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. سـت ا شـدن از رایـج تـرین اصـطالحات قـرن مـا      
بسیاري از مفاهیم دیگر را بـه بـازخوانی   

دیـن نیـز    ۀدر عرصـ 
ده ورویکردهاي متفـاوتی را  

فرهنگـی و   ارتباطـات بـین  
قـومی و مـذهبی   

ایـن  . هـاي شـهري هسـتیم   
بـین الملـل    ۀیاسی و اجتماعی، تحوالت دیگري را در عرص

 شـدن و  ال اساسی این است که آیـا جهـانی  
 ،المللـی  هـاي سیاسـی و اجتمـاعی و بـین    

ها کدامنـد؟ آیـا چـالش    
و  18دین همانند چالش دین و مدرنیته در قرن 

فـرض اساسـی مـا در ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه         
دینـی   فرهنگی و میان

هاي جدیدي را نیز در درون کشورها و بین کشورها ایجاد 

شدن، دین، گروههـاي مقاومـت، مدرنیتـه،    

  
شـدن از رایـج تـرین اصـطالحات قـرن مـا       بدون تردید واژه جهـانی 

بسیاري از مفاهیم دیگر را بـه بـازخوانی    ،عنوان یک فرامفهوم هشدن ب جهانی
در عرصـ . بازسـاري آنهـا برآمـده اسـت     راسـتاي  فراخوانده و در

ده ورویکردهاي متفـاوتی را  کراالت متعدد جدیدي را ایجاد ؤس شدن جهانی
ارتباطـات بـین   ۀشدن و توسع زمان با جهانی هم. نگیخته استبرا

قـومی و مـذهبی    ـهـاي ناسیونالیسـتی     شـاهد رشـد حرکـت    ما، دینی انیم
هـاي شـهري هسـتیم    بـار و جنـگ   خشونت هاي گام با افزایش نزاعهم

یاسی و اجتماعی، تحوالت دیگري را در عرصتحوالت جدید س
ال اساسی این است که آیـا جهـانی  ؤدرنتیجه س و اد کرده استجای

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی و بـین     عرصـه  بـه بازگشت مجـدد دیـن   
ها کدامنـد؟ آیـا چـالش     ه است؟ این چالشکرداد جهاي جدیدي را ای چالش

دین همانند چالش دین و مدرنیته در قرن شدن و  جدیدي بین جهانی
فـرض اساسـی مـا در ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه         . ایجاد خواهـد شـد   19

فرهنگی و میان ارتباطات میان ۀشدن ضمن اینکه موجب توسع جهانی
هاي جدیدي را نیز در درون کشورها و بین کشورها ایجاد  د چالششخواهد 
  .دکرخواهد 
شدن، دین، گروههـاي مقاومـت، مدرنیتـه،     جهانی :هاي کلیدي واژه

      بنیادگرایی
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چکیده
بدون تردید واژه جهـانی 

جهانی
فراخوانده و در

جهانی
برا

م
هم

تحوالت جدید س
ای

بازگشت مجـدد دیـن   
چالش

جدیدي بین جهانی
9

جهانی
خواهد 
خواهد 
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واقعیـت اجتمـاعی،    ک
ردهاي امروزین کارکشدن با مفهوم و 

دوره جدیـدي از تـاریخ   
ها پیش وجود داشت اما معمول شـدن واژه  
نشانگر دلمشغولی امروزین ما به مسائل جهان است و به همین دلیـل  

کلمـات جدیـد    ةجهـانی را در زمـر  
هـاي   قابلیـت پـذیرش و درك فرهنـگ   

اجتمـاعی و   ـتوجـه بـه مسـائل اقتصـادي      
کنـد کـه    مـی  نامـه آکسـفورد خاطرنشـان   

دهکـده  « ةدربـار  مارشال مـک لوهـان  
 مطـرح شـده اسـت   ) 

: انـد  شـدن، تنـوعی چشـمگیر یافتـه    
، »ارتبـاط پیچیـده  « ،»
در حیطـه  «: کنـد  می گونه تعریف
هاي جهـانی   پیوندي ست که هم

اي گرفتـه   شتاب فزاینـده 
                                        
1. Globalization 
2. The Global Village
3. Exploration in Communication

  
ـ   هاندیشه و هم ب کعنوان ی شدن هم به اگرچه جهانی کعنـوان ی

شدن با مفهوم و  شود، ولی جهانی اي قدیمی محسوب می
دوره جدیـدي از تـاریخ   گیـري   لکامالً جدید و درواقع مبناي شکاي است  آن پدیده

ها پیش وجود داشت اما معمول شـدن واژه   جهانی مدت ةواژ. شود بشر محسوب می
نشانگر دلمشغولی امروزین ما به مسائل جهان است و به همین دلیـل   1»شدن
جهـانی را در زمـر   ةنامه کلمات جدید آکسـفورد واژ  است که لغت
قابلیـت پـذیرش و درك فرهنـگ   «عنوان  را به» جهانیآگاهی «کند و  می

توجـه بـه مسـائل اقتصـادي       ۀدیگر، غیر از فرهنـگ خـودي، و نشـان   
نامـه آکسـفورد خاطرنشـان    لغت. کند می تعریف» محیطی جهان

مارشال مـک لوهـان  متأثر از نظریه » شدن جهانی«کاربرد مذکور از 
) 1960( 3اکتشـافات در ارتباطـات  است که در کتـاب   2

  .)36: 1382 رابرتسون،
شـدن، تنـوعی چشـمگیر یافتـه     شـده از جهـانی   ارائـه هـاي   امروزه تعریف
»هـاي مختلـف جهـان    تر شدن بخـش  وابسته«، »فشردگی جهان
گونه تعریف شدن را این رابرتسون جهانی ....و» المللی شدن

ست که هما اي شدن بر دوره واقعیت تجربی محور تمرکز جهانی
شتاب فزاینـده ) طی قرن بیستم(عنوان یک کل  و آگاهی نسبت به جهان به

                                                                 

illage 
Communication 

  

  

  

  همقدم
اگرچه جهانی

اي قدیمی محسوب می پدیده
آن پدیده

بشر محسوب می
شدن جهانی«

است که لغت
می معرفی

دیگر، غیر از فرهنـگ خـودي، و نشـان   
محیطی جهان زیست

کاربرد مذکور از 
2»جهانی

رابرتسون،(
امروزه تعریف

فشردگی جهان«
المللی شدن بین«

واقعیت تجربی محور تمرکز جهانی
و آگاهی نسبت به جهان به



ام  تجدد یکسـان نگرفتـه  
برهمی که از آن وجـود دارد،  

نیسـت بلکـه فراینـدي    
ان معاصـر بـا یـک    عبـارتی جهـ  

 .هسـتیم  2»شـدن  تکثر روندهاي جهانی
شدن، یکی از مفاهیمی است که در حال حاضر، بسـیاري  
وسیله آن تحلیل و تبیـین  

در ایـن حالـت،   . اسـت 
شدن فرایندي است که معطوف بـه دوران جدیـد و حرکـت تکـاملی دانـش      
داري، همزمـان بـوده   
 .و در عصر فراصنعت، فرااطالعات و ارتباطات، شتاب بیشتري به خود گرفته اسـت 

عنوان یک فرایند، حرکـت جوامـع بـه دوران نـوین، فاقـد      
 نیسـت شـده   تعیـین  پـیش 

تنـوع، همگـی    شـدن، پیونـد و  
تواند  می خالق فرهنگی بدیع و

 3»وطنـی  خصیصـه جهـان  
فرهنگـی خویشـتن و بـازبودگی    

ـ    بـراي   هـایی  تفرهنگـی و سـرزنش، حال
خصیصـه  «ایده نهفته در وراي 

شـدن   وطنـی و پیونـد، محصـول جهـانی    
 که ما را مجبور به فعالیت در برابر تنـوع فرهنگـی و تـن دادن بـه آن    

نترنت یل ایاز قب یل ارتباط
ـ  يو ارتباط تنگاتنگ جوامع بشر ـ و هب ژه ی

                                        
1. Absolute Concept
2. Plurality of Globalization Process
3. Cosmopolitan 

تجدد یکسـان نگرفتـه  شدن را با  جا دارد تأکید کنم که من جهانی ،حال بااین
برهمی که از آن وجـود دارد،    و  عنوان نتیجه مستقیم تجدد، با تصور درهم و آن را به

  .)35: 1382رابرتسون، ( »ام به شمار نیاورده
نیسـت بلکـه فراینـدي     1»مفهـوم مطلـق  «شدن یک  باید توجه داشت که جهانی
ـ . شـماري اسـت   است که داراي مفاهیم نسبی بی عبـارتی جهـ   هب

تکثر روندهاي جهانی«رو نیست و ما شاهد  هشدن واحد روب
شدن، یکی از مفاهیمی است که در حال حاضر، بسـیاري   جهانی )16: 1383عاملی، 

وسیله آن تحلیل و تبیـین   از تحوالت سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و امنیتی کشورها به
اسـت عنوان یک فرایند، مورد توجـه   بهشدن  گاهی جهانی. 

شدن فرایندي است که معطوف بـه دوران جدیـد و حرکـت تکـاملی دانـش      
داري، همزمـان بـوده    وري و سـرمایه ااین فرایند به نوگرایی و توسعه فن. است

و در عصر فراصنعت، فرااطالعات و ارتباطات، شتاب بیشتري به خود گرفته اسـت 
عنوان یک فرایند، حرکـت جوامـع بـه دوران نـوین، فاقـد       شدن به در نگاه به جهانی

پـیش اي از  بنابراین برنامـه . و یا فاعلیت مشخصی است» 
(Langhorne, 2001. شـدن، پیونـد و   معتقـد اسـت کـه جهـانی     ترنر
فرهنگی بدیع و میان آورند که در آن فهم می وجود فضاهایی فکري به

خصیصـه جهـان  «هاي دیگـر   الزمه درك آزاد درباره فرهنگ«. گسترش یابد
فرهنگـی خویشـتن و بـازبودگی     ۀآمیز نسبت به زمینـ  است که گوهر آن تأملی کنایه

ـ    ۀفاصـل . هاي دیگر است نسبت به فرهنگ فرهنگـی و سـرزنش، حال
ایده نهفته در وراي . ندهست تفسیر کارآمد دیگربودگی و نیز پاسخی به آن

وطنـی و پیونـد، محصـول جهـانی     آن است که گرایش به جهـان » وطنی
که ما را مجبور به فعالیت در برابر تنـوع فرهنگـی و تـن دادن بـه آن     است 
ل ارتباطیو گسترش وسابا توسعه . )10-11: 1386ترنر، ( 

و ارتباط تنگاتنگ جوامع بشر یجهان یدگینوع تن یکو ماهواره ما شاهد 
                                                                 

Absolute Concept 
Plurality of Globalization Process 
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بااین. است
و آن را به

به شمار نیاورده
باید توجه داشت که جهانی
است که داراي مفاهیم نسبی بی

شدن واحد روب جهانی
عاملی، (

از تحوالت سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و امنیتی کشورها به
. شود می

شدن فرایندي است که معطوف بـه دوران جدیـد و حرکـت تکـاملی دانـش       جهانی
استبشري 

و در عصر فراصنعت، فرااطالعات و ارتباطات، شتاب بیشتري به خود گرفته اسـت 
در نگاه به جهانی

» سوژه«
2001: 2)

فضاهایی فکري به
گسترش یابد

است که گوهر آن تأملی کنایه
نسبت به فرهنگ

تفسیر کارآمد دیگربودگی و نیز پاسخی به آن
وطنی جهان

فرهنگی
 »دکن می

و ماهواره ما شاهد 
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سـو موجـب    یـک شدن از 
را  ینسـب  ۀشـده و رفـاه و توسـع   

در  ییهـا  گر سو سـبب بـروز چـالش   
ه طرفداران ک يطور هشود ب
شـدن بـه سـمت     ینـد جهـان  
بـر ایـن   . )75: 1382کیـانی، 

دینـی و قـومی را شـدت    
لـذا در آینـده   . دشـو  مـی 

هـاي جدیـد    هاي معترض با گفتمان
شـدن   ما برآنیم تا به بررسی وضعیت دین در عصر جهانی

ـ  . هاي پیش روي آن را مورد ارزیابی قـرار دهـیم   طـور   ههمچنـین ب
ال اساسـی ایـن اسـت کـه آیـا      

در ویـژه   بـه  هاي مختلف مذهبی و ملـی 
که پاسخ مثبت است چرا و چگونـه  

شدن  در این مقاله به سه چالش جدید که با گسترش صنعت ارتباطات و جهانی

کیـد بـر رشـد انـواع     
 خواهنـد مسـتقل و   هاي اجتماعی، سیاسی و مذهبی اسـت کـه مـی   

هـاي   ازجملـه آنهـا جنـبش   
شـده کـه بـا     شدن چیزي جـز مدرنیتـه جهـانی   

ســازي و سکوالرســازي اســت و تهدیــدي بــراي 

هـاي   سه گفتمان دولتی، گفتمان گـروه 
در برابر یکدیگر قرار داشتند اما این چالش بـا  

شدن از  یند جهانیافر. میاست و اقتصاد هستیفرهنگ، س ۀدر عرص
شـده و رفـاه و توسـع    یالمللـ  نیم روابط بکیو تح يش معرفت بشر

گر سو سـبب بـروز چـالش   یاز د یان به ارمغان خواهد آورد ولیهان
شود ب  یشده و م يو اقتصاد یاسی، سیمختلف فرهنگ ي
نـد جهـان  یافر یه حرکت اصلکمعتقدند  ییافت واگرایدگاه ره

کیـانی، (ها شـده اسـت    ن ملتیو عدم تعادل ب يش نابرابر
دینـی و قـومی را شـدت    هـاي   واگرایـی ها ازجمله  شدن انواع واگرایی اساس جهانی

مـی  طلب وبنیادگرا خشونت هاي بخشیده و موجب رشد جریان
هاي معترض با گفتمان گسترش گروه ها و قدرتی دولت جهان شاهد بی

ما برآنیم تا به بررسی وضعیت دین در عصر جهانی در این تحقیق. خواهد بود
هاي پیش روي آن را مورد ارزیابی قـرار دهـیم   پرداخته و چالش

ال اساسـی ایـن اسـت کـه آیـا      ؤسـ . گرایی خواهیم پرداخـت  خاص به مسئله اسالم
هاي مختلف مذهبی و ملـی  هاي جدیدي را در حوزه شدن چالش

که پاسخ مثبت است چرا و چگونـه   کشورهاي اسالمی ایجاد خواهد کرد؟ درصورتی
  ها کدامند؟ و این چالش دهد رخ میاین اتفاق 

در این مقاله به سه چالش جدید که با گسترش صنعت ارتباطات و جهانی
  :شود می ده پرداختهشدین ایجاد  ة
کیـد بـر رشـد انـواع     أرویکـرد ت  در این: هاي مقاومت ها و جنبش رشد گروه. 

هاي اجتماعی، سیاسی و مذهبی اسـت کـه مـی    ها و جنبش
ازجملـه آنهـا جنـبش    .باشـند  المللـی  کنشگر ملی و حتی بین ،ها فراتر از دولت

شدن چیزي جـز مدرنیتـه جهـانی    اسالمی هستند که از نظر آنها جهانی
ســازي و سکوالرســازي اســت و تهدیــدي بــراي  مســانهســرعت بیشــتري دنبــال 
 . ، نیستدشو هاي محلی تلقی می

سه گفتمان دولتی، گفتمان گـروه : هاي مختلف دینی چالش بین گفتمان. 
در برابر یکدیگر قرار داشتند اما این چالش بـا   عموماً ،اسالمی و گفتمان روشنفکري

  .خواهد گذاشتافزایش  شدن روبه
  .ها هاي دینی در درون دولت چالش اقلیت. 

  

  

در عرص
ش معرفت بشریافزا
هانج يبرا

يها حوزه
دگاه رهید

ش نابرابریافزا
اساس جهانی

بخشیده و موجب رشد جریان
جهان شاهد بی

خواهد بود
پرداخته و چالش

خاص به مسئله اسالم
شدن چالش جهانی

کشورهاي اسالمی ایجاد خواهد کرد؟ درصورتی
این اتفاق 

در این مقاله به سه چالش جدید که با گسترش صنعت ارتباطات و جهانی
ةدر حوز
1 .
ها و جنبش گروه

فراتر از دولت
اسالمی هستند که از نظر آنها جهانی

ســرعت بیشــتري دنبــال 
هاي محلی تلقی می فرهنگ
2 .

اسالمی و گفتمان روشنفکري
شدن روبه جهانی
3 .



ـ د ۀشود، رابط ی ن و ی
ــه  ــوزدهم، ب ــژه فالســفه و  برخــی از اندیشــمندان ســده ن وی
و تحول جوامع  بر آن بودند که با گذشت زمان

چـون دیـن، ملیـت و قومیـت در     
هـاي   جهـانی بـدون تمایزهـا و شـکاف    

هـاي قـرن بیسـتم، فرهنـگ را     
تردیدي نداشـتند   ،ترتیب

     عـراب  هـایی نظیـر هویـت دینـی، محلـی از ا
گونه مصادیق فرهنـگ  
، پـس از تکمیـل مراحـل    

بسـیاري  . )250: 1384
، امانوئـل کاسـتلز  ، فردریک جیمسـون 
آن بـا   ۀدین و رابط ة

ز آنها بر افزایش نقش اجتمـاعی و سیاسـی آن   
عام شدن خـاص و  «رتسون 
ـ د يایـ علـت اح  ن و ظهـور  ی

ه افراد و جوامع در تعامل و 
هـا و   گسـترش ادغـام ارزش  

خـاص و   يها تیلذا بازگشت به هو
ره ر دربـا یرابرتسون دو تفسـ 

از  یبخشـ . دهد یاصر ارائه م
ردن کـ بـا هـدف عـام    
ه کنیشدن مرتبط دانست؛ و ا

ـ  يبشـر  ي ـ ا تعری ف ی
الت کز در پاسخ به مش

سـتند در برابـر   ه یآنهـا پاسـخ  

  شدن دین در عصر جهانی
یشدن طرح م یکه در موضوع جهان ییها ن حوزهیتر از مهم

ــه . شــدن اســت ــوزدهم، ب برخــی از اندیشــمندان ســده ن
بر آن بودند که با گذشت زمان مارکسو  کانتشناسانی مانند 

چـون دیـن، ملیـت و قومیـت در     هم یهاي مختلفـ  فرهنگ بشري، نقش و تأثیر خرده
جهـانی بـدون تمایزهـا و شـکاف     ۀرنگ شده و یک جامع زندگی اجتماعی کم

هـاي قـرن بیسـتم، فرهنـگ را      مارکسیست. فرهنگی شکل خواهد گرفت ـاجتماعی  
ترتیب همین ند و بهدانست می تابعی از طبقه و روابط طبقاتی پرتنش

هـایی نظیـر هویـت دینـی، محلـی از ا      طبقه، هویت که در جامعه و جهانی بی
گونه مصادیق فرهنـگ   پردازان نوسازي نیز این ها و نظریه حتی لیبرال. نخواهند داشت

، پـس از تکمیـل مراحـل    »پایـان تـاریخ  «کردند که در  می اي تاریخی قلمداد را پدیده
1384 شـهرکی،  جوان( د شدنکم ناپدید خواه نوسازي و توسعه، کم

فردریک جیمسـون ، دیوید هاروي، تافلرپردازان همچون  از نظریه
ةآیند مورددر  بیرو  رابرتسون، فرانسیس فوکویاما، آنتونی گیدنز

ز آنها بر افزایش نقش اجتمـاعی و سیاسـی آن   اند که بعضی ا شدن سخن گفته
رتسون بشدن را یه جهانین مفهوم در نظریبازتر. اند اذعان نموده

علـت اح  يه وکـ شدن اسـت   یدر عصر جهان» خاص شدن عام
ه افراد و جوامع در تعامل و کند ک یان مین بیدر جهان معاصر را چن ینید يها

گسـترش ادغـام ارزش   ر جوامع و افـراد و رونـد روبـه   یجه، تعارض با سا
لذا بازگشت به هو. اند گوناگون و متعارض قرار گرفته يها
رابرتسون دو تفسـ . ن موضوع استیا یعید بر آنها حاصل طبکیا تأ

اصر ارائه مدر جهان مع ینید يها ن و جنبشیش و گسترش د
ـ اد يتوان از سو یها را م ن تالش بـا هـدف عـام     ینـ ید يهـا  ان و جنـبش ی

شدن مرتبط دانست؛ و ا یبه جهان یعبارت خاص آنها و به يها ها و فرهنگ
يهـا  به دغدغـه  یدارند و عمل آنها پاسخ یجهان يها هی

ز در پاسخ به مشیاز آنها ن یو برخ ؛ت آن استیلکانسان در  یستیت و چ
آنهـا پاسـخ   یعبـارت  بـه . اند وجود آمده هدرونی ب یوحدت فرهنگ
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دین در عصر جهانی
از مهم یکی

ــان شــدن اســت یجه
شناسانی مانند  جامعه

بشري، نقش و تأثیر خرده
زندگی اجتماعی کم

اجتماعی  
تابعی از طبقه و روابط طبقاتی پرتنش

که در جامعه و جهانی بی
نخواهند داشت

را پدیده
نوسازي و توسعه، کم

از نظریه
آنتونی گیدنز

شدن سخن گفته نیاجه
اذعان نموده

خاص شدن عام
ها جنبش
جه، تعارض با سایدرنت

ها فرهنگ
ا تأی یمحل
ش و گسترش دیدایپ
ن تالشیا

ها و فرهنگ ارزش
یآنها داع

ت و چیهو
وحدت فرهنگ
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ـ را در ا یاسـالم  ي ن ی
ند ک یقلمداد م پساتجدد

دینـی در بعضـی از    هـاي 
 اما مـورد  ندش قابل توجهی را در حفظ هویت ملی به نمایش گذاشت

اسـالمی، یهـودي و    
 پـاپ ژان پـل  در لهستان 

در افغانستان امریکا . 
از  پـس رو  ازایـن  .ها را از آنجا بیرون کند

دینـی در   هـاي  جنگ ایدئولوژیک بین غرب و شـرق، نقـش جریـان   
دینـی و   هـاي  درواقـع جریـان  

ــیاري از   ــد و بس ــد خوردن پیون
دیـن کـه از عصـر    . د
شـد و   می فهمیده» ایمان

ضداسـتعماري و   هـاي 
ناسیونالیستی تنها در شکل سکوالر آن مطرح بودند، ناگهان در شـکل جدیـد دینـی    
یدئولوژي جدیـد در برابـر ایـدئولوژي    
در فلسطین، پنجـاب و سـریالنکا و در آغـاز    

 )49، 40، 30: 2009یـورگنس مـایر،   
در  هـا  ایـن اعتـراض  

 تئهـاي مـذهبی و تحـوالت اجتمـاعی نشـ     
 هـا  هاي جدید این اعتراض

ـ به دولـت    واکنشدر جهت 
یـورگنس مـایر،   (. ند

شوند زیـرا مشـروعیت نظـم    

                                        
1. Instrumentalisieren

يهـا  ه رابرتسون جنبشک ،شدن یاز جهان یناش یتیالت هو
پساتجددنش در برابر تجدد و کآنها را وا ینوع دهد و به یدسته قرار م
  .)1384کچوئیان،  :به

هـاي  ریـان ج دیـن و  ،جنگ سـرد  طولدر دوره مدرن، در 
ش قابل توجهی را در حفظ هویت ملی به نمایش گذاشتقمناطق جهان ن
 هـاي  امریکـا از جریـان   .ها قـرار گرفتنـد   دولت 1استفاده ابزاري

در لهستان  مثالً. دکربرداري  مسیحی براي مقابله با شوروي سابق بهره
. دوم نقش مهمی در حوادث لهستان در مقابله با شوروي داشت

ها را از آنجا بیرون کند کمونیست ،ن اسالماتوانست توسط مجاهد
جنگ ایدئولوژیک بین غرب و شـرق، نقـش جریـان    به پایان رسیدن

درواقـع جریـان  . بین الملـل بیشـتر مـورد توجـه قـرار گرفـت      
ــوعی در دور  ــه ن ــم  ةناسیونالیســتی ب ــه ه ــد ب ــیاري از   جدی ــد و بس ــد خوردن پیون

دشـ ملی و ناسیونالیستی در قالـب مـذهبی ظـاهر     هاي ض
ایمان«و » اجتماع دینی«، »سنت« روشنگري تنها در مفاهیمی نظیر

هـاي  هاي سیاسی و اجتماعی کنار زده شده بود و جریـان  از عرصه
ناسیونالیستی تنها در شکل سکوالر آن مطرح بودند، ناگهان در شـکل جدیـد دینـی    

یدئولوژي جدیـد در برابـر ایـدئولوژي    عنوان یک ا هاین جریان مذهبی ب. دند
در فلسطین، پنجـاب و سـریالنکا و در آغـاز     20ناسیونالیسم سکوالر در اواخر قرن 

یـورگنس مـایر،   ( .در عراق، سومالی و لبنان پدید آمـد  
ایـن اعتـراض   گرچـه  .هاي دور وجود داشته است دینی از زمان هاي اعتراض

هـاي مـذهبی و تحـوالت اجتمـاعی نشـ      از سنت 21و اوایل قرن  20رن 
هاي جدید این اعتراض شکل. اند گیرند اما در شکل سیاسی مدرنی ظاهر شده

در جهت  ها این جریان. از نوع آنچه در گذشته بوده است نیست
ندیک سنتز جدید هسـت  در پیهاي جدید و در بعضی مواقع 

شوند زیـرا مشـروعیت نظـم     می نوعی شورش محسوب نظراینها از این  )75

                                                                 
Instrumentalisieren 

  

  

الت هوکمش
دسته قرار م

به .ك.ر(
در دوره مدرن، در 

مناطق جهان ن
استفاده ابزاري

مسیحی براي مقابله با شوروي سابق بهره
دوم نقش مهمی در حوادث لهستان در مقابله با شوروي داشت

توانست توسط مجاهد
به پایان رسیدن

بین الملـل بیشـتر مـورد توجـه قـرار گرفـت       ۀعرص
ــوعی در دور  ــه ن ناسیونالیســتی ب

ضاعترا
روشنگري تنها در مفاهیمی نظیر

از عرصه
ناسیونالیستی تنها در شکل سکوالر آن مطرح بودند، ناگهان در شـکل جدیـد دینـی    

دندشفعال 
ناسیونالیسم سکوالر در اواخر قرن 

 21قرن 
اعتراض
رن اواخر ق

گیرند اما در شکل سیاسی مدرنی ظاهر شده می
از نوع آنچه در گذشته بوده است نیست

هاي جدید و در بعضی مواقع  ملت
2009 :75



با فرهنگ و زبان و ملیـت  
هاي متفـاوتی   نظریه ،
آن را  ،اقتصـاددان  1،کـورم 
 ـ  مسـیحی و عربـی  ـ 

جنگـی   2از نظـر هـانتینگتون  
هـا در   به جنگ بین ایدئولوژي

غرب، : برد می او هفت یا هشت تمدن را نام
کنفسیوسی، ژاپنی، هندو، ارتدوکس، امریکاي التـین و شـاید تمـدن    
ها به این شـفافیت از هـم قابـل تفکیـک هسـتند یـا نـه        

تـوان دنیـاي    نمـی  امریکا یا اروپـا را دیگـر  
ضـمن  . اند تري یافته هاي دیگر حضور پررنگ

هـاي دیگـري نیـز وجـود دارد و آن     
2009 :111-113(.  

. هـان افـزایش یافتـه اسـت    
هاي اجتماعی علت آنها نیسـتند  

بـا آغـاز   . اسـت  مـؤثر بـوده  
هاي دینـی   ي دینی دچار تغییر ساختاري شده و تبدیل به شبکه

هـاي دولتـی و یـا     آنها بدون وابستگی به حمایت
کـه در گذشـته اعمـال دینـی در     

فـرد   ،ي دینی مـدرن 
هـاي   اي کـه وفـاداري  

. برادري دینی بیشترین قـدرت را در جـذب دارد  
ل ئهاي دینی جدید بـیش از گذشـته در مسـا   

سیاسـی   هـاي  همچنـین ارتبـاط آنهـا بـا جریـان     
ل سیاسی از دینی بسـیار مشـکل   
                                        
1. Georges Corm 
2. Samuel P. Huntington: Clash of 

با فرهنگ و زبان و ملیـت   ها ازآنجاکه این نوع اعتراض .برند می الؤموجود را زیر س
،در تبیین این پدیده. ارتباط دارد لذا آنها رنگ فرهنگی نیز دارند

کـورم ها خواند و  آن را جنگ تمدن هانتینگتون. تارائه شده اس
ـ   یهـودي (بـار دو هویـت بـزرگ     تحت تئوري چالش خشونت

از نظـر هـانتینگتون  . )68 :2007 شدن، اطلس جهانی( .کردبررسی ) 
به جنگ بین ایدئولوژي سپسها و  بین شاهان بود به جنگ بین ملت پیشتر

او هفت یا هشت تمدن را نام. دششکل اجتماعی و یا فرهنگی تبدیل 
کنفسیوسی، ژاپنی، هندو، ارتدوکس، امریکاي التـین و شـاید تمـدن    ـ   اسالم، چینی

ها به این شـفافیت از هـم قابـل تفکیـک هسـتند یـا نـه         تمدن اما آیا واقعاً .افریقایی
امریکا یا اروپـا را دیگـر   مثالً. مل استأاست که محل تموضوعی 

هاي دیگر حضور پررنگ فرهنگ مسیحی دانست چراکه ادیان و
هـاي دیگـري نیـز وجـود دارد و آن      هـا چـالش   اینکه در داخل هـر کـدام از تمـدن   

2009هوفه،  :به .ك.ر( توان یافت نمی یکنواختی و اتحاد گذشته را
هـان افـزایش یافتـه اسـت    جهاي دینی نیز در  خشونت ،این تحوالت همگام با

هاي اجتماعی علت آنها نیسـتند   هاي سیاسی و یا چالش تنها دین و یا نابرابري
مـؤثر بـوده  هـا   گیـري خشـونت   ثیر متقابل آنها بر هم در شکل

ي دینی دچار تغییر ساختاري شده و تبدیل به شبکهها شدن انجمن
آنها بدون وابستگی به حمایت. اند المللی شده در سطح ملی و بین

کـه در گذشـته اعمـال دینـی در      درحالی. شوند می نفوذ سنتی نهادهاي دینی تشکیل
ي دینی مـدرن ها د، در انجمنش می هاي موجود اجرا قالب تعهدات و وفاداري

اي کـه وفـاداري   در دوره. کنـد  می ییدأگیرد و انجمن آن را ت می آزادانه تصمیم
برادري دینی بیشترین قـدرت را در جـذب دارد   ،خانوادگی سنتی از بین رفته است

هاي دینی جدید بـیش از گذشـته در مسـا    انجمن )198-201: 2008کیپن برگ، 
همچنـین ارتبـاط آنهـا بـا جریـان     . شوند می اجتماعی و سیاسی داخل
ل سیاسی از دینی بسـیار مشـکل   ئرو تشخیص مسا ازاین. سکوالر افزایش یافته است

                                                                 

Samuel P. Huntington: Clash of Civilization 
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موجود را زیر س
ارتباط دارد لذا آنها رنگ فرهنگی نیز دارند

ارائه شده اس
تحت تئوري چالش خشونت

) اسالمی
پیشترکه 

شکل اجتماعی و یا فرهنگی تبدیل 
اسالم، چینی

افریقایی
موضوعی 

مسیحی دانست چراکه ادیان و
اینکه در داخل هـر کـدام از تمـدن   

یکنواختی و اتحاد گذشته را
همگام با

تنها دین و یا نابرابري مسلماً
ثیر متقابل آنها بر هم در شکلأاما ت

شدن انجمن جهانی
در سطح ملی و بین

نفوذ سنتی نهادهاي دینی تشکیل
قالب تعهدات و وفاداري

آزادانه تصمیم
خانوادگی سنتی از بین رفته است

کیپن برگ، (
اجتماعی و سیاسی داخل
سکوالر افزایش یافته است
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 ۀایـن تحـوالت، تحـوالت بعـدي را در عرصـ     
ملـی و دینـی    هـاي  ریـان 
. الش کشیده استچالملل را به 

عنـوان نظـام حقـوقی بـین هـر کـدام از       
هـا و حقـوق    حقـوق عـادي ملـت   

داد در مـواردي نسـبت بـه    
دیگري اعالم جنگ کند اما قانونی وجود نداشت که از اقدام بـه جنـگ یـک دولـت     

از جنگ و حادثـه   پس
بر اساس . این قانون دچار تغییر شد

نـد و آغـازگر   کنخود از صـلح محافظـت   
و  رخ دادهـاي بعـد تحـوالت دیگـري     

هـاي بعـدي    در گـام . 
هـاي دیگـر حقـوق بشـر را     
. مناسـبی بـر رعایـت آن ملـزم نماینـد     

تنهـا تهدیـد    کارگیري خشونت و تهدید نظـامی نـه  
 ؛الملل موجود اسـت  شود بلکه صدمه به حقوق بین

ن را گرفته آ يطور جمعی آنها موظفند جلو
  )129-130: 2009 لوتس باخ من،

شدن به حمایت یـا تولیـد سـکوالریزه    
د د؟ معتقـ کنـ  مـی  پردازد یا اینکه در تجدید حیات مذهبی جهانی مشـارکت 

. شـدن تفکیـک قائـل شـد    
شناسـد،   می اصلی جهان جدید

. شدن نسبت به جایگاه مذهب در دهکده جهـانی، گنـگ و دوپهلـو اسـت    
هم شکستن اجتمـاع،  
هـاي تجـددگرایی و   
یت قـومی و احیـاي   
اي از سیاست و فرهنگ جهانی مطرح 

ایـن تحـوالت، تحـوالت بعـدي را در عرصـ      )201: 2008کیپن برگ، (. شده است
ریـان ج هـا و  رشد گـروه . روابط و حقوق بین الملل به بار آورد

الملل را به  ها و نظام حقوق بین دولت ،هاي فراملی آنها وفعالیت
ـ   حقوق بین ،جدید ةل دور عنـوان نظـام حقـوقی بـین هـر کـدام از        هالملـل، ب

حقـوق عـادي ملـت   : شد می هاي حاکم بر اساس دو منبع تعیین
داد در مـواردي نسـبت بـه     مـی  حـق  بر این اساس دولتی به خـود . ها قراردادي ملت

دیگري اعالم جنگ کند اما قانونی وجود نداشت که از اقدام بـه جنـگ یـک دولـت     
پس. وقوع دو جنگ جهانی بود ،نتیجه این حقوق. جلوگیري کند

این قانون دچار تغییر شد 1945بمباران شیمیایی هیروشیما و ناکازاکی در 
خود از صـلح محافظـت    باید آن ياعضا ،سازمان مللقانون جدید 

هـاي بعـد تحـوالت دیگـري      در سـال . نباشـند  يجنگ علیه کشور دیگـر 
. دندشـ ها از استعمار و حاکمیت بر کشورهاي دیگر منع 

هـاي دیگـر حقـوق بشـر را      هـا و دولـت   ها موظف شدند در برخورد با ملـت 
مناسـبی بـر رعایـت آن ملـزم نماینـد      ند و کشورهاي دیگر را بـا تـدابیر  کن

کارگیري خشونت و تهدید نظـامی نـه   هب ،براساس اصول جدید حقوقی
شود بلکه صدمه به حقوق بین می نظم سیاسی موجود محسوب

طور جمعی آنها موظفند جلو هطور ب نتک کشورها و همی رو تک
لوتس باخ من،( .عنوان یک جنایت تحت پیگیري قرار دهند
شدن به حمایت یـا تولیـد سـکوالریزه     ترنر در پاسخ به این سؤال که آیا جهانی

پردازد یا اینکه در تجدید حیات مذهبی جهانی مشـارکت  می
شـدن تفکیـک قائـل شـد     هاي تجددگرایی و ادراك جهـانی  است که باید بین نظریه

اصلی جهان جدید ءعنوان جز نظر وي نظریه تجددگرایی، عرفیت را به
شدن نسبت به جایگاه مذهب در دهکده جهـانی، گنـگ و دوپهلـو اسـت     اما جهانی

هم شکستن اجتمـاع،  شینی و درتجددگرایی مدعی شد که آگاهی علمی، شهرن
هـاي تجـددگرایی و    انصـ سـازد، نق  وفاداري به عقیده و عمل مذهبی را فرسوده مـی 

یت قـومی و احیـاي   فروپاشی اتحاد شوروي، تخریب محیط و پیوند سیاسی بین هو
اي از سیاست و فرهنگ جهانی مطرح  عنوان وجه برجسته مذهبی، عامل مذهب را به

  

  

شده است
روابط و حقوق بین الملل به بار آورد

وفعالیت
ل دوریدر اوا
هاي حاکم بر اساس دو منبع تعیین دولت

قراردادي ملت
دیگري اعالم جنگ کند اما قانونی وجود نداشت که از اقدام بـه جنـگ یـک دولـت     

جلوگیري کند
بمباران شیمیایی هیروشیما و ناکازاکی در 

قانون جدید 
جنگ علیه کشور دیگـر 

ها از استعمار و حاکمیت بر کشورهاي دیگر منع  دولت
ها موظف شدند در برخورد با ملـت  دولت

کنرعایت 
براساس اصول جدید حقوقی
نظم سیاسی موجود محسوب

رو تک ازاین
عنوان یک جنایت تحت پیگیري قرار دهند هو ب

ترنر در پاسخ به این سؤال که آیا جهانی
می شدن

است که باید بین نظریه
نظر وي نظریه تجددگرایی، عرفیت را به به

اما جهانی
تجددگرایی مدعی شد که آگاهی علمی، شهرن ۀنظری

وفاداري به عقیده و عمل مذهبی را فرسوده مـی 
فروپاشی اتحاد شوروي، تخریب محیط و پیوند سیاسی بین هو

مذهبی، عامل مذهب را به



گرایـی جهـانی    بنیادگرایی، پاسخی به مضامین عرفی مصـرف 
  .)14: 1386ترنر،

یان وایـت، ریچـارد لیتـل و میشـل اسـمیت در تبیـین نقـش تـاریخی دیـن          
ر شـوند، البتـه د   یوالر نمـ 
سـم،  یبرالیمانند ل ینیرد

لطمه  ینتس يها اند، به ارزش
نند، یب یرو م ت روبهیاز مردم خود را با از دست دادن احساس هو
ن یبـه همـ  . دهد یم ی

از مـردم   يریـ ثکتوسعه، تعداد 
طـور   ، بـه ینـ ید يهـا 
ار یبس يها روش بعد از جنگ سرد، گسترش

و  ینـ یشـتر جوامـع د  
امور  ۀنیش از گذشته، در زم

 یمـذهب  يهـا  دهد، گروه
 يهـا  رسانند و گـروه 

آنها، رفـاه و سـعادت و توسـعه جامعـه     
همچنـین  . )6: 1381وایت، لیتـل و اسـمیت،  
 يرو يقدرتمنـد  ریتأث
. دیــد ینــید ییادگرایــ

ـ ت دیوشد هو داران  نی
ط یخواهند آنان را به محـ 

 
نش کـ وا ة، دربـار شـدن 

 يهـا  ه با هـم تفـاوت  
ـ خواهـد هو  ت خـود را  ی

اف برداشـته  کشـ  يا 

بنیادگرایی، پاسخی به مضامین عرفی مصـرف رشد جهانی . اند
ترنر،( کند شدن از انتشار مذهب پشتیبانی می ت، اما جهانی

یان وایـت، ریچـارد لیتـل و میشـل اسـمیت در تبیـین نقـش تـاریخی دیـن          
والر نمـ کجوامع لزوماً همگام با مدرن شدن، سـ  ۀهم«: ند
ردیغ يها يدئولوژیو ا يساز مدرن يه طبق الگوهاک یی

اند، به ارزش شرفت برخاستهیپ يسم به جستجویمونکسم و 
از مردم خود را با از دست دادن احساس هو ياریه، بسشد

یآنها هدف و معن یه به زندگکاند  برآمده يزیدنبال چ جه به
توسعه، تعداد  شرفته، هم در جهان درحالیپ يشورهاکل، هم در 
ـ هـا و   ت در گروهیتوانند با عضو یه مکمعتقد شدند  هـا  ا جنـبش ی

بعد از جنگ سرد، گسترش. نندکخود را دنبال  يها هدف ي
شـتر جوامـع د  یش ارتبـاط ب یموجب افـزا  یارتباط ةحال ساد نیگسترده و درع

ش از گذشته، در زمی، بیاسیو س یتر فعاالن مذهب قیعم يارکو هم ی
دهد، گروه یشده نشان م انجام يها یبررس یحت. دش یو خارج
رسانند و گـروه  یم کمکبه هم  یاغلب از لحاظ مالنند، ک یه میگر را تغذ

آنها، رفـاه و سـعادت و توسـعه جامعـه      یت اصلیه اولوک يا افته و گسترده
وایت، لیتـل و اسـمیت،  ( »دهند یل مکاست را ش یفرامل

تأث) و جهان يا منطقه( ی، فراملین در ابعاد ملیآنها معتقدند که د
یــد در بنیــر را باین تــأثیــا ةن جلــویتــر اســت دارد کــه مهــم

وشد هوک یه مکدارد   ژهیو ياستراتژ ی، داللت بر نوعینید ییادگرا
خواهند آنان را به محـ  یه مک یسانکگروه در مقابل  یکت و یجمع یکعنوان 
 .)6: 1381وایت، لیتل و اسمیت،( »نندکشانند، حفظ کب ی

شـدن  ادیان توحیدي در عصـر جهـانی    در مقاله کچارد فال
 :سدینو یشدن م یدر مقابل جهان يدیان توح

ه با هـم تفـاوت  کشدن وجود دارد  یده جهانیناهمگون به پد ینیپاسخ د
خواهـد هو  یمنفعل است و فقـط مـ  ، ذاتاً نخستنش کوا. دارند
 ننـده ک وسیو مـأ  كنحو خطرنا ن منظر، جهان بهیاز ا. ند
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اند ساخته
ت، اما جهانیبوده اس
یان وایـت، ریچـارد لیتـل و میشـل اسـمیت در تبیـین نقـش تـاریخی دیـن          ابر

ندنویس می
ییشورهاک

سم و یالیسوس
شدوارد 
جه بهیدرنت
ل، هم در یدل

معتقد شدند 
يمؤثرتر

گسترده و درع
ینیردیغ

و خارج یداخل
گر را تغذیهمد

افته و گستردهی سازمان
فرامل یمذهب

آنها معتقدند که د
اســت دارد کــه مهــمیس
ادگرایبن«

عنوان  را به
ینیردیغ

چارد فالیر
ان توحیاد

پاسخ د«
دارند يادیز

ندکحفظ 
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م برانـد و  کبر جهان ح
انـه  یجو نش دوم اساساً صلح

 یاب تلقـ یـ امکشـدن اخـالق   
 یا قومی، ینید يها ست، خواه تفاوت

بـه   یسـت یشامدرنیو پ
ده دارد اگر یعق »مدرنیستی

ل از افـراد  کبمانـد، آن جماعـت متشـ   
ـ ا.  هـا را   ن جماعـت ی
ـ  ـ ی ران و کا روشـنف ا ب
 هـاي  هآنـان مشـاجر   
هاي  گروه( سازند یمدرن م
و انتظار مشـتاقانه   ین

ن انتظـار  یسم قرار دارد، چنـ 
 يسـاختارها  ۀسـتن همـ  

. ابزارگونــه را بــه ارمغــان آورد
ش بـه  یدرن و از نظـر گـرا  

بر کشـورهاي اسـالمی، معتقـد اسـت     
ه مدرنیته در مقابل اسالم و باورهاي دینی قرار گرفت، سه شعاع فکـري از  

 ةمنورالفکرهـاي دور : 
شعاع فکري دوم، معتقد بـود کـه بـا    

در ایـران،   رضا خانتوان مشکل را حل کرد؛ مانند 
اي  شعاع سوم نیـز راهکارهـا و شـیوه   

گرفتن نکات مثبت غرب و رد نکات منفی آن تأکید 

ـ ن تقو شـوند و   ت مـى ی

بر جهان ح یقیمان حقیا یکن و ید یکه تنها کد یایب ياست تا روزگار
نش دوم اساساً صلحکوا. ل سازدیثرت مذموم را به وحدت مطلوب تبد

شـدن اخـالق    یجهـان  یکاز  يا ن را جنبهین صورت دیو در ا
ست، خواه تفاوتا »ها تفاوت«اش فائق آمدن بر  جهیه نتکنند 
  . )22: 1379فالک، ( »یا فرهنگ

و پ یسـت ی، پسامدرنیسـت یانـداز مدرن  از سه چشم جیمز کرث
مدرنیستی« دیدگاه: کند می شدن اشاره یجهانند ینقش مذهب در فرا

بمانـد، آن جماعـت متشـ    يبـر جـا   یقرار باشد هرگونه جماعت مذهب
. خواهـد بـود   یا قـوم یو  ي، اقتصادییایاز نظر جغراف ي

ـ گر یدیکـ با  یه گاهکد کره یتشب یاجتماع يها لیتوان به فس ی
 ین حـالت یدارند، در چن یز برمیجامعه سر به ست يها گر گروه
مدرن م ياگرا و فردگرایرا وارد جهان دن يا پرستانه هنهکموهوم و 
نیب شیدر پ و اگراستیار دنیبس »پسامدرنیستی«دگاه ید). 
سم قرار دارد، چنـ ینار مدرنکدر  یان رفتن مذاهب سنتیو از م ينابود

سـتن همـ  کبا فرسودن و درهم ش شدن جهانیند یه سرانجام فرا
ابزارگونــه را بــه ارمغــان آورد یــیفردگرا یجهــان يروزیــ، پیو ملــ ی، محلــ

درن و از نظـر گـرا  ش به دوران پسـام یدایاز لحاظ پ یستیانداز پسامدرن
  .)14-15: 1380کرث،( گردد یسم برمیش از مدرن

بر کشـورهاي اسـالمی، معتقـد اسـت      شدن جهانیپیرامون تأثیر  فرهنگ رجایی
ه مدرنیته در مقابل اسالم و باورهاي دینی قرار گرفت، سه شعاع فکـري از  ک

: ماننـد یکی معتقد به تقلید کامل از غرب بود؛ : آن منشعب شد
شعاع فکري دوم، معتقد بـود کـه بـا    . هاي جوان در عثمانی قاجاریه در ایران و ترك

توان مشکل را حل کرد؛ مانند  می گرایی و قدرتمند شدن،
شعاع سوم نیـز راهکارهـا و شـیوه   . در افغانستان اهللا خان اماندر ترکیه و  آتاتورك

گرفتن نکات مثبت غرب و رد نکات منفی آن تأکید  این دو طرز تفکر بود که بر
  .)209-220: 1385 رجایی،(

ن تقویشدن، برخى ابعاد د ند جهانىیبرخی معتقدند که در فرا

  

  

است تا روزگار
ثرت مذموم را به وحدت مطلوب تبدکن یا

و در ا است
نند ک یم
ا فرهنگی

جیمز کرث
نقش مذهب در فرا

قرار باشد هرگونه جماعت مذهب
يا هیحاش
توان به فس یم
گر گروهید

موهوم و 
). بنیادگرا

نابود يبرا
ه سرانجام فراکدارد 
، محلــیســنت
انداز پسامدرن چشم

ش از مدرنیپ
فرهنگ رجایی

ک یهنگام
آن منشعب شد

قاجاریه در ایران و ترك
گرایی و قدرتمند شدن، قدرت
آتاتورك

این دو طرز تفکر بود که بربین 
( داشت

برخی معتقدند که در فرا



عـد دارد    نـى هفـت ب :
تجربی و عاطفی، اجتماعی 

ش از همـه  ین بیعد تجربى و عاطفى د
ابعاد اخالقى و حقوقى و 
بعد اجتماعى و نهادى، 

ف یان تضـع کشدن ام
م، بـه  یشـو  یکن نزد

تـر بـاقى    ن ابعاد معنوى

توان چهار گونه هویت دینی را از 
 گـرا  عـرف و  مـدار  مـدار، اخـالق  

، پیامـدهاي عـامی بـراي    
. هـا دارد  تـک ایـن هویـت   

معناي آگاهی هرچه بیشتر نسبت به هویت خـود از گـذر   
تـر شـدن نقـش     معناي فعـال 
 ۀبـراي همـ   شدن جهانی
معنـاي احسـاس    ، بـه 

هـاي   بـراي هویـت   شـدن 
همچنـین از طریـق ایجـاد تغییـر در     

هـاي   هویـت . شـود  مـی 
هاي دینی بـدیلی هسـتند کـه در اثـر     

گـرا   هاي دینی عرف رین اثر را بر هویت

و دیـن گفتـه شـد در ایـن قسـمت بـه       
  :پردازیم می ده است

عـد دارد   یهـر د  ملکیـان  نظـر از . رندیپذ ف و برخى اثر نمىیبرخى تضع نـى هفـت ب
تجربی و عاطفی، اجتماعی  اي، اخالقی و حقوقی، لی و اسطورهشعائري، عقیدتی، نق
عد تجربى و عاطفى دشدن، ب یدر روند جهان .و نهادي، و بعد مادي

ابعاد اخالقى و حقوقى و . ت شودین است تقوکز ممیدتى نیبعد عق ،شود ت مى
بعد اجتماعى و نهادى، عنى یگر، یاما سه بعد د ،ث خنثى هستندین حین از ا

شدن ام نیاى و بعد شعائرى و عبادى، در روند جها بعد نقلى و اسطوره
ن نزدیتر د درواقع هر چه به ابعاد معنوى. د استیلى شدیشدنشان خ

ن ابعاد معنوىیز ایشدن ن م و در روند جهانىیا ردهکجنبه ماندگارترى روى 
  .)14: 1379 یان،ملک( 

توان چهار گونه هویت دینی را از  بر هویت دینی می شدن جهانیدر مورد تأثیر 
مـدار، اخـالق   هدف مدار، شرو هویت دینی: یکدیگر بازشناخت

، پیامـدهاي عـامی بـراي    شدن جهانی ،براساس این تحقیق. )21-24: 1383 کالهی،
تـک ایـن هویـت    خاصـی بـراي تـک   هاي دینـی، و پیامـدهاي    همه هویت

معناي آگاهی هرچه بیشتر نسبت به هویت خـود از گـذر    به» خودآگاه شدن کنشگر
معناي فعـال  به» فعال شدن کنشگر«هاي متفاوت، و  مواجهه با هویت

جهانیکنشگر در ساختن هویت دینی خویش، پیامدهایی است که 
، بـه »تیز شدن هویـت «. دینی در پی خواهد داشت هاي انواع هویت

شـدن  جهـانی هاي دیگر، پیامدي است که  تضاد و تقابل با هویت
همچنـین از طریـق ایجـاد تغییـر در      شـدن  جهـانی . در پـی دارد  )1(دینی روش مدار

مـی  »هاي بدیل هویت«هاي محلی، باعث ایجاد یا تقویت 
هاي دینی بـدیلی هسـتند کـه در اثـر      ترین هویت مدار، مهم مدار و اخالق دینی هدف
رین اثر را بر هویتتشدن کم جهانی. گیرند شکل می شدن

  .)137-139: 1383 ،یهکال(

  گانه دینی هاي سه چالش و شدن
و دیـن گفتـه شـد در ایـن قسـمت بـه        شدن جهانی ۀرابط موردبا توجه به آنچه در 

ده استشایجاد  شدن جهانیبررسی سه چالش جدید که با گسترش 
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برخى تضع
شعائري، عقیدتی، نق
و نهادي، و بعد مادي

ت مىیتقو
ن از ایمادى د

بعد نقلى و اسطوره
شدنشان خ

جنبه ماندگارترى روى 
 مانند مى

در مورد تأثیر 
یکدیگر بازشناخت

کالهی،(
همه هویت

خودآگاه شدن کنشگر«
مواجهه با هویت

کنشگر در ساختن هویت دینی خویش، پیامدهایی است که 
انواع هویت

تضاد و تقابل با هویت
دینی روش مدار

هاي محلی، باعث ایجاد یا تقویت  هویت
دینی هدف

شدن جهانی
( )2(دارد

شدن جهانی
با توجه به آنچه در 

بررسی سه چالش جدید که با گسترش 
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بـا نگـاه منفـی و    . با رویکردهاي متفاوتی مورد بحث قرار گرفتـه اسـت  
 بی اسـت کـه در  غر ة

شخصـیت  « .فرهنگ غربـی بـر جهـان اسـت    
اولی از  جهان/ سفیدپوستانه

تر باشد  در سطح دیگر ممکن است مسئله پیچیده
در ایـن  . وطنـی نامیـد  

 تاملینسـون، (. شناسی غربـی پیونـد عمیقـی دارد   
هـاي مـوازي بلکـه از وجـود     
جهانیـت جدیـدي کـه امکـان دخالـت و      

اگرچـه   شـدن  جهـانی 
موازات آن یک فراینـد  
یري است که منجـر بـه قـدرت یـافتن     

 پایـان هاي  ویژه در دهه
گرایی یا تجدید حیات و ظهور ایده سیاسـی مبتنـی بـر اسـالم     

عنوان  از این پدیده به
کـه   شـود و سـعی شـده اسـت    

جهـان سـوم گنجانـده    
ت بــا یضــد يدرواقــع در راســتا

ـ ا یرد و حتـ یـ گ ی ن ی
برآمده از درون خـود  

ر را یاخ يژه اروپامدار
رد، بـه چـالش   یـ گ یامـروز صـورت مـ   

گسـترده،   یات اسـالم، در سـطح  
، یاسـالم  ییادگرایـ را بن
، یاسـ یتوسـعه س  يعنـوان الگـو  

  هاي مقاومت ها وگروه رشد جنبش
با رویکردهاي متفاوتی مورد بحث قرار گرفتـه اسـت   شدن

ةبیشتر یک پروژ شدن جهانی ،همچنین براساس معیار هژمونیک
فرهنگ غربـی بـر جهـان اسـت     ۀها و سلط صدد همگون کردن فرهنگ

سفیدپوستانه یک شخصیت غربی است و برداشتی عمدتاً ،وطنی
در سطح دیگر ممکن است مسئله پیچیده .)165: 1994 مسی،( »چیزها است

وطنـی نامیـد   جهـان  ةسبت به ایدتوان آن را بدگمانی پسااستعماري ن
شناسی غربـی پیونـد عمیقـی دارد    وطنی غربی با جهان جهان ،

هـاي مـوازي بلکـه از وجـود      شـدن  جهـانی از وجـود   تنهـا  نه ،محققان. )256
جهانیـت جدیـدي کـه امکـان دخالـت و      . انـد  هاي متفاوت سخن رانـده  گرایی
جهـانی . دهـد  مـی  هاي مخالف را در برابر غرب افـزایش  فعالیت گروه

موازات آن یک فراینـد   اي را براي غرب فراهم آورده است اما به هاي گسترده
یري است که منجـر بـه قـدرت یـافتن     گ در جهان درحال شکل شدن جهانیمعکوس 
 .)26: 1381عاملی، ( شود می

ویژه در دهه هماعی قرن بیستم، باجت ـسیاسی   ةیکی از تحوالت عمد
گرایی یا تجدید حیات و ظهور ایده سیاسـی مبتنـی بـر اسـالم      اسالم ةاین قرن، پدید

از این پدیده به زمین، معموالً در محافل علمی و ژورنالیستی مغرب. بوده است
شـود و سـعی شـده اسـت     مـی  گرایی اسـالمی یـاد   بنیادگرایی اسالمی یا اصول
جهـان سـوم گنجانـده    ) مدرنیزاسـیون ( ارچوب نـوگرایی ههاي نظري آن در چ

درواقــع در راســتا یاســالم ییادگرایــبن. )55: 1382 احمــدي،
یل مکت غرب شیزکبر مر یر مبتنکتف یشمول و عام ییگرا
برآمده از درون خـود   یستیمدرن  دگاه پستیبا د یکار نزدیبس یپوشان هم ير

ژه اروپامداریو ر غرب، بهکتف ییگرا ن عامیز درواقع همیه آن نکغرب دارد 
امـروز صـورت مـ    يایـ ت اروپـا در دن یزکمر يایه با هدف اح

ـ تجد«ه کـ معتقد است  ،بابی سعید.  ات اسـالم، در سـطح  یـ د حی
ـ دهـد؛ ز  یغـرب را نشـان مـ    یاسـ یو س یاضطراب فرهنگ را بنی

عنـوان الگـو   دهنـد غـرب را بـه    یه به ما اجازه مکرا  یمفروضات

  

  

رشد جنبش. 1
شدن جهانی

همچنین براساس معیار هژمونیک
صدد همگون کردن فرهنگ

وطنی جهان
چیزها است

توان آن را بدگمانی پسااستعماري ن می که
،رویکرد

1381 :256
گرایی جهان

فعالیت گروه
هاي گسترده فرصت

معکوس 
می شرق

یکی از تحوالت عمد
این قرن، پدید

بوده است
بنیادگرایی اسالمی یا اصول

هاي نظري آن در چ بحث
احمــدي،( شــود
گرا غرب
ریگ جهت

غرب دارد 
ه با هدف احک
. طلبد یم

اضطراب فرهنگ
مفروضات



ت غـرب را بـه مبـارزه    
 هژمـونی درواقـع   .)24

بر جهان سیطره داشته است، نظام جهـانی در  
چرخـد و   نمـی  )امریکـا 

هاي سیاسی و اقتصادي جدیدي در آسیا و شرق آسیا، و امریکاي التین ظهور 
المللی نیز  نهادهاي سیاسی بین

المللی سیاسی ایجادشده پـس از  
رشـد   .)102: 2009 ،

ضدغربی در ) مذهبی و غیرمذهبی و گاه ناسیونالیستی
مختلف جهان که در اغلب جاها حالت مسـلحانه نیـز بـه خـود گرفتـه اسـت،       

  )25: 2009، شدن جهانی

  
گرایی و احیـاي مجـدد   

، آرنولـد تـوین بـی   هـاي  

تمـدنی   ۀو با بررسی سیر رابطـ 

ـ م زینیبب يرکو ف ی، فرهنگي ت غـرب را بـه مبـارزه    یـ بـرده و عام  ال ؤر سـ ی
24: 1386رنجبـر،  ( »نـد ک ید مـ کیأآن ت يها یاستکطلبد و بر 

بر جهان سیطره داشته است، نظام جهـانی در   19غربی که از انقالب صنعتی در قرن 
ـ   (محـوري   دیگر بـر تـک    امریکـا  ویـژه  همرکزیـت غـرب ب

هاي سیاسی و اقتصادي جدیدي در آسیا و شرق آسیا، و امریکاي التین ظهور 
نهادهاي سیاسی بین ةدر حوز .آنها هستندۀ اند که چین و هند از جمل

المللی سیاسی ایجادشده پـس از   گیري است و نهادهاي بین درحال شکل هااین تغییر
،شـدن  اطلـس جهـانی  ( رسـد  نمی نظر جنگ جهانی دوم کافی به

مذهبی و غیرمذهبی و گاه ناسیونالیستی(هاي سیاسی  شبها و جن
مختلف جهان که در اغلب جاها حالت مسـلحانه نیـز بـه خـود گرفتـه اسـت،       

  )1رجوع به نقشه ( .المللی است حاکی از این تحوالت بین
جهانیاقتباس از اطلس (طلبانه و ضدغرب  هاي مقاومت حرکت .1شماره  نقشه

گرایی و احیـاي مجـدد    ساز روند اسالم براي پاسخ به این سؤال که چه عواملی زمینه
هـاي   ، بـه بررسـی آرا و اندیشـه   اسـت  دهشاسالم در قرن اخیر 
  :پردازیم می بابی سعیدو  خورشید احمد

و با بررسی سیر رابطـ » نگري تاریخی کالن«با روش  ،آرنولد توین بی
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ياقتصاد
طلبد و بر  یم

غربی که از انقالب صنعتی در قرن 
 21قرن 
هاي سیاسی و اقتصادي جدیدي در آسیا و شرق آسیا، و امریکاي التین ظهور  قدرت
اند که چین و هند از جمل کرده

این تغییر
جنگ جهانی دوم کافی به

ها و جن گروه
مختلف جهان که در اغلب جاها حالت مسـلحانه نیـز بـه خـود گرفتـه اسـت،       نقاط 

حاکی از این تحوالت بین
نقشه

براي پاسخ به این سؤال که چه عواملی زمینه
اسالم در قرن اخیر 
خورشید احمد

آرنولد توین بی
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تمـدن   کنـد کـه   دو پس از جنگ جهانی دوم اشاره می
هویـت  «سازي و حتی 

اند و هرگاه تمدنی در چنـین محـذوري گرفتـار شـود،     
و دیگـر  » متعصـبانه  واکـنش 

 ۀهـاي اولیـ   هاي لیبی و وهـابی 
سـوي ابـزار و    عربستان که بدون توجه به قـدرت و ابـزار تهـاجم طـرف مقابـل بـه      

هـاي جدیـد را نادیـده    
ی اسـت  واکنشسازشکارانه، 

قطـع   سـان بـا گذشـته خـود کـامالً     
آن در ترکیـه و مصـر   

، بـه  »تجدید حیات اسـالمی 
اسـتعمار   ةمسلمانان و غـرب در دور 

استراتژي نخبگان جوامع اسالمی را براي تقلید کامـل از  
نامد و در مقابل، تفکري که هرگونه مظاهر پیشـرفت  

ن، معتقـد  داند اما در ایـن میـا  
غرب و دستاوردهاي آن، رهیافتی گزینشی دارند و خواستار 

اسـالم   ۀسیاسی و بازگشت به پیام اولیـ 
خوانـد و ایـن    مـی  »تجدیـد حیـات اسـالمی   

 ،زارع( روابط نـابرابر اسـالم و غـرب اسـت    

ز کـ خـود را در مر  ی
ـ ا ند؛ بایب یخود را در اسالم م همـه،   نی
ـ   يدارا،   یتنـوع درون

رنجبـر،  (» دن بـه آن وجـود دارد  
                                        
1. Style Modernism 
2. Protective Strategy of 

دو پس از جنگ جهانی دوم اشاره می غرب و اسالم به وضعیت این
سازي و حتی  باالي تمدن ۀغرب از هر لحاظ برتري یافته و مسلمانان روحی

اند و هرگاه تمدنی در چنـین محـذوري گرفتـار شـود،      خود را از دست داده
واکـنش « نخسـت، : دهـد  را نشـان مـی   واکـنش یکی از این دو 

هاي لیبی و وهـابی  وسیمتعصبانه نظیر سن واکنش. »سازشکارانه 
عربستان که بدون توجه به قـدرت و ابـزار تهـاجم طـرف مقابـل بـه      

هـاي جدیـد را نادیـده     لهئمسـ  کنند صـورت  روند و سعی می اعتقادات سنتی خود می
سازشکارانه،  واکنشاما . رسند کاري می بگیرند و درنهایت به محافظه

سـان بـا گذشـته خـود کـامالً      شدن شود و بدین سوار موج غربیکه قصد دارد 
ـ    آن در ترکیـه و مصـر    ۀارتباط کند و به شکل تمدن غالب امروزي درآیـد کـه نمون

  .)78-79: 1383 زارع،(
تجدید حیات اسـالمی « ۀ، متفکر معاصر پاکستانی، در نظریخورشید احمد
مسلمانان و غـرب در دور  ۀرابط ارچوبهگرایی در چ بررسی پدیده اسالم

استراتژي نخبگان جوامع اسالمی را براي تقلید کامـل از   يو. پردازد می و پس از آن
نامد و در مقابل، تفکري که هرگونه مظاهر پیشـرفت   می 1»استراتژي نوگرایی

داند اما در ایـن میـا   می 2»استراتژي مقاومت حفاظتی«کند،  می غربی را نفی
غرب و دستاوردهاي آن، رهیافتی گزینشی دارند و خواستار  ةاست که گروهی دربار

سیاسی و بازگشت به پیام اولیـ  ـعنوان یک جنبش اجتماعی   ظهور اسالم به
تجدیـد حیـات اسـالمی   «او این طرز تفکر را استراتژي 

روابط نـابرابر اسـالم و غـرب اسـت     ۀتیجزعم او تا حد زیادي ن استراتژي به
82(.  

یت اسالمیه هوکاست  یسکگرا  اسالم«: دیگو یم بابی سعید
خود را در اسالم م یاسیس ةندیدهد و آ یخود قرار م یاسی
، یاسـ یس يها گر گفتمانیه مانند دکاست  یگفتمان ،ییگرا
دن بـه آن وجـود دارد  یرسـ  يبـرا  يمتعدد ياست و راهبردها يا

                                                                 
 

trategy of Resistance 

  

  

غرب و اسالم به وضعیت این
غرب از هر لحاظ برتري یافته و مسلمانان روحی

خود را از دست داده» تمدن
یکی از این دو 

 واکنش«
عربستان که بدون توجه به قـدرت و ابـزار تهـاجم طـرف مقابـل بـه      

اعتقادات سنتی خود می
بگیرند و درنهایت به محافظه

که قصد دارد 
ـ    ارتباط کند و به شکل تمدن غالب امروزي درآیـد کـه نمون

( هستند
خورشید احمد
بررسی پدیده اسالم

و پس از آن
استراتژي نوگرایی«غرب، 

غربی را نفی
است که گروهی دربار

ظهور اسالم به
او این طرز تفکر را استراتژي . هستند

استراتژي به
1383 :82

بابی سعید
اسیعمل س
گرا اسالم

ا گسترده



ن یـی و تب ی، بـه بررسـ  
ان، به ین میپردازد و در ا

ت ک، فقـدان مشـار  )اد عجمـی 
مایکـل   ،نیکـی کـدي  

و اثـرات زوال  ) مایکـل فیشـر  
  .)12: 1386 ،رنجبر

ینـد کلـی مدرنیتـه تلقـی     
پـارادکس  . کنـد  ادگرایی را با توجه به چهار پارادکس بررسی می

بر آن است که برخالف حکمت رایج، بنیادگرایی صورتی 
 1تواند واکنشی به پیوندي شـدنی 
. شدن موجب آن شده است، ایـن واکـنش، واکنشـی سـنتی نیسـت     

شدن بـر   بر آن است که مدرنیزاسیون و جهانی
عنوان سیطره نهادي خاص و مجزایی از جامعه است و بنابراین دیـن  
کوشد تا این الگو را بـرعکس  
اي سیستم جهانی، دیـن بنیـادگرا ایـن نسـخه غربـی دیـن       

بـر آن اسـت   ) مک لوهان
هـاي   رك بودن سیسـتم 

رعایـت کـرد، و    راحتـی 
. دهـد  گرایی حقوق بشر را افـزایش مـی  

هـا، بـا تـالش بـراي بسـط      
هـاي   افتد، آشکار نیست کـه خلـق سیسـتم   

پـارادکس  ( پـارادکس آخـر  
عنوان پیامد ضـروري کشـف غیریـت و دیگـري     

گرایـی جهـان    عنـوان تجربـه ضـروري انسـان    

                                        
1. Hybridity 

ـ   يو )12 ـ تعر ۀپـس از ارائ ، بـه بررسـ  یـی گرا ف خـود از اسـالم  ی
پردازد و در ا یم یاسالم ییادگرایعلل ظهور بن ةموجود دربار يها

اد عجمـی ؤفـ (گـرا   یمل یرمذهبیغ ست نخبگانکش: دگاه
نیکـی کـدي  ( يبورژواز ، بحران خرده)تدا اسکاچپول، یاد عجمؤف(
مایکـل فیشـر  (نـابرابر   يو توسعه اقتصـاد  ینفت ي، دالرها)گیلسنان
رنجبر( ندک یاشاره م) شریل فیکو ما یلسنان، فواد عجمیگ( 

ینـد کلـی مدرنیتـه تلقـی     ااي خـاص از فر  شـدن را مرحلـه   هانی، جبرایان ترنر
ادگرایی را با توجه به چهار پارادکس بررسی مییکند و دین و بن

بر آن است که برخالف حکمت رایج، بنیادگرایی صورتی ) نیچهپارادکس (نخست 
تواند واکنشی به پیوندي شـدنی  میهرچند بنیادگرایی دینی . از مدرنیزاسیون است

شدن موجب آن شده است، ایـن واکـنش، واکنشـی سـنتی نیسـت      باشد که جهانی
بر آن است که مدرنیزاسیون و جهانی) يپارسونزپارادکس ( پارادکس دوم
عنوان سیطره نهادي خاص و مجزایی از جامعه است و بنابراین دیـن   دین به

کوشد تا این الگو را بـرعکس   بنیادگرایی می. سازد از مدرنیته بدل میاي  لهئرا به مس
اي سیستم جهانی، دیـن بنیـادگرا ایـن نسـخه غربـی دیـن        کند و در جوامع حاشیه

مک لوهانپارادکس ( پارادکس سوم. طلبد شده را به مبارزه می
رك بودن سیسـتم اي جهانی مبین فاقد قدر مشت هاي دینی در دهکده که ارزش
راحتـی  تـوان در عمـل بـه    گرایـی را نمـی   انـد امـا نسـبی    فرهنگی

گرایی حقوق بشر را افـزایش مـی   شدن به شکلی پارادکسی نیاز به عام
هـا، بـا تـالش بـراي بسـط       عنوان چهارچوبی براي فرهنگ گرایی به یلکه م

افتد، آشکار نیست کـه خلـق سیسـتم    می هاي عام گفتمان به کشمکش
پـارادکس آخـر  . شـدنی باشـد  ) مثل قوانین کنفوسیوسی( حقوقی بدیل

عنوان پیامد ضـروري کشـف غیریـت و دیگـري      شناسی به تضاد میان شرق) 
عنـوان تجربـه ضـروري انسـان     بودن، و غیریت و دیگري بودن را به

  .)353-355: 1388 ر،ترن( کاود شمول می
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1386 :12
ها دگاهید

دگاهیپنج د
( یاسیس

گیلسنان
یفرهنگ

برایان ترنر
کند و دین و بن می

نخست 
از مدرنیزاسیون است

باشد که جهانی
پارادکس دوم

دین به ةسازند
را به مس

کند و در جوامع حاشیه
شده را به مبارزه می مدرن

که ارزش
فرهنگی
شدن به شکلی پارادکسی نیاز به عام جهانی
که م درحالی
هاي عام گفتمان به کشمکش سیستم

حقوقی بدیل
) مونتنی

بودن، و غیریت و دیگري بودن را به
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گسـترش   گرایی فرهنگی است که موج روبـه 
هـاي   مصـداق . ده اسـت 

هـایی نظیـر جنـبش     هاي قومی، مذهبی، جنبش
: 1384شـهرکی،   جـوان 

نخسـت  : شـمارد  گرایی اسالمی برمـی 
. آنکه در پاسخ به تجددگرایی، یک تجدید حیات اسالمی عظیم وجود داشته اسـت 

انـد، امـا    هاي اسالمی در یک سـطح، آگـاهی جدیـد را فـراهم سـاخته     
اند، آنهـا بـه    ها نسبت به مردم بومی خود قصور ورزیده

هـاي اسـالمی بـه     دوم، جنـبش 
مریکا و متحـدانش، بلکـه   

. انـد پرداختنـد   م وظیفه قصـور ورزیـده  
مختلف ایـن   هاي ههاي درون اسالم، بین شعب

ماننـد افغانسـتان تقویـت    
چهارم، رشد جمعیتی اسالم، شـمار عظیمـی از جوانـان پویـا، بیکـار و      

نفـس   وجود آورده است که نیروهاي تـازه 
ــا. )16 ــل  فوکویام عل

فرهنگـی   هاياشی زنـدگی روسـتایی سـنتی و تهدیـد    
افراطـی   هـاي  نجریـا 
اطلــس ( ده اســتکــر

 هـاي  افراطـی بـراي همـه جریـان    
شـدن اقتصـاد و قـدرت سیاسـی     

را نوعی گرایش ارتجاعی دانسته که تنها رجوع 
به اسالم سنتی قرن اول را مدنظر دارد و از دخالت عقل مجرد در مسـائل اجتمـاعی   

عنوان یـک   اسالمی را که در پی ارائه اسالم به
نحو کـافی و   شئون جامعه است و از عقل مجرد به

گرایی فرهنگی است که موج روبـه  اي از خاص گونه ،بنیادگرایی دینی
ده اسـت کـر شـدن ظهـور    جهـانی ) تـز  آنتـی ( آن، در قالب برابرنهـاد 

هاي قومی، مذهبی، جنبش گرایی دینی را در انواع خیزش
جـوان ( دمشاهده کـر توان  هاي اخیر می سبز و فمینیسم افراطی دهه

گرایی اسالمی برمـی  چهار دلیل براي رشد افراط ،هانتینگتون
آنکه در پاسخ به تجددگرایی، یک تجدید حیات اسالمی عظیم وجود داشته اسـت 

هاي اسالمی در یک سـطح، آگـاهی جدیـد را فـراهم سـاخته      این حرکت
ها نسبت به مردم بومی خود قصور ورزیده که دولت مچنین در جایی

دوم، جنـبش . انـد  هاي رفاهی به پیروانشان پرداخته اعطاي کمک
مریکا و متحـدانش، بلکـه   اتنها علیه  بسیج مردم پرداخته و به بیان شکوائیه مردم، نه

م وظیفه قصـور ورزیـده  هاي ملی که در انجا همچنین بر ضد دولت
هاي درون اسالم، بین شعب طلبی مسلمانان با کشمکش سوم، نزاع
ماننـد افغانسـتان تقویـت     ،قومی در جوامـع اسـالمی   هاي انشعاب ۀواسط دین، و به
چهارم، رشد جمعیتی اسالم، شـمار عظیمـی از جوانـان پویـا، بیکـار و      . شده است

وجود آورده است که نیروهاي تـازه  سال به 30تا  16عاصی را در گروه سنی 
ــالمی   ــادگرایی اس ــراي بنی ــتال ب ــر، ( ندهس 16: 1386ترن

اشی زنـدگی روسـتایی سـنتی و تهدیـد    گرایی اسالمی را فروپ
جریـا  1990ه از سـال  چـ اگر .)58: 1386 ،ترنـر ( دانـد  مدرنیته مـی 

کــرســمت تروریســتی حرکــت  مــذهبی رشــد یافتــه و گــاه بــه
افراطـی بـراي همـه جریـان     ةکاربردن واژ هاما ب. )24-25: 2009شدن، 

شـدن اقتصـاد و قـدرت سیاسـی      یستادگی در برابر سیل جهانیمذهبی که خواهان ا
  .امریکا هستند، بیشتر به یک برچسب سیاسی شبیه است

را نوعی گرایش ارتجاعی دانسته که تنها رجوع » بنیادگرایی« ،سید احمد موثقی
به اسالم سنتی قرن اول را مدنظر دارد و از دخالت عقل مجرد در مسـائل اجتمـاعی   

اسالمی را که در پی ارائه اسالم به ینرو، وي تفکر نو ازاین .کند می
شئون جامعه است و از عقل مجرد به ۀحل معقول و جدید براي هم

  

  

بنیادگرایی دینی
آن، در قالب برابرنهـاد 

گرایی دینی را در انواع خیزش خاص
سبز و فمینیسم افراطی دهه

250(.  
هانتینگتون

آنکه در پاسخ به تجددگرایی، یک تجدید حیات اسالمی عظیم وجود داشته اسـت 
این حرکت

مچنین در جاییه
اعطاي کمک

بسیج مردم پرداخته و به بیان شکوائیه مردم، نه
همچنین بر ضد دولت

سوم، نزاع
دین، و به
شده است

عاصی را در گروه سنی 
ــد ــالمی  ئای ــادگرایی اس ــراي بنی ال ب
گرایی اسالمی را فروپ افراط

مدرنیته مـی 
مــذهبی رشــد یافتــه و گــاه بــه

شدن،  جهانی
مذهبی که خواهان ا

امریکا هستند، بیشتر به یک برچسب سیاسی شبیه است
سید احمد موثقی

به اسالم سنتی قرن اول را مدنظر دارد و از دخالت عقل مجرد در مسـائل اجتمـاعی   
می پرهیز
حل معقول و جدید براي هم راه



» رادیکالیسم اسـالمی 
 گرایـی  ی را سبب رشـد مجـدد اسـالم   

 هـا شـکل   هـاي مبـارز و گـاه دولـت    
ایـن  . مذهبی دیگـري نیـز درحـال تحـول هسـتند     
هـاي   گفتمـان دولتـی، گفتمـان گـروه    

سـخنگویان رسـمی و   
کنند ایـن   می هاي رسمی جوامع اسالمی را دنبال

قالل طور شکست در حفظ است
. انـد  هاي اسـالمی دچـار انفعـال شـده    

همـراه سـازگاري بـا تحـوالت جدیـد و روي      
حتـی بـا کمـک     اي و

هـاي   ارتباط با گـروه  
 .جدیـد اسـت   ةهاي مورد توجه آنهـا در دور 

نشان دادن فرهنگ و  
 یگـاه «گر، یعبارت د

ق صدور فرهنـگ بـه   
 یفرهنگـ  یپلماسیر گذارند که به د

هـاي معتـرض بـه     هـاي مبـارز و جنـبش   
اسالمی و غرب قـرار دارد کـه بـا محـور قـرار دادن      

هاي اجتماعی و  تري را در عرصه
گـري را نیـز    تري عنصـر نظـامی  

گفتمـان سـوم، گفتمـان روشـنفکري اسـت کـه در صـدد حـل         
کنـد اسـالم را براسـاس مدرنیتـه     

رادیکالیسم اسـالمی «نامد و این تفکر را با عنوان  نمی کند، بنیادگرا می وافی استفاده
ی را سبب رشـد مجـدد اسـالم   گرای وي شکست روند غرب. کند می توصیف
  .)85-86: 1383 زارع،(

  چالش بین گفتمانهاي مختلف دینی
هـاي مبـارز و گـاه دولـت     همگام با رشد دین سیاسی که در قالـب گـروه  

مذهبی دیگـري نیـز درحـال تحـول هسـتند      هاي مذهبی یا شبه جریان 
گفتمـان دولتـی، گفتمـان گـروه    : توان تقسیم کرد می ها را در سه گروه

سـخنگویان رسـمی و    ،هاي کشورهاي اسالمی دولت. اسالمی و گفتمان روشنفکران
هاي رسمی جوامع اسالمی را دنبال دیپلماتیک اسالم هستند که سیاست

طور شکست در حفظ است دلیل ناکامی در توسعه دموکراسی و همین  هها ب
هاي اسـالمی دچـار انفعـال شـده     در برابر جنبش ،جوامع اسالمی در برابر غرب

همـراه سـازگاري بـا تحـوالت جدیـد و روي       تالش براي حفظ مشروعیت خود بـه 
اي و هاي منطقه ها و همکاري ادیان و فرهنگ ويگو آوردن به گفت

 ۀغرب و توسعگاه با  بیو هاي گاه مخالفت دیپلماسی فرهنگی و
هاي مورد توجه آنهـا در دور  اسالمی همسو در منطقه ازجمله روش

 يها برا دولت یرسم يها تی، مربوط به فعالیفرهنگ ی
عبارت د به. استبر فرهنگ کشور مقابل  يرگذاریخود و تأث يها

ق صدور فرهنـگ بـه   یکنند تا از طر یخود تالش م يها ق سفارتخانهیطرها از 
ر گذارند که به دیآن کشور تأث یاست خارجیرنده، بر سیکشور پذ
  .)125: 2002بریج، ( شود یشناخته م

هـاي مبـارز و جنـبش    موازات این گفتمان گفتمـان گـروه  
اسالمی و غرب قـرار دارد کـه بـا محـور قـرار دادن      هاي حاکم بر کشورهاي 

تري را در عرصه اسالم و بازگشت به تعالیم آن ایجاد تغییرات وسیع
تري عنصـر نظـامی   بعضی از آنها به شکل خشن. کنند می سیاسی دنبال

گفتمـان سـوم، گفتمـان روشـنفکري اسـت کـه در صـدد حـل         . انـد  محور قرار داده
کنـد اسـالم را براسـاس مدرنیتـه      مـی  اسالم و غـرب اسـت و کوشـش    هاي
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وافی استفاده
توصیف

( داند می

چالش بین گفتمانهاي مختلف دینی. 2
همگام با رشد دین سیاسی که در قالـب گـروه  

 ،یابد می
ها را در سه گروه گفتمان

اسالمی و گفتمان روشنفکران
دیپلماتیک اسالم هستند که سیاست

ها ب دولت
جوامع اسالمی در برابر غرب

تالش براي حفظ مشروعیت خود بـه 
آوردن به گفت

دیپلماسی فرهنگی و
اسالمی همسو در منطقه ازجمله روش

یپلماسید
ها ارزش
ها از  دولت

کشور پذ
شناخته م
موازات این گفتمان گفتمـان گـروه   به
هاي حاکم بر کشورهاي  دولت

اسالم و بازگشت به تعالیم آن ایجاد تغییرات وسیع
سیاسی دنبال

محور قرار داده
هاي تعارض
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با  .عنوان عنصر اصلی گفتمان خود درنظر گرفته است
صدد پاسخ به شـرایط جدیـد   

باورهاي مشـترك مسـلمانان مبنـی بـر     
تنها یک مذهب است بلکه راه کامل زندگی است، ایجاد کرده اسـت  

» یـک مـذهب، یـک فرهنـگ    
ــه مســلمانان و   ارتبــاطی ســریع و جهــانی، امــروزه ب
هـاي اسـالمی مختلـف را    
شـدن بـر کشـورهاي    

هـاي   هـا و اقـدامات همگرایـی در قالـب سـازمان     
ها و فرهنـگ اسـالمی   
شدن، نیازمند تعریف مجدد مرزهـا، هویـت   

شدن ارتباطـات و   جهانی
اي را براي تصویرسازي مثبت و تحـول در ایسـتارها   

-97: 1387 سـتوده، (
، مبتنـی  نخسـت سطح 

کشـورهاي اسـالمی از حیـث    
هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در یـک فراینـد تـاریخی،    
کـه مربـوط بـه روابـط     
در ایـن سـطح، آنچـه    
ها و محیط ادراکی نخبگـان سیاسـی   

د، شـو  پـذیر مـی   کشورهاي اسالمی است که از طریق فرایندهاي دیپلماتیک، امکـان 
ا و کارکردهاي دیپلماسی به سـمت مثبـت گـرایش    
هاي خود را در تقویت منافع مشترك جهـان اسـالم نشـان    
ایجاد تصاویر ذهنی مثبت و احترام گذاشـتن بـه   

انجامـد،   تنها به افزایش اعتمادسازي مـی 
هاي همکـاري و همیـاري   

عنوان عنصر اصلی گفتمان خود درنظر گرفته است گو را بهو د و گفتکنبازسازي 
صدد پاسخ به شـرایط جدیـد    شده و در یاین سه گفتمان دچار تحوالت ،شدن
  .اند آمده

باورهاي مشـترك مسـلمانان مبنـی بـر      بندي خاصی را در فرمول ،شدن جهانی
تنها یک مذهب است بلکه راه کامل زندگی است، ایجاد کرده اسـت   اینکه اسالم نه

یـک مـذهب، یـک فرهنـگ    «عنـوان پـارادایم    که این باور در مباحث اسـالمی بـه  
ــه مســلمانان و   ةزنجیــر. شــود شــناخته مــی ارتبــاطی ســریع و جهــانی، امــروزه ب
هـاي اسـالمی مختلـف را     دهد که حقیقـت فرهنـگ   ن را میاین امکا ،غیرمسلمانان
شـدن بـر کشـورهاي     تـرین تـأثیر جهـانی    نزدیـک . )7: 1388 ، حسـن ( تجربه کنند

هـا و اقـدامات همگرایـی در قالـب سـازمان      اسالمی، شتاب گرفتن سیاسـت 
ها و فرهنـگ اسـالمی    کشورهاي اسالمی براي حفظ هویت، ارزش. اي است
شدن، نیازمند تعریف مجدد مرزهـا، هویـت    جهانی ۀنی خود در عرصو میراث تمد

جهانی. ندهستهاي بزرگ  و تعامالت خود با یکدیگر و با قدرت
اي را براي تصویرسازي مثبت و تحـول در ایسـتارها    هاي فزاینده اطالعات، فرصت

( ده اسـت کـر روانی کشورهاي اسالمی ایجاد  ـو محیط ذهنی  
سطح : پذیر است محقق ساختن این هدف در دو سطح امکان

کشـورهاي اسـالمی از حیـث     هـاي  در این سـطح، اشـتراك  . است يمحور
هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در یـک فراینـد تـاریخی،     مسلمان بودن و علقه
کـه مربـوط بـه روابـط     هاسـت   سطح دوم، سـطح دولـت  . گیرد مورد توجه قرار می

در ایـن سـطح، آنچـه    . استهاي سیاسی و مستقل  عمودي یا روابط میان حاکمیت
ها و محیط ادراکی نخبگـان سیاسـی    یابد، ایجاد تغییر و تحول در ذهنیت اهمیت می

کشورهاي اسالمی است که از طریق فرایندهاي دیپلماتیک، امکـان 
ا و کارکردهاي دیپلماسی به سـمت مثبـت گـرایش    ه براي این هدف، باید کارویژه

هاي خود را در تقویت منافع مشترك جهـان اسـالم نشـان     تدریج، توانایی د و به
ایجاد تصاویر ذهنی مثبت و احترام گذاشـتن بـه   «. )108-109: 1388 ،حسن
تنها به افزایش اعتمادسازي مـی  ها و باورهاي طرف مقابل، نه عقاید، ارزش

هاي همکـاري و همیـاري    کاهد و زمینه بلکه از تعصبات غیرواقعی و غیرمنطقی می

  

  

بازسازي 
شدن جهانی

آمده میبر
جهانی

اینکه اسالم نه
که این باور در مباحث اسـالمی بـه  

شــناخته مــی
غیرمسلمانان
تجربه کنند

اسالمی، شتاب گرفتن سیاسـت 
اي است منطقه

و میراث تمد
و تعامالت خود با یکدیگر و با قدرت

اطالعات، فرصت
و محیط ذهنی  

محقق ساختن این هدف در دو سطح امکان. )96
محور بر ملت

مسلمان بودن و علقه
مورد توجه قرار می

عمودي یا روابط میان حاکمیت
اهمیت می

کشورهاي اسالمی است که از طریق فرایندهاي دیپلماتیک، امکـان 
براي این هدف، باید کارویژه

د و بهیاب
حسن( دهد

عقاید، ارزش
بلکه از تعصبات غیرواقعی و غیرمنطقی می



همیشـه از طـرف دو گفتمـان روشـنفکري و     
تري جدید شتاب بیش

دموکراسـی و اسـالمیت را بیشـتر    
. تـر نشـود   هـاي دیگـر اسـالمی عمیـق    

هاي زیـادي را بـین آنهـا و    

المللـی تبـدیل شـده و در معـادالت     
گـران   کـنش  ةانتقـادگران خـارج و بـه حـوز    

و این امر باعث شـده اسـت مـا شـاهد     
تــرین جریــان  مهــم ،انیســم

هـاي   گفتمان روشنفکري اسالمی اگرچه مخـالف دولـت  
حاکم است اما خواهان نابودي آنها نیست بلکه خواهان همگرایی بیشتر بین اسالم و 

دیگـر   سويو از  سویی
  .اند ازپیش مورد توجه قرار گرفته

ه ک يطور بوده است، به
اران کـ  محافظـه (داشـته  
در  ،بـر آن  عـالوه . دند

هـاي اسـالمی،    هـا در قالـب گسـترش گـروه    
، یاسـالم  يها احزاب و گروه
تنهـا   نه ید اسالمیجد

از  یل گرفتـه و برداشـت سـنت   

هاي رقیب ایجـاد کـرده   
شدن، این امکان را ایجاد کرد که محلیت و جهانیت بدون آنکه در هـم  

 يمرزهـا  یفروپاشـ . 
 یـک گر نزدیدیکـ ار بـه  

  .)125-127: 1387 ،ستوده(» دهد را افزایش می
همیشـه از طـرف دو گفتمـان روشـنفکري و      ،هـاي کشـورهاي اسـالمی    دولت
جدید شتاب بیش ةدر دور هاگرا مورد انتقاد بودند اما این انتقاد اسالم هاي
دموکراسـی و اسـالمیت را بیشـتر    آنها در شرایط جدید بایـد دو عنصـر   . یافته است

هـاي دیگـر اسـالمی عمیـق     آنها با گفتمان ۀمورد توجه قرار دهند تا فاصل
هاي زیـادي را بـین آنهـا و     پارادوکس ،در انجام اصالحات الزم ها این دولت

   .دکن هاي دیگر ایجاد می
المللـی تبـدیل شـده و در معـادالت      بـین  ۀهاي رقیب به بازیگران صحن گفتمان

انتقـادگران خـارج و بـه حـوز     ةکنند و از حوز اي نقش بازي می
و این امر باعث شـده اسـت مـا شـاهد      اند المللی تبدیل شده اجتماعی و بین، 

انیســمجریــان طالب. نــوعی آنارشیســم در جهــان اســالم باشــیم
گفتمان روشنفکري اسالمی اگرچه مخـالف دولـت  . گریز در منطقه است

حاکم است اما خواهان نابودي آنها نیست بلکه خواهان همگرایی بیشتر بین اسالم و 
سوییدلیل اهمیت یافتن دموکراسی از ه آنها ب. باشد دموکراسی می

ازپیش مورد توجه قرار گرفته رابر بنیادگرایی بیشعنوان سدي در ب
بوده است، به ینید يها ت گروهی، رشد و تقوشدن جهانی يامدهایاز پ

داشـته   يریار رشـد چشـمگ  ک محافظه يها گروه ،تیحیدر جهان مس
دندشـ ل قدرتمندتر یهودي در اسرائی يها یو افراط) ایکد امر

هـا در قالـب گسـترش گـروه     جهان اسالم موجب واگرایی از دولـت 
احزاب و گروه يریگ لکبا ش. هاي ملی شده است بنیادگرایی و جنبش

جد ین خودآگاهیا. رتر شده استیتر و فراگ برجسته یاسیاسالم س
ل گرفتـه و برداشـت سـنت   کز شـ یـ ن یمتوکـ ه در محافل حک، بليان مردم عاد
  .دهد یم از دست مک مکت خود را یاسالم، جذاب
هاي رقیب ایجـاد کـرده    هایی را براي گفتمان شدن فرصت دیگر جهانی سوي
شدن، این امکان را ایجاد کرد که محلیت و جهانیت بدون آنکه در هـم   جهانی

. باشـند  داشـته ادغام شوند با یکدیگر در جهـان مـدرن حضـور    
ار بـه  یهـا را بسـ   ها، انسـان  ق امواج رسانهیاز طر یو مل یی
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را افزایش می
دولت

هاي جریان
یافته است

مورد توجه قرار دهند تا فاصل
این دولتناتوانی 
هاي دیگر ایجاد می گفتمان

گفتمان
اي نقش بازي می منطقه
، سیاسی

نــوعی آنارشیســم در جهــان اســالم باشــیم
گریز در منطقه است دولت

حاکم است اما خواهان نابودي آنها نیست بلکه خواهان همگرایی بیشتر بین اسالم و 
دموکراسی می

عنوان سدي در ب هب
از پ

در جهان مس
د امریجد

جهان اسالم موجب واگرایی از دولـت 
بنیادگرایی و جنبش

اسالم س
ان مردم عادیم

اسالم، جذاب
سوياز 
جهانی .است

ادغام شوند با یکدیگر در جهـان مـدرن حضـور    
ییایجغراف
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 يهـا  يبنـد  میو تقسـ 
، در نقـش  ینـ یر دکه روشنف

جهـانی   ۀهاي دینـی را در جامعـ  
 ۀکننـد تـا بـا سـاختارهاي جامعـ     

کنـد تـا الگـوي خـاص     
مشـارکت  ) نی جهانی

: 1387 کاظمی،(» بندي یک دین جهانی بیشترین نقش را داشته باشد
هـا و   ملـت  ۀشـده، همـ  

دیـن،   ةدر حـوز  .توانند در بازسازي تمـدن جهـانی نقـش داشـته باشـند     
ند و از شـو  یکگر نزد

رفتن یخـود را در پـذ  

ـ   يهـا  ن بـه صـحنه  ی
 يردهـا کارکا را در عـدم اخـتالط   

 ینینشـ  ، عقبیکدئولوژ
) ایـ ن از دنید ییجدا(
 یعنـ ی( والر شـدن کرا با س

انـه، تصـور   یگرا ثـرت 
 هـاي  ههـا ازجملـه ثمـر   

 شـدن  جهـانی . )168: 
ه در کـ ن پرداختـه  یاز د

ـ تـه، بـه راه جد   ي دی

 ير جوامـع امـروز  یناپذ
رد و کـ  يرینامعلوم دارند، جلوگ

ت شـود  یجهان تقو ي
، يا ین خواسـته جهـان  

و تقسـ  یدتیـ و عق یروان ياز مرزها يارین قرابت، بسیا. ساخته است
ه روشنفکبعضی معتقداند . ان برداشته استیرا از م یکیدئولوژ

هاي دینـی را در جامعـ   کند تا دین و آموزه تالش می یر جهانکروشنف
کننـد تـا بـا سـاختارهاي جامعـ      اي تفسـیر مـی   گونـه  آنهـا دیـن را بـه   . حاضر سازد

کنـد تـا الگـوي خـاص      روشنفکر دینی تالش می«. سازي داشته باشد شده هم
نی جهانیاندیشه دی(در بازسازي یک الگوي عام ) اندیشه دینی(خود را 

بندي یک دین جهانی بیشترین نقش را داشته باشد دهد و در شکل
شـده، همـ   با فروپاشی اقتدار الگوي عالم غربی در عصر جهانی

توانند در بازسازي تمـدن جهـانی نقـش داشـته باشـند      ها می
گر نزدیدیکگو به و ق گفتیتا از طر نندک اندیشمندان دینی تالش می

ـ ردن فهـم خـود از د  کـ تـر   یگر با انسانی خـود را در پـذ   ییباکین، شـ ی
  .)158: 1387کاظمی، ( »سازندشتر یان بیر ادیداران سا

ـ د يایـ ، احیکدئولوژیاگر قرائت ا ـ ن را در بازگردانـدن د ی ی
ا را در عـدم اخـتالط   یـ ن احید اید، قرائت جدید ی میاسیس ـ  ی
دئولوژیاگر قرائت ا. داند می آن یاجتماع يردهاکن با عملی

( نیردن دکوالر کس ینوع است و اجتماع را بهین از حوزه س
را با س ياسازیدن ۀن در عرصیورود د ،دیشمرد، قرائت جد

ثـرت ک يهـا  آموزه«. )1376 سروش،( داند یکی می) نیشدن د
هـا ازجملـه ثمـر    ت انسـان یثرکا یافتگی تیاز خداوند و اعتقاد به هدا ی

: 1387 کـاظمی، ( »ن اسـت ید يردکارک ةد در حوزیقرائت جد
از د يدیجد يها قرائت ۀبه ارائ ینیر دکه روشنفکشود  می
تـه، بـه راه جد  ین و مدرنیدادن د یآشت ةب، پروژیترت نیبد. گنجدبته یدل مدرن
  .)340: 1387 هاشمی،(

ناپذ اجتناب يها از خواسته یکی، یتداوم ثبات و صلح جهان
نامعلوم دارند، جلوگ يا ندهیاز آ ها ه انسانک یبتوان از هراستا ه ک
يها ملت یاسیو س ياقتصاد يها یی، توانایت جهانیامن 
ن خواسـته جهـان  یتحقق چنـ  يدر راستا. دیدست آ ز بهیآم مسالمت یست

  

  

ساخته است
دئولوژیا

روشنف یک
حاضر سازد

شده هم جهانی
خود را 

دهد و در شکل
با فروپاشی اقتدار الگوي عالم غربی در عصر جهانی«. )150
ها می تمدن

اندیشمندان دینی تالش می
ید يسو
داران سا نید

اگر قرائت ا
یاجتماع
ید یاصل
ن از حوزه سید
شمرد، قرائت جد یبرم
شدن د یعرف

یرحمان
قرائت جد

می سبب
دل مدرن

( افتد می
تداوم ثبات و صلح جهان

کاست بل
 ۀیدر سا
ستیز و هم



توانــد الگــوي مناســبی بــراي رونــد صــحیح 

هـا   ت و گسترش تبادل فرهنـگ 
ـ و تقو یفرهنگـ  ي ت ی

از  يا مجموعـه  ۀی، برپا
ــ   یاسـ یس يا ، در صـحنه 

 ۀرد و منجـر بـه اسـتقرار فرهنـگ در جامعـه و تحقـق جامعـ       
هاي کشورهاي  دولت
المللی مجبـور   اي و بین
در برابـر  بتوانند اي دارند تا 

از رادیکـالیزه شـدن منطقـه    
رسد تحـوالت پـیش رو   

بـا رونـد   . نخواهـد بـود  
در جهـان   ین مـدل وحـدت اسـالم   

توانـد   مـی  همگرایـی در برابـر واگرایـی   
نوعی همکاري در راستاي منافع جهـان اسـالم تغییـر    

آن  یطـ «دانـد کـه    ی
 يها تیها، فعال يشوند تا وفادار

ـ ا يمعطوف سازند که نهادهـا  ن ی
موجود را تحـت پوشـش خـود    

  .)667: 1372 دوئرتی و فالتزگراف،

  نینو
ه بـا  کصورت گرفته  

. مـرتبط اسـت  شـدن  
از  یـک ه با جهـان هر 

                                        
1. Ernest Hass 

توانــد الگــوي مناســبی بــراي رونــد صــحیح  مــی ،»هــا وگــوى تمــدن گفــت
  .باشد»  نشد

ت و گسترش تبادل فرهنـگ یمنوط به تقو ،ها تمدن يگوو تحقق طرح گفت
ياین، احیهمچن. وگو خواهد بود فرض طرح گفت شیعنوان پ

، برپايساز ند فرهنگیفرا. جاد آن استی، شرط ايساز ند تمدن
، در صـحنه یجمعـ  یزنـدگ ژه از یو يردهاکارکها، اعتقادات و 

رد و منجـر بـه اسـتقرار فرهنـگ در جامعـه و تحقـق جامعـ       یـ گ می لکش ی
دولت ،ها همین ضرورت. )121: 1379 منصورنژاد،( شود ی می

اي و بین هاي منطقه همکاري ۀحرکت در مسیر توسع بهاسالمی را نیز 
اي دارند تا  هاي جدید همکاري منطقه آنها نیاز به مدل. ساخته است
از رادیکـالیزه شـدن منطقـه    نیـز  واکنش مناسبی از خود نشـان دهنـد و    شدن
رسد تحـوالت پـیش رو    می نظر اگرچه به. هاي بنیادگرا جلوگیري نمایند توسط گروه

نخواهـد بـود   گونـه اصـالحات کـافی    که ایـن  است نان عمیق و وسیع
ن مـدل وحـدت اسـالم   ی، بهتـر یط کنـون یدر شرا شدن جهانیپرسرعت 
همگرایـی در برابـر واگرایـی   . اسـت » یاسـالم  یـی همگرا« يالگو

نوعی همکاري در راستاي منافع جهـان اسـالم تغییـر     هاي آنها با یکدیگر را به
ـ در تعر 1،ارنست هاس یمـ  ينـد ی، آن را فرایـی همگراف ی

شوند تا وفادار یب میمجزا ترغ ین واحد ملیچند یاسیگران س
معطوف سازند که نهادهـا  يدیمرکز جد يسو ، و انتظارات خود را به

موجود را تحـت پوشـش خـود     یمل يها برخوردارند که دولت یتیا از صالح
دوئرتی و فالتزگراف،( »طلبند یرا م یتین صالحیا چنیرد و 

نو يها مذهبی دینی و ظهور جنبش هاي قومی و چالش اقلیت
 یراسکدمو ۀنیدر زم یتحوالت جهان یر نوعیدرواقع در قرن اخ

شـدن   یها در عصر جهان رد و قدرت دولتکمحدود شدن حوزة عمل
ه با جهـان هر ک یکراتکدمو یاست از روابط قانون یبرداشت یجهان یراس
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گفــت«طــرح 
شد نیجها«

تحقق طرح گفت
عنوان پ به
ند تمدنیفرا

ها، اعتقادات و  ارزش
یاجتماع
ی میفرهنگ

اسالمی را نیز 
ساخته است

شدن جهانی
توسط گروه

نان عمیق و وسیعچ
پرسرعت 

الگو ،اسالم
هاي آنها با یکدیگر را به رقابت
ارنست هاس. دهد
گران سیباز
، و انتظارات خود را بهیاسیس

ا از صالحیمرکز 
رد و یگ یم

چالش اقلیت. 3
درواقع در قرن اخ

محدود شدن حوزة عمل
راسکدمو
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ـ ، باشـدن  جهـانی در عصر  د ی
 یـک راتکگـر حقـوق دمو  

آنها مستقر  يدر درون مرزها و هم در ورا
هـا بـه حقـوق     ه همـۀ ملـت  

، ییایـ جغراف ۀان و منطقـ 
عمـل افـراد،    ةحـوز  

گـر ماننـد   یره دیـ ننـد و غ 

هـاي ملـی شـده اسـت و بـه      
ل جهان بدون ایجاد یک فضاي دموکراتیـک  
پارادایم جدیدي تحت عنوان 

میـان   ۀمطرح شده است که ساختارهاي اقتـدار در سـطح جهـانی، رابطـ    
هـاي اجتمـاعی فراملـی اولویـت     
براي توضیح این وضعیت جدید 

هـاي   بنگاه بینوضعیتی که در آن قدرت 
هـاي ملـی    دولـت  ،با گسترش ایـن رونـد  

دموکراسـی نیـز کـه موجـودیتش متکـی بـه       
 را متضـمن سـه عنصـر   

ـ   پیوسـتگی   هـم  هدلیـل ب

 ـ  هاي ناسیونالیسـتی در مـورد دولـت   

پیوسـتگی جهـانی و    هـم 

                                        
1. Jaen Marie Gueheno
2. Age of Imperialism

در عصر . مناسبت دارد یند جهانیگر در فرایمختلف د ي
گـر حقـوق دمو  یعبـارت د  بـه  ؛م باشـد کل جهان حاکبر  یعموم یراس
در درون مرزها و هم در وراه هم ک یحقوق ،وجود داشته باشد 
ه همـۀ ملـت  کـ نـد  کجـاد  یا یـک راتکدمو یاجتماع جهان یکو 

ـ  . بند باشـند یپا یجهان یک ان و منطقـ کـ ت شـدن م یـ اهم یبـا ب
 ،ه در آنکـ شـوند   ي مـی تر بزرگ ۀوارد عرص یاجتماعات انسان
ننـد و غ ک يرویـ ه الزم است از آن پک ینینها، قوانو حقوق آ

  .)1382هابرماس، : به. ك.ر( ستیگذشته ن
هـاي ملـی شـده اسـت و بـه       موجب ایجاد بحران براي دموکراسی شدن جهانی

ل جهان بدون ایجاد یک فضاي دموکراتیـک  ئحل مسا ،اعتقاد بسیاري از اندیشمندان
پارادایم جدیدي تحت عنوان  ،داري سرمایه ۀتحول جامع با. پذیر نیست جهانی امکان
مطرح شده است که ساختارهاي اقتـدار در سـطح جهـانی، رابطـ     شدن
هـاي اجتمـاعی فراملـی اولویـت      هاي فردي طبقـاتی و جنـبش   ها و هویت حکومت

براي توضیح این وضعیت جدید  1گنو. ال رفته استؤاند و حاکمیت ملی زیر س
وضعیتی که در آن قدرت  .کند می استفاده 2»عصر امپریال«از اصطالح 

با گسترش ایـن رونـد   .)20: 1381گنو، (خصوصی پخش است 
دموکراسـی نیـز کـه موجـودیتش متکـی بـه        در پـی آن، شوند و  می تدریج حذف

را متضـمن سـه عنصـر    شـدن  جهـانی  ،هلـد . رسـد  مـی  موجودیت آنهاست، به پایان
  
ـ  ،ملـت  ـ  تغییر ماهیت و حوزه فعالیت دولت ـ  الف ـ  ه ب دلیـل ب

  ؛...فرایندهاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و
هاي ناسیونالیسـتی در مـورد دولـت    ها و گرایش ها و جنبش تردید گروه ـ  

ـ   تغییر پیوند دولت ـ   ـ أها و شهروندان تحـت ت هـم  هثیر ب
  .)285-6: 1381هلد، (اي 

                                                                 
Jaen Marie Gueheno 
Age of Imperialism 

  

  

يها ملت
راسکدمو
 یعموم
و  ،شود
یکراتکدمو

اجتماعات انسان
و حقوق آ يآزاد

گذشته ن
جهانی

اعتقاد بسیاري از اندیشمندان
جهانی امکان

شدن جهانی
حکومت

اند و حاکمیت ملی زیر س یافته
از اصطالح 

خصوصی پخش است 
تدریج حذف به

موجودیت آنهاست، به پایان
  :داند می

الف
فرایندهاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و

  ب
  ؛ملت

  ج
اي  منطقه



و کاهش نقش دولـت و  
هـا و   گـاه ملـت  یش جا
 یملـ  يهـا  ار دولتیکاهش اخت

منجر بـه اسـتقالل حـوزة    
ک یـ و هژمون ییالینگـرش اسـت  

ش تـوان  ین قدرت، ثروت و فرهنگ و افزا
. واهــد شــدخ یجهــان

 ،دینـی  هـاي  ازجملـه گـرایش  
 یتیو چندقوم یتیچندمل

دینـی فراملـی کـه     هـاي 
اي از روابط اجتماعی و سیاسی را میان خـود ایجـاد و بـه    
هـا در آینـده خواهنـد    

  

و کاهش نقش دولـت و   یمحل يها تیرنگ کردن نقش حاکم با کم شدن جهانی
ش جایموجـب افـزا   ،بانیکننده به پشت مداخله یستمیل آن از س

کاهش اخت. خواهد شد یت ملیم هویدر تحک یفرهنگ ي
منجر بـه اسـتقالل حـوزة     ،یفرهنگ يو تحقق نهادها یو مطبوعات يا رسانه ۀ

نگـرش اسـت   یدولت، اجتماع و اقتصاد، نفـ  يها فرهنگ از حوزه
ن قدرت، ثروت و فرهنگ و افزایب یبخش فرهنگ، تعادل ۀاست بر عرص

جهــان ينــدهایمســتقل بــر فرا یفرهنگــ يهــا تیــهو يرگــذار
ـ به هو یبخش تیبا اولو شدن ازجملـه گـرایش   ،یفراملـ  يهـا  تی
چندمل يز از مرکز را در کشورهایگر يها شیت گرایتقو هاي
هـاي  خواه و جرایـان  قومی هویت هاي لذا جریان. آورد می

اي از روابط اجتماعی و سیاسی را میان خـود ایجـاد و بـه     د شبکهکرتالش خواهند 
هـا در آینـده خواهنـد     ل جدي دولتئاز مسا ،ندکنتقویت پیوندهاي میان خود اقدام 
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جهانی
ل آن از سیتبد

ينهادها
ۀنیدر زم

فرهنگ از حوزه
است بر عرصیس
رگــذاریتأث

شدن جهانی
هاي زمینه
می فراهم

تالش خواهند 
تقویت پیوندهاي میان خود اقدام 

  .بود
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قومی و مذهبی ازجمله ارمنـی،  
هاي خود  با دولت دارند و

هـایی از تبعـیض، عـدم    
تـا   1948هـاي   بین سال
بخـش ملـی و    هـاي آزادي 
هـایی را آغـاز    و حرکـت 
 ۀهاي مسـلحان  از فروپاشی دیوار برلین و سقوط شوروي سابق جنبش

مسـلحانه و   هـاي  از پایان جنـگ سـرد آمـار نـزاع    
ه در ویـژ  هاي شهري و دینی بـه 

کـه در سـال    1،سسه تحقیقات صلح اسـتکهلم 
بـار بـزرگ در    نزاع و جنـگ خشـونت  

هـا و   مورد از آنها بین دولت
) جنـگ شـهري  (و دولت و یا بین خـود مـردم   

 11تغییر دیگر در گسترش اعمـال تروریسـتی اسـت کـه بعـد از حملـه       
امریکـا   سـوي هاي دو قلو در امریکا و اعالم جنـگ بـا تروریسـم از    

شـدن،   اطلس جهانی(

حضـور  . هاي مسلمان در سطح جهان هسـتیم 
خبرگـزاري  ( ییه اروپـا 

. ش تعداد مسلمانان در اروپاسـت 
ش طبیعـی جمعیـت، مهـاجرت از    

بـراي مسـلمانان    ،»اقلیـت بـودن  
هاي  هاي کوچکی از مسلمانان که بیرون از قلب سرزمین

 کتانی،( .نامید» اعتبار و نیروي استقراریافته اسالم

                                        
1. Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)

قومی و مذهبی ازجمله ارمنـی،   يها نقطه که در آنها اقلیت 40در نقشه فوق بیش از 
دارند و پوست، تامیل و مسلمان وجود کرد، تبتی، فلسطینی، سرخ

هـایی از تبعـیض، عـدم     اقلیت ،این نقاط ۀدر هم. چالش دارند، نشان داده شده است
بین سال )200-201: 1990لودویگ،(. برند می تحمل و نابرابري رنج

هـاي آزادي  اینهـا جنـبش  . دشـ هـاي مسـلحانه سـه برابـر      نزاع
و حرکـت  هاز فرصت جنگ سرد اسـتفاده کـرد   ی بودند کههای
از فروپاشی دیوار برلین و سقوط شوروي سابق جنبش پساما 

از پایان جنـگ سـرد آمـار نـزاع     پساگرچه . شکل دیگري گرفتند
هاي شهري و دینی بـه  قومی و جنگ هاي بار کاهش داشت اما نزاع خشونت

سسه تحقیقات صلح اسـتکهلم ؤبر اساس آمار م. افریقا افزایش یافت
نزاع و جنـگ خشـونت   57، 2004تا  1990د، از سال شمنتشر 

مورد از آنها بین دولت 4 رخ داده است که) امریکا، اروپا، افریقا و آسیا
و دولت و یا بین خـود مـردم   مورد آنها جنگ داخلی بین مردم 

تغییر دیگر در گسترش اعمـال تروریسـتی اسـت کـه بعـد از حملـه       . بوده است
هاي دو قلو در امریکا و اعالم جنـگ بـا تروریسـم از     سپتامبر به برج

(عنوان یک استراتژي سیاسی جدید شدت بیشتري یافته است 
49-48(.  

هاي مسلمان در سطح جهان هسـتیم  امروزه شاهد افزایش تعداد اقلیت
ـ عضـو اتحاد  يدر کشـورها   مسلمان  ونیلیجده میاز ه ه اروپـا ی

ش تعداد مسلمانان در اروپاسـت یافزا دهندة نشان )1387آذر  30 جمهوري اسالمی،
ش طبیعـی جمعیـت، مهـاجرت از    افـزای : سه عامل اسـت  ۀت مسلمان نتیجی

اقلیـت بـودن  «. کشورهاي مسلمان و اسـالم آوردن غیرمسـلمانان  
هاي کوچکی از مسلمانان که بیرون از قلب سرزمین جمعیت. نوینی است
اعتبار و نیروي استقراریافته اسالم« توان را می کنند اسالمی زندگی می

14(.  

                                                                 
International Peace Research Institute (Sipri) 

  

  

در نقشه فوق بیش از 
کرد، تبتی، فلسطینی، سرخ

چالش دارند، نشان داده شده است
تحمل و نابرابري رنج

نزاع 1991
های انقالب

اما . دندکر
شکل دیگري گرفتند

خشونت
افریقا افزایش یافت

منتشر  2005
امریکا، اروپا، افریقا و آسیا(جهان 

مورد آنها جنگ داخلی بین مردم  53
بوده است

سپتامبر به برج
عنوان یک استراتژي سیاسی جدید شدت بیشتري یافته است  هب

2007: 49
امروزه شاهد افزایش تعداد اقلیت

از ه  شیب
جمهوري اسالمی،

یرشد اقل
کشورهاي مسلمان و اسـالم آوردن غیرمسـلمانان  

نوینی است ۀتجرب
اسالمی زندگی می

1383 :14



نخسـت،  : کند می هاي مسلمان دو الگوي جایگزین را پیشنهاد
که در معرض سبعیت و فشار 

ها تفکر سـنتی   این وجه، مدت
امـا رجحـان   . شد که از آن گریزي نبود

در این الگـو بـراي   . منحصر به فرد دیدگاه کتانی در آگاهی به مدل دیگر نهفته است
تسـاهل و  «او ویژگـی ایـن الگـو را    

روند موجود بـه   .)16
م و یقـد  يهـا  هـا و فرهنـگ  

ک و یم را در ارتباط نزد
 یافراد و جوامع دست به نوع

 يشـه در بسـترها  یاسـت کـه ر  
 ینیدر هـر سـرزم   ،نـد 

گـر  ید يامدهایازجمله پ
تنهـا از درون سـنت    ها نه

سـم، اسـالم،   یسـم، بود 
و  يکـاو  ر روانیـ نظ ي

 ،اینفـورم . )33: 1387
ـ   ،گـوردن ملتـون  . دی
ـ گو می شیمازنو. ه کرده است : دی
ن هزار، در یتا چند 800
ـ ن جدید 10000ن زده بود که حدود  د ی
قا و یفراا، یکا، آسیمرا

ن ینـو  يها ش تعداد جنبش
خـود از   ینـ ید يریـ 
که  يکه تعداد افراد ی

و  ی، در هـر دو شـکل سـنت   

هاي مسلمان دو الگوي جایگزین را پیشنهاد کتانی براي اقلیت
که در معرض سبعیت و فشار  یمسلمان هاي در این شیوه، اقلیت: »مکه«الگوي سنتی 

این وجه، مدت. کنند یا بستیزند» هجرت«رحمانه هستند ناگریزند 
شد که از آن گریزي نبود می مانده تلقی اکثریت مسلمان و تنها راه باقی

منحصر به فرد دیدگاه کتانی در آگاهی به مدل دیگر نهفته است
او ویژگـی ایـن الگـو را    . مطمئنی بـا دیگـران هسـت    ةپیروان دین، آیند

16: 1383 ،کتانی( داند می »آمیز و تبادل باورها زیستی مسالمت
ـ ختن هویسو موجب درآم کی، از شدن جهانی هـا و فرهنـگ   تی

م را در ارتباط نزدیقد ةجداافتاد يها گر فرهنگید يد شده است و از سو
افراد و جوامع دست به نوع ،ن تعاملیدر اثر ا. گر قرار داده استیکدی يدر رو

اسـت کـه ر   يدیسنتز جد ،ن تعاملیند ایازنند که بر ي می
ـ جد يهـا  ها و فرهنگ ملت یخیو تار ـ ا. د داردی نـد یان بری

ازجمله پ. )42: 1383 عاملی،( داشته باشد یجه متفاوتیممکن است نت
ها نه ن جنبشیا. است ینین دینو يها ، ظهور جنبششدن

سـم، بود یر هندوئیـ نظ يگـر ید يهـا  ، بلکه از سـنت یحیمس ـ  
ـ جد يها يدئولوژیها و ا و از فلسفه ینید یسم و ب يدتری

1387 ویلسون و کرسول،( زدیخ یز برمین یلیتخ ـ  یعلم يها
ـ گو مـی  سـخن  ینـ ین دینـو  يهـا  جنبش 2600از تعداد بالغ بر  ی

ه کرده استیکا تهیمراگروه در  1000حدود  ةرا دربار ی
800ن یدر ژاپن ب ینین دینو يها از تعداد جنبش یآمار دانشگاه
ن زده بود که حدود یتخم هارولد ترنرش یها پ سال. نوسان است

امختلف مردم  يها فهیان طایرو، در میون پیلیش از دوازده م
  .)36-37: 1387 ویلسون و کرسول،( ه وجود دارد

ش تعداد جنبشیبا مطرح ساختن افزا ،کالین کمپبل پروفسورق یتحق
ـ یدهد که اد می در عصر حاضر، نشان یـ گ در جهـت  یان غرب

یحال در. اند ر الگو دادهییتغ یشرق یک مفهوم الهیبه  ییگرا
ـ افتـه، د یل یـ وندند تقلیپ می تی ، در هـر دو شـکل سـنت   یشـرق  يهـا  نی
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کتانی براي اقلیت
الگوي سنتی 

رحمانه هستند ناگریزند  بی
اکثریت مسلمان و تنها راه باقی

منحصر به فرد دیدگاه کتانی در آگاهی به مدل دیگر نهفته است
پیروان دین، آیند

زیستی مسالمت هم
جهانیسمت 
د شده است و از سویجد
در رو رو

ي میبازساز
و تار یبوم

ممکن است نت
شدن جهانی

  يهودی
سم و بینتوئیش

ها داستان
از تعداد بالغ بر 

یاطالعات
آمار دانشگاه
نوسان است

ش از دوازده میبا ب
ه وجود داردیانوسیاق

تحق
در عصر حاضر، نشان ینید

گرا یتعال
یبه مسح
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کـه   ینین دینو يها گر جنبش
ـ ز یوابسـتگ  بـه   يادی

ظهـور  . )57: 1387 ویلسـون و کرسـول،  
 لـوییس پـویمن  . همـراه دارد 
گسـترش  : ندک می ن عنوان
ر، طـرح مسـائل   یـ ست سال اخ
ـ ا یژه انقالب اسالم ران کـه نشـان   ی

ـ ، تما ـ ل بـه گر ی ز از ی
ن بـودا در غـرب و   یـی 

ها و  موضوع اقلیت مفهومی و اهمیت
به  .وده استزالملل اف

غـرب در  » اسـتانداردهاي دوگانـه  
مثل سـایر   و از این پس این کشورها

. دشـ خواهنـد   يهـاي بیشـتر  
ـ  کـر ها را در کشورها تشدید   هده و آنهـا ب
 .اند کردههاي سیاسی و اجتماعی بیش از گذشته توجه 
به مـا   يساز  یجهان .است
فراتـر  ، پا یاسیس یندگ
تـر در سـطح    نـده کبـازتر و پرا 

ـ یند، با گسترش در سطح جهـان  ش ی، و ب
ش، یت بـر خـو  یمکحا
 یمردمـ  ةاراد یـک  ي

 يارهایا معی ی، حقوق جهان

گر جنبشید نیهمچن. هستند یشان درحال بسط و ترق شده
وابسـتگ  ،شـوند  مـی  شـناخته  یدرمـان  روان يها ستمیعنوان س آشکارا به
ویلسـون و کرسـول،  ( دارنـد  یغالب در فلسفه شـرق  هاي
همـراه دارد  را بـه  ینـ یسـم د ی، مفهـوم پلورال ینین دینو يها
ن عنوانیرا چن ینیسم دیمطرح شدن پلورال یعوامل اساس) 

ست سال اخین در بی، توجه روزافزون به ديارتباطات و جهانگرد
ژه انقالب اسالمیو به( یگر در جوامع غربیان دیو حضور اد

، تما)ز وجـود دارنـد  یـ ط متفـاوت ن یبا شرا يگرید يایان پو
ـ گر همچـون د یان دیدن به ادیت و گرو یـی ن اسـالم و آ ی

  .)56: 1383 ،عاملی( یش به تفکرات عرفان

  يری
مفهومی و اهمیت ۀبر توسع شدن جهانیتوان گفت  می درمجموع

الملل اف اد نظم جدید در روابط و حقوق بینجدموکراسی و همچنین ای
اسـتانداردهاي دوگانـه  «گسترش ارتباطات و آگاهی جهـانی، روش  

و از این پس این کشورها نیست پذیر در آینده امکان ارتباط با دموکراسی
هـاي بیشـتر   رعایـت حقـوق و آزادي  مجبور به روز  روزبه 

ها را در کشورها تشدید  مسئله اقلیت ،اهمیت روزافزون دموکراسی
هاي سیاسی و اجتماعی بیش از گذشته توجه  حقوق خود در زمینه

است فناوريضرورت عصر  یراسکه دموکد اذعان نمود 
ندگینما يثابت و محدود و مرزها يه از قلمروهاکدهد  ی

بـازتر و پرا  يبا قلمروها یاسیاجتماع س یکم و به ظهور 
ند، با گسترش در سطح جهـان یان فریا یط یراسکدمو. مینک کمک

حا يخودساخته در جستجو هاي از آن با انتقال قدرت به اجتماع
يریـ گ لکشـاهد شـ   نونکا ما هم. شود یق می، تعمیاسیدر نظم س

، حقوق جهانی، صلح جهانیست جهانیط زیحفظ مح يروزافزون برا
  .میهست یعدالت یفقر و ب یو زدودن جهان 

  

  

شده یغرب
آشکارا به

هاي هینظر
ها جنبش

)1992 (
ارتباطات و جهانگرد

و حضور اد ینید
ان پویداد اد
ت و گرویحیمس
ش به تفکرات عرفانیگرا

یگ جهینت
درمجموع

دموکراسی و همچنین ای
گسترش ارتباطات و آگاهی جهـانی، روش   دلیل

ارتباط با دموکراسی
 کشورها

اهمیت روزافزون دموکراسی
حقوق خود در زمینه

د اذعان نمود یبا
یاجازه م
م و به ظهور یبگذار
ک یجهان

از آن با انتقال قدرت به اجتماع
در نظم س

روزافزون برا
 كمشتر



هاي فراملیتـی   هاي اقتصادي شرکت
لـی درحـال از دسـت دادن    

اي از روابط جهـانی   هاي غیردولتی چنان شبکه
بنـابراین در   .انـد  استقالل سیاسـی خـود را از دسـت داده   
  .شود می ده و نوعی عدم تطابق با جهان معاصر دیده

هـاي دینـی و قـومی را بـر     
هاي خشن در برابر موج 

هـاي   هاي خود و گفتمـان 
هاي رقیب در فضـاي عمـومی   

. ه اسـت مطرح شده و هژمونی گفتمان دولتی را بـه چـالش کشـید   
موجـب افـزایش جایگـاه    

موجـب   ،فرهنـگ  ةهاي ملی در حـوز 
رهنگی مستقل بر فراینـدهاي جهـانی خواهـد    

سـازي و مدرنیتـه    عنـوان جریـان همگـون   
تـاریخی منفـی از حضـور    
غرب در این کشورها و از طرف دیگر اقدامات نظـامی و فشـارهاي زیـاد غـرب در     

 ةگفتمان غـرب دربـار  
بوده است که اسالم را یکپارچه و تنها در قالـب بنیـادگرایی دیـده و    
عنوان یک جنـبش اعتراضـی و اصـالحی بـا     
ا در قالـب دموکراسـی سـکوالر    

هاي سیاسی  ش خشونت
ینده بشري آهاي  از نگرانی

هـا   و طرفداران دیالوگ بـین ادیـان و فرهنـگ   
هـاي اجتمـاعی از    همگـانی و شـبکه  

امـا   ،دکننها را وادار به اصالحات 
 هـاي  هـا و جریـان   ها و چـه بـین گـروه   

هاي اقتصادي شرکت ها به دلیل فعالیت دولتکه امروزه شاهدیم 
لـی درحـال از دسـت دادن    هـاي سیاسـی و اجتمـاعی فرام    گیري شبکه گروه

هاي غیردولتی چنان شبکه حاکمیت مطلق خود هستند و سازمان
استقالل سیاسـی خـود را از دسـت داده    ها، اند که دولت ایجاد کرده

ده و نوعی عدم تطابق با جهان معاصر دیدهشمعنی دولت ابهام ایجاد 
هـاي دینـی و قـومی را بـر      گروه ،شدن جهانیگرایی  خاصخاصیت واگرایی و 

هاي خشن در برابر موج  آداب و حتی مقاومت ها و حفظ هویت خود در قالب سنت
هاي خود و گفتمـان  واداشته و آنها را در برابر دولت شدن جهانیسازي 

هاي رقیب در فضـاي عمـومی    ن معناست که گفتمانآو این به  داده استحاکم قرار 
مطرح شده و هژمونی گفتمان دولتی را بـه چـالش کشـید    يطور چشگیر
موجـب افـزایش جایگـاه     ،هـاي محلـی   رنگ کردن نقش حاکمیت با کم شدن
هاي ملی در حـوز  همچنین با کاهش اختیار دولت ده وش

رهنگی مستقل بر فراینـدهاي جهـانی خواهـد    هاي ف ثیرگذاري هویتأافزایش توان ت

ـ  شـدن  جهانیبرداشت رادیکال از  عنـوان جریـان همگـون    هب
تـاریخی منفـی از حضـور     ۀدلیل داشتن سـابق ه در جهان اسالم ب ویژه به ،شده

غرب در این کشورها و از طرف دیگر اقدامات نظـامی و فشـارهاي زیـاد غـرب در     
گفتمان غـرب دربـار  . ده استکراسالمی این تقابل را تشدید  هاي جریانمواجهه با 
بوده است که اسالم را یکپارچه و تنها در قالـب بنیـادگرایی دیـده و     شکلی به

عنوان یک جنـبش اعتراضـی و اصـالحی بـا      هاي براي اسالم سیاسی ب اعتبار جداگانه
ا در قالـب دموکراسـی سـکوالر    ده است تنهـ کرگو قائل نبوده و سعی و قابلیت گفت

ش خشونتیرو افزا ازاین .غربی، شرق اسالمی را مورد تحلیل قرار دهد
از نگرانی ،الملل و همچنین در درون جوامع و مذهبی در سطح بین

و طرفداران دیالوگ بـین ادیـان و فرهنـگ   مذهبی هاي روشنفکري  گفتمان
همگـانی و شـبکه   ۀکنند با ایجاد تغییـر در عرصـ   می اگرچه سعی

ها را وادار به اصالحات  رادیکالیزه شدن فضاي عمومی جلوگیري و دولت
ها و چـه بـین گـروه    گران اصلی در جهان چه در بین دولت
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امروزه شاهدیم 
گیري شبکه گروه وشکل

حاکمیت مطلق خود هستند و سازمان
ایجاد کرده

معنی دولت ابهام ایجاد 
خاصیت واگرایی و 

حفظ هویت خود در قالب سنت
سازي  همگون

حاکم قرار 
طور چشگیر هب

شدن جهانی
شها  ملت

افزایش توان ت
  .دش

برداشت رادیکال از 
شده جهانی

غرب در این کشورها و از طرف دیگر اقدامات نظـامی و فشـارهاي زیـاد غـرب در     
مواجهه با 

بهاسالم 
اعتبار جداگانه
قابلیت گفت

غربی، شرق اسالمی را مورد تحلیل قرار دهد
و مذهبی در سطح بین

گفتمان .است
اگرچه سعی

رادیکالیزه شدن فضاي عمومی جلوگیري و دولت
گران اصلی در جهان چه در بین دولت کنش
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ال حاضـر بیشـتر   سیاسی اجتماعی در سطح دنیا حتی بین مسیحیان و یهودیان در ح

جلوگیري از رشـد رادیکـالیزه   
تعامـل صـحیح بـا آن از    

 تکثـر ها به اصالحات اجتماعی و سیاسـی، پـذیرش   
هـاي   تفاوت باید. ناپذیر است

ساختار نظام  با بازسازي
بـراي   شمول مانند آزادي، برابري و عدالت

  ù .پذیر است مکان

سیاسی اجتماعی در سطح دنیا حتی بین مسیحیان و یهودیان در ح
  .بنیادگرایان هستند

جلوگیري از رشـد رادیکـالیزه    ویژه ههاي ذکرشده ب بنابراین براي کاهش چالش
تعامـل صـحیح بـا آن از     گرایـی و  پذیرش اسالم ،شدن فضاهاي اجتماعی و سیاسی
ها به اصالحات اجتماعی و سیاسـی، پـذیرش    غرب، توجه بیشتر دولت

ناپذیر است امري اجتناب ،ا و لزوم حفظ آنفرهنگی موجود در دنی
با بازسازيامر فرهنگی موجود در جهان را پذیرفت و حفظ کرد و این 

شمول مانند آزادي، برابري و عدالت هاي جهان جهانی از طریق استقرار ارزش
مکانها بدون توجه به رنگ، زبان، دین و فرهنگ خاص ا همه ملت

    

  

  

سیاسی اجتماعی در سطح دنیا حتی بین مسیحیان و یهودیان در ح
بنیادگرایان هستند

بنابراین براي کاهش چالش
شدن فضاهاي اجتماعی و سیاسی

غرب، توجه بیشتر دولت سوي
فرهنگی موجود در دنی

فرهنگی موجود در جهان را پذیرفت و حفظ کرد و این 
جهانی از طریق استقرار ارزش

همه ملت
  

  



که معتقدند هم هدف کلی زندگی و هم روش رسیدن بـه  

ینـد  اداري خـود مـؤثر باشـند، فر   
  .درونی کرده است

  ها یادداشت
که معتقدند هم هدف کلی زندگی و هم روش رسیدن بـه   کسانی :مدار هویت دینی روش

  .آن را باید از دین اخذ کرد
داري خـود مـؤثر باشـند، فر    که بـیش از آنکـه خـود در انتخـاب نـوع دیـن       کسانی

درونی کرده استپذیري، دین را به آنان منتقل و در آنان  جامعه
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یادداشت
هویت دینی روش. 1

آن را باید از دین اخذ کرد
کسانی. 2

جامعه
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