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 90/8/20 : تاريخ دريافت       *اله سردارنيا خليل

 90/10/25 : تاريخ پذيرش         

 
 

 چكيده
به بعـد     1970 گرايي از دهه    هاي خيزش گسترده اسالم ها در خصوص چرايي يا ريشه ترين پارادايم مهم

كدامند و كداميك در اين خصوص از تبيين بهتري برخوردارند؟ در پاسخ به اين سوال، فرضيه به ايـن       
پارادايم واكنشي و پـارادايم برخـورد      :  دو پارادايم مهم در اين خصوص عبارتند از:  شود شكل طرح مي

بينانـه بـه اسـالم،        عدم نگاه جامع و منطقي واقـع    :  پارادايم برخورد تمدني به داليلي همچون.  تمدني
و اقتدارگرايـي   )  طلبـان   روها و اصالح    نه ميانه (گرا    استناد شديد و صرف به رفتارهاي تندروهاي اسالم 

گيري غربي به اسالم و جهـان         غالب بر سپهر سياسي يا حكومتي، نگاه سراسر منفي و عمدتا با جهت     
هاي داخلي و خارجي تاريخي موثر بر اين پديده و عدم برخورداري از تاييد          توجهي به ريشه اسالم، بي

دليـل توجـه بـه        در تباين با آن، پارادايم واكنشي به      .  تجربي الزم از پذيرش عمومي برخوردار نيست  
هاي تاريخي داخلي و خارجي، بسترساز و تاثيرگذار بر اين پديده در ظرف زماني عمدتا از دهـه          ريشه
نويسنده بـر ايـن نظـر       .  به اين سو نسبت به پارادايم رقيبش از پذيرش بيشتري برخوردار است   1960 

دليل ياد شده، از پذيرش بيشتري برخوردار است، با اين حال براي         است كه گرچه پارادايم واكنشي، به
گرايـي تاريخـي      عدم تقليـل  :  رسند  ها الزامي به نظر مي      تبديل شدن به ديدگاه غالب، برخي ضرورت  

منـد    هاي مهم نظري در خصوص سازگاري اسـالم بـا دموكراسـي وضـعيت             صرف، توجه به استدالل
. هاي فرهنگي، ارزشي و ديني در كشورهاي اسالمي و توجه به تاييدات تجربي بيشتر       متناسب با بستر

هاي نظري، شواهد تاريخي و مطالعات تجربي انجام      در اين نوشتار، فرضيه تحقيق با استناد به استدالل
 . شود شده به آزمون گذاشته مي

 ها، پارادايم واكنشي اسالم سياسي، پارادايم برخورد تمدن: واژگان كليدي
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 مقدمه
اي نيستند و قدمت آنهـا        هاي اسالمي پديده تازه    توان دريافت كه جنبش در يك نگاه كلي مي

هاي   در دو سده پيش نيز در واكنش به سكوالريسم ترك      .  گردد به گستره زماني تاريخ اسالم برمي
خواهـي از اسـتعمارگران       هـاي اسـتقالل     جوان در امپراتوري عثماني و چند دهه بعد، در حركـت           

هـاي    به بعد، درپي شكست و ناكامي حكومـت         1960 از اواخر دهه .  هاي اسالمي رخ دادند حركت
ـ مشروعيتي، اقتـصادي، فرهنگـي و شكـست در جنـگ بـا               سكوالر و پان عربي در ابعاد سياسي 

 . هاي اسالمي در شكل اسالم سياسي و در سطح گسترده تجلي يافتند اسراييل، جنبش
هـاي    ها در خصوص چرايي يا ريـشه      ترين پارادايم شود كه مهم سوال تحقيق اينطور مطرح مي

به بعد كدامند و كداميك در ايـن خـصوص از تبييـن         1970 گرايي از دهه  خيزش گسترده اسالم
توان اين فرضيه را مطرح كرد كه، دو پارادايم مهـم            بهتري برخوردارند؟ در پاسخ به اين سوال، مي

پارادايم برخورد تمـدني بـه      .  پارادايم واكنشي و پارادايم برخورد تمدني  :  در اين خصوص عبارتند از
بينانه به اسالم، استناد شديد و صرف به رفتارهـاي         عدم نگاه جامع و منطقي واقع:  داليلي همچون
و اقتـدارگرايي غالـب بـر سـپهر سياسـي يـا             )  طلبـان   روها و اصـالح     نه ميانه(گرا  تندروهاي اسالم

توجهـي بـه      حكومتي، نگاه سراسر منفي و عمدتا با سوگيري غربي به اسالم و جهـان اسـالم، بـي      
هاي داخلي و خارجي تاريخي موثر بر اين پديده و عدم برخورداري از تاييـد تجربـي الزم، از         ريشه

هـاي    دليـل توجـه بـه ريـشه         در تباين با آن، پارادايم واكنشي به   .  پذيرش عمومي برخوردار نيست
 1960 يخي داخلي و خارجي بسترساز و تاثيرگذار بر اين پديده در ظرف زماني عمـدتا از دهـه       رتا

 . به اين سو، از پذيرش بيشتري برخوردار است
هاي نظـري، شـواهد تـاريخي و مطالعـات            در اين نوشتار، فرضيه تحقيق با استناد به استدالل

 . شود تجربي انجام شده به آزمون گذاشته مي

 پارادايم واكنشي : بخش اول

كند كـه     بندي را طرح مي     ها در خاورميانه، سه تقسيم    فرانسوا بورگا در بررسي تاريخي واكنش
عـصر پـس از اسـتقالل و        (گرايـي     واكنش ملي   ،  )عصر استعمار(طلبي  واكنش استقالل:  عبارتند از
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گرايي عمدتا واكنشي فرهنگي در       طبق اين پارادايم، اسالم  . ، و واكنش فرهنگي)ظهور پان عربيسم
مقابل تهاجم و سلطه فرهنگي غرب بر جهان اسالم بوده است و در درجه بعـدي، در واكنـش بـه         

ها و هژموني فرهنگي و سياسي        جويي  هاي سركوبگر عربي و اسراييل، مداخله حمايت غرب از رژيم
هـاي اجتمـاعي و       غرب و اياالت متحده آمريكا در اين منطقه و در نهايـت، در پاسـخ بـه بحـران                 

بنـابراين در ايـن پـارادايم، فـرض وجـود           .  اقتصادي داخلي جوامع اسالمي خاورميانه بـوده اسـت     
  1 .شود دشمني ذاتي بين اسالم و غرب رد مي

هـاي اقتـصادي و سياسـي در تبييـن            در اين پاردايم، واكنش فرهنگـي نـسبت بـه واكنـش           
. شـوند   شود و آن دو در ذيل و در نتيجه سلطه فرهنگي غرب، طرح مي      تر مي گرايي برجسته اسالم

ويـژه    تر شدن غرب، به     المللي جديد پس از فروپاشي شوروي و تهاجمي   ثباتي نظام بين در دوره بي
عنوان كانون نارضايتي جهاني ظاهر شد و اين كانون، تز پايـان تاريخـي      از حيث فرهنگي، اسالم به

مبني بر برنده بودن نهايي ايدئولوژي ليبرال دموكراسي بر جهان را نقش بر آب كـرد و باطـل يـا                  
هـاي    بيني فوكوياما مبني بر هژموني سياسي و فرهنگي جهاني غرب بـر فرهنـگ      غلط بودن پيش

عنـوان    بـه بعـد، بـه       1990 گرايي از دهه  بنابراين رشد اسالم. غيرغربي و جهان اسالم را اثبات كرد
طرفـداران ايـن      2 .واكنش جدي جهان اسالم در مقابل هژموني جهاني و فرهنگي غرب بوده است       

تر از پارادايم برخورد تمدني هستند كه در ادامه به اجمال به ديـدگاه آنـان         پارادايم، بسيار گسترده
 . شود پرداخته مي

فرض اصـلي در ايـن نظريـه آن         .  هاي پارادايم واكنشي، نظريه بحران است  يكي از زيرمجموعه
هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي در كـشورهاي اسـالمي            گرايي، پاسخي به بحران است كه اسالم

هـاي وابـسته بـه غـرب در           ها معلول دخالت غرب و ناكارامدي حكومـت     است كه خود اين بحران
مشابه با آن، نظريه مدرنيزاسـيون ناكـام نـيز در تبييـن بنيادگرايـي               .  منطقه خاورميانه بوده است

گرايي در واكنش به مدرنيزاسيون ناكـام         براساس اين نظريه، ظهور اسالم  .  اسالمي طرح شده است
ها و فرهنگ     خاطر تعارض فرهنگ اسالمي و سنتي با ارزش   ويژه به در ابعاد اقتصادي و اجتماعي به

در ايـن نظريـه، تـاثير انحطـاط فرهنگـي و              3 .اومانيستي و مسيحي ناشي از اين فرايند بوده است  
گرايـي فـرض      تر از ابعاد ديگر ناكامي در ظهـور اسـالم           سلطه جوامع غربي بر جوامع اسالمي، مهم
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در اين رهيافت، نظر بر آن      .  گرايي، رهيافت گفتماني است  رويكرد ديگر در تبيين اسالم. شده است
هاي بيروني، ريشه در چارچوب يـك گفتمـان        عنوان واقعيت هاي افراد به است كه رفتارها و نگرش

باورها و نهادهـاي آن دارد و هيـچ معنـا و واقعيـتي خـارج از عرصـه                      ها، مفروضات، ارزش خاص، 
شـود    عنوان يك نظام فرهنگي و ارزشي ياد مي از مذهب به در اين رهيافت، .  ها وجود ندارد گفتمان

هـا و     نكته ديگر آن است كه گفتمان مذهب بـا سـنت          .  دهد  ها را تشكيل مي  كه رفتارها و واقعيت
شوند و هر دو در مجموع، رفتار افراد وابسته به اين گفتمان خـاص را       شرايط محلي نيز تركيب مي

همين خاطر است كه گفتمان مذهبي در افغانستان، شكل طالبـان و القاعـده          به.  دهند تشكيل مي
 . كارانه گيرد، در تركيه شكل ميانه و ليبرال، و در عربستان شكل محافظه خود مي به

جويي فراگفتمان مدرنيته از      گرايي در واكنش به استيال     بر طبق رهيافت گفتماني، ظهور اسالم
به بعد در جهان اسالم بوده است و در اين راستا، تز پايان تاريخ فوكوياما مصداق بارزي        1970 دهه

هاي   ادوارد سعيد براين نظر است كه در پس فراورده    .  جويي فرهنگي و سياسي غرب است از سلطه
ساختارهاي نگرشي خاصي نهفته است كه معطـوف          شناسان،   هاي نوشرق فرهنگي، متون و نوشته

در غرب، مدرنيته به صورت فراگفتمان      .  هاي خارجي هستند    دهنده منافع قدرت به سلطه و بازتاب
هـاي فروتـر،      عنـوان گفتمـان     هاي ديگر، ازجمله اسالمي را بـه     برتر و متمدن تلقي شده و گفتمان

بيـان  شناسي جديد    شرقكريستين ولف در كتاب . اند طلب و بيگانه تلقي كرده گر، خشونت تخريب
هـاي اسـالمي عمـدتا بايـد مبتـني بـر واكنـش در مقابـل                   دارد كه مطالعه فرهنگ و جنبش    مي

در ايـن راستاسـت كـه،       .  سازي آنها در مـورد مـسلمانان باشـد         هاي اروپا محورانه و غيريت ديدگاه
دليل برخورداري از قدرت انحصاري و ادعاي تملك بر دانش، خويشتن         هاي مدرن اروپايي به دولت
چنيـن برداشـتي از ديگـران، متعـصبانه،         .  پندارنـد   مـي »  مركـز جهـان   «عنوان قبله عـالم و        را به

 . جويانه و مبتني بر روابط نابرابر قدرت است استيال 
گرايي به مثابه ايدئولوژي سياسي از اسالم سـنتي بـه مثابـه                براساس رهيافت گفتماني، اسالم

بخـشي سياسـي و       گرايي معطوف به امر سياسي و هويت   اسالم.  دين و امري فرهنگي متمايز است
بخش و معنابخش است كه مقصد نهايي آن،       مدني به مسلمانان در جوامع اسالمي و عنصر وحدت

عنوان يك هـدف، مقـدم بـر          بخشي ديني به   ايجاد يك نظام سياسي مطلوب اسالم است و هويت  
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ايجاد نظام سياسي است كه بدون آن، مقصد نهـايي؛ يعـني حكومـت اسـالمي مطلـوب، ميـسر                    
آور   عنوان مساله هـراس     گرايي از سوي تحليلگران غربي به       به همين علت است كه اسالم.  شود نمي

هراسـي بـه كـانون تبليغـات          و تهديدكننده غرب تبليغ شده است و از ديد ادوارد سـعيد، اسـالم          
گرايان اسالمي بر اين نظرند كه گفتمان مدرنيته و تلقي         اصول 4 .هاي غرب تبديل شده است رسانه

هاي غربي و اومانيستي در كشورهاي        عنوان فراگفتمان، منجر به غلبه سكوالريسم و ارزش  از آن به
هاي اسـالمي     سلب هويت اسالمي از جوامع اسالمي و تضعيف ارزش شود و نتيجه آن،  اسالمي مي

توانند گامي مهم در جهت اعاده هويـت اسـالمي و       هاي اسالمي مي لذا جنبش.  و بومي خواهد بود
هـاي هابرمـاس نـيز جالـب توجـه            در همين ارتباط، ديدگاه  .  مقابله با تهاجم فرهنگي غرب باشند

هاي اسالمي، واكنش جوامـع سـنتي اسـالمي در برابـر تهـاجم سـريع                  از نظر وي، جنبش   .  است
سرعت عجيب و فراگير و عدم فرصت بـراي همراهـي ديگـران               مدرنيته به اين جوامع بوده است،  

 5 .هاي تروريستي شده است ساز جريان زمينه

فتاح و فيرك نيز با رويكرد پست مدرنيستي و گفتماني ظهور بنيادگرايي اسالمي را در قالـب          
  هاي عرب و مسلمان و تبعـات سياسـي،           گرايي، تحقير ملت تعارض و تصادم بين مدرنيته و سنت

آن دو، تحقيرهاي انجام شده در مـورد جوامـع       .  دهند فرهنگي و اقتصادي تهاجم غرب توضيح مي
عرب و مسلمان در دوران استعمار، قيموميت انگليس و فرانسه بر ملل مسلمان خاورميانه، تشكيل     

را عوامل بسترساز     1967 ها و شكست اعراب از اسراييل در جنگ       دولت اسراييل، اخراج فسلطيني
آن دو، جنگ خليج فارس و لشكركشي آمريكا به خاورميانه و          از ديد.  دانند بنيادگرايي اسالمي مي

نابرابري شديد اقتصادي و تهاجم فرهنگي ناشـي از جهـاني شـدن ازجملـه عوامـل مهـم جديـد               
انگارانه، تحقيرهاي يـاد شـده را         آن دو از زاويه سازه    .  اند تاثيرگذار بر ظهور بنيادگرايي اسالمي بوده

 6 .كنند گرايي تعبير و تفسير مي عنوان درد مشترك ملل عرب و مسلمان و بسترساز ظهور اسالم به

در چارچوب همين تعارض گفتماني، منصور معدل ظهور بنيادگرايي اسالمي را در واكنش بـه    
رهبران فكـري سـكوالر     .  داند  عربيسم مي و پان 20 سوگيري آشكار سكوالر رهبران روشنفكر سده 

ها و مقاالتي را براي حمله به نظام عقيدتي اسالم نوشتند        ها، كتاب رساله 20 در نيمه نخست سده 
هاي مذهبي    ، غيرعقالني بودن آيين    كه محتواي آنها مبتني بر عدم كفايت نظريه حكومت اسالمي
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اين روشنفكران هـدف از     .  اند  هاي كهنه آموزش و محتواي آموزشي در جوامع اسالمي بوده و روش
نام ضرورت تمدني و پيـشرفت جوامـع          هاي خود را ترويج هويت مدني و ملي مدرن به  ارايه نوشته

سكوالر و سوسياليسم دولتي حاكم در عرصه اقتصادي تـا            ـ  گرايي ليبرال ملي.  اند خود عنوان كرده
 . آفريني اين روشنفكران بوده است معلول نقش 1970 اواخر دهه 

هاي   در همين ارتباط و در پاسخ به ادعاي جريان سكوالر مبني بر عدم كفايت نظريه حكومت      
قـراول فكـري جريـان بنيـادگرايي اسـالمي            عنـوان پيـش     اسالمي، اشاره به دفاع حسن البنـا بـه      

هاي آن فراگيرند، همه امور افـراد در        ما بر اين باوريم كه اسالم و آموزه«.  غيرراديكال ضرورت دارد
هـا تنهـا در ارتبـاط بـا           كنند اين آموزه    گيرد و آنان كه فكر مي    اين جهان و پس از آن را در بر مي
زيرا اسالم يك ايمان، يك آيين، يك ملت، يك         كنند؛  اشتباه مي صرفا ابعاد معنوي و عبادي است، 

قرآن مجيـد اينهـا را جوهـر و اسـاس           .  است  معنويت، متن مقدس و شمشير       مذهب، يك دولت، 
 7 ».داند اسالم مي

هـاي    طبق اين ديدگاه، جنبش.  گر است ديگر در پارادايم واكنشي، نظريه دولت مداخله  ديدگاه
هاي سكوالر، پان عربي و ايدئولوژيك        گرا هم از حيث فكري و هم عملي در واكنش به دولت   اسالم

گرايي سـكوالر و سوسياليـسم در عرصـه           ها، گفتمان ملي    اين دولت .  گر ظاهر شدند  بسيار مداخله
ها قـدرت     در اين رژيم  .  اقتصادي را بدون توجه به هويت اسالمي بر جامعه مسلمان تحميل كردند    
هـاي    در حكومـت  .  شـد   سياسي، عمدتا شخصي شده و حكومت بـا شـخص حـاكم تعريـف مـي             

گرايي سلطنتي در ايران، حكومت       الجزاير، سوريه، عراق و ملي    گرايانه و راديكال عرب در مصر،  ملي
 8 .با شخص حاكم عجين شده بود

گرايـي    هاي ظهـور اسـالم      در همين ارتباط، دو نظريه مشابه به يكديگر در ارتباط با خاستگاه  
گرايـي، واكنـشي بـه        طبق نظريه دوگانگي فرهنگي، نظر بر آن است خيزش اسالم .  اند طرح شده

و )  اقتدار مـذهبي  (و رهبري مذهبي    )  اقتدار و قدرت سياسي  (دوگانگي و تنش بين قدرت دولت 
. تالش دولت براي محدود كردن شديد اقتدار روحانيت مذهبي و حذف امتيازات آنها بوده اسـت     

گرايـي شـيعي در ايـران عـصر پهلـوي و انقـالب ايـران                  ويژه در ارتباط بـا اسـالم        اين تئوري به  
 9 .كند مي صدق
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ويـژه تاكتيكـي      اي بـه    هاي اسالمي از حيث آموزه    با وجود تنوعات مختلفي كه در بين جنبش
در اين ارتباط ذكر دو گـزاره       .  وجود دارد، جبهه گيري اصلي همه آنها عليه سكوالريسم بوده است 

هاي اخالقـي اسـت، در تبـاين شـديد بـا              تمدن سكوالر غرب كه عاري از ارزش    .  1 : ضرورت دارد
هـاي    فرهنگ سكوالر در جهان اسالم ناشي از رژيـم      . 2 تمدن بر مبناي حقيقت الهي اسالم است؛ 

شـدت در مقابـل آن        كنـد و بايـستي بـه        ها پشتيباني مـي     فاسد است كه اين فرهنگ از آن رژيم     
، 1990 القاعـده و طالبانيـسم از اواخـر دهـه             10 .طور قهري باشد    مقاومت شود و درصورت نياز، به    

هاي سكوالر در جهـان اسـالم و خـارج از         نماينده مبارزه قهري و راديكال عليه فرهنگ و حكومت
هاي وابسته به غرب      هاي اسالمي و غرب و حكومت   تقابل فكري و سياسي بين جنبش.  اند آن بوده

گرايـي    ويژه پس از حادثه يازده سپتامبر، بيشتر شد كه مصداق اصلي آن اسـالم     در جهان عرب، به
 . راديكال القاعده و طالبانيسم در افغانستان و پيروان آن در خاورميانه است

هاي ديگـر در    ها در عرصه اقتصادي نيز ازجمله رويكرد هاي اقتصادي و ناكارامدي دولت چالش
دليـل كـاهش شـديد        به.  به بعد است    1970 گرايي از دهه     پارادايم واكنشي در تبيين ظهور اسالم

قيمت نفت و كمبود سرمايه و ارز، راهبرد جايگزيني واردات در اين كشورها ناكـام مانـد و بخـش           
هـا    ايـن تـالش       ،  1970 سازي در دهه  ها براي خصوصي با وجود تالش.  تر شد كشاورزي نيز وخيم

باز شدن درهاي اقتصادي نيز منجر بـه تـضعيف بخـش خصوصـي          .  منجر به افزايش اشتغال نشد
گذار و تجـاري غربـي و         هاي سرمايه   داخلي در مصر و چند كشور ديگر و سودآفريني براي شركت  

سازي گسترده اعتقادي نداشتند؛ زيرا       هاي اين منطقه چندان به خصوصي  البته دولت.  خارجي شد
افـزايش توانمنـدي      يابي و استقالل بخـش خصوصـي از حيـث سياسـي و                 نتيجه اين امر، قدرت   

هـا، كنـترل بـر اقتـصاد و           بنابراين بـراي ايـن دولـت      .  سياسي و چالشگري آنها عليه حكومت بود     
انحصارات دولتي، تمركزگرايي اقتصادي را به دنبال داشـته اسـت و ايـن تمركزگرايـي در عرصـه              

هاي موثر در اعمـال كنـترل سياسـي بـر جامعـه و              هاي نفتي و غيرنفتي، از اهرم اقتصادي و رانت
 . جلوگيري از گسترش جامعه مدني بوده است

به بعد و قطع درآمدهاي ارزي كشورهاي غيرنفتي ناشـي       1985 كاهش جهاني قيمت نفت از 
از ارزهاي وارداتي كـارگران خـود، كـاهش درآمـدهاي ناشـي از گردشـگري در مـصر و برخـي                        



 

 

18
4

 

  1390، سال هجدهم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

هـا    هاي ديگر و عدم وجود بازار خارجي براي محصوالت توليدي، منجر به ناكامي اين دولـت  كشور
. شكاف طبقاتي، فقر و در نهايت تشديد نارضايتي عمومي شد        در عرصه اقتصادي، تشديد بيكاري، 

به بعد در تعداد زيادي از كشورهاي عربـي؛      1980 هاي عمومي از اواخر دهه  به موازات آن، ناآرامي
در بخش قابل توجهي از اين      .  الجزاير و مراكش گسترش يافتند مصر، اردن، تونس، ليبي، :  همچون
گـذاران    گرچه رهبران و فعـاالن و بنيـان       .  اي ايفا كردند هاي اسالمي نقش عمده ها جنبش شورش

دانـان، پزشـكان و       كرده همچـون حقـوق      ها عمدتا از طبقات متوسط جديد و تحصيل     اين جنبش
هـاي    پايگاه طبقـاتي جنبـش      هاي شهر،     هاي شهري و حومه     مهندسان بودند، ولي در اين شورش 

گرا به طبقات متوسط، جوانان، فقيران روستايي و پايين شهري نيز گسترش يافت و ناكامـي    اسالم
المللـي پـول در       صـندوق بيـن     11 .طور قطعي ثابت شـدند   گرا و ليبرال به هاي سكوالر و چپ دولت

تـرين چـالش بـراي كـشورهاي          اعالم كرد كه ميزان باالي بيكـاري، بـزرگ      2003 گزارش نوامبر 
رشد سريع جمعيت منجر به بيكاري بـا رشـد          .  شود  منطقه خاورميانه و شمال آفريقا محسوب مي

 . درصد شده است15 متوسط ساالنه به ميزان 
  شكست طرح خاورميانه بزرگ مبتني بر توسعه اقتصادي و سياسي و پيشبرد حقـوق زنـان،               

در عـراق وارداتـي     .  گرايي راديكال موثر بود   ها و حقوق بشر در خاورميانه نيز بر تشديد اسالم اقليت
گري شديد آمريكا، اين جامعه را به عرصه كارزار شديد تبـديل كـرد و                بودن دموكراسي و مداخله

پيمان با خود همچـون عربـستان، مـصر و            دولت آمريكا به كشورهاي هم . صلح را به ارمغان نياورد
شـدت    هـاي اسـالمي بـه       گـروه   12 .ويژه اسراييل در ارتباط با نقض حقوق بشر اعمال فشار نكرد        به

طبـق يـك    .  هاي آمريكا براي تـرويج دموكراسـي در خاورميانـه بـدبين هـستند               نسبت به انگيزه  
درصد از مـردم انگـيزه اصـلي حملـه           90 بيش از  نظرسنجي در خاورميانه در آستانه جنگ عراق، 

اوضاع وخيم عراق و مساله فلسطين بر       .  آمريكا به عراق را مساله نفت و حفظ اسراييل اعالم كردند
ها افزود و اكثر مردم منطقه همچنان معتقدند كه اياالت متحده در خصوص پيگـيري            اين بدبيني

لـذا ايـن بـستر      .  اهداف خود براي برقراري حكومت مستقل و دموكراتيك در عراق جدي نيـست          
از سـوي ديگـر،       13 .گرا در منطقه فراهم كـرده اسـت    محمل مناسبي براي حمايت از فعاالن اسالم

دانند كه آمريكا در ارتباط با گسترش دموكراسـي و تحقـق انتخابـات          گرا نيك مي هاي اسالم گروه
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زيـرا نتيجـه انتخابـات واقعـي پـيروزي            واقعي در منطقه به شكل جدي اعمال فشار نخواهد كرد؛  
عالوه بـر ايـن، طـرح خاورميانـه         .  گرايان در الجزاير خواهد بود     گرايان، همانند پيروزي اسالم اسالم

دنبال نداشت و اين ناكامي نـيز محملـي بـراي             بزرگ در بعد اقتصادي و اجتماعي نيز موفقيتي به 
 . گرايي فراهم كرد هاي اسالم تشديد فعاليت

هـاي    گرايي در جامعه عرب نيز محملي ديگر براي گـسترش جنبـش          گسترش فرهنگ مادي
در ايـن ارتبـاط، مـشوقي       هاي راه     نشانهگفته سيد قطب در كتاب      . گرا در منطقه بوده است اسالم

هـاي    بشريت عاري از ارزش  ...  بشريت امروز در لبه پرتگاه است«.  گرايي بود هاي اسالم براي فعاليت
يابنـد كـه      حـتي دانـشمندان غربـي درمـي       .  اساسي براي توسعه سالم و پيـشرفت واقعـي اسـت         

هاي سالم براي هدايت بشريت نيست و فاقد چـيزي بـراي راضـي و          شان قادر به ارايه ارزش تمدن
از ديد وي، نظام جهاني تحت سلطه غرب       14 ».خشنودسازي وجدان خود يا توجيه وجود آن است

توانـد    طور صحيح فهميده شود، مي      اگر تنها اسالم به  .  گرفتار انحطاط و تنزل معنوي اخالقي است
هـاي    احساس و فردگرايي خودخواهانه عصر حاضر نه تنها ويژگـي         گرايي بي مادي. درمان آن باشد

مسلمان واقعـي يـك الـزام و        .  جوامع سكوالر غربي، بلكه ويژگي مدل اسالمي همچون مصر است    
رسالت جهاني در به چالش طلبيدن اين انحطاط جهاني و بازگرداندن حاكميت كامل خدا به هـر          

البته روش مبـارزه ايـشان، جهـاد مـسلحانه اسـت كـه بـا روش مبـارزه                    .  عرصه از حيات را دارد    
رو متفاوت است كـه بحـث     آميز و گام به گام اخوان و ساير فعاالن و رهبران اسالمي ميانه مسالمت

 15 .گنجد طلبد و در اين نوشتار نمي ديگري را مي

گرايـي از منظـر       گراني است كه در بررسـي خاسـتگاه اسـالم           شيرين هانتر نيز ازجمله تحليل   
گرايـي در واكنـش بـه عوامـل           وي بر اين باور است كه اسالم  .  نگرد رويكرد واكنشي به موضوع مي

جويانه غرب در قبال كشورهاي عربـي و          اقدامات استيال  :  مهمي گسترش يافته است كه عبارتند از
هـاي سـكوالر طـي        اسالمي، نگراني جوامع اسالمي از استيالي فرهنگي غرب، شكست حكومـت       

هـاي فاسـد و       حمايت غرب از حكومـت    چند دهه گذشته در برقراري عدالت اجتماعي واقتصادي، 
وي نظريه تعارض ذاتي اسالم با غـرب و تـز           16 .سركوبگر عرب و حمايت آمريكا و غرب از اسراييل

وي در ارتباط با سازگاري اسالم و دموكراسي بر اين         .  داند برخورد تمدني را به واقعيت نزديك نمي
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بيـن اسـالم و آن دموكراسـي            نظر است كه اگر تلقي از دموكراسي بـه صـورت سـكوالر باشـد،            
مثابه مـشي حكومـتي و غيرسـكوالر و آميختـه بـه               ناسازگاري ذاتي است، ولي اگر دموكراسي به    

 . مذهب و شرايط محلي باشد، اسالم با دموكراسي سازگاري خواهد داشت

 پارادايم فرهنگي برخورد تمدني: بخش دوم

شناسان   گرايي و اسالم سياسي، نوشرق      هاي اسالم هاي جنبش در ادبيات نظاري پيرامون ريشه
گـران در    تحليل.  گيرند و طرفداران برخورد تمدني، درست در نقطه مقابل پارادايم واكنشي قرار مي

گرايي سياسي ناشي از دشمني و خصومت ذاتـي بيـن اسـالم و                 اين طيف بر اين نظرند كه اسالم
هـاي بنيـادي فلـسفي در غـرب          غرب بوده و گريز ناپذير است و بين اسالم و دموكراسي و انديشه

گران اين طيـف، تنوعـات        تحليل.  شود  ناسازگاري ذاتي و بنيادي هست و اين ناسازگاري حل نمي    
هاي اسالمي را به صـورت يكدسـت       هاي اسالمي را ناديده گرفته و همه جنبش موجود در جنبش

اين رويكرد پس از حادثه يازده سپتامبر از جذابيت و توجـه بيـشتري              .  دانند راديكال و مخرب مي
 . برخوردار شد

از ديد وي، مـسلمانان بـا تمايـز         .  برنارد لويس يكي از نظريه پردازان مهم در اين پارادايم است  
داراالسالم در مقابل دارالحرب از همان ابتدا نگاه خصمانه را نسبت به دنياي غيراسالم ايجاد كـرده    

راه   اند و از همان ابتدا جنگ دايمي براي تسليم دنياي كفر به دنيـاي اسـالم را بـه          و گسترش داده
: هاي مستقيم از خـود لـويس توجـه كنيـد           قول در اين خصوص، به نقل.  اند انداخته و توجيه كرده

جهـان متمـدن را داراالسـالم       .  وجه تمايز تمدن اسالم از ديد خود مسلمانان، دين حنيف است        «
هايي كه شـريعت اسـالم در آن دايـر و نوعـي حكومـت اسـالمي                خوانند؛ يعني تمام سرزمين مي

دارالحرب مسكن كـافراني اسـت      .  حكمفرماست، اين بالد را دارالحرب از هر سو احاطه كرده است      
در هميـن ارتبـاط اضـافه         17 ».انـد   اند و حكومت مسلمين را گردن ننهـاده         كه هنوز اسالم نياورده

هاي متمادي عادت به اين ديد تاريخي داشتند كه دين خود را ديـن         ها قرن مسلمان«كند كه  مي
اينهـا امـت اسـالمي را         18 ».برحق و عرضه آن به ساير ابناي بشر را وظيفه مقدس خـود پندارنـد       

 . دانند مظهر نيت الهي بر روي زمين مي
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ميان دولت اسالمي و كفار همسايه حالت جنـگ دايمـي و الزامـي برقـرار          «وي معتقد است كه 
ـان                 ـان بـه داراالسـالم پاي است و فقط و فقط با پيروزي محتوم دين مبين بر كفـر و ورود همـه جه

ـايي از جهالـت مـي              .  پذيرد مي باشـد و     در ضمن، دولت و امت اسالمي، تنها گنجينـه حقيقـت و ره
ـان             .  ايماني فراگرفته است    پيرامون آن را ظلمت توحش و بي لطف ايـزدي در حـق امـت خـود از زم

در اين خصوص است كه وي در        19 ».پيغمبر به بعد با فتوحات و قدرت آنان در اين جهان نمايان شد
ويژه توسعه امپراتوري عثماني تا ويـن در      هاي سپاهيان اسالم به ، تهاجم و لشكركشيخاورميانهكتاب 

ـاني در     «: گويد وي در يك اظهارنظر ديگر چنين مي. كند قلب اروپا را بررسي مي پيروزي بـزرگ عثم
قرن پانزدهم و شانزدهم و رسيدن سپاهيان اسالم به قلب عالم مسيحيت، اين باورهاي موروثي قرون       

تـرين و     ها در محاصره وين را قـوي        وي شكست عثماني  20 ».وسطايي را تا حد زيادي تقويت بخشيد
ـا يـك سـوگيري منفـي و بـدون توجـه بـه                ترين واقعيت براي جهان اسالم مي كننده مجاب داند و ب
 . كند مي طلبانه حكومت عثماني، همه چيز را در راستاي ديدگاه خود طرح هاي توسعه انگيزه

ماندگي غرب در آن زمـان   هاي اوليه و عقب برنارد لويس پيشرفته بودن تمدن اسالمي در سده
مشتي از خـروار چيزهـايي اسـت كـه اروپـاي قـرون              ...  اعداد هندي و كاغذ چيني   «:  پذيرد را مي

ولـي مـسير      21 ».دسـت آورد    وسطي از تمدن بس پيشرفته جهان اسالمي مديترانه آموخت يا بـه     
هاي قابل توجه در علوم و فنـاوري رسـيدند و        تاريخ شروع به تغيير كرد و ملل اروپايي به پيشرفت

لذا اين امر منجر به ضدغربي شدن      .  ملل اسالمي وارد عصر ركود فكري، اقتصادي و سياسي شدند
از ديد وي، جهان اسـالم   .  اي از احساس حقارت، حسادت و ترس شد گرايي به خاطر آميزه و اسالم

، 20 و  19 فقير، ضعيف و در جهل و ناداني بوده و در سراسـر سـده         در مقايسه با جهان مسيحيت، 
هـاي    گرا، تمـدن غربـي و ارزش        رهبران اصول .  برتري و چيرگي غرب براي همه روشن بوده است     

 22 .دانند هاي سنتي زندگي و انديشه سنتي مي ترين چالش براي شيوه مدرن غربي را بزرگ

لويس گرچه مراحل اوليه ورود جوامـع عربـي بـه آزادسـازي سياسـي و اقتـصادي را منكـر                      
دليـل تقابـل ذاتـي بيـن اسـالم و دموكراسـي امكـان گـسترش                   شود، اما معتقد است كه به      نمي

طـور كـه      دموكراسي در اين جوامع نيست و تصور تحقق حكومت دموكراتيك مدرن در اسالم آن       
دليـل    وي براين نظر است كه در خاورميانه عربي و اسـالمي بـه    .  در غرب تحقق يافته، دشوار است
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عنوان واحد اصلي سـازمان بـشري در غـرب را نـيز رد كـرده و               رد مدرنيته و خرد بشري، ملت به
اسـالم و ليـبرال     «وي در مقاله تاليفي با عنـوان     .  اند مفهوم امت بر مبناي اقتدار مذهبي را برگزيده

هاي اسالمي با ليبرال دموكراسـي        ديدگاه كلي خود را بر مبناي عدم سازگاري آموزه   »  دموكراسي
داند و تنهـا حكومـت مناسـب بـراي          هاي دموكراتيك واقعي حداقل به مفهوم غربي آن مي و نظام

ويـژه نـوع بنيـادگراي        فوكوياما نيز بر تعارض اسالم بـه    23 .داند جهان اسالم را حكومت مذهبي مي
 . گراي جهانشمول آن تاكيد دارد هاي عقل تندرو آن با مدرنيته و انديشه

لويس معتقد است كه پايان جنگ سرد، تهديد اسالم براي غرب و باور به ضرورت ايجاد يـك           
در راستاي اين پـارادايم،    .  در غرب پس از فروپاشي كمونيسم را برجسته كرد»  الشعاع ديگر تحت«

آغازگر يك جنگ سـرد جديـد       پايان جنگ سرد به اين برداشت انجاميد كه اشاعه اسالم سياسي، 
گرايي اسالمي و مذهبي اسـالم سياسـي قـرار            است كه غرب دموكراتيك را در مقابل تهاجم بنياد 

عنوان تهديد عمده عليه امنيت جهانـي        اين طرز تفكر به هويت تمدني عرب اسالمي به 24 .دهد مي
 . دهد اهميت زيادي مي

ناپـذير و بيگانـه بـا         اصـالح   اسـالم،     از ديـد وي،     .  الي كدوري، فرد ديگر در اين پارادايم اسـت    
عنـوان يـك      وي همچنين عالوه بر مذهب، اسـتبداد شـرقي را بـه             25 .دموكراسي و مدرنيته است   

ويژگي الينفك خاورميانه در گستره زماني بسيار طوالني و مانعي جـدي ديگـر در تعـارض ايـن                   
 . داند منطقه با مدرنيته و سكوالر مي

دارد كـه فرهنـگ عـرب،         بيـان مـي   »  ذهن عـرب  «رافائل پاتائي در يك بررسي تحت عنوان     
طلب و غيردموكراتيك باقي مانده است و جهان عرب، جهان از پيـش              غيرعقالني، بدوي، خشونت

كنـد و     شده يا مقدر شده از سوي خداست كه جهان را بـه صـورت گـسترده هـدايت مـي               تعيين
بيني عرب    كند و جايي براي خرد و عقل و پويايي در جهان      سرنوشت هر فرد را از پيش تعيين مي

گيري افراد قضا و قدري، منعفل و غيرخردورز شده است كه         بيني منجر به شكل اين جهان.  نيست
 26 .با مدرنيته، سكوالريسم و دموكراسي ناسازگاري ذاتي دارد

 برخـورد وي در كتـاب     .  گر غربي در اين زمينه ساموئل هانتينگتون اسـت  ترين تحليل شاخص
كند كه، منبع بنيادي و غالب كـشمكش در جهـان         فرض اساسي خود را چنين طرح ميها  تمدن



18
9

 

 

 

  1390، سال هجدهم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

جديد نه ايدئولوژيك و اقتصادي، بلكه تعارض فرهنگي و تمدني برمبناي هويت تمدني و فرهنگي         
ها بـر سياسـت       دهد و برخورد تمدن     هاي مختلف رخ مي هاي اصلي بين تمدن اما كشمكش.  است

جهاني مسلط خواهد بود و اين نوع كشمكش، آخرين مرحله در تكامل كشمكش در جهان مدرن     
از   27 .دانـد   وي هويت فرهنگي را عمدتا ناشي از مذهب و آن دو را سنگ بناي هر تمدن مـي .  است

عنـوان نيرومندتريـن      ها در جهان هنـوز بـه        ملتـ   ديد وي، گرچه در نظام پساـ وستفاليايي دولت   
هـاي جامعـه مدنـي        سـازمان     هاي غيرحكومـتي،  هاي تمدني، سازمان هويت  مانند، بازيگر باقي مي
ها بـا مـشتركات فرهنگـي،         هاي جهاني هستند و تمدن    ها بازيگران جديد سياست جهاني و تمدن

هـا در جهـان در سـير تاريخـي            از ديد وي، ترتيب نوع تعارض     .  شوند  مذهبي و هويتي تعريف مي 
هاي پيـشامدرن دودمـاني يـا         ها و بين پادشاهان در عصر حكومت    كشمكش بين ايالت:  عبارتند از

هـاي مـدرن، كـشمكش بيـن دو           هـا در عـصر دولـت        پادشاهي، كشمكش ميان كشورها يا ملت     
داري در عصر جنـگ سـرد و كـشمكش تمـدني و فرهنگـي بيـن                    ايدئولوژي كمونيسم و سرمايه 

 . ها پس از پايان جنگ سرد تمدن
وي بـر     28 .شود كه هانتينگتون تئوري برخورد تمدني را از برنارد لويس گرفته اسـت          گفته مي

هـا در تمـدن غـرب رخ داد و            ها و ايدئولوژي    هاي بين پادشاهان، ملت  اين باور است كه كشمكش
المللي از مرحلـه غربـي        هاي جهاني بود، ولي با پايان جنگ سرد، سياست بين غرب محور سياست

هـاي    هاي رقيب و تعامل يا همكاري    آن جدا شد و اكنون محور سياست جهاني تعارض بين تمدن
هـا    درون تمدني است و به عبارت ديگر، سياست جهاني رايج جـاي خـود را بـه سياسـت تمـدن           

وي با برشمردن هفت يا هشت تمدن؛ شمال غرب، اسالم، كنفـسيوس، ژاپـني، هنـدو،        29 .دهد مي
هاي آفريقايي و تعامل بين آنها، بر اين باور است كه برخورد       اسالو، آمريكاي التين و احتماال تمدن

هاي اسالمي و غربـي دور        تر از همه، جنگ خونين بين تمدن و ملت       ها در آينده و مهم بين تمدن
هـا از     تفـاوت تمـدن   .  اي در آينده مسلم خواهد بود       از انتظار نيست و هويت تمدني به نحو فزاينده

تنهـا    حيث ارزشي، نگرشي، فرهنگي، مذهبي و نوع نگاه به مقوالتي مثل آزادي، عدالت و غيره نـه      
تعامل بين افراد در درون يك تمدن، از يك سو بيش از پيـش          .  واقعي بلكه بنيادي و اساسي است

يابد و از سوي ديگر، منجر به افـزايش آگـاهي تمـدني از مـشتركات تمـدني خـود و                      افزايش مي
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شود و هويت تمدني بر اين اساس شكل گرفته و بـه         هاي ديگر مي هاي بنيادين آن با تمدن تفاوت
 . شود ها تبديل مي عامل محوري در تعيين تعارض و تعامل

تر براي تعامل نزديك افراد برخوردار از يـك هويـت           بر اين اساس، جهان به يك مكان كوچك
هاي تمدني افزايش     شود و به همان نسبت، دشمني بين افراد با غيريت      تمدني مشترك تبديل مي

هـاي محلـي خـود        هاي فزاينده نوسازي و پيشرفت ارتباطات، افراد از ريشه        دليل فرايند به.  يابد مي
هـا در سـطح       ها را بر اساس محوريت هويت تمدني در مقابل غيريـت     جدا شده و روابط و دشمني

كنند و هويت ياد شده عمدتا جايگزين هويت شهروندي وابسته بـه      جهان كوچك شده تنظيم مي
وي در اين ارتباط به گسترش بنيادگرايي اسالمي راديكال در جهان، حادثـه   . شود دولت خاص مي

عنـوان    گرايي اقتصادي در حوزه تمدني خـاص و مـشترك و ماننـد آن، بـه            يازده سپتامبر، منطقه
سـطح  )  الـف :  كنـد   هانتينگتون دو سطح كشمكش را مشخص مي        30 .كند  مصاديق مهم اشاره مي

ــ عمدتـا      ها در امتداد خطوط تنـشي و تعـارض تمـدني و فرهنگـي          خرد كشمكش كه بين گروه
هـاي    هاي متعلق بـه تمـدن       در سطح كالن بين دولت  ) دهند؛ و ب آميزـ رخ مي صورت خشونت به

 31 .ها و فرهنگ خود يا مقاصد اقتصادي و نظامي مختلف براي پيشبرد ارزش
سـال پيـش و       1300 هانتينگتون معتقد است كه كشمكش بين تمـدن اسـالم و غـرب بـه             

، 13 تـا     11 هـاي     در سـده  .  گـردد   ها به سوي كشورهاي غربـي برمـي       طلبي عرب گسترش توسعه
تركـان عثمـاني بـراي        17 تا    14 هاي صليبي بر اساس اين تعارض تمدني رخ داد و از سده    جنگ

هاي صليبي به سياست تهاجمي به سـوي غـرب            هاي از دست داده در جنگ بازگرداندن سرزمين
گرايي اسالمي و حمالت القاعده به منافع         امروزه نيز بنياد .  روي آوردند و تا سمت وين پيش رفتند

هاي غرب در جهان اسالم و حتي در خود غرب، در ارتبـاط بـا تعـارض تمـدني اسـالم و                  و پايگاه
گرايـان بـا اسـتيالي غـرب ناشـي از             بـه زعـم وي، مواجهـه اسـالم        .  دهد  مسيحيت غرب رخ مي   

هاي آن تمدن با فرهنـگ سـكوالر غـرب         خودآگاهي تمدني در جهان اسالم و تعارض ذاتي ارزش
وي معتقد است كه تـا بيـست        .  يافته عليه تمدن غرب است    معناي بخشي از يك جنگ سازمان به

گرايي سكوالر ايدئولوژي برتـر بـود و اكنـون ايـدئولوژي اسـالمي               سال پيش در دنياي عرب، ملي
 32 .آميز است هاي خشونت بنيادگرايان منبع مهم حركت
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دليـل خودآگاهـي      و پايان جنگ سرد به بعـد، بـه        1990 وي بر اين نظر است كه از آغاز دهه 
ها تبديـل     ترين تهديد جدي براي غرب و غربي   جويي غرب، تهديد اسالمي به مهم تمدني و استيال

عنوان يك تهديـد يكپارچـه عليـه غـرب، مبتـني بـر مبانـي                  برداشت وي از اسالم به    .  شده است 
طلبي و ضديت با سكوالريـسم و دشـمن جـدي تمـدن            غيرعقالني، سنتي و پيشامدرن، خشونت

: كند كه عبارتنـد از    وي براي اثبات تز برخورد تمدني خود به مصاديق مهمي اشاره مي.  غرب است
گذاري در سـفارت آمريكـا در       ، بمب1997 گردان در مصر در  حادثه يازده سپتامبر، قتل عام جهان

و حمله به     2005 و لندن در     2004 گذاري در مادريد و استانبول در  ، بمب1965 تانزانيا و كنيا در 
بنابرايـن    33 .دهد  گرايان راديكال نسبت مي    نظاميان آمريكا در افغانستان و عراق كه همه را به اسالم

گرايي را به صورت يك دست تمدن      هاي اسالم وي با ديدگاه بسيار بدبينانه، تمدن اسالم و جنبش
نوعـي   البته وي در آخرين مقاالت خود به.  كند طلب و ضدغرب و ضددموكراسي فرض مي خشونت

كنـد، بـدون اينكـه        با عنايت به شواهد موجود و نقدهاي وارده تا حدي نظريه خود را تعديل مـي         
ديدگاه تعـديل شـده بـر ايـن نظـر اسـت كـه موانـع فرهنگـي                  .  شاكله نظري خود را كنار گذارد

هـاي    دموكراسي در خاورميانه و تمدن اسالمي، هميـشه پايـدار نيـستند و در حقيقيـت، بحـران              
صورت   البته به (ساز اوليه براي دموكراسي       به بعد، زمينه 1990 اقتصادي و تحوالت سياسي از دهه 

 34 .بوده است) آزادسازي اوليه

 نقد وارزيابي دو پارادايم رقيب: بخش سوم 
 هاي موجود در پارادايم واكنشي نقد و ارزيابي ديدگاه: گفتار نخست

گرا و    هاي اسالم   هاي جنبش  ها و خاستگاه ها پيرامون ريشه ها و نوشته با بررسي اجمالي ديدگاه
يابيم كه هواداران پارادايم واكنشي نسبت به پارادايم برخـورد تمـدني بـسيار         اسالم سياسي، درمي

برخـي بـا    .  زيادند و جالب اينكه حتي در خود غرب نيز، پارادايم واكنشي هـواداران بيـشتري دارد       
 . شود ابتدا به نقاط قوت اين پارادايم پرداخته مي. پذيرند استناد به همين نكته اين پارادايم را مي

ها در ارتباط بـا خاسـتگاه و          يكي از نقاط قوت در اين پارادايم آن است كه طيفي از ديدگاه    . 1 
 هاي اسالمي در چند دهه اخير را در خود جاي داده است؛  گسترش جنبش
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گران اين پارادايم نه به صورت انتزاعـي صـرف، بلكـه بـه                نقطه قوت ديگر آن است كه تحليل .  2 
هاي اسالمي    هاي گسترش جنبش به تحليل ريشه شناختي و در ابعاد مختلف ياد شده،  صورت جامعه

يابنـده در     تعارض بين فرهنگ اسالمي و فرهنگ سكوالري گـسترش     :  اند كه عبارت بودند از پرداخته
يابنده روحانيون و علما با اقتـدار سياسـي رو بـه صـعود            خاورميانه، تعارض بين اقتدار مذهبي كاهش

ـان، حيـف و ميـل ثـروت             حاكمان در چند دهه اخير، نابرابري در ثروت، تضاد طبقاتي،  فـساد حاكم
 گرايان در قدرت سياسي و غيره؛  عمومي، انسداد سياسي، عدم حضور جدي اسالم

هـاي    هاي داخلي در كنـار ريـشه        نكته جالب توجه ديگر آن است كه در اين رويكرد، ريشه  .  3 
هـاي    اي در واكاوي پديده رو به گسترش جنبش        اي و جهاني و نيز منطقه خارجي يعني فرامنطقه

 . گران بوده است اسالمي مورد توجه تحليل
گرچه اين رويكرد از طرفداران قابل توجهي برخوردار است، ولي خالي از نقاط ضعف نيـست و     

 . شود در ذيل به اجمال به آنها پرداخته مي
اند كه با تركيـب   رسد كه تعداد كمي از افراد سعي داشته به نظر مي با بررسي منابع موجود، .  1 

ها و داليل، يك ديدگاه واكنشي نسبتا جامع در تبيين ايـن موضـوع               نسبتا جامعي از بيشتر ريشه
تنها كسي كه تا حد قابل توجهي در ارايه رويكرد نسبتا جامع موفق بوده است، هرايـر           .  ارايه دهند

 . استهاي اسالمي معاصر در جهان عرب  جنبشدكمچيان در كتاب ارزشمند 
هاي اجتمـاعي،     هاي بنيادگراي اسالمي را در پاسخ و واكنش به بحران    دكمچيان، ظهور جنبش

هـاي اسـالمي از زمـان         داند و اين فرضيه كلي را در ارتباط با سير تاريخي جنبش      حاد و فراگير مي
از يك سـو، وي بنيـادگرايي اسـالمي را در           .  كند به بعد تعميم داده و بررسي مي) ص(رحلت پيامبر

هاي سكوالر،    واكنش به بحران هويت ناشي از تحليل هويت اسالمي و امت اسالمي در مقابل هويت     
دهد و از سـوي ديگـر،       به بعد توضيح مي 1950 گرايي از دهه  پان عربي افراطي و پان تركي و چپ  

تهاجم غرب به مصر و چند كشور اسالمي و شكست اعراب از اسراييل را منشا ديگر بحران هويت و        
ترين نتيجه بحران هويت در جهان عرب و      بحران مشروعيت، فوري.  داند گرايي مي منشا ظهور اسالم

هاي سكوالر و پان عربي       نيز معلول از بين رفتن سريع مشروعيت نخبگان و نهادهاي حاكم در رژيم  
 . گرا بود هاي اسالم اين بحران نيز منشا ديگري براي خيزش جنبش. بود
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هـاي    بحران ناشي از فشار و سركوب حكومـتي و ناكارآمـدي حكومـت در اجـراي سياسـت               
گرايـي پرشـتاب      اقتصادي و اجتماعي مطلوب براي مردم نيز منشا ديگر بحران مشروعيت و اسالم  

گرا پاسخي بـه بحـران ناشـي از تـضاد             هاي اسالم   همچنين جنبش .  در چند دهه اخير بوده است   
هـا رخ     هاي غلط حكومـت     فساد و سياست    اند كه در نتيجه عدم توزيع عادالنه ثروت،  طبقاتي بوده

گرايي تاثيـر     نيز بر خيزش اسالم  1973 و  1967 بحران ناشي از شكست نظامي از اسراييل در .  داد
پردازان مدرنيزاسيون ناكـام، بـر ايـن نظـر اسـت كـه             دكمچيان همانند نظريه همچنين، .  گذاشت

ترين عامل در ايجاد بحران فرهنگي و بحران هويت بوده است كه          گرا، قوي نوسازي سكوالر و غرب
 35 .سزايي داشته است گرايي معاصر تاثير به به نوبه خود بر ظهور اسالم

گران منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، بـر ايـن نظـر           عنوان يكي از تحليل حميد احمدي به.  2 
گرايـان و     گرايان، ملـي    است كه تحوالت تاريخي مانند پيروزي انقالب اسالمي ايران، شكست چپ   

وي با عنايت به ديـدگاه ماكـس        .  اند  گرايي نبوده   رويدادهايي از اين دست، علت اصلي ظهور اسالم  
هـاي مـشترك، علـت و محـرك اصـلي             وبر، مبني بر اينكه نظام عقيدتي بر مبناي باورها و ارزش 

علـت اصـلي      هاي جمعي است، براين نظر اسـت كـه نظـام عقيـدتي اسـالم،                   مشاركت در كنش  
هاي اسالمي بوده است و در ذات و جوهره ايـن نظـام عقيـدتي نوعـي تعهـد               گيري جنبش شكل

از نظـر   .  داننـد   گرايان خود را موظـف بـه پايبنـدي بـه آن مـي                ايدئولوژيك نهفته است كه اسالم    
تـرين نقـش محـوري در         گرايان ضرورت وجود يك نظام حكومت اسالمي و تداوم آن، مهـم  اسالم

از ديد وي، متغيرهاي مورد نظر در رويكرد واكنـشي عمدتـا        .  نظام عقيدتي اسالمي را داشته است
آميز   آميز يا مسالمت    هاي اسالمي يعني جنبه خشونت نقش فرعي داشته و بيشتر در شكل جنبش

در اين ارتباط وي بـه متغيرهـايي همچـون نـوع         36 اند تا جنبه محتوايي آن، بودن آنها تاثير داشته
اقتـدار سـازمان     تجويزهاي ارزشي رهبران مبتني بر قرآن، سنت، سوابق تاريخي و سياسي جوامع، 

 37 .كند هاي خارجي، انسداد سياسي و سكوالريسم اشاره مي جنبش، مداخله

توانيم برخي از نقاط ضعف پارادايم واكنـشي را دريـابيم و آن                گر، ما مي   در ديدگاه اين تحليل
انـد    هاي موجود توجه كـرده      ها و بحران    در پارادايم واكنشي عمدتا به واقعيت:  عبارت است از اينكه

هـاي    ولي به تاثير خود نظام عقيدتي اسالم و نوع قرائـت رهـبران از اسـالم در تحريـك جنبـش                
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توان گفـت كـه از يـك سـو، بـه            با استناد به اين نقد، مي.  اند اسالمي چندان توجه و اهميت نداده
هاي اسـالمي     گذاري نظام عقيدتي اسالم در بيش از دو سده اخير، شاهد تجلي جنبش  خاطر تاثير

ايم و از سوي ديگر، حـتي در دوره اوج قـدرت پـان عربـسيم و             به صورت متناوب و ناپيوسته بوده
. انـد   هاي اسـالمي هرچنـد محـدود رخ داده          نيز جنبش  1970 تا  1950 هاي  سكوالريسم در دهه

هـاي رقيـب،      نكته ديگر آنكه، در اين مقطع به داليلي همچون سـركوب و محبوبيـت ايـدئولوژي           
هاي اسالمي چندان قوت نيافتند، ولي ايده حكومت اسالمي بر پايه نظام عقيدتي اسـالمي    جنبش 

نكته ديگـر آن اسـت كـه        .  هنوز در ذهن بخش قابل توجهي از مسلمانان اين منطقه جاي داشت       
نـيز تاحـدي    )  آميز  آميز يا مسالمت    خشونت(هاي كنش جمعي اسالمي      خود مساله تنوع در شكل

 . متاثر از نوع نگرش و برداشت رهبران مذهبي از اسالم و سنت بوده است
نگارنده ضمن پذيرش بخشي از تحليل حميد احمدي، بر اين باور است كه متغيرهـاي عينـي    

گـذار    ها تاثير   محيطي ياد شده در كنار خود نظام عقيدتي اسالم، هر دو در خيزش و شكل جنبش
اهميـت دانـست و       هاي اسالمي را كـم   هاي ياد شده در تحريك جنبش اند و نبايد تاثير بحران بوده

بـا ايـن وجـود، ايـن        .  تقليـل داد  )  آميز  آميز يا خشونت    مسالمت(تاثير آن را به بعد شكلي جنبش     
 . تواند تاحدي راهگشا باشد ديدگاه در قوت پارادايم واكنشي و رسيدن به يك اجماع نظر مي

 نقد و ارزيابي پارادايم برخورد تمدني: گفتار دوم

گرچه پس از رويداد يازده سپتامبر اين ديدگاه هواداران نسبتا قابل توجه در غرب يافت، ولـي          
ويژه با ناكامي آمريكا در طـرح خاورميانـه بـزرگ، عـدم تثبيـت اوضـاع و عـدم                      پس از چندي به

هـاي وارده     ترين نقد   مهم.  ساماندهي در عراق و افغانستان هواداري از اين تز در غرب فروكش كرد      
 :بر اين پارادايم عبارتند از

پردازان پارادايم برخورد تمدني با يك رويكرد اروپا محورانه، قوم محورانه و سكوالر يك         نظريه.  1 
آميز و كامال سلبي و منفي به دين اسالم و مـسلمانان را طـرح كـرده و ترويـج               شدت تحقير نگاه به

شوند و    در اين نگاه، از يك سو بين دين اسالم و عملكرد مسلمانان هيچ تمايزي قائل نمي       .  كنند مي
طلب و ايـستا      مانده، خشونت   از سوي ديگر، دين اسالم را دين غيرعقالني، تقديري، نامتساهل، عقب 
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اين نوع نگاه هم براساس محتواي دين اسـالم و هـم براسـاس شـواهد موجـود و               .  كنند معرفي مي
ايـن پـارادايم، نوعـي      .  سويه و به دور از اصول منطقي و حتي اخالق علمي اسـت         منطق، كامال يك

و جهـان  »  خود برتر«عنوان  اروپا و مدرنيته غرب به دهد كه بر اين اساس،  سازي را شكل مي غيريت
در اين ديدگاه، هيچ بـستر و امكانـي         .  شوند  ترسيم مي »  ديگري فروتر «عنوان  اسالم و خاورميانه به

اين رويكرد يـادآور    .  شود  ويژه بين تمدن اسالم و غرب ديده نمي     ها به براي گفتگو و صلح بين تمدن
مواجهه يا گفتگوهاي جهـاني در جهـان امـروزه نوعـا بيـن همتايـان               «اين جمله هايدگر است كه 

دهد، بلكه برمبناي يك چارچوب زباني و مفهومي ارايه شـده در تمـدن غـرب رخ         فرهنگي رخ نمي
 8 3 .»شود دهد كه از آن به اروپايي شدن كامل زمين و بشريت ياد مي مي

طلبي القاعده يا طالبان، حادثـه    طراحان پارادايم برخورد تمدني، مصاديقي همچون خشونت.  2 
هـاي    گـذاري در سـفارتخانه      و چند مورد بمـب   ) كه منشا آن نيز محل ترديد است(يازده سپتامبر 

به عبارت ديگر، كل جهان اسـالم و هويـت          .  كنند  غربي را در توجيه درستي ديدگاه خود ذكر مي   
شـدت    راديكـال، ايـدئولوژيك و بـه        طلـب،     ها را به صـورت يكپارچـه خـشونت          اسالمي و جنبش  

ايـن نـوع تصويرسـازي دور از منطـق          .  كننـد   ضدخردگرايي و در نقطه مقابل مدرنيته ترسيم مي       
گرايـي    هاي مختلف اسـالم  جريانات موجود در اسالم يكپارچه نيستند و ما با طيف.  بيني است واقع

كـاران،    رو و ليبرال و يا در سه دسته كلي محافظه    كار، ميانه طلب القاعده، محافظه همچون خشونت
بنابراين رفتارخشن و غيرانـساني     .  ها و نوگرايان در جهان اسالم و خاورميانه مواجه هستيم  راديكال

 . توان به جوهره دين و كل جهان اسالم تسري داد القاعده را نمي
رو اسـالمي     توان به حقايقي دست يافت كه جريانات ميانه         با يك نگاه واقع بينانه و منطقي مي

آميز هستند، و هم از حيث فكري قائل بـه       هم از حيث عملكردي قائل به اعتراض و رفتار مسالمت
سازگاري دين اسالم با بخش قابل توجهي از مدرنيته غيرسكوالر و معتقد به سازش دموكراسي بـا  

دليل تغييرات نسلي، محيطي، تغيير و تحوالت آموزشـي،    اين طيف در خاورميانه به.  اسالم هستند
هاي جمعي، تغييرات نگرشي و غيره طرفداران زيـادي بـه خـود جلـب               اقتصادي، گسترش رسانه

به اين سو، اين جريان طرفـدار زيـادي يافـت و              1990 اند؛ براي مثال، در مصر از اواخر دهه      كرده
طـور و در سـطح محـدود،          هميـن .  افراد تندرو مذهبي مجبور به مهاجرت بـه افغانـستان شـدند            
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رونـد كـه بيـن اسـالم و دموكراسـي             گرايي ليبرال در تركيه را داريم كه تا آنجا پيـش مـي        اسالم 
كار سـلفي در      گرايان محافظه   اسالم.  پذيرند  بينند و عمدتا سكوالريسم را مي  كمترين تعارض را مي

 . عربستان، عمدتا بعد اخالقي و مدافع سنت داشته و تمايلي به راديكاليسم ندارند
به لحاظ فكري و عقيدتي نيز دو دسته از رهبران داريم كه برخي نگاه بسيار راديكال بـه ديـن    

ترين رهبر در اين طيـف و         عنوان شاخص   سيد قطب به .  دهند دارند و مشي مسلحانه را اولويت مي
هـاي غربـي و هـم         از ديد وي، هم حكومـت     .  عنوان پدر بنيادگرايي راديكال شناخته شده است    به

انـد و تنهـا راه برقـراري          هاي به ظاهر اسالمي در خاورميانه به دارالحرب و دارالكفر متعلق  حكومت
المسلمين، حزب وسط و چنـد جريـان ديگـر          در مقابل، اخوان. حكومت اسالمي، اصل جهاد است

هستند كه ضمن اينكه دين اسالم را ديـن كامـل در بعـدهاي فـردي، اجتمـاعي و اقتـصادي و                       
دانند، ولي قائل به سازگاري اسالم و دموكراسـي غيرسـكوالر هـستند، روش مبـارزه                   سياسي مي 

ترجيح داده و خشونت        دهند و اصل دعوت را بر اصل جهاد   آميز را بر مسلحانه ترجيح مي مسالمت
 39 .روها شناخته شده است گرايان يا ميانه اين طيف به حداقل. كنند را رد مي

اسالم و حقوق بـشر، انتخابـات      رو، مدافع سازگاري اسالم و دموكراسي غيرسكوالر،  طيف ميانه
آزاد، دموكراسي به مثابه مشي حكومتي و حاكميت اكثريت در چارچوب شريعت، اصـل اجتهـاد،           
تفسيرهاي منطقي و خردورزانه از دين و متون مقدس و سازگاري اسالم با شرايط جديـد بـوده و        

نوگرايان ديـني در    .  كنند  شدت محكوم مي  طلبي را به كنند و همچنين خشونت بر آن پافشاري مي
اجماع و قياس بر اين نظرند كه در تفـسير           سنت، ارتباط با چهار منبع حقوق و فقهي يعني قرآن، 

قرآن و سنت و احاديث بايد نگاه امروزي داشته باشيم و در ارتبـاط بـا اجمـاع و قيـاس قائـل بـه             
طيف نوگرايـان     40 .عملي و تئوري اجتماعي مدرن هستند     استفاده بيشتر از استانداردهاي عقالني، 

گرايان قائل بر اين      اين طيف از اسالم   .  كنند  برخالف بنيادگرايان تمام مظاهر تمدن غرب را رد نمي
هستند كه تمدن غرب داراي دو رويه يا چهره مثبت و منفي است و معتقـد بـه امكـان گزينـش             

نوگرايان اسالمي قائل به سـازگاري اسـالم بـا          .  ابعاد مثبت تمدن غرب ازجمله دموكراسي هستند   
شرايط مدرن زندگي بدون دست شستن از حقيقت راستين اسالم و مدافع جدا كـردن اسـالم از              
. انحرافات هستند و آرزو دارند كه روح اصيل اسالم در متن و بستر اجتماعي مـدرن حفـظ شـود              
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طـور    كار درصدد هستند كه قرائت رايج و غالب از اسالم و سنت به هـر صـورت بـه          طيف محافظه
گرايان القاعده، قائل بـه تـصفيه حـساب بـا غـرب و خـشونت                  جدي حفظ شود و برخالف اسالم     

هاي فرهنگـي     قائل به گزينش بسيار محدود ارزش     اين طيف، برخالف نوگرايان، .  مسلحانه نيستند
 41 .كنند و اخالقي غرب هستند ضمن اينكه فناوري را رد نمي

جوامع اسالمي از مسير درست پيامبر     .  1 :  در طيف ديگر، اسالم القالده و طالباني بر اين باورند كه  
اسالم از سوي دشمنان و     .2 اند؛  شدت منحط شده و اسالم خارج شده و غرق در فساد بوده و به)  ص(

ـاد ارزشـي و               مشركان غربي و فرايند جهاني شدن اقتصاد نوليبرال بـه           شـدت تحقـير شـده و در ابع
ـاد       .  3 فرهنگي، اقتصادي و سياسي در معرض تهاجم بوده است؛  پاسخ صحيح به اين يورش، تنها جه

ـان و چـه                       و جنگ مقدس است و قائل به هيچ محدوديت در كاربرد خـشونت چـه در مـورد نظامي
بنابرايـن    42 .از ديد آنها صلح با دشمنان اسالم امكان ندارد و نبايد هم باشـد    .  4 غيرنظاميان نيستند؛ و 

ـاني در اسـالم را ناديـده              روشن است كه طرفداران پارادايم برخورد تمدني، اين تنوعات فكري و جري
كنند و    جو براي تاييد ديدگاه خود استناد مي  گرفته و صرفا به عملكرد و اصول اسالم طالباني و ستيزه

 . دهند آن برداشت نادرست و خشن را به كل جهان اسالم و جريانات اسالمي تعميم مي
گـرا بـه ويـژه پـس از           المللي سلطه   پردازان تز برخورد تمدني تاثير مستقيم نظام بين    نظريه.  3 

طلبانـه در جهـان و        هـاي خـشونت     جنگ جهاني دوم و حادثه يازده سپتامبر بر گسترش حركـت 
 . گيرند خاورميانه را ناديده مي

هويت ديني چه در غرب و چه در اسالم از اهميت برخوردار است و طبعا در جهـان اسـالم    .  4 
هـاي غربـي در       نيز بسياري از مسلمانان حاضر نيستند كه در نتيجه فرايند جهـاني شـدن، ارزش         

راستاي پروژه جهاني شدن به صورت گسترده بر جهان اسالم تحميـل گـردد و دوگـانگي شـديد         
 . فرهنگي در اين جوامع ايجاد كرده و به هويت ديني آنها لطمه زند

انـد،    ايستا معرفـي كـرده        ايراد ديگر به اين پارادايم آن است كه فرهنگ در جهان اسالم را     .  5 
ويژه نسبت به دموكراسي و حقوق بـشر در خاورميانـه حـاكي از آن             حال آنكه تغييرات نگرشي به

  است كه اين تحول فرهنگي و نگرشي تحت تاثير تغيير و تحوالت اقتصادي، آموزشـي، صـنعتي،         
 . فني و ارتباطات رخ داده و رو به گسترش خواهند بود
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 عدم تاييد تجربي پارادايم رويكرد واكنشي: گفتار سوم 
ترين مطالعات تجربي انجام شده در خـصوص عـدم          در راستاي آزمون فرضيه، در ذيل به مهم

شود تا صرفا بـه داليـل نظـري و تـاريخي صـرف              تاييد تجربي اين پارادايم به اجمال پرداخته مي
 . نشود اكتفا

هاي ارزشي پيمايشي جهاني، حاكي از آن است كه اكثريـت بـسيار         ها يا داده نتايج نظرسنجي
قابل توجهي از مسلمانان خاورميانه حتي بيـشتر از برخـي منـاطق ديگـر جهـان، بيـن اسـالم و                

هاي موجـود در ايـن پـارادايم مبـني بـر             لذا اين نتايج در رد نظريه.  بينند دموكراسي تناقضي نمي
 . توانند مفيد باشند تعارض ارزشي و نگرشي جدي اسالم و مسلمانان با دموكراسي مي

يكي از مطالعات بسيار مهم انجام شده در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار تجربي نظريه برخورد          
هـاي    با استناد بـه داده      1998 تمدني هانتينگتون، تحقيق تجربي پيپانوريس و اينگلهارت در سال 

 11 كشور از منـاطق مختلـف جهـان اسـت كـه              80 در مورد »  پيمايش ارزشي جهاني«موسسه 
مـصر، اردن، عربـستان، الجزايـر، پاكـستان،         :  كشور انتخاب شده از حوزه جهان اسالم عبارتنـد از          
 . تركيه، آذربايجان، اندونزي، بنگالدش، مراكش و ايران

كـشور اسـالمي تنهـا يـك چهـارم آنهـا از دموكراسـي انتخاباتـي                   49 پذيرند كه از  اين دو مي
توان گفت كـه      برخوردارند و اين امر در خاورميانه عربي و شمال آفريقا غالب است؛ با اين وجود نمي  

نكته ديگـر آنكـه، در بيـن        .  تصور مردم منطقه مانند حاكمان خود نسبت به دموكراسي منفي است
گرا وجود دارد و نبايد كشورهايي مثـل      هاي مختلف فكري و سياسي اسالم كشورهاي مسلمان نحله

آن دو با عنايت به سه مقوله مـيزان حمايـت از       .  اندونزي، تركيه و عربستان را يكسان در نظر گرفت
ها و عملكرد دموكراتيك، نگرش نـسبت بـه رهـبري سياسـي و مقولـه برابـري جنـسيتي و                 آرمان
نتيجه كلي آنهـا ايـن اسـت كـه بـرخالف            .  اند  هاي جنسي نتايج تحقيق خود را منتشر كرده  آزادي

كننـد و مـردم       داري بين مردمي كه در غـرب زنـدگي مـي            نظريه هانتينگتون، تفاوت آماري معني
هاي دموكراتيك وجود ندارد و درعوض، نه جهان اسالم بلكـه        مسلمان در ارتباط با حمايت از آرمان

عمدتا در روسيه و كشورهاي اروپاي شرقي با فرهنگ و قوميت اسالو است كه ميزان نگرش منفـي      
حمايت از رهبر قوي كارامد و مراجع ديـني در كـشورهاي        .  به دموكراسي باال نشان داده شده است
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اند؛ البتـه ايـن     اسالمي باال بوده است و از نقش فعال رهبران ديني در حيات اجتماعي حمايت كرده
الزم به ذكر است كه در آمريكا نيز اين تاييد بـاال بـوده،        .  به معني تاييد رهبر خودكامه ديني نيست

در اروپـاي شـرقي، تـا حـدي         .  ولي در اروپاي غربي و اسكانديناوي و چك بسيار پايين بوده اسـت        
هـاي    اختالف جدي بين ارزش   .  مركزي، آمريكاي التين و چين حمايت از رهبر قوي باال بوده است    

هـا در جهـان اسـالم و          غربي و اسالمي در مورد برابري جنسيتي، نشان داده شـد كـه ايـن مقولـه        
 43 .است خاورميانه از كمترين تاييد برخوردار بوده و با آزادي جنسي مخالفت جدي شده

ـ ارزشـي از      پيمايش يا نظرسنجي نگرشي     20 هاي    اي با استناد به داده جمال و تسلر در مطالعه
دهند كه    ها، نشان مي  هاي پيمايش جهاني ارزش و داده 2006 تا  2000 پنج كشور جهان عرب بين 

هاي دموكراتيك در جهان عرب به گستردگي يا حـتي بـاالتر از برخـي منـاطق ديگـر                تاييد ارزش
، %88 ، فلـسطين    %93 اردن  (درصد از پاسـخگويان ايـن كـشورها           86 طور متوسط     به.  جهان است 

عنـوان بهـترين نظـام        معتقد بودنـد كـه دموكراسـي بـه       %)  93 و كويت % 16 ، مراكش %81 الجزاير 
تواند بهترين گزينـه      در كشور ما نظام دموكراتيك مي    «پاسخ به اين گزينه كه .  سياسي جهان است

طـور متوسـط      در پنـج كـشور يـاد شـده بـه          .  درصد بوده است  90 طور متوسط در سطح   به»  باشد
اكثريت پاسـخگويان بـر     .  اند  درصد پاسخگويان معتقد به اجراي تدريجي اصالحات سياسي بوده      83 

اين باور بودند كه بين دموكراسي و اسالم، سازگاري باال و تفاوت كمي هـست، اگرچـه تعـدادي از               
. پذيرند  دانند، ولي هيچ روشنفكر عرب و شهروندان عادي آن را نمي         روحانيون آن دو را ناسازگار مي

تر احتماالً به اندازه مسلمانان كمتر مذهبي بر اين باورند كه دموكراسي بـا وجـود           مسلمانان مذهبي
تواند باشد، لذا تعصب مذهبي حمايـت از دموكراسـي را در            هايش، بهترين نظام سياسي مي كاستي

پذيرنـد    البته نوعي دموكراسي آميخته به اسالم و نه سكوالر را مـي      .  دهد بين مسلمانان كاهش نمي
درصد از پاسخگويان به رهـبران غيـر         17 .  هاي مذهبي را نيز در برداشته باشد      كه رقابت براي گروه

هاي صـد دموكراتيـك نـدارد،        اكثريت معتقدند كه اسالم، نگرش.  اند دموكراتيك قوي عالقمند بوده
البتـه افـراد بـا تحـصيالت بـاال          .  اند  افراد با تعصب مذهبي، عمدتاً اقتدارگرايي موجود را تاييد نكرده   

 44 .اند را تاييد كرده هاي دموكراتيك بيشتر از ساير افراد نگرش
هاي پيمايشي ارزشي جهاني به نتايج مـشابه بـا نتايـج             فارس البرايزت نيز با استناد به داده.  3 
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رسد كه نياز به تكرار آنها نيست و فقط به نتايج جديـد ديگـر ايـشان اشـاره         كار تسلر و جمال مي
رسد كه اقتدارگرايي يك پديـده منحـصر بـه         وي با استناد به نتايج آماري به اين نظر مي.  شود مي

البتـه در      ــ  اگر نگرش نسبت به گزينه رهـبر اقتـدارگرا        .  فرد و مختص براي جهان اسالم نيست
و نه رهبر خودكامه در جهان اسالم به ويژه در خاورميانـه         ـ  چارچوب مذهب و عدالت و كارامدي

تـوان بـه      شود، براي مثال مـي      و شمال آفريقا قابل توجه است اين تنها به اين منطقه محدود نمي     
بـا وجـود    (تركيـه   )  درصـد   59 (هنـد   )  درصـد  67 (روماني )  درصد 63 (تاييد اين گزينه در برزيل 

طور تعجب آوري ميزان تاييـد كـم ايـن            و به)  درصد 72 طور تعجب آوري  دموكراسي انتخاباتي به
و البته در كشور دموكراتيك مثـل     )  درصد 7 (گزينه در كشورهاي اقتدارگرا مثل آذربايجان و مصر 

هيچ يـك از كـشورهاي اسـالمي در تاييـد گزينـه دموكراسـي               .  اشاره كرد )  درصد12 (بنگالدش  
اند حال آنكه كـشورهاي بـا اكثريـت جمعيـت          درصد تنزل نيافته 40 عنوان بهترين نظام به زير  به

درصـد سـقوط      40 كاتوليك و ارتدوكس و نه پروتستان منذهب در ارتباط با اين گزينـه بـه زيـر        
لذا فرضيه هانتينگتون و فوكويامـا در ارتبـاط بـا تعـارض ذاتـي باورهـاي مـسلمانان بـا                      .  اند كرده

 45 .شود تاييد نمي ـ  هاي جدي اي تفاوت صرف نظر از پارهـ  هاي مدرنيته دموكراسي و انديشه

 نتيجه گيري

به بعـد بررسـي و        1970 هاي اسالمي از دهه      گرايي يا جنبش هاي اسالم در اين نوشتار، ريشه
هاي اسـالمي در چنـد دهـه        ظهور جنبش  گران اين پارادايم واكنشي،  از ديد تحليل.  نقد گرديدند

هـا    جويي  هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي و مداخله    اخير معلول يا در واكنش به بحران
و هژموني فرهنگي و سياسي غرب و در راس آن اياالت متحده آمريكا در منطقه خاورميانه عربـي        

هايـي    از ديدگاه پارادايم فرهنگي برخورد تمدني از يك سو، جهان اسالم داراي ويژگـي     .  بوده است
ماندگي فكري، بدبيني مطلق به مدرنيتـه    عقب  گرايي،  عدم خردورزي و تساهل، خشونت :  همچون

برخورد سلبي كامل بـه مدرنيتـه و            گرايي و ايدئولوژيكي بودن،      جويي، مطلق و جهان غرب، تقابل
از سـوي   .  ايستايي و عدم پويايي فكري و سياسـي اسـت           ويژه دموكراسي،     هاي آن به  زير مجموعه
. انـد   طلب و ايدئولوژيك تلقي شده   راديكال، خشونت:  هاي اسالمي به صورت يكدست ديگر، جنبش
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جوامع اسـالمي را      كنند، تمدن اسالمي و     برخورد تمدني بين اسالم و غرب را گريز ناپذير تلقي مي 
طور ذاتي، دشمن هويت و تمدن غرب و مدرنيته تلقي كرده و تمدن اسالمي را اصـالح ناپـذير،         به

 . بينند دشمن مطلق غرب و دموكراسي غرب مي
هاي اسالمي در چند دهه اخير از پـذيرش           گرچه پارادايم واكنشي در تبيين گسترش جنبش 

علمي جهاني قابل توجهي بر خوردار بوده است با اين وجود، اين پـارادايم از برخـي نقـاط ضـعف            
توجهي به نقـش خـود        عدم شكل گيري يك انسجام و اجماع در درون اين پارادايم و بي   :  همچون

نظام عقيدتي اسالم و نوع قرائت رهبران از اسالم برخوردار است و به منظور تبييـن بهـتر پديـده             
تـالش هرايـر    .  هاي اسالمي ضرورت دارد كه اين نقاط ضعف رفـع گـردد        اسالم سياسي و جنبش

 . دكمچيان در اين ارتباط ستودني است كه توضيح داده شد
گرايي به داليل ذيـل از پـذيرش          اما پارادايم فرهنگي برخورد تمدني در خصوص تبيين اسالم   

ذاتي تلقي كردن خصومت اسالم عليـه       : بسيار محدودي بر خوردار بوده است و غالبا رد شده است
عنـوان جوامـع      آميز به ديـن اسـالم و جوامـع اسـالمي بـه              غرب، نگاه بسيار غير منطقي و تحقير   

گرا، نا متساهل، دشمن خردورزي، ضديت با تمام مظاهر مدرنيته و غرب، تعميم عملكـرد      خشونت
هاي خشن و غير منطقي طالبان و القاعده به كليت جهان اسالم، عدم اعتقاد به گفتگوي         و ديدگاه

آميز بعدي بين آن دو تمدن،       هاي خشونت تمدني بين اسالم و غرب، گريز ناپذير شمردن درگيري
جويانـه آمريكـا و غـرب در خاورميانـه در جهـت               سلب مسئوليت از نقش آفريني منفي و مداخله  

تهاجم فرهنگي و گسترش سكوالريسم، خشونت، جنگ افروزي بين جوامع اسـالمي، حمايـت از           
طلـب    هاي گسترده رهبران و جريانات نوگـرا و اصـالح           حكام فاسد و ستمگر، ناديده گرفتن طيف   

هاي معتبر جهاني حاكي از آنند كه مـردم ايـن منطقـه حتـي                  در نهايت اينكه نظر سنجي.  ديني
بيشتر از برخي از مناطق ديگر جهان قايل به سازگاري اسالم با دموكراسي غير سـكوالر و حقـوق       

طور محدود در ارتباط با القاعده درست پندارند بايـد       حتي اگر برخي اين پارادايم را به.  اند بشر بوده
گفت كه جريان انحرافي القاعده بخش بسيار ناچيزي از جهان اسالم است و نكته ديگر آنكـه ايـن      

ارزشـي     ــ  جويـي فرهنگـي     تر از همه استيال جويي سياسي و مهم جريان نيز در واكنش به استيال
 . غرب و امريكا شكل گرفته است
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