهور پيدا ميکنند و هدف آنها مسائل مرتبط با صورتهای زندگي
است.هابرماس ،در اين جنبشها به تفکيک ظرفيتهای آزادی بخش و ظرفيتهای مقاومت
ميپردازد؛ هدف جنبشهای مقاومت ،متوقف کردن عرصههای کنش مبتني بر سازمان رسمي
به خاطر عرصههای کنش مبتني بر ساختار ارتباطي است و نه فتح قلمروهای تازه .او ،اين
مبارزات را در چارچوب مقاومت در برابر مستعمره کردن زيست جهان درك ميکند (جاليي
پور.)96-91 :8718،
-2آنتونی گیدنز
جنبشهای اجتماعي جديد از نظر گيدنز ،در جامعۀ معاصر اهميت زيادی دارند .علت
اهميت يافتن جنبشهای صلح خواهانه در اين دوران ،افزايش نگراني از پيامدهای وقوع جنگ و
کاربرد سالح هسته ای است .جنبشهای سبز ،نشانۀ هوشياری در مورد پيامدهای زيست
محيطي رشد صنعتي است .در جامعۀ بوم شناختي ،توازن و تماميت فضای زيستي به عنوان
يک هدف محسوب ميشود و گوناگوني ميان گروههای انساني و تنوع در طبيعت تقويت
ميشود .در جنبش زنان ،با افزايش آگاهي و سطح تحصيالت و گسترش نسبي فرصتهای برابر
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برای زنان ،دغدغهها و پرسشهای هويت شخصي زنان اولويت مييابد (گيدنز.)282 :8712،
گيدنز ،فضای سياسي و فرهنگي جنبشهای اجتماعي جديد را با واژه سياست زندگي 8توصيف
ميکند و آن را در برابر سياست رهايي بخش قرار ميدهد .به نظر او ،جنبشهای اجتماعي،
نقش عمده ای در به صحنه کشاندن مباحث مربوط به سياست زندگي ايفا کردهاند .جنبش
زنان و جنبش دانشجويي در واقع پيشگامان گسترش سياست زندگي بودهاند .سياست رهايي
بخش در پي کاهش يا لغو استثمار ،نابرابری و ستمگری است و بر اولويت عدالت ،برابری و
مشارکت تأکيد ميورزد .سياست رهايي بخش ،نوعي سياست شانسهای زندگي و سياست
زندگي ،نوعي سياست شيوۀ زندگي است .با نفوذ فزايندۀ سياست زندگي ،کار سياست رهايي
بخش به پايان نميرسد و در عمل ،هر يک از مسائل مربوط به سياست زندگي ،مسائل جديدی
از نوع رهايي بخش به وجود ميآورند( .گيدنز.)31-39 :8731 ،
 -3مانوئل کاستلز
به نظر او ،دگرگونيهايي در سپيده دم عصر اطالعات به زوال جنبشهای اجتماعي قديم و
برآمدن جنبشهای اجتماعي جديد انجاميدهاند .دولت ملي زير تاراج شبکههای جهاني ثروت،
قدرت و اطالعات ،قسمت اعظم حاکميت و استقالل خود را از دست داده است .احزاب سياسي،
توانايي خود برای تغيير اجتماعي را از دست داده و نهادهای دولت ملي نيز تا حدی موضوعيت
خود را از دست دادهاند .جنبشهای اجتماعي برآمده از رهگذر مقاومت جمعي در برابر جهاني
شدن و سرمايهداری تجديد ساختار يافته ،کارگزاران اصلي تغيير در دورۀ کنوني ميباشند.
کاستلز شکل نامتمرکز و شبکه ای سازمان و مداخله ،به عنوان ويژگي جنبشهای اجتماعي
جديد را اصليترين کارگزار تغيير در دورۀ کنوني ميداند (کاستلز .)423-470 :8710 ،کاستلز،
در جنبشهای اجتماعي جديد ،حداقل دو جريان را مي يابد که ميتوانند با پاسخگويي به
بحران دموکراسي به شکل گيری سياست اطالعاتي ياری برسانند .جريان اول ،باز آفريني دولت
محلي است و جريان دوم ،توسعۀ سياست نمادين و بسيج سياسي در نهضتهای غير سياسي.
نهضتهای بشر دوستانه و هزاران گروه فعال محلي و منطقه ای و سازمان غيردولتي در سراسر
جهان نيرومندترين عامل بسيج در سياست اطالعاتي هستند .اکثر اين بسيجها چيزی بين
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جنبش اجتماعي و کنش سياسي هستند و هدف آنها تأثير گذاری بر فرايندهای سياسي
است ،اما ضرورت ًا از مجراهای نمايندگي استفاده نميکنند .اين صور بسيج سياسي معطوف به
مسأله و غير جانبدارانه اکنون توانستهاند با جلب توجه مردم به امور عمومي و با ايجاد مسائل و
فرآيندهای سياسي تازه ،بر قواعد و نتايج رقابتهای سياسي رسمي تأثير بگذارند (همان-489 :
.)481

نمودار مفهومی () 2

(قانعي راد و خسرو خاور.)240 :8716 .
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بهطور کلي ويژگيهای جنبشهای نوين اجتماعي را ميتوان در کثرت گرايي ،تاکيد بر
موضوعات فرهنگي و هويتي ،نامشخص بودن رابطه فرد و جمع ،ورود جنبشها به زندگي
شخصي افراد ،در هم تنيده شدن هويت فردی و اجتماعي ،فرا رفتن از ساختارهای طبقاتي،
تاکيد بر الگوهای رفتاری هويتي و مسالمت آميز ،تقابل به عناصر هويت سياسي گذشته
همچون احزاب و عرفي سازی ،فرا سرزميني عمل کردن ،عضو گيری جهاني و فرامنطقهای و....
دانست.
ب) نظریه پردازی پیرامون علل و عوامل ظهور جنبشهای اسالمی نوین یا نوبنیادگرایی
 -1نظریۀ خورشید احمد
خورشيد احمد ،تجربۀ جوامع مسلمان در دو قرن اخير و رابطۀ ميان مسلمانان و غرب را که
در استعمار ريشه دارد ،بستر مناسبي برای تبيين گسترش تجديد حيات طلبي اسالمي ميداند.
به نظر او ،ريشههای رستاخيز اسالمي معاصر را بايد در ميراث استعمار يا به عبارتي در آثاری
که قدرتهای استعماری در جوامع مسلمان به جا گذاشتند ،جستجو کرد .تجديد حيات طلبي
اسالمي معاصر ،محصول فرآيند استعمار و عملکرد آن در جهان اسالم بود.به اعتقاد خورشيد
احمد ،سياست استعماری چهار اثر بر جوامع اسالمي به جای گذاشت:
 -8غير مذهبي (سکوالريزاسيون) کردن جوامع اسالمي ،به ويژه دولت و نهادهای سياسي،
اقتصادی و اجتماعي آن؛
 -2سلطۀ الگوی غربي و وابسته شدن نهادهای سياسي ،اجتماعي و اقتصادی کشورهای اسالمي
به غرب که خود ،سلطۀ مذکور را نهادينه کرد؛
 -7قطب بندی کردن آموزش بر محور نهادهای آموزشي سنتي و نهادهای آموزش نوين که به
ظهور گروهي از نخبگان جديد که با مردم بومي بيگانه بودند ،منجر شد؛
 -4بحران رهبری که در اثر نابودی سازمان يافتۀ رهبری سنتي جوامع اسالمي و تحميل
رهبری سياسي از خارج که از اعتماد مردم برخوردار نبود ،به وجود آمد ( Khurshid,1983:
.)218-219
توسعۀ جوامع غربي و عقبماندگي جوامع اسالمي ،نخبگان سياسي و فکری را به چاره
جويي واداشت .گروهي از اين نخبگان ،راه چاره را پيروی از تمدن غرب و تقليد جوامع اسالمي
از تجربۀ غربيها در توسعۀ سياسي ،اقتصادی و اجتماعي ميدانستند .خورشيد احمد ،اين
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استراتژی را «استراتژی نوگرايي» مينامد .گروهي ديگر که تعلق خاطر و تعهد بيشتری به
ارزشها ،عقايد و سنن بومي داشتند ،دوری مسلمانان از روح اسالم را علت اصلي عقبماندگي
جوامع اسالمي در نظر گرفتند و بازگشت به سنن اسالمي را تنها راه جلوگيری از انحطاط اين
جوامع ميدانستند .در ميان اين گروه ،دو شيوۀ نگرش دربارۀ اسالم ظهور کرد .نگرش اول که
ديدگاهي پوزش طلبانه داشت ،تمامي مظاهر پيشرفت و تمدن غرب را انکار ميکرد و با دوری
گزيدن از جلوههای نوگرايي ،بر حفظ سنتهای کهن مذهبي به همان شيوه و بدون ايجاد هر
گونه تفسير يا اجتهاد تأکيد ميورزيد .خورشيد احمد ،اين نوع طرز تفکر را «استراتژی مقاومت
حفاظتي» مينامد.8
گروه دوم ،دربارۀ غرب و دستاوردهای آن رهيافتي گزينشي دارند .اين گروه ،غرب را به
عنوان يک تمدن در نظر گرفته و جنبههای مثبت و منفي آن را مد نظر قرار ميدهند .برای
آنها ،شناخت دقيق و عميق جنبههای تمدني غرب يک ضرورت اساسي است .از سوی ديگر،
اينها به اسالم نيز به عنوان يک ميراث تمدني مينگرند و آن را به عنوان يک اساس جديد
فرهنگي و تمدني معرفي مي کنند و آنها خواستار ظهور اسالم به عنوان يک جنبش اجتماعي
سياسي هستند که در پي بازگشت به پيام اوليه اسالم است .خورشيد احمد ،اين طرز تفکر را
«استراتژی تجديد حيات اسالمي» ميخواند که ريشۀ بيشتر جنبشهای اسالمي معاصر ،در آن
قرار دارد (احمدی .)60-68 :8733 ،نظريۀ خورشيد احمد ،در ريشه يابي جنبش اسالمي
تجديد حيات طلبي قرن اخير مطرح شده و درصدد است تبييني صحيح از خيزش سياسي و
فکری اسالمي گروههای اسالمي در جوامع مسلمان به دست دهد .با توجه به اين که تجديد
حيات طلبي اسالمي ،پديده ای است خاص دوران معاصر و محصول برخورد ميان اسالم و غرب
در دوران استعمار ،بدين ترتيب ،رويارويي کنوني ميان جنبشهای اسالمي با دولتهای موجود
طرفدار غرب و يا با دولتهای غربي را نميتوان پديده ای نهفته در درون انديشۀ اسالمي و
دشمني ذاتي اسالم با غرب دانست ،بلکه بايد عکسالعمل طبيعي مسلمانان در برابر تحقير
غرب و سوء رفتار آن با دنيای اسالم در نظر گرفت.
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 -2نظریۀ هرایر دکمجیان
دکمجيان ،رستاخيز اسالمي معاصر را پديدۀ نويني نميداند و معتقد است که دنيای غرب
به دليل عدم آشنايي با تحول تاريخي جوامع اسالمي ،قادر به درك صحيح اين پديده نيست .به
نظر او ،جنبشهای اسالمي ،پديدههای جديدی محسوب نميشوند؛ بلکه جلوههای معاصر
جوياني تاريخي هستند که در طول دوران پس از ظهور اسالم در بخشهای گوناگون جهان
اسالم نمود پيدا کرده است .به عبارت ديگر ،جنبشهای فکری -سياسي اسالمي ،پديده ای
دوره ای هستند که در دورانهای خاص ظهور کرده و تحول يافتهاند .وی ،با استفاده از دو
مفهوم سقوط و رستاخيز ،چنين عنوان ميکند که :جنبشهای رستاخيزی در تاريخ اسالم در
واقع عکسالعملها و پاسخهای مسلمانان به دورانهای سقوط و انحطاط بوده است .يعني در
طول تاريخ جوامع مسلمان ،در برابر هر سقوط و انحطاط ،يک جنبش فکری يا سياسي
رستاخيزی به وقوع پيوسته است که هدف آن احيای مجدد دين اسالم بوده است .اعتقاد
مسلمانان (به ويژه اهل سنت) به حديث نبوی که ميگويد :در آغاز هر قرن فردی را خواهيم
فرستاد تا دين ما را احيا کند .انگيزۀ مهمي برای ظهور جنبشهای فکری و سياسي اسالمي در
تاريخ  83قرني اسالم بوده است .دکمجيان ،نمونههای متعددی از جنبشهای رستاخيزی سني
و شيعه را از دوران بنياميه تا نيمۀ دوم قرن بيستم به عنوان حرکتهای رستاخيزی در جهان
اسالم ذکر ميکند.
اين حرکتهای رستاخيزی در شرايطي ظهور ميکنند که جامعۀ اسالمي در يک محيط
بحراني گسترده گرفتار ميآيد .اين محيط بحراني دارای چند ويژگي عمده است که از قرن
نوزدهم به بعد اغلب جوامع اسالمي در خاورميانۀ کنوني را درگرفت .محيط دوران معاصر ،يک
بحران فراگير ايجاد کرده است که شش بحران فرعي را در درون خود در بردارد؛ بحران هويت،
بحران مشروعيت ،بحران آشوب و فشار ،کشمکش طبقاتي ،ضعف نظامي و بحران فرهنگ.
گستردگي و طوالني بودن رستاخيز اسالمي معاصر بدان جهت است که محيط بحران فراگير
جوامع اسالمي ،هر شش بحران فرعي را در خود داشته است(دکمجيان8733،؛ .)24-21در
اغلب دورههای مختلف تاريخ اسالمي ،وقوع دو يا سه بحران از ميان بحرانهای ششگانه کافي
بود تا حرکتهای رستاخيزی فکری و سياسي را به دنبال داشته باشد .رهبران فرهمند فکری و
سياسي  ،در شکل گيری و تداوم جنبشهای تجديد حيات طلبي در طول تاريخ اسالم ،نقش
اساسي ايفا کردهاند و بدون وجود آنها حرکتهای رستاخيزی به وقوع نميپيوسته است.
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 -3نظریۀ حسن حنفی
حنفي ،با انتقاد از روشهای ايدهآليستي و پوزيتيويستي غرب برای شناخت شرق و جهان
اسالم ،معتقد است که اين مطالعات ،در برخي موارد به تجزيه و تحليل دقيق و جزيي عقايد،
نهادها و پديدهها ميپردازند ،ولي هيچ گاه نگرشهای انسان شناسانه اسالم را مورد بررسي قرار
نميدهند .به نظر وی ،شرق شناسي اروپا تصويری جعلي و وارونه از جهان اسالم ارايه داد که بر
قضاوتهای پيشين آن و مسيحيت ارتدوکسي مبتني بود؛ به همين دليل ،فرهنگ غربي را به
عنوان مرکز و محور جهان ديد و ساير فرهنگها را پيرامون آن قلمداد کرد .حنفي پيشنهاد
ميکند که در کنار بررسي تأثير يهوديت ،مسيحيت و تفکر يوناني در پيشرفت غرب ،تأثير
فرهنگ و تمدن اسالمي نيز در رشد دانش و فرهنگ و تمدن غرب مورد مطالعه قرار گيرد .به
نظر ميرسد حنفي سهم بسيار زيادی برای فرهنگ و تمدن اسالمي در تأثير بر فرهنگ و تمدن
غرب قائل است (حنفي .)200-208 :8710،حنفي معتقد است که نگاه غرب به اسالم هنوز
همان نگاه شرقشناسان سنتي به اسالم سلفيهای بنيادگراست؛ اسالم را با عقبماندگي،
خشونت ،جهل و ديکتاتوری مترادف ميداند ،هر اتفاق در جهان اسالم را به طور کلي به پای
اسالم -و نه درکي از اسالم مينويسد و کل اسالم و نه قرائت خاصي از آن را مسؤول ميداند.
اين نوع نگرش ،نه فقط در آثار تاريخي و علمي گذشته غرب ديده ميشود ،بلکه هم اکنون نيز
از طريق رسانههای غربي ترويج ميگردد (حنفي .)8710:819 ،حنفي به دو دليل با غربي
کردن جهان اسالم به شدت مخالف است :اول اين که ،اين اقدام يک تقليد کورکورانه نوگرايانه
از غرب خواهد بود؛ دوم اين که ،مؤلفههای تاريخي نوگرايي که به تحول و توسعۀ اروپا منجر
گرديد ،قابليت الگو برداری برای جهان اسالم را ندارند .وی ،موضوع اصلي را تفاهم فرهنگها و
رشد آنها در کنار يکديگر ميداند که از طريق هم زيستي و همکاری نژادهای مختلف انساني
حاصل ميشود (حنفي.)899 :8710،
حنفي از آن جايي که معتقد است ،فرهنگ غرب نه يک فرهنگ جهاني ،بلکه فرهنگي
تاريخي و منطقه ای است ،باور دارد که مسلمانان ميتوانند به سوی مدرنيسم بروند ،بدون آن
که پيرو نمونه غربي آن باشند .او ،با پرهيز از استفاده زياد از مفاهيم «مدرنيسم» و «پست
مدرنيسم» که مفاهيمي غربي هستند ،معتقد است طرح اين بحثها به سبب اين است که
بگويند اسالم قادر به ارايه و تبيين روش جديدی نيست ،در حالي که اسالم با داشتن اصل
اجتهاد و امکان بهره گيری از آن ،بزرگترين دين مدرن است .اصل اجتهاد و مؤلفههای آن مثل
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زمان و مکان ،از مصادر تشريع و همان روح مدرنيسم است ،همچنان که اقبال الهوری نيز
اجتهاد را روح تحرك در اسالم توصيف کرده است .به نظر حنفي ،نهضت نوگرايي فعلي غرب،
همان استعمار در شکل جديد خود است و هدفي جز دور ساختن ملتها از فرهنگ بوميشان
ندارند (احمدی.)18 :8713،
به نظر حنفي ،جهاني شدن جهان تک قطبي را به عنوان نظم نوين جهاني معرفي ميکند و
مقابل هيچ چالشي -حتي بالقوه -انعطاف ندارد .جهان دوقطبي برای هميشه پايان يافته است و
چالش در مقابل سياستهای جهاني شدن از آسيا برنميآيد؛ چون سرپا بودن کشورهای
آسيايي به سرمايه غرب وابسته است (حنفي .)82 :8991 ،حنفي ،حادثه يازده سپتامبر را جدال
بين دو قدرت ميداند :يکي قدرت آشکار که همان اياالت متحده آمريکاست و ديگری قدرت
پنهان که تصميم گرفته با منطق زور با آن روبرو شود و با استفاده از عنصر غافل گيری،
نمادهای سلطه اقتصادی؛ يعني سازمان تجارت جهاني ،سلطه نظامي؛ يعني پنتاگون و سلطه
سياسي؛ يعني کاخ سفيد را مورد هدف قرار دهد .به نظر وی ،همه ،يازده سپتامبر  2008را به
ياد دارند ،ولي هيچ کس  21سپتامبر  2000را به ياد ندارد و اين آغاز دومين انتفاضه
فلسطينيهاست که به حال خود رها شد و با تخريب منازل ،شخم زدن زمينها ،کشتار کودکان
و زنان ،ترور فعاالن فلسطيني و هزار جنايت ديگر اسرائيل همراه بود .سپتامبر دوم را بايد
واکنشي به سپتامبر اول دانست .سپتامبر نيويورك نتيجه جنين ،رام اهلل ،طولکرم ،نابلس و
الخليل بود ،بنابراين حادثه سپتامبر ،جدال بين قدرتهاست و از جدال ديدگاهها ناشي ميشود
(حنفي.)6 :8718،
 -4نظریه اولیویه روآ
ما امروزه شاهد نوعي دور و چرخش تحت اشکال بسيار مختلفي برای مسأله حکومت توسط
يک جنبش اسالمي کردن مجدد و بازسازی هويتي هستيم که از طريق فردی و شخصي انجام
گرفته و در پي ايجاد يک جمعيت و جامعه است که نميتواند خويش را در يک سرزمين ويژه
ای محدود کند ،وگرنه بايد تحت شکلي مجازی و خيالپردازانه شکل بگيرد .اين دو حرکت
فردگرايي کردن و غير اسالمي کردن ،نشانه جهاني سازی اسالم است؛ ولي تحيت اشکال
گوناگوني که نميتواند کامالً در چگونگي اظهار و بيان سياسي و مذهبي آن متفاوت باشد،
اسالم معنوی و روحاني و بشردوستانه ،نوبنيادگرايانه ،جمعيت گرايانه ،و يا اينترناسيوناليست
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راديکال و متعصبانه ،بروز پيدا ميکند (روآ8713 ،الف .)83 :به نظر روآ اسالمي کردن مجدد
همه جانبه تنها بيانگر اعتراض جهت شناسايي هويت نيست و تنها نتيجه تالشهايي نيست که
جهت آشتي دادن ميان وفاداری به ارزشهای ريشه ای و مدرنيته و خودمختاری فردی انجام
ميگيرد  ،بلکه نشانه ای واضح از پروسه فرهنگ پذيری است ،يعني ناديده انگاشتن فرهنگ
اصلي به سود شکلي از غربزدگي ...اسالمي کردن مجدد به تعريف يک اسالم جهاني ،فراتر از
فرهنگهای ويژه تعلق دارد؛ فرهنگهايي که ابعاد ويژگيها و جنبههای تاريخي آن تعريف شده
و مشخص باشد (همان.)20 :
در حقيقت بحران کنوني ،تفکيک ميان اسالم ،سياست و فرهنگ ،و رشد يک اسالم که فقط
به عنوان يک مذهب است را نشان ميدهد .پارادوکس اينجاست که فعاالن اصلي اين تفکيک
کساني هستند که ميخواهند يا ميخواستند در اسالم يک جامعيتي و کامليتي را ببينند که
ميان مذهب و سياست جدايي نباشد.....آنان در برابر تفکيک روزافزون ميان مذهب و فرهنگ
ميخواهند دارو و درماني معرفي ميکنند که جنبههای هويت مذهبي افزايش پيدا کند .و
بنابراين به ناچار از جنبههای فرهنگي و سياسي فاصله ميگيرند (روآ8713 ،الف .)70 :به
عبارت د يگر به مجرد اينکه يک قبيله مسيحي با يک طايفه مسلمان درگير ميشود به سرعت
سخن از جنگهای مذهبي به ميان ميآيد .اين نکته دو مسأله را تاييد و تقويت ميکند؛
رجحان و اولويت عوامل تعيين کننده قبلگي و ملي ،استفاده ابزاری از جهاد در حومههای
مناطق اسالمي توسط نوبنيادگرايان برای شکل دادن و هويت بخشيدن به يک امت جهاني
(همان.)78 :
در پاسخ به اينکه چرا سخنان و خطابههای راديکال ضد امپرياليستي امروزه منبع تغذيه
اسالمگرايان ميشود بايد گفت که فضاهای حاشيه ای و رانده شده از جامعه توسط جمعيت
زيادی از مسلمانان اشغال شده اس ت .بازگشت به اسالم برای اينان موجب ايجاد هويتي اعتراض
گر و پرخاش جو ميشود ...همچنين بايد بيش از گذشته ميان راديکاليسم مذهبي مخصوص
جداشدگان از ريشههای اصلي و ميان بي فرهنگي و عوامل ترکيب دهنده جديد هويتي از
يکسو ،و خشونت در خاورميانه از سويي ديگر تفکيک قائل شد خشونتهای خاورميانه با ملي
گرايي مدرن و پان عربيسم و بازگشت به ضديت با امپرياليسم و طرفداری از جهان سوم مخلوط
شده است و از احساسات ضد امريکايي و حمايت بدون شرط از اسرائيل تغذيه ميشود (همان:
 .)71-73غرب اسالم را ديني در حال گسترش و فاتح ميبيند ولي مسلمانان خود را در اقليتي
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تحت فشار حتي در کشورهای اسالمي ميپندارند .اين تضاد انفجار آميز است ،زيرا اين نگرش
متضاد طرفين ،به آنان اجازه ميدهد که برای مذاکره در زمينههای استراتژيک و ديپلماتيک و
يا حتي در زمينه تشخصي هويت چاره ای بينديشند (همان.)71 :
همچني ن بايد گفت که پست اسالم گرايي ،خصوصي کردن اسالمي کردن مجدد است.
محافظه کاران(در ترکيه و مصر) هنگامي که دولت به اجرای حقوق اسالمي يعني شريعت
رضايت داد ،به امتياز بزرگي نايل شد......اين ضد انحصار دولتي بودن نوبنيادگرايان نزد طالبان
افغان شکل سياسي متناقضي پيدا کرده است ،زيرا طالبان توجه چنداني به حکومت نداشته و
در افغانستان از شکل دولت به نام گذاری امارت تغيير نام دادهاند .در اين کشور اجرای شديد
شريعت به ضرر نظام سياسي دولتي انجام شود (همان .)68:تناقض در اين است که تالشهای
نوبنيادگرايان برای معرفي اسالم به عنوان يک مدل کامل زندگي ،برخالف نظر اسالمگرايان،
سبب ميشود همه سياستهای اجتماعي خارج از اسالم قرار داده شود .اين بي تفاوتي نسبت
ال با جهاني سازی قابل جمع
به ابعاد اجتماعي ،عالمتي ديگر از اين است که نوبنيادگرايي کام ً
شدن هستند ،اين نوبنيادگرايي اين بار در شکل ليبرالياش هيچ گونه محدوديتي به جز
مسايل رفتاری و اخالقي قائل نيست ،همين نگرش را با همين شکل ميتوان نزد دست
راستيهای مذهبي امريکا نيز پيدا کرد (همان .)62 :همچنين بايد خاطر نشان کرد که جهان
غرب با تعريف جديد از فرهنگ يعني «نو قبيله گرايي» باعث شد که شکاف بين غرب و جهان
اسالم و همچنيني افزايش توجه مسلمانان به هويت افزايش يابد .نئوقبيلگي ،پذيرش يک نوع
طبقه بندی طايفه ای است که بيش از هر چيز بر مبنای مالكهای جغرافيايي بنيان گذاری
شده است .در واقع يک بازسازی مجدد قومي و گروهي بر مبنای عاليم انتخاب شده بر طبق
منطق کشورهای ميزبان است که ميان مذهب و ديگر عاليم سمبليک تفاوت ميگذارد .و به
خويش اجازه ميدهند سخن از فرهنگ مسلمانان و جامعه مسلمانان در غرب بزنند (همان:
.)39-31
گفتار سوم :چرایی شکلگیری نوبنیادگرایان اسالمی
با توجه به تغيير و تحوالتي که در اواخر سده بيستم در سطح جهاني به وقوع پيوست و
تغييراتي که در سياست گذاریها ،فناوریها ،تکنولوژیها ،فروپاشي مارکسيسم به وجود آمد،
جنبشهای اسالمي نيز دچار تغيير و تحوالتي شدند .برخي از جنبشهای گذشته اسالمي در
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زمينۀ اهداف ،مکانيزمها ،سازوکارها ،شيوهها و الگوهای رفتاری تغيير پيدا کرد ،و يا جنبشهای
نويني در جهان اسالم ،به وجود آمدند که متفاوت از جنبشهای گذشته تعريف ميشوند که از
اين جنبشها به نام نوبنيادگرايي ياد ميشود .آنچه که اهميت دارد؛ علل تغيير و تحول ،در
جنبشهای اسالمي و شکل گيری نوبنيادگرايي اسالمي و به عبارتي ،بررسي خاستگاههای
اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و سياسي اين جنبشها است که اين مساله در دو سطح کالن و
خرد مورد بررسي قرار ميگيرد .سطح کالن ،بيانگر علل جهاني اين جنبشها است ،چرا که از
اهميت اساسي برخوردار هستند و عامل اصلي اين جنبشها ،تغيير و تحول جهاني است .اما در
سطح خرد و پايينتر ،بايد به مسائل داخلي جهان اسالم نيز توجه شود .در سطح کالن و يا
جهاني ،عللي از قبيل جهاني سازی ،اقتصادی جهان ،سياستهای نوين کشورهای غربي و
فناوریهای نوين ارتباطي و اطالعاتي تأثير گذار بودهاند .جهاني سازی يا جهاني شدن ،عامل
اساسي تغيير و تحول در جنبشهای اسالمي به مقولۀ جهاني شدن باز ميگردد .اين تأثيرات،
با توجه به علل ذيل مورد توجه ميباشد:
 -8چالشهای هويتي؛  -2افزايش اهميت مسائل فرهنگي؛  -7سکوالريسم و دموکراسي سازی
غربي و افزايش سياستهای غربي سازی جهان از سوی کشورهای جهان غرب.
خاستگاه و ريشههای راديکاليسم اسالمي را تحت سه عنوان شرايط ،فرآيندها و حوادث
تسريع کننده طبقه بندی کرده که شرايط به آن دسته از عوامل اطالق ميشود که ماهيت
پايدار و يا نيمه پايدار دارند .اين عوامل ،نتيجه فرآيندهايي هستند که در يک دوره زماني
طوالني به وقوع ميپيوندند و نتايج خاصي را به بار ميآورند .حوادث تسريع کننده نيز به وقايع
مهم جنگها يا انقالباتي اطالق ميشود که موجب تغيير بنيادين در پويايي سياسي يک منطقه
يا کشور ميشوند .جدول شماره ( )7نمونههايي از اين شرايط ،فرآيندها و حوادث تسريع کننده
را نشان ميدهد .از جمله عللي که بيش از هر چيز بر شکل گيری محيط سياسي جهان اسالم و
به ويژه جهان عرب تأثير گذاشته است همانا شکست تقريب ًا همه الگوهای سياسي و اقتصادی
است که در دوران پس از استقالل در اين جوامع به کار گرفته شدهاند .اغلب مشکالت و
ناهنجاریهايي که دامن گير بسياری از کشورهای اين منطقه از جهان شده است و نيز منشأ
بخش عمده افراط گریهايي که موجب نگراني ما ميشود .اين مسأله ما را به مفهوم ضد غرب
گرايي يا ضد آمريکاگرايي رهنمون ميسازد که نشان ميدهد عصبانيت و خشم مسلمانان عميقاً
ريشه در ساختارهای سياسي و اجتماعي برخي سياستهای خاص آمريکا صرفاً فرصت و بهانه
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ای برای بيان اين خشم و عصبانيت ميباشد عصبانيتي که با آن نوع ضد آمريکاگرايي مبتني بر
مخالفت احتمالي با برخي سياستهای خاص اياالت متحده در راستای سلب مسؤوليت از خود
در قبال وضعيت موجود از طريق ابزارهای ديپلماسي عمومي و  ...کامالً تفاوت دارد.
جدول شماره ( :)3خاستگاه نوبنیادگرایی

همچنين ميتوان داليل شکل گيری نوبنيادگرايان اسالمي را به صورت ذيل مورد بررسي قرار
داد؛
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الف) فرهنگی
در اساسيترين و عمدهترين سطح موجوديت اجتماعي ،بحراني فرهنگي جامعۀ عربي را فرا
گرفته است .اين بحران در اثر عمل متقابل پنج عنصر يعني بحران هويت ،مشروعيت ،سوء
حکومت نخبگان ،تضاد طبقاتي و ضعف نظامي تشديد ميشود .اما ،قویترين عامل بحران
فرهنگي عرب تأثير تخريبي نوگرايي است .انگيزۀ نوگرايي در اصل آرزوی پيروی از غرب در
رسيدن به قدرت نظامي و تحول و توسعۀ اقتصادی بود .اين انگيزۀ دوگانه برای نوگرايي نظامي
و اقتصادی ،که بيشتر ناموفق بود و باعث بي ثباتي شد ،کشمکش وسيعي ميان سنتگرايان و
نوگرايان به وجود آورد ،چون نوگرايي به دنبال خود هنجارها و ارزشهای رفتاری غير بومي را
وارد جامعه کرد .در حالي که نوگرايان متمايل به تقليد کامل از تئوری و عمل غرب هستند
(دکمجيان.)61-69 :8733 ،
با آغاز قرن بيست و يکم تسلط چشم گير اياالت متحده و سرمايه ساالری فرا مليتي که
همانند دايناسورهای قرون گذشته ،در حال پروسه شدن در سراسر دنيا هستند ،ما بايد لغات و
عبارات کليدیای را که باعث عقالني کردن اين تاخت و تاز شده ارزيابي نماييم .بسياری از
لغات مشعوف کننده و تکراری نظير« :دموکراسي ،توانمندسازی ،آزادی ،اصالحات و مسؤوليت
مدني» از سوی حاکمان نظم نوين جهاني ،در برابر سياستها و اصولي که آن را «ضد
دموکراتيک ،تضعيف قدرت ،سلب آزادی و مسؤوليت گريزی» ميخوانند ،به کار برده ميشود.
مسأله تصوير اسالم در رسانههای تبليغاتي غرب ،در روزگار ما اهميتي ويژه يافته است .زيرا
رسانههای تبليغاتي غرب ،آينۀ جوامع غربياند و از اين طريق ميتوان ،نگرش غرب نسبت به
اسالم و مسلمانان را کشف و درك کرد .دولتها ،سياست مداران و دستگاههای تبليغاتي غربي
برای دستيابي به اهداف خود از ابزارها و شيوههای متنوع تبليغي ،بهره ميگيرند .مطالعات
متعدد نشان داده است که وقوع برخي حوادث مرتبط با مسلمانان ،موجب افزايش سطح
اقدامات غير واقعگرايانه ميشود .به طور قطع ميتوان گفت که اسالم در بيشتر رسانههای
تبليغاتي غرب« ،خطری بزرگ برای تمدن غربي» به حساب ميآيد و مسلمانان نيز عموماً
گروههايي خشونت طلب و تندرو که جهاد را پيشۀ خود قرار داده و به چند همسری (تعدد
زوجات) اعتقاد دارند و مخالف سکوالريسم و آميختگي با ديگر مردم هستند ،شناخته شدهاند.
در جهان کنوني رسانههای ارتباط جمعي نقش تعيين کنندگي در زندگي انسانها ،تدوين
سياستها ،شروع و پايان جنگها ،ارتقاء يا کاهش جايگاه يک فرهنگ يا دين دارند .در عصر
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کنوني حيات بشری بر اساس امواج رسانهها شکل ميگيرد سياست بر بال رسانههاست و
واقعيتها و حقيقتها توسط رسانهها ايجاد ميشود .اين رسانهها هستند که فرهنگ و ارزشي را
به عنوان حقيقت جلوه ميدهند يا يک حقيقت وااليي را نابود ميکنند به هر حال رسانهها در
پيشبرد جهاني سازی ايجاد جامعۀ شبکه ای ،افزايش ارتباطات جامعۀ بشری نقش بنيادی دارند
و هر کشور و نهادی که بر رسانههای جهاني حاکم باشد ميتواند ارزشها و باورهای مطلوب
خود را به عنوان يک گفتمان حاکم به جهانيان بقبوالنند به همين دليل امروزه کشورهايي را به
عنوان قدرت اول جهاني ميدانند که بر ابزارهای رسانه ای و اطالعاتي سيطره داشته باشند.
 -1هویتهای مقاومتی
يکي از نتايج انحل ال و زوال اسالمي ،ايجاد بحران هويت فردی و جمعي در ميان مسلمانان بود.
از آنجا که اسالم يک نظام زندگي فراگير ارائه داد که دين ،دولت و شريعت را نيز شامل ميشد،
کار يافتن يک چارچوب مناسب هويتي ،هر چند نه غير ممکن ،اما مشکل شد .با وجود اين،
عظمت بحران هويت ،اسالم را در مقابل قدرت نظامي غرب و تأثير و نفوذهای ايدئولوژيک به
حالت تدافعي در آورد (دکمجيان .)67 :8733 ،از ديدگاه رضوان سيد 8مهمترين مشکلي که
جريانات اسالم گرا از ابتدا تا امروز با آن مواجه بودهاند مسائل هويتي ميباشد ،آنجا که
مينويسد :اساس بنيادين انديشه اصالح گرانه اسالمي در دهۀ بيست ،مسأله هويت شد و اندك
اندك پيشرفت را که در نيمۀ قرن نوزدهم ذهن همه را به خود پرداخته بود ،کمرنگ کرد؛ زيرا
خالفت اسالمي زوال يافت و تشکيل دولت ملي ،در وجدان و آگاهي نخبگان جهان اسالم به
ويژه هند و مصر بحران آفريد .در پي بروز مسأله هويت درون گرايي که بر خود ميترسد،
جمعيتهای اسالميای به وجود آمدند که هدف اسالمي شان حفظ شخصيت اسالمي خود و
آيينها و نمادها و رفتارهای آن و انديشه اصالت گرايانه و احياگرايانه همراه آن بود .کتابها و
برنامههای بسياری دربارۀ نقد تمدن غربي و برتری تمدن اسالمي ،در چارچوب انديشۀ اصالت و
تأصيل (اصل بنيادی و رجوع مدام به آن) نوشته شد؛ همچنين در اين باب مقايسههايي در
مسائل و امور گوناگون ميان غرب و جهان اسالم صورت ميگرفت و در نهايت نيز به نتايج از
پيش تعيين شده دربارۀ برتری و فراتری تمدن اسالمي ميانجاميد (السيد.)843 :8713 ،
1 - Redvan Alsayed
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فرهنگ هويت ،اگرچه از سويي فرهنگ پاس داشتن و نگهداری از خويشتني است که گمان
ميرود در معرض تهديد است ،از سوی ديگر فرهنگ تنزه طلبي است؛ فرهنگ تقسيم جهان به
امر قدسي و امر عرفي است و به همين دليل ،فرهنگ گسست است .فرهنگ هويت ميکوشد تا
برای نگهداری از خويش از جهان بگسلد؛ اما چه چاره که سرچشمۀ تهديد هويت ،چيز معيني
نيست که بتوان آن را از ميان برد يا بر آن غلبه کرد و يا دست کم در برابرش ايستاد؛ سرچشمۀ
تهديد ،سراسر جهان است! و به همين سبب ،نمادهای خير که به خود نسبت داده ميشود
(تقوا ،جهاد و شهادت) در برابر نمادهای شر که بر جهان و بر ديگری داللت ميکند (جاهليت)
به کار ميرود .رضوان سيد معتقد بود که مسأله هويت در طول دهههای بعد از جنگ دوم
همواره مورد توجه اسالمگرايان بوده است (همان .)833 :همچنين مانوئل کاستلز معتقد است
که ظهور جريانات اسالم گرا و به خصوص بنيادگرايي را ناشي از مسائل بحران هويت قلمداد
ميکند .کاستلز سعي نموده است ظهور جريانات بنيادگرايي ديني و از جمله بنيادگرايي
اسالمي را بر اساس الگوی برگرفته از نظريۀ جنبش اجتماعي آلن تورن و با محور قرار دادن
مسأله هويت مورد بررسي قرار دهد .کاستلز که به بررسي پديدۀ بنيادگرايي ديني در عصر
جامعه شبکه ای يا جهاني شدن ميپردازد ،با الهام از نظريه جنبشهای جديد اجتماعي آلن
تورن بر اساس سه محور هويت ،دشمن و مدل اجتماعي بديل جنبش ،بنيادگرايي ديني را
تحليل ميکند (کاستلز.)24-26 :8710 ،
کاستلز ،کار خود را بر چگونگي ساخت اجتماعي هويت مبتني ساخته و سه گونه هويت را
شناسايي ميکند؛ هويت مشروعيت بخش ،که هويت نيروی اجتماعي مسلط بوده و جامعۀ
مدني را ايجاد ميکند؛ هويت مقاومت ،که به ايجاد جماعتها يا اجتماعات منجر شده و تجلي
مقاومت در برابر سلطه حاکم ميباشد .اين هويتها نمونههايي از چيزی است که او حذف
کنندگان به دست حذف شدگان مينامد؛ هويت برنامه دار ،که به ايجاد سوژه (فاعل) انجاميده،
هويت بديل برای هويت مسلط تلقي ميشود .کاستلز ،ريشههای اجتماعي بنيادگرايي را ناشي از
ناتواني اقتصاد اين کشورها در تطابق با شرايط نوين رقابت جهاني ،انقالب تکنولوژيک و در
نتيجه ناکام ماندن جمعيت جوان و شهری از موج نوسازی ميداند :.نابودی جوامع سنتي (قطع
ريشههای سنتي روحانيون) ،ناکامي دولت ملي برخواسته از نهضتهای ملي گرا در انجام دادن
نوسازی و ناتواني در توزيع منفع توسعۀ اقتصادی ميان همۀ مردم .بنابراين هويت اسالمي ،به
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دست بنيادگراها در مقابله با سرمايه داری ،سوسياليسم ،ملي گرايي و  ...برساخته ميشود چرا
که از نظر بنيادگراها همه آنها ايدئولوژیهای شکست خوردۀ نظام پسا استعماری هستند.
 -2اسالم هراسی
اسالم هراسي ،8مفهومي است که به ترس ،پيش داوری و تبعيض غير عقالني در قبال اسالم
و مسلمانان اشاره دارد .سابقۀ اين اصطالح به دهۀ  8910باز ميگردد ،اما پس از  88سپتامبر
سال  2008مورد استفاده وسيعتر قرار گرفت .مؤسسه «رانيمد تراست» 2انگلستان ،که به امر
تبعيض و نفرت در اين کشور ميپردازد ،در سال  8993اسالم ترسي را به عنوان «ترس و نفرت
از اسالم و بنابراين ترس و نفرت از تمامي مسلمانان» تعريف کرد .اسالم ترسي همچنين
دربردارندۀ اين برداشت است که اسالم بدون ارزشي مشترك با ديگر فرهنگهاست .بنابراين
ميتوان ادعا کرد که اسالم هراسي پديده ای ديرين و با ريشههای فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و
اقتصادی مشخص است که ميطلبد در سطح اروپا و آمريکا -يعني خاستگاه اوليه آن -بررسي
مستقل و جداگانه ای گردد .در ژانويه سال  2008در «مجمع بينالمللي استکهلم برای مبارزه
با عدم تساهل»گامهايي برای پذيرش رسمي اين اصطالح برداشته شد و اسالم هراسي در کنار
بيگانه ترسي و آنتي سميتيزم بهعنوان نوعي عدم تساهل پذيرفته شد (مرشدیزاد:8716 ،
.)884
گزارش «رانيمد» ،هشت برداشت را در ارتباط با اسالم هراسي شناسايي ميکند -8 :تمدن
اسالمي بلوکي يکپارچه ،ايستا و بدون واکنش در مقابل تغييرات؛  -2تمدن اسالمي به عنوان
«ديگری» مجزا که بدون ارزشهايي مشترك با ديگر فرهنگهاست ،از آنها تأثير نميپذيرد و
بر آنها تأثير نميگذارد؛  -7تمدن اسالمي به عنوان تمدني فرودست در مقابل تمدن غرب؛
تمدن اسالمي به عنوان تمدني بربری ،غير عقالني ،ابتدايي و جنسيت گرا در نظر گرفته
ميشود؛  -4تمدن اسالمي به عنوان تمدني خشن ،ستيزه جو ،تهديد کننده ،حامي تروريسم و
درگير در رويارويي تمدنها؛  -3اسالم به مثابه ايدئولوژی سياسي ،برای اهداف سياسي و نظامي
استفاده ميشود؛  -6انتقادهای مسلمانان در خصوص غرب ،انتقادهايي کهنه و منسوخ هستند؛
 -3خصومت نسبت به اسالم به عنوان توجيهي برای رفتارهای تبعيض آميز در قبال مسلمانان و
1 - Islamophobia
2 - Ronneymede Trust
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طرد آنها از جامعه استفاده ميگردد؛  -1خصومت بر ضد اسالم امری عادی در نظر گرفته
ميشود (.)http://www.runnymede.trust
 -3هویت ستیزی غرب و نوبنیادگرایان
موضوع حضور اسالم و مسلمانان در اياالت متحده آمريکا و تأثير گذاری آن در سه قالب و
سه فصل تاريخ و گذشته ،حال و موقعيت کنوني و آينده و چشم انداز ،قابل بررسي است .برخي
اين حضور را تهديد يا فرصت صرف و مطلق و عدهای نيز آن را تهديد و فرصت معرفي کردهاند.
اساس «مذهب مدني» اسالم ،در يک فرآيند زماني با محوريت هويت مدني و دولت و نظام
سياسي حاکم بر محيط جغرافيايي و سرزميني است .اسپوزيتو تصريح ميکند که مسلمانان و
اسالم نيز مانند موضوع مذاهب و اقوام ديگر با اساسيترين پرسش در حوزه هويت جمعي در
آمريکا يعني «ميزان ترکيب و درهم تنيدگي و آميختن در حوزههای مختلف اجتماعي» مواجه
هستند (جمشيدی.)880-882 :8713 ،
نکته مهم اين است که در نزد برخي از آنها اسالم بر خشونتهای سياسي عمده پايه ريزی
شده است ،چنانکه ميتوان به فهم مسلمانان از جهاد يا جنگ مقدس اشاره کرد.گرچه جهاد
معاني و تجليهای چندگانه دارد (بونر .)2001 ،اما در مکاتب اخير بيشتر بر ابعاد تهديدی آن
تاکيد شده است .چنانکه يکي از معاني جهاد ،مبارزه مسلحانه است که همه افراد اعم از
مسلمان و غير مسلمان چنين برداشتي دارند ..بسياری از تحليل گران معاصر بحث ميکنند که
خشونت جهادی به عنوان يک شيوه رايج بين مسلمانان معاصر مطرح است ( Fish, Jensenius
 .)& Michel, 2010: 1327-1362بهطور کلي گفتمان غالب رسانههای غربي در مورد مسلمانان
حول محور پنج موضوع است؛ پيوندهای مسلمانان با تروريسم ،اسالم ديني عقب مانده،
خطرناك و غيرعقالني ،اسالم بخشي از چند فرهنگ ،محتمل بودن برخورد و تقابل ميان
تمدنهای اسالمي و غربي ،اسالم تهديدی برای شيوه زندگي غربي است.
همچنين ميتوان گفت که از زمان فروپاشي شوروی و سقوط کمونيسم ،رهبران رژيم
صهيونيستي کوشيدهاند با ارايه تصويری از اسالم بهعنوان يک دشمن ديرينه ،اياالت متحده و
اروپا را در جنگ عليه بنيادگرايي وارد کنند ...يک نگاه اجمالي به بيانيهها و مواضع
سياستمداران رژيم صهيونيستي گويای مواضع سرسختانه آنها در قبال اسالم سياسي است.
چنانکه هرزوگ ،رئيس جمهور پيشين اسرائيل در لهستان گفت بنيادگرايي اسالمي به سرعت
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گسترش مييابد و نه تنها خطری برای يهوديان ،بلکه برای کل بشريت محسوب ميشود
(جرجيس.)808 :8712 ،
با توجه به اينکه در جهان کنوني فرهنگ اعم از دين ،مذهب ،آداب و رسوم  ،سنتها،
اسطورهها اهميت زيادی يافته است و بيشترين نظريات ارائه شده از پايان تاريخ گرفته ،تا
برخورد تمدنها ،گفتگوی تمدنها ،پست مدرنيسم در چند دهه اخير حول محور فرهنگ و
هويت بوده است و بررسي تقابل يا تعامل اديان در عصر کنوني مهم ميباشد .بهطور کلي
ميتوان رويکرد رسانههای غربي نسبت به اسالم و مسلمانان را به صورت ذيل ارايه کرد-8 :
ارايه چهرههای خشونت آميز از اسالم و مسلمانان؛  -2اسالم نماد تحجر و استبداد؛  -7اسالم
عامل اساسي توسعهنيافتگي مسلمان؛  -4ارايه تصويری نادرست و تحريف آشکار از مفاهيم و
اصول و آموزههای دين اسالم همچون جهاد و حجاب؛  -3حمايت از کتاب و آيات شيطاني نماد
دشمني غرب با اسالم و مسلمانان؛  -6استفاده از شگردهای خاص تبليغاتي و رسانه ای همانند
کاريکاتور ،عکسها و .....جهت ارايه تصويری غير واقعي از اسالم و مسلمانان تحريف اسالم و
مؤلفههای مرتبط با آن از جمله شخص پيامبر اعظم (ص) ،اصول و آداب و رسوم ،امامان و
بزرگان دين اسالم و  ...يک پروژه طراحي و برنامه ريزی شده از سوی غرب از دوره ميانه تا
کنون بوده است ،که در قالبها و شکلهای مختلفي از جمله فلسفي ،نمايشنامه ،کاريکاتور و ...
تبلور يافته است .ميتوان گفت که گفتمان حاکم بر انديشه غرب نسبت به اسالم منفي و
تحريف آميز بوده است به عبارت ديگر پيشينه فکری ،ادبي ،علمي و مردم غرب در ارتباط با
مسلمانان مثبت و مطلوب نيست به همين دليل اذهان و نگرشهای کنوني مردم غرب نيز با
چالشهای اساسي نسبت به اسالم و مسلمانان مواجه است.
ب) سیاسی
از چند دهۀ گذشته تا کنون ،اين سؤال مطرح بوده است که بين جنبشهای اسالمي و
اسالم گرايي نوين چه ارتباطي وجود دارد؟ در واقع يکي از موضوعات و دغدغههای تحليل گران
در چند دههی اخير ،به خصوص بعد از فروپاشي مارکسيسم و يازده سپتامبر اين موضوع مطرح
بوده است که چه روابط و تعاملي بين جنبش اسالمي نوين و آمريکا برقرار است و آيندۀ اين
روابط چگونه شکل خواهد گرفت؟ در پاسخ به اين سؤال نظريات و رويکردهای مختلفي ارائه
شده که مهمترين آنها عبارتند از:
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 -8رويکرد تأسيسي و ابزار انگارانه؛ با اين توضيح که طرفداران اين ديدگاه معتقدند ايجاد و يا
تحول در رفتارها و تاکتيکهای جنبشهای نوين اسالمي مرتبط با سياستهای آمريکا بوده
است .داليل شکل گيری اين جنبشها را از سوی آمريکا ميتوان در موضوعاتي از قبيل تضعيف
شوروی سابق ،شکاف بين کشورهای اسالمي ،بهره برداری از اين جنبشها در جهت تضعيف
اسالم و همين طور کمک به وحدت و انسجام و همگرايي جهان غرب ،توجيه حضور خود در
کشورهای جهان اسالم تصور کرد .چنانکه برخي معتقدند طالبان ساخته و پرداختۀ آمريکا بوده
است که البته برخي معتقدند گرچه بنيادگرايي نوين از سوی آمريکا ايجاد شده ،ولي از يازده
سپتامبر اين جنبشها يک راه ديگری برای خود انتخاب کردند .اما برخي بر اين اعتقاد هستند
که خاستگاه اصل جنبشهای نوين اسالمي مربوط به محيط داخلي ،اعم از چالشهای سياسي-
اقتصادی و فرهنگي جهان اسالم بوده ،اما در مقاطعي آمريکا از اين جنبشها بهره برداری کرده
است .در واقع اياالت متحده بر اساس محاسبات لحظه ای و يا زماني به اتحاد و همکاری با
برخي از جنبشهای نوين اسالمي روی آورده است که اين اتحاد تاکتيکي بوده و نه
استراتژيکي ،همچنان که با برخي از اين جنبشها در افغانستان بعد از حوادثي که در جهان
اسالم از جمله افغانستان به وجود آمد ،اين اتحاد از بين رفته و اختالفها و تضادهای
ايدئولوژيکي جايگزين آنها شد.
 -2رويکرد دوم معتقد است که جنبشهای نوين اسالمي و يا همان اسالم گرايي نوين ،محصول
و فرزند نظام بينالملل است در واقع سياستهای آمريکا اعم از حمالت نظامي ،غربي سازی
جهاني ،باعث شکل گيری اين جنبشها شده است .در واقع اين جنبشها واکنشي هستند به
سياستهای آمريکا و تا زماني که تغييری در سياستهای آمريکا به وجود نيايد ،اين جنبشها
نيز ادامۀ حيات خواهند داشت و فشارهای آمريکا ،نتيجۀ مطلوب نخواهد داد .گرچه ممکن است
در کوتاه مدت باعث تضعيف آنها شود ولي در بلندمدت ،نه تنها تأثير مثبتي برای آمريکا ندارد
بلکه باعث تقويت قدرت اين جنبشها خواهد شد .بنابراين آيندۀ اين اسالم سياسي نوين بيشتر
از آنکه وابسته به تحوالت داخلي جهان اسالم باشد ،وابسته به تحوالت در نظام بينالملل به
خصوص آمريکاست و آمريکا تالش دارد بين گروههای افراطي يا نص گرا (ظاهرگرا) (افراطي) با
گروههای محتواگرا (اعتدال گرا) تمايز قائل شود .گروههای نص گرا با يازده سپتامبر هر روز
ضعيفتر شدند و گروههای محتواگرا نه تنها تضعيف نشده بلکه در آينده بسيار قدرتمند
خواهند شد.
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يکي از متفکراني که در اين زمينه به بحث اسالم گرايي از منظر جامعه شناسي پرداخته
است اليور روآ است .روآ نسبت به دکمجيان همدلي کمتری با اسالم سياسي دارد و آن را امری
گذرا و مقطعي ميداند .او اسالم گرايي را به گونههای مختلف عالمان سنتي يا بنيادگرايان و
اسالم سياسي و بنيادگرايان جديد تقسيم نموده است و با تمرکز بر گونۀ فعال و مبارز آن ،که
وی از آن به اسالم سياسي تعبير ميکند ،ظهور اسالمگرايان را در تحليل «جامعهشناسي جامعۀ
اسالمي» محصول بحران اقتصادی -اجتماعي دولتهای خاورميانه ميداند که از ازدياد نفوس،
سرازير شدن جمعيت روستايي به شهرها و عواملي ديگر ناشي شده است .در چنين فضايي،
تحصيل کردگان جامعه که خود خاستگاه اجتماعي اسالمگرايان ميباشند ،از دسترسي به شأن
اجتماعي مناسب محروم گرديده و دچار بحران و احساس بي اهميتي و بيارزشي ميشوند .اين
گروه در واکنش به بحران محيط خود «از اسلحهی ايدئولوژی استفاده ميکنند و خأل موجود را
با ايدئولوژی زدگي پر ميکنند و با ايدئولوژيک ساختن شرايط خود ،خواب انقالب و دولت قوی
مرکزی ميبينند» (روآ.)73-71 :8731 ،
رويکرد هشام شرابي ،را ميتوان گونهای از مطالعات جامعه شناختي اسالم گرايي دانست.
شرابي سعي نموده است با الهام از جامعه شناسي وبری در گونه شناسي جوامع سنتي ،از الگوی
جامعهی پدرساالر در تحليل وضعيت جوامع اسالمي عرب بهره گيرد .هر چند تمرکز اصلي
مطالعاتي وی کليت وضعيت سياسي-اجتماعي جهان عرب معاصر است ،اما در نهايت نقش
سياسي -اجتماعي بنيادگرايي اسالمي را نيز در اين جامعه بررسي ميکند (شرابي:8710 ،
 .)244البته در مطالعۀ وی صرفاً بنيادگرايي در قالب جديد ائتالف يافته با خرده بورژوازی،
برجسته شده است .از نظر او اين نوع بنيادگرايي سنت گرا و اصالح طلبي اسالمي ،در شرايط
بحران هويت دوران انتقال به وضعيت مدرن ،دموکراسي و سکوالريسم آزادی بخش ،در جهان
عرب غلبه يافته است .نتيجه ای که شرابي در اين کتاب ميگيرد ،شيوه تجديد حيات راديکال-
دموکراتيک انتقادی و چالش گر با تقدم گروه انقالبي جنبش زنان است (همان .)248 :چنانکه
از اين نتيجه گيری برمي آيد ،شرابي نيز همانند اليور روآ از منظر مدرنيسم غربي به جريان
اسالم گرايي معاصر مينگرد و لذا از نظر او ،اسالم گرايي در جهان عرب با گذر از مرحلۀ انتقالي
به وضع مدرن ،جايگاه خود را از دست خواهد داد و نظام دموکراسي سکوالر جای آن را خواهد
گرفت .نکتۀ عمده جامعه شناختي در تحليل شرابي ،ظهور و غلبۀ بنيادگرايي پدرساالر اسالمي
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بر شرايط سياسي -اجتماعي انتقال به وضع مدرن است که با سرخوردگي خرده بورژوازی و پناه
گرفتن آنها در شعارهای بنيادگرايي اسالمي شکل گرفته است.
همچنين ژيل کپل تالش کرده است تا در کتاب «جهاد ،گسترش و انحطاط اسالم گرايي»
با استفاده از روش جامعه شناسي سياسي به تحليل منشأ نيروهای اجتماعي حامل بنيادگرايي
جوانان تهيدست شهری ،روشنفکران اسالمي و بورژوازی ديندار بپردازد .در دوره تکوين
جنبشهای اسالمي اين سه نيرو با هم ديگر متحد شده و شعارهای کلي و مبهم به اين
گروههای متعارض کمک ميکند تا آرمانها و اهداف جنبش را بر حسب منافع و سليقههای
خود درك و تفسير کنند اما در گذر زمان اين اختالفها عميقتر شده و باالخره اتحاد ميان
آنها از بين ميرود (مرادی .)26 :8714 ،از ديد کپل علت ناکاميهای جنبشهای اسالمي-
سياسي در چند دهه گذشته ناتواني آنها در ايجاد وحدت کلمه ميان روشنفکران اسالمي،
جوانان تهيدست شهری و بورژوازی ديندار ميباشد .وی در ادامه به تفاوت منشأ گروههای
سهگانه ياد شده با قدرت حاکم مخالف اند ولي منشأ مخالفتشان با يکديگر متفاوت است هر
چند همه اين گروهها خواهان برپايي دولتي اسالمي و اجرای شريعت هستند ،ولي هر کدام فهم
ال جوانان تهيدست شهری از دولت اسالمي انتظار تحول ريشه ای
خاصي از اين اهداف دارند .مث ً
دارند .که برای همه محرومان شغل و مسکن مناسب فراهم کنند .از اين رو شريعت در نگاه
اينان مترادف با عدالت اجتماعي است .اما فهم بورژوازی ديندار از دولت اسالمي معطوف به
گرفتن امتيازاتي از رژيم حاکم چه به شکل نمادين (مراعات اخالق اسالمي ،جمع آوری مشروب
فروشيها و  )...و چه به شکل مادی (سهيم شدن در توزيع ثروتها) قرار دارد .اما ضلع سوم اين
مثلث که نخبگان روشنفکر مخالف است ،وظيفهشان توليد گفتماني اسالمي است که بتواند هم
جوانان فقير شهری و هم بورژوازی مؤمن را بسيج کند (.)Kepel, 2004: 44
راهبرد ترويج دموکراسي در خاورميانه ،پـس از حمـالت  88سـپتامبر بـه بخشـي عمـده از
طرحهای آمريکا در مبارزه با تروريسم تبديل شد .اگر چه مبارزه با تروريسم بحـث دمـوکراتيزه
کردن خاورميانه را در محافل واشنگتن مطرح کرد ،بايد در نظـر داشـت کـه راهبـرد آمريکـا در
مبارزه با تروريسـم زمـاني کـه در ارتبـاط بـا مسـاله تـرويج دموکراسـي در نظـر گرفتـه شـود،
ضرورتهای متعارضي پيدا خواهد کرد؛ بدين معنا کـه ،برخـي نيازهـای مربـوط بـه مبـارزه بـا
تروريسم با انديشه ترويج دموکراسي در تعارض قرار خواهد گرفت و سياست گـذاران آمريکـايي
در اين شرايط ناگزير به انتخاب يکي از دو گزينه متعارض پيش روی خود خواهند بود .در واقع،
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اياالت متحده از يک سو ناگزير است برای مقابله با القاعده همکاری بيشتری با نظامهای اقتـدار
گرای عرب موجود در خاورميانه انجام دهد و زمينههای جلب همکاری اين نظامها را فراهم کند
و از سوی ديگر ،شواهد موجود نشان ميدهد که همـين نظامهـای اقتـدارگرا در فـراهم کـردن
زمينههای پرورش تروريسم در جوامع خود نقش عمده ای ايفـا کردهانـد و بـرای از بـين بـردن
ريشههای تروريسم ،اين نظامها بايد جای خود را به نظامهای تا حد امکـان منتخـب و نماينـده
مردم بدهند .ضرورتهای متعارض جنگ با تروريسم به بـوش و سياسـت خـارجياش خصـلتي
دوگانه و متعارض بخشيده است :از يک سو « ،بوش واقع گرا» در مسـير اهـداف خـود جهـت از
بين شبکههای تروريستي روابط گرمي با رژيمهای مستبد دولت آمريکا دارد ،و از سوی ديگـر«،
بوش آرمان گرا» زنگها را برای پيشبرد و تقويـت دموکراسـي در خاورميانـه بـه صـدا در آورده
است.
ج) اقتصادی
يکي از چالشهای آمريکا در کشورهای اسالمي ،ساختار اقتصادی نامناسب و غير کارآمد در
اغلب اين کشورها و به ويژه در کشورهای خاورميانه نزديک است .نويسندگان غربي به اقتصاد
نابسامان کشورهای اسالمي به عنوان منبعي برای حرکتهای خشونت آميز و رشد بنيادگرايي
اسالمي اشاره کردهاند .اگر ساختار اقتصادی مناسب وجود نداشته باشد ،سرمايه گذاری آمريکا
در کشورهای اسالمي از امنيت کافي برخوردار نبوده و سوددهي مناسب را نخواهد داشت .از
طرف ديگر وضعيت نابسامان اقتصادی خود ميتواند منبع ناامني و خشونت و رشد اسالم
راديکال شود .بر اين اساس فقر گسترده و شکاف طبقاتي زياد ،افراد محروم را به اقدامات
تروريستي سوق ميدهد (کاظمپور .)46 :8999 ،پاکستان با جمعيت بيش از  840ميليون نفر
سالهاست که با معضالت حاد اقتصادی دست به گريبان است .حکومتهای پيشين با دريافت
وام از خارج که هم اکنون به چهل ميليارد دالر ميرسد ،ميکوشيدند از بحرانها عبور کنند ،اما
هيچ يک در انديشه يک راه حل بنيادی و ساختاری بر نيامدند .باال بودن نرخ رشد جمعيت (سه
درصد) ،فقدان منابع زيرزميني ،هرج و مرج در سيستم مالياتي ،رشد فساد مالي در دستگاه
حاکمه و افزايش سرسام آور هزينههای نظامي ،مانع از آن گرديده تا اقتصاد بيمار اين کشور
سامان پيدا کند (احمد.)84 :8993 ،
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سطح زندگي عمومي عمدتاً پايين و رقت آور است .درآمدهای صادراتي نيز رو به کاهش
بوده است .در سال  8999کسری ترانه خارجي به  8/3ميليارد دالر رسيد .توزيع درآمدهای
ملي در بخشهای داخلي بسيار نامتوازن است .مشکالت اقتصادی در سالهای اخير به ويژه بعد
از دوره دوم حکومت نواز شريف  8991 -8996حادتر گرديد .بيکاری ،فساد مالي ،سرقت و .....
در حال افزايش است .واقعيت اين است که ريشه کني يا حتي کاهش جدی چنين معضالتي در
توان دولت نيست .رشد فزاينده نرخ بيکاری و فقر ،جامعه را در آستانه انفجار قرار داده است
(همان .)27 :اين وضعيت به احزاب و مؤسسات خيريه اسالمي فرصت داده است تا بيش از
پيش سياستهای دولت سکوالر را به باد انتقاد بگيرند .جوانان عمدتاً بيکار که اميدشان به
توانايي دولت در رفع مشکالت اقتصادی شان را از دست دادهاند ،احزاب و مؤسسات خيريه
اسالمي را تنها پناهگاه واقعي خود يافتهاند .اين جوانان بعض ًا به خاطر تأمين زندگي خود و
خانواده به استخدام احزاب جهادی در افغانستان و کشمير در ميآيند.
نتیجه گیری
سلطه فرهنگي و جريان جهانگير فرهنگ مصرفي ،الگوها و روشهای هويت يابي را تحت
تأثير خود قرار ميدهند .اين فرايند در حالي که همه مرزهای فرهنگي را در هم ميشکند،
نهادها و عناصر هويت بخشي سنتي را به چالش ميخواند و مصرف را به منبع اصلي هويت و
انفکاك اجتماعي تبديل ميکند .به طور کلي ،در جامعه مصرفي افراد تشويق ميشوند به
مصرف بيشتر و بنابراين ،صاحبان قدرت و ثروت ،مدام در حال توليد نياز برای عرضه محصوالت
خود هستند و مردم مدام تشويق ميشوند که بيش از آنچه نياز دارند ،بخواهند .پس مصرف به
شکل اصلي ابراز وجود و منبع اصلي هويت تبديل ميشود .برجستهترين وجه آمريکايي شدن
جهان ،گسترش فرهنگ مصرفي آمريکايي است .اين فرهنگ مصرفي ،در درجه نخست ،از
طريق توليد ،توزيع و مصرف برخي محصوالت شرکتهای معتبر آمريکايي جهانگير شد و روز
بروز ،شمار مصرف کنندگان آن فزوني گرفت .نمونههای آشکار آن را ميتوان در فيلمهای
ديسني ،کوکاکوال ،مک دونالد ،فيلمهایهاليوود ،موسيقي آمريکايي و غيره ديد .نظريهپردازاني
چون جورج ريتزر (نظريه پرداز مکدونالديزاسيون) گسترش فرايند مصرفي در قالب اين فرايند
را گسترش فرايند عقالنيت غربي ميداند .در واقع مصرف گرايي هيچ مرزی نميشناسد .نه
حوزههايي را که زماني از تأثيرات آن مصون بودند محترم ميشمارد و نه عالئم موجود قلمرو
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فرهنگي را تائيد ميکند .به عبارتي اين فرهنگ ،در يکسان سازی فرهنگي مورد نظر خود کامالً
ال غير تبعيض آميز عمل ميکند و در آن همه چيز ،حتي معني،
عدالت را رعايت کرده و کام ً
حقيقت و دانش به اقالم مصرفي تبديل ميشود.
به نظر برخي کارشناسان و نظريه پردازان غربي سازی بيانگر تداوم سياست استعماری
جهان غرب است .در واقع استعمارگران با توجه به شرايط و مقتضيات جديد ،الگوهای رفتاری و
تاکتيکهای خود را انتخاب ميکنند .چنان که اگر در گذشته تسخير سرزميني ،استثمار
اقتصادی ،حمالت نظامي ،دخالت در امور داخلي کشورهای اسالمي همچون کودتا و ...مورد
تاکيد بود ،در عصر جهانيسازی الگوهايي همچون سلطه فرهنگي ،الگویهای ارزشي و ديني،
عرفي سازی ،وابستگي فکری نخبگان ،توليدات دانشي و فرهنگي مورد تاکيد هستند .اگر
استعمارگری گذشته آشکار بود نوع جديد يا غربي سازی سلطه پنهان است .در استعمارگری
گذشته بيشتر از ابزارهای نظامي و اقتصادی استفاده ميشد در الگوهای جديد از بيشتر از
ابزارهای رسانه ای و فرهنگي و به طور کلي ذهني بهره گرفته ميشود .در استعمارگری نوع
گذشته بيشتر از تاکتيکهايي همچون کودتا ،حمايت از ديکتاتورها و نخبگان و ....استفاده
ميشد در نوع غربي سازی بر تاکتيکهايي همچون «اسالم هراسي»« ،برخورد تمدنها»،
«پايان تاريخ»« ،دموکراسي سازی جهان اسالم»« ،راديکاليسم اسالمي» و ...تاکيد ميکند .به
عبارت ديگر استعمارگران به بهرهگيری از نظريات و تئوریهای جديد همچون جهاني شدن،
عصر اطالعات ،پست مدرنيسم ،جهان زيست ،پست سکوالريسم ،جامعه پساصنعتي و ....در صدد
پيشبرد سياستهای استعماری و يکجانبه خود در جهان اسالم هستند .البته اين سياستهای
نوين جهان غرب با توجه به ماهيت پنهان خود ،برای بسياری از نخبگان ،اقشار جامعه
و....ناشناخته بوده و به همين دليل ممکن است خود ناخودآگاه به ترويج چنين انديشهها و
سياستهايي ميپردازند .عوامل و متغيرهايي در شکل گيری و نهادينه سازی غربي سازی و
خيزش هويت ديني از سوی جنبشهای بنيادگرای ديني دخيل بودهاند؛
بهطور کلي ميتوان تأثيرات جهاني شدن را در نوبنيادگرايان اسالمي در عناصری همچون
فروپاشي هويتهای يک جانبه و خالص ،فروپاشي عناصر هويتي ديني و تاريخي (سنتها)،
افزايش تقابلهای هويتي ،گسترش فرهنگ غربي ،خاص گرايي فرهنگي ،ناکارآمد نشان دادن
ارزشهای اسالمي ،روزمرگي عناصر هويتي ،تاکيد بر برتری الگوها و سرمشقهای فکری و
ذهني غرب ،ترويج افکار و انديشههای عرفي سازی ،دموکراتيزاسيون سازی جهان اسالم،
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تالش در جهت زوال ارزشهای سياسي اسالم ،تاکيد بر روی کار آمدن نخبگان طرفدار غرب،
تداوم دو سياست؛ پروژه اسالم هراسي در غرب و مدافع اسالم غير سياسي در جهان اسالم،
تقسيم بندی نوين از کشورها؛ همچون تقسيم بندی بر اساس بر اساس تمدن و فرهنگ،
دسترسي به اطالعات و رسانهها و ...مورد بررسي قرار داد.
گفتمان غربي سازی سياست و راهبرد نوين برخي کشورهای قدرتمند کنوني به خصوص
آمريکا در جهت تثبيت سلطه خود در جهان ميباشد .گرچه شايد بتوان گفت که برنامه مدون و
طراحي شده برای اين مقوله وجود ندارد ولي در عمل تمامي سياستها ،برنامه ريزیها  ،ايدهها
و الگوهای نظری و عملي غرب در جهت تحقق غربي سازی ميباشند .در واقع غربي سازی
گفتماني است که ميتوان از آن به عنوان گزاره حاکم بر جهان نام برد .گزاره ای که در درون
خود نظريات و تئوریهای مختلفي به وجود آورده است در سطوح مختلف داخلي ،منطقه ای و
جهاني و همچنين در سطح خرد و کالن شکل گرفته است .گفتماني که همه در چارچوب
تعريف شده به ارايه ديدگاه آراء خود ميپردازند .گرچه گفتمانهای مقاومتي وجود دارند
چنانکه از ديدگاه برخي کارشناسان گفتمان اسالم گرايي و خط مشي جمهوری اسالمي به
عنوان گفتمان مقاومتي به شمار ميآيد که اين گفتمان مقاومتي به تدريج در حال افزايش
قدرت خود در سطح منطقه ای و جهاني ميباشد و در واقع در ساختار و شالوده روايت کالن،
غربي سازی گسست به وجود آورد ،چنانکه جهان شاهد فروريختن اصول حاکم تعريف شده در
جهان از سوی غرب و شکلگيری گفتمانهای جديد به خصوص در عرصه جهان اسالم
ميباشد.
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