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چکیده
پ

از آنکه کشورهای اسالمی از نظامهای امپراطوری به داهت ملری تغییرر

شکل دادند مجمو ه ای از جابشهای اسالمگررا شرکل گرفتره اسرت ایرن
جابشها توسط متفکران ا سیاستمدارانی ایجاد شدهاند که قصد داشتهاند
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با تغییر سیاست داخلی ا خارجی اضعیت مسرلمانان را بهبرود بخشراد برا
نگاهی تاریخی به جابشهای اسالمی میتوان آنهرا را در قاهرب چهرار مروج
مورد بررسی قرار داد نکته قابل توجه این است که این چهار مروج جاربش
اسالمی با شور ،اندیشههای همبسته ا ایمان ا صربیت فعاهیرت سیاسری ا
اجتما ی را آغاز میکااد اما در ادامه بهار جاربش آنهرا ،تبردیل بره خزانری
یا آار می شود این مااهه با تأکید بر چهار موج اصالحی ،انتاادی ،رادیکال
ا مدنی در صدساهه اخیر جابشهای اسرالمی ،برا اسرتفاده از راششااسری
اندیشرره ،شرررایط داخلرری ،شرررایط خررارجی ،اسررتراتژی ،سیاسررتگررذاری را
می ساجد ،تا به این نتیجه برسد که اغلب این موجها از بهار بهسمت خرزان
حرکت کرده اند ا اغلرب در رایرارایی برا زمیاره سرخت سیاسرت داخلری ا
خارجی به لت نداشتن برنامه مشخص شکست خوردهاند

واژههای کلیدی :جابشهای اسالمی ،بهار ا خزان جاربشهرای اسرالمی،
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بایادگرایی ،اسالم سیاسی ،اسالم مدنی

مقدمه
با توجه به تحوالت اخیر خاورمیانه یعنی جنب های اسالمی قترن بیست.ویکتم در
کشورهای اسالمی باید دوباره به مو توع جنتب هتای استالمی در صدستاله اخیتر
بازگش .و آنها را مورد بررسی قترار داد مستلمانان بتهناگتاه از نظتامهتای سیاستی
مبتنی بر خالف .و سلطن .فاصله گرفتند و قصد داشتند جامعهای آرمانی آنگونه که
قرآن و پیامبر اسالم تثکید دارند پایه ریتزی نماینتد برختورد بتا غتر
مسلمانان را مشخصتر ساخ .و آنها به دنبال پاسخ به این پرس

ایتن اهتداف

بودند که چگونته

پسامدرن بتواند از فرهنگ اسالمی نیز دفاع کند آیا اسالم دستورات متعالی در مورد
اقتصاد ،سیاس ،.جامعه و فرهنگ دارد؟ این پرس ها مبتنیبر اینکه جوامع استالمی
به شدت عقبمانده هستند و جهتان غتر

در حتال بهترهبترداری از ستطح پتایین

فرهنگ و فناوری در جهان اسالم اس .باعث شد گتروههتای زیتادی از متفکتران و
سیاس .مداران اسالمی شکل بگیرند که قصد نجتات دنیتای استالم و ارائته راهحتل
عملی و اندیشهای در مورد رسیدن به ستعادت را داشتتهانتد جنتب هتای استالمی
معاصر در چنین فااهایی شکل گرفتهانتد و تتاکنون در قالتبهتای مختلتف ستعی
کردهاند طرحی نو دراندازند با نگاهی به جنب هتای استالمی بتهصتورت تتاریخی
متوجه می شویم که در یکصد و اندی ستاله اخیتر بتا توجته بته متفکتران ،ستاختار
سیاس .داخلی و خارجی اموا چهارگانهای در جهان اسالم برای اصالح و تعی.
مستلمانان شتتکل گرفتتته است .ایتتن امتتوا در قالتب بنیتتادگرایی ،انقالبتتیگتتری و
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می توان در دنیای جدید ،مسلمانی پیشرو بود که همگتام بتا فنتاوریهتای متدرن و

اصالحگرایی توانسته اند در ابتدا بهاری با خود به ارم ان آورند و با همبستگی دارای
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بدنه اجتماعی شوند اما بهتدریج در ایر برخورد با واقعیت.هتای سیاست .داخلتی و
خارجی به خزان دچار شده و شکس .خوردهاند در این پهوه

با تثکید بر چهتار

مو جنب های اسالمی به بررسی و واکاوی دقیق آنها و نحتوه تبتدیل شتدن بهتار
جنب ها به خزان پرداخته میشود
 .1روش شناسی امواج چهارگانه جنبش های اسالمی
برای بررسی جنب های اسالمی معاصر از زمینه و زمانه جنب های استالمی کمتک
میگیریم بررسی مو جنب های اسالمی در صد و اندی سال گذشته نشان میدهد
که در این دوره چهار مو مشروطه خواه ،انقالبی ،بنیادگرا و مدنی در جهتان استالم
شکل گرفتهاند هرکدام از این اموا را بتا پرست هتای متنتی روبتهرو متیستازیم
متفکران این جنب ها که بودهاند؟ شرایط داخلی و خارجی این جنب ها چته بتوده
اس.؟ این جنب ها قصد داشتند چه مشکالتی را برطترف کننتد؟ چته استتراتهی و
سیاس .گذاری برای رسیدن به اهداف خود تعیین کردهاند؟ شترایط بتینالملتل چته
تثییری بر آنها داشته اس.؟ تا چه حد به اهداف خود رسیدهاند و تا چته حتد ناکتام
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ماندهاند؟ چرا از شکل بهار و شکوفایی آغازین بهناگاه به ختزان و شکست .منتهتی
شدهاند؟
روش به ما چارچو

فکری میدهد کته تنهتا بته اندیشتههتایی بوتردازیم کته

ایرگذار بودهاند و با مرور زمان توانستهاند خود را در بستر عملی جوامع استالمی از
هنتتد و پاکستتتان تتتا مصتتر و تتتونس عملیتتاتی کننتتد روش ختتود را بتتهشتتکل
معرف.شناستیای جلتوه متیدهتد کته متیتوانتد تحتوالت سیاستی ت اجتمتاعی را
مفصلبندی کند مفصلبنتدی در متورد تحتوالت شتکلگرفتته در جوامتع استالمی
امواجی را شکل میدهد که در دوره معاصر همواره از بهپتا خواستته ،او گرفتته و
دارای دستاوردهایی شدهاند و دوباره افتول کتردهانتد و متورد نقتد و بررستی قترار
گرفتهاند
این گونه بررسی تحوالت معاصر جهان اسالم بهلحاظ جنب های اسالمی نوعی
استراتهی فکری را برای تحقیق حا ر طلب میکند استراتهی ،نوعی عرصتۀ عملتی
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و جوا

سریع و قابل اجراس .که در مواقع بحرانی انسان مسلمان ناگزیر از جوا

دادن به آن می شود تفکیک قتوا ،مستنله طتب و پزشتکی ،راهآهتن و بوروکراستی،
دانشگاه و فاای مجازی ،استعمار و جنگ ،عقبماندگی و هزاران پدیتده انستانی و
طبیعی دورۀ معاصر وارد جهان اسالم متیشتود و مستلمانان بتا آمتوزههتای فقته و
کتا های مقدس خود بر آن میشوند که اصول تربیتی و آموزشی برگرفته از تتاریخ
و فرهنگ خود را بهسان سنتی قدرتمند در رویارویی با پدیدههای جدید قرار دهند
در راستای بهتصویر کشیدن زمینه ،زمانه ،اندیشه و جوهر جنب هتای استالمی
در دوره معاصتر ،از تتاریخ و اندیشتته کمتک متیگیتتریم تتاریخ ،ستیر تحتتوالت از
فروپاشی عثمانی و شکس .مشروطه در ایران تا تحوالت حکوم .های دیکتتاتوری
توسعهخواه در کشورهای اسالمی تا برآمدن جریانهای بنیادگرا و همینطتور امتوا
مبارزات مدنی و شهری در کشورهای معاصر اسالمی را دربر میگیترد دوره متورد
بررسی نیز از اواخر قرن  19تا ابتدای قرن بیس.ویکم اس.
از اندیشمندان و متفکران و نحلههای دینی و روشنفکری جهتان استالم کمتک
میگیریم و اندیشه را به یاری متیطلبتیم و در پتی ارتبتاط دادن واقعیتات و تتاریخ
دوره جدید چه سبکی از جنب

را شکل دادند جنب

بهمعنای برخاستن از شترایط

موجود و امکان نقد «و عی .کنونی» اس.؛ و عی .کنونی که مسلمانان بهصتورت
چهار مو در تاریخ معاصر در گفتمانهای خود بته نقتد کشتیده و جتایگزینهتای
چهارگانهای برای آن تدارک دیدهاند
هیچیک از چهار مو جنب های اسالمی فارغ از فاای قدرت در بستر آرمتان
توصیف و تحلیل نمیشوند (فوکو )201 :1389 ،ایرانیتان ،عتر هتا ،پاکستتانیهتا،
مالزیاییها و بسیاری از کشورهای اسالمی از ستن .عشتایری قبیلتهای و استتبدادی
خود خار شده و باتوجته بته سترع .تحتوالت مدرنیستم و پسامدرنیستم ستعی
کردهاند ،هوی .خودی و اسالمی را در پاسخ به تحوالت معاصر نشان دهند
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اجتماعی ت سیاسی به افکار سیاسی و نشان دادن این مسنله هستیم کته مستلمانان در
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 .٢جنبشهای اسالمی اصالحگرا
تا زمانیکه در و ع موجود امکان مقایسه شکل نگیرد؛ فکر ت ییر و اصالح بهوجتود
نمی آید مسلمانان در ابتدای قرن بیستم عادت کرده بودند که همه رنجهتا و بالیتای
طبیعی و انسانی نوعی جبر تاریخ اس .متفکران و اندیشمندان آنها تنهتا ر تای .و
اخالقی زیستن در انزوا را ترویج میکردند متفکران بزرگ استالم زمتانیکته قصتد
داشتند جنب های جهان اسالم را در شکل سنتی رقم بزنند ،چتارهای جتز توصتیف

و ع موجود بهلحاظ توجیهی نداشتند اگر آیتار غزصلی ،نالنمرص ،ن مردی ،عالندهس
نجلسی و را مطالعه کنیم ،میبینیم که آنها و عی .موجود را نتیجه زندگی در دنیا
میدانند و میگویند دنیا محل گذر اس .و هیچ انسانی در دنیا سعادتمند نمتیشتود

حاکمان ظالم و جائر که حق مسلمانان ،ائمه و رعی .را پایمال میکنند بهدلیتل ایتن
اس .که آنان نیز چارهای ندارند ایمی میگوید :روزی چون پای برهنته بتودم بته
خدا شکای .کردم ،در مسجد جامع فردی را دیدم که پا نداش ،.خدا را شکر کتردم
و گفتم بته و تعی .ختود را تیام (ستعدی )1379 ،متفکتران ستنتی مستلمان از
عی سصلاض ت تا اه مردی ،حالج ،نالای و عف ر هیچیتک بته ذهتنشتان خطتور
نمیکرد که بتوانند اصالحی در و عی .موجود شکل دهند آنها اعتقاد داشتند و ع
موجود در همه جهان همین اس .و زندگی انسان در کره ختاکی الزامتاتی دارد کته
بندگان خداوند در طول حیات خود باید رنجها و مصیب.ها را تحمل کرده و ختود
را برای سعادت در آخرت آماده کنند
گرای

)(Safi, 2006: 154-160

به نقد عرفان و اخال فردی ویهگی جنب

و اسالم بهحسا

تقدیرگرایی ،انزواگرایی،

و نوعی اصالح فکر سنتی ایران

میآمد

راه ها بسیار ناامن بود و وسایل نقلیه به شتر و اسب و حیوانات بارک

محدود

میشد راهزنان بیشمار بودند راهزنان بزرگ و سردمداران قبایل بتزرگ کتمکتم از
شکل میدادند تمام سلسلههای اسالمی از بنیامیه ،بنیعبتاس تتا صتفویه ،عثمتانی،
گورکانیان ،م والن و سلجوقیان ) (Safi, 2006: 209و قاجاریه همه در بستری از ت لتب
و قبیلهگرایی شکل گرفتهاند عصبی .و روابط خونی ،نهادی و منطق زور و شمشتیر
عرصۀ سیاسی و نظم عمومی را شکل میداد دستور مطلقه حاکم که معمتوالً رئتیس
ایل خود بهشمار میرف ،.مشخص میکرد که عدال .و قااوت چیس.؟ و هتم او
توزیع اقتدارآمیز ارزش و قدرت در جامعه را به هر صورت که صالح متیدانست،.
بهاجرا میگذاش .نظامهای استبدادی مبتنیبر خون ،نتهاد ،منطتق قتدرت و روابتط
قبیلهای مبتنیبر عصبی .بههمراه به مزایده گذاشتن شهرها و روستاها به شتاهزادگان
و افراد ظالم و فاسد رعی .را بهصورت بردههایی درآورده بود که هیچ آرزویی جتز
سعادت در آخرت نداشتند دستگاه قاایی و بوروکراتیک وجود نداش .و ارتت

و

احکام خاص خزانهداری و مالیاتگیری نیز بهصورت وحشیانه و قبیلهای در جریتان
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ایالت و صحرا به سم .روستاها و شهرها حمله میکردند و سلسلههتای بتزرگ را

بود اعدامها و کشتنها و ستوزاندنهتا بتههمتراه پوست .کنتدن ،بتهدار آویختتن و
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دس.وپا زدن رعی .کاری همهروزه و شایع بتود کته بترای حفتظ نظتام سیاستی و
اقتصادی قبیله در جهان اسالم رایج بود طبقات بازرگتان و تولیدکننتدگان در قالتب
دهقان و پیشهور هیچگونه امنی .ش لی و فاای قانونی مبتنیبتر مالکیت .را تجربته
نمیکردند
هرچند قرآن و سن .و ستیره پیتامبر و صتحابه و ائمته اطهتار بهتترین دیتن و
عقالنیترین آموزههای تربیتی و زندگی عمومی را برای مسلمانان بته ارم تان آورده
بودند ،اما مسلمانان در طول تاریخ آنچه شیوه قبیلهای و نظامیگری بود ،بتر میتراث
اسالم سوار کردند
سلسله ها یکی پتس از دیگتری در مصتر ،ایتران ،هنتد و کشتورهای عربتی در
رف.وآمد بود و دعواهای سلطان ت خلیفه ،امیتران ،رئیستان ،نظامیتان ،روحتانیون و
فرقههای فقهی ،کالمی ،حکمتی و عرفانی تقسیمبندی زیادی در کشورها شتکل داده
بود کشورهای اسالمی اغلب دشمن هم بودنتد و ت بتهویتهه عثمتانی بتا صتفویه و
قاجارها و دعواهای محلی میان رعی .مسلمان به صتورت تقستیمبنتدی فرقتهای و
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مذهبی ت با یکدیگر میجنگیدنتد دروغ ،فستاد ،ظلتم و ریتا باعتث شتده بتود کته
هیچگونه امنی .ش لی ت اقتصادی وجود نداشته باشد در ابتدای قرن بیستم گروهتی
از روشنفکران و خانواده های اشراف در ایران ،ترکیه ،مصتر و برختی از کشتورهای
عربی بهسم .اروپا و کشورهای غربی رهسوار شدند و کمکم دانستند که اسالم چته
بوده اس .و چه شده اس.
نخستین جنب

اسالمی در ابتدای قرن بیستم شکل گرف .ابتدا سفرا و وزرا و

سالطین اسالمی بههمراه روشنفکران و روحانیون ،طبقات بازاری و متوستط شتهری
در پی آن برآمدند که و ع موجود را به نقد و چال

بکشند روشنفکران بته اروپتا

رفتند و با کتا  ،مجله و عکس از و عی .زندگی مردم در سایر نقاط جهتان آشتنا
شدند ،ماشین و وستیله هتای نقلیته جدیتد را مشتاهده کترده ،دانشتگاه و ارتت

و

خزانه داری جدید را تجربه کرده و ساختار بوروکراسی و تفکیک قوا را یاد گرفتنتد
کم کم روشنفکران و بسیاری از اشراف و تجار به فکر یافتن راهحلهایی بترای کنتار
زدن عقب ماندگی و استبداد داخلی افتادند روحانیون نیز کمکتم بتا افکتار غربتی و
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شیوههای جدید تفکر و زندگی کردن آشنا شتدند و رعیت .را بته حتق و حقتو و
تکلیف جدید شهروندی آشنا ساختند پیوند روحانیون ،روشنفکران ،طبقات تتاجر و
متوسط شهری بههمراه برخی از اشراف تحصیلکرده و غر دیده باعث شد که آنهتا
در برابر شاهان قبیلهای و دربار فاسد بایستند بهتدریج نخستتین متو جنتب هتای
اسالمی بر محوری .گفتمان مشروطه شکل گرف.
اصالح گران اولیه در ایران ،ترکیه ،مصر و برخی از کشورهای عر
بودند که بگویند غر

تمدنی پیشرفته شده اس .آنچه امتروز غتر

بهدنبتال آن
را بتهصتورت

نظامی ،قانون محور ،دارای امنی .و توسعه ساخته اس ،.وجود قتانون و تفستیرهای
درس .از دین و مشروط کردن حاکمی .اس .گفتمان اصالحگر مشروطه در متو
اول جنب

اسالمی باعث شد کته روحتانیون ،روشتنفکران ،تجتار و طبقته متوستط

شهری در پی اصالحات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی به سبک پیوند میتان غتر

و

و ن ئینی ،نس ش رصلممله از

نلکمخ
اسالم باشند از ایمسجم لسصلمی سصامآب دی تتا س
رشیمرض تا علیسعبمصل صزق همه بهدنبال آن بودند که بگویند غتر امتروز نظتامی
(کرمانی ) 423 :1389 ،اسالم در ذات خود اصول مترقی و عقالنی دارد اما در طتول
تاریخ ،استبداد و رعی .پروری باعث شده میتراث پیتامبر اکترم (ص) بته فراموشتی
سورده شود ایتن گتزاره جتوهره اصتالحی متو اول بتود :در کشتورهای استالمی
مسلمان وجود دارد و استالم نیست .و در کشتورهای غربتی استالم وجتود دارد و
مسلمان نیس .مو اول اصالحی در جهان اسالم قصد داش .بهگونهای عمل کنتد
که آزادی با برابری قانونی ،تفکیک قتوا و در کتل حکومت .مشتروطه را در جهتان
اسالم شکل دهد (فیرحی)250-327 :1389 ،
مو اول در جهان اسالم خود را در پیونتد میتان مدرنیتته و استالم متیدیتد و
میخواس .نشان دهد که راهآهن ،ارت  ،مجلس ،بوروکراسی ،دانشگاه ،قوه قاائیه،
دموکراسی در ذات اسالم وجود دارد و اصول شورا ،امر به معروف و نهی از منکر و
عقالنی .و حری .و مساوات همان اصولی اس .که غربیان از استالم در آیتات و
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عقالنی و پیشرفته اس .غر

تمام اصول و گزاره های خود را از اسالم گرفته اس.

احادیث و زندگی پیامبر و متفکرانی چون صب سرشم و صب ساین کشف کردند ،ولی متا
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مسلمانان میراث خود را به فراموشی سوردیم
جدول شماره ( .)٢موج اول جنبشهای اسالمی (مشروطهخواه)

طبقات
متفکران
استراتژی
خواستههای عینی
خواستههای ذهنی
فرهنگ اسالمی
برآورد وضعیت موجود
خواسته و مطالبه

روشنفکران ،روحانیون ،تجار ،طبقه متوسط
سیدجمالالدین اسدآبادی ،علی عبدالرازق ،رشیدرضا ،طالبوف
پیوند مدرنیسم و اسالم (عقالنیت و اسالم)
مجلس ،دانشگاه ،راه آهن ،بانپ ،بوروکراسی ،ارتش ،روزنامه
آزادی ،قانون ،دموکراسی شهروندی ،تفکیپ قوا ،قوه قضائیه ،شاه مشروطه
امت اسالمی ،شورا ،حریت ،مساوات ،امر به معروف و نهی از منکر ،عدالت
استبداد ،خرافات ،مریضی ،ریا ،بالیای طبیعی ،ناامنی ،ظلم
مشروطه و حکومت قانون

مو اول دارای دالهای بسیار روشنی بتود آنهتا در ابتتدا و تعی .موجتود جهتان
اسالم را در قالب استعمار ،وابستگی ،عقبماندگی و استبداد مورد نقتد قترار دادنتد
سوس به اسالم اولیه بازگش .کردند و اعتقاد داشتند که در خود آموزههتای قترآن و
سیره پیامبر و رفتار صحابه و ائمه اطهار(ع) وجوه عقالنی و آرمانی وجتود دارد کته
در طول تاریخ فراموش شتده است .آنهتا بتهدنبتال پروتستانتیستم استالمی بودنتد
(کرمانی )423 :1389 ،و قصد داشتند قرائ .استبدادی قبیلهای و فردگرای استالم را
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که تنها سعادت آخرت را دنبال میکرد کنار بگذارند و وجوه عقالنی و ایتن جهتانی
اسالم را زنده کنند آنها بهدنبال آن بودند که مفاهیم عقالنی ،.آزادی و دموکراسی را
با مفاهیم شورا ،عدال ،.قسط ،مساوات و امر به معروف و نهتی از منکتر جتایگزین
کنند از سوی دیگر مو اول اعتقاد داش .کته غربتیهتا از استالم آموختتهانتد کته
پیشرف .کنند توسعه در ذات اسالم وجود دارد عالوهبر وجوه اندیشتهای متفکتران
مو اول ،جنب های اسالمی عملگرا بودند و خود را جلودار تحتوالت سیاستی و
اقتصادی کشورهای اسالمی کردند؛ بهنحوی که از پیشگامان مشروطه و توسعهطلبتی
در جهان اسالم بهشمار آمدند نتیجه عملی متو اول جنتب هتای استالمی ترستیم
نوعی نظام مشروطه و دموکراسی مبتنیبر آمتوزه هتای استالم بتود قتانون اساستی،
تفکیک قوا و دموکراسی با اسالم تلفیق شد و نوعی مشروطه اسالمی شکل گرف.

جدول شماره ( .)3دالهای موج اول جنبشهای اسالمی

دالهای خودی
دالهای نزدیپ
دالهای غیر
نتیجه

شورا ،امر به معروف و نهی از منکر ،عدالت ،حریت ،مساوات ،مشروطه
دموکراسی ،برابری ،آزادی ،پارلمان ،قانون ،توسعه
استبداد ،استعمار ،وابستگی ،عقب ماندگی ،خرافات
نتیجه اولیه :مشروطه نتیجه ثانویه :دیکتاتوری توسعه گرا

نتیجه مو اول جهان اسالم روی آوردن بستیار ستطحی و در عتین حتال ستاده بتا
پاسخهای مشخص در گفتمان اسالمی مشروطه خواهی بتود کته در ایتران ،ترکیته و
مصر شکل گرف .به عل .تنتاقض برختی از دالهتا در اندیشته غربتی و استالمی
ازیکسو و هجوم کشورهای غربی و یارگیری استبداد داخلی وابستته بته ختار از
طبقات اشرافی و سن.گرا از سوی دیگر ،گفتمان مشروطه بتهصتورتی کته در متو
اول جنب های اسالمی دالهای توسعه ،آزادی و استالمختواهی را متیخواست .بتا
شکس .روبهرو شد
مو اول قصد داش .مدرنیسم و اسالم را آشتی دهتد و عقالنیت .غربتی را از
دل آموزه های اسالمی بیرون بکشد به عل .همهجانبه بودن ،گزینشی برخورد کردن
و از سوی دیگر دخال .کشورهای ختارجی و جتوهر استتبداد کشتورهای استالمی
اف انستان ،مصر و کشورهای عربی رژیمهای دیکتاتوری روی کتار آمتد کته اغلتب
بهظاهر ملی گرا و مدرن بودند رژیمهایی که از سوی گفتمان غربتی متورد حمایت.
واقع می شدند و ارت  ،بوروکراسی و بهویهه ساختارهای رانتی جلوی ترکیب سن.
و مدرنیسم را بهصورت خودجوش گرف .دیکتاتورهای توستعهگترا در کشتورهای
اسالمی اندیشه ،نماد و نهادهای سنتی مثل روحانی ،.مسجد ،مراستم و عترفهتای
مذهبی و همین طتور فرهنتگ متذهبی استالمی را بته حاشتیه بردنتد و بتا وامهتا و
ران.های داخلی و خارجی کشورهای اسالمی ناخواسته و بهزور وارد دنیای متدرن
شدند بههر حال تجربه متو اول بتا برآمتدن ملتیگرایتی و مدرنیستم توستعهگترا
به صورت دیکتاتوری ،با شکس .و ناکامی روبهرو شد و تنها یاد و ختاطره ستاده و
فداکار مشروطه در ذهنهای مسلمانان بهجای ماند
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بهصورت ساختاری ،مشروطه با شکس .روبه رو شد در کشتورهای ایتران ،ترکیته،
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 .3جنبشهای اسالمی انتقادی
جنب های اسالمی مشروطه و اصالحطلب در پی آن بودند کته مدرنیتته و استالم را بتا
یکدیگر تلفیق کند این استراتهی به دالیل فو شکس .خورد و دیکتاتوری توستعهگترا
در کشورهای اسالمی روی کار آمد تا نیمه قرن بیستم روای.هتای ملتیگترا ،ستکوالر،
مادیگرا و توسعهگرایی سرکو گرایانه مسلط شد غر به دو شکل عمتده ختود را در
دو گفتمان راس.گرا و چپگرا نمایان ستاخ .ملتیگرایتیهتای جهتان استالم ستن.
اسالمی و مذهبی را کنار زدند و با حذف عشایر ،اشراف ،زمینداران و روحتانیون ،راه را
برای توسعه سرمایهدارانه و وصلشدن به جهتان غتر همتوار ستاختند دیکتاتورهتای
جهان اسالم تنها وجوه توسعه از قبیل دیوانساالری ،ارت  ،دانشگاه و بازار سبک جدیتد
را از غر گرفتند و بهجای آزادی و دموکراستی در تفکتر لیبرالیستتی (بتیتتام)1383 ،
ملیگرایی و پادشاهی یا نظام تکحزبی را روا دادند
در نیمه اول قرن بیستم در جهان غر

نیز دو روایت .مارکسیستم و لیبرالیستم

به نقد یکدیگر پرداختنتد اغلتب کشتورهای امریکتا ،اروپتا و جهتان غتر

ستلطه
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لیبرالیستی و محافظهکار را پذیرفتند و روای .مارکسیستی و انتقادی در حاشتیهای از
فاای انتقادی قرار گرف .سرمایهداری بهصورت نظام اقتصتادی مستلط در آمتد و
مناسبات بازار و سرمایه آن هم قدرت خشک حمایت.شتده در دولت.هتای غربتی
روابط بینالملل را شکل میداد جنتگ جهتانی اول و دوم بتهصتورت بحترانهتا و
شکافهای شدید برای انسانی .کمبتود روایت.هتای سترمایهداری و لیبرالیستتی را
نشان میداد بر فراز لیبرالیسم در داخل کشورهای غربی روابط بینالملتل شتکلی از
واقعگرایی بسیار خشک را شکل میداد
جدول شماره ( .)٤روایت مسلط 19٠٠-19٨٠

فضای داخلی غرب
فضای خارجی روابط بینالملل

سرمایهداری راستگرا
واقعگرایی

فایدهگرایی ،سرمایهداری ،محافظهکاری ،لیبرالیسم
قدرت ،دولت ،نظامیگری ،آنارشی ،موازنه قوا

در چنین فاایی بهتدریج متفکران و فیلسوفان و جامعهشناستان انتقتادی در فاتای
غربی شکل گرفتند که سرمایهداری ،فایدهگرایی و آنارشی حاکم بر فاای قتدرت و
سرمایه را به نقد کشیدند (آشتتیانی )22 :1388 ،روایت .هتای اگزیستانسیالیستتی و
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سرمایه داری هجومی پرداختند آنها اعتقاد داشتند که بشر تبدیل به شیء شده است.
(مارکوزه ) 40 :1389 ،و عقالنی .ابزاری تفکتر غربتی باعتث شتده است .کته بشتر
اخال  ،ارزش و حقیق .را کنتار بزنتد در چنتین فاتایی مکاتتب پدیدارشناستی،
هرمنوتیک ،انتقادی و بهویهه تفکرات انعکاسی شروع به رشد کترد (دالمتایر:1389 ،
 )240ارزش ها و اخال در مطالعات انسانی مورد تثکید قرار گرف .و چتپگرایتان
بر فرهنگ و قدرت نرم در روابتط انستانی تثکیتد کردنتد کته اعتقتاد داشتتند تمتام
گرفتاری بشر از یکی دانستن علوم طبیعی و انسانی است .پاپ  ،متارکوزه ،کداه س،
الک تاش ،هایدگر و هاا ل و به نقد سترمایه داری و منطتق صتنع .فرهنگتی و
ابزارگرایی عقالنی .غر

پرداختند (پوپر)186 :1379 ،

جدول شماره ( .)٥تفکرات انتقادی در گفتمان غربی

مارکوزه ،پوپر ،الکاتوش ،هایدگر ،هوسرل و...
پدیدارشناسی ،انتقادی ،هرمنوتیپ و...
تفکرات انعکاسی و بهویژه گرایشهای نو و انتقادی...

متفکران انتقادی
انتقادیهای (مکاتب)
انتقادیهای روابط بینالملل

بهتدریج متفکران جهان اسالم نیز دیکتاتوری توسعهگرا مبتنیبتر روایت .محافظتهکتار و
این عل .که جهان اسالم بته زور وارد مناستبات قتدرت و وجتوه مدرنیتته شتده بتود،
نار ایتی روز به روز در حال افزای

بود

)(Nasr, 2001: 69

عشایر نابود شتدند ،روستتاها

خالی شد و مهاجرت شدید باعث بیاخالقتی و روا آنتومی و حاشتیهنشتینی شتد در
چنین فاایی بود که افکار هایدگر ،هوسرل ،گ صش ،آل اا  ،ن رکس ،متارکوزه و وارد
جهان اسالم شد تفکر چپ بهتدریج متورد پتذیرش متفکتران استالمی قترار گرفت .و
جنب های اسالمی دوم شکل گرف( .فارسون و مشایخی)100 :1387 ،
مو دوم گفتمان جنب های اسالمی نوعی نزدیکی میان تفکر چپ و استالمی
برقرار کرد زوال اخالقی و پدیده مهاجرت ،آنتومی حاصتل از فردگرایتی مفترط و
منفی بهتدریج تفکر اسالمی و همبستگی حاصل از روابتط متذهبی را روزبتهروز بتا
اهمی.تر کرد

)(Nasr, 2001: 80

طبقات پایین و متوسط بته پتایینِ شتهری بته ستم.

روشتتنفکران و روحتتانیون انتقتتادی کشتتانده شتتدند پیونتتد شتتدیدی میتتان افکتتار
اگزیستانسیالیسم ،مارکسیسم و انتقادی با اسالم شتکل گرفت .رژیتمهتای سیاستی

چهار موج جنبش های اسالمی :تحلیل پدیده خال تکنیک  روحاله اسالمی

سرمایهداری را مورد نقد قرار دادند مهاجرت از روستاها به شهرها افتزای

یافت .و بته
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غر گرا و ارت محوری یعنی ستاختار اطالعتاتی و نظتامی وابستته در کشتورهای
اسالمی مورد نقد شدید قرار گرف .و سوسیالیستم و استالم هتر دو جهتانی آزاد و
برابر را نوید میدادند فرهنگ مبتذل رسانهای و و عی .فرهنگی وابسته بته غتر
مورد چال

قرار گرف .تفکرات جاللسآلسصحمدمس و علدیسشد یی یس و بستیاری از

مسلمانان چپ گرا در این فاتا ایجتاد شتد (فارستون و مشتایخی)50-48 :1387 ،
فاای آنومی ،بیاخالقی و فردگرایی منفی باعث شد غر گرایی مورد نقد و چال
قرار بگیرد و در پرتو نقد سوسیالیس.ها فاایی که ایجاد شد گرای

بستیار شتدید

به اسالم بود از  1950به بعد تفکرات اسالمی با رویکردهای چپگترا جتای تفکتر
انتقادی مارکسیستی را گرف)Roj, 2005: 67-70) .
جدول شماره ( .)6فضای موج دوم جنبشهای اسالمی ـ گفتمان انتقادی

گفتمان مسلط حاکم
فضای انتقادی تا 1950
فضای انتقادی تا 1970
متفکران
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نقد غتر

سرمایهداری ،ملی گرایی ،توسعه ،بوروکراسی ،ارتش محوری ،عقالنیت غربی ،فایدهگرایی
روایت مارکسیست ،پدیدارشناسی ،سوسیالیسم( ،مارکسگرایی) ،سوسیالیسم ملیگرا
روایتهای اسالم گرایی اسالمی ،سوسیالیسم اسالمی ،پدیدارشناسی اسالمی
شریعتی ،آلاحمد و...

و تفکتر سترمایهداری ،فایتده گرایتی و روشهتای پوزیتیویستتی علمتی

(دالمایر )93 :1389 ،بههمراه ناکارآمدی دیکتاتوریهای توسعهگترا باعتث شتد کته
جوامع اسالمی مو دوم گفتمان جنب های اسالمی را بتهصتورت انتقتادی تجربته
کنند از  1950تا  1970کمکم جوامع اسالمی بیشتر به ادبیات سنتی و متتون متذهبی
خود بازگش .کردند انتشار جزوهها ،کتا ها ،رسانهها و نشریات استالمی افتزای
یاف .و از سوی دیگر آنومی و بحران مشروعی .توسط اسالم پاسخ داده شد
روحانیون و متفکران اسالمی که رویکرد انتقادی بته و تع موجتود داشتتند متورد
احترام واقع شدند در چنین فاایی تنها ایران توانس .مدل حکومت .استالمی مبتنتیبتر
جمهوری اسالمی را دنبال کند جمهوری اسالمی در ابتدا توسط رویکتردی انتقتادی بته
غر و فاای گفتمانی بهصورت ترکیبی از چپ و اسالم شکل گرفت ،.امتا در فاتای
انقالبی روحانیون و به ویهه امام خمینی و آی.اهلل مطهری و با نوعی اعتدال و میانتهروی
و رجوع مداوم به آموزههتای استالم و قترآن توانستتند شتکل بتیستابقه و جدیتدی از
حکوم .اسالمی را در ایران پیاده کنند

)(Eprice, 1992: 113-139

مو دوم جنب های اسالمی در دیکتاتوریهایی از نوع ترکیه ،مصر و عربستان
موفق نبود و آنها به سم .رویکردهای سوسیالیستتی ،ملتیگترا و ستکوالر حرکت.
کردند و ارت

و حمای .خارجی نگذاشتند که اسالمگرایان حکوم .تشکیل دهنتد

در مو دوم تنها ایران بود که موفق شد حکوم .اسالمی تشکیل دهتد و بتا ایجتاد
نظام جمهوری اسالمی مبتنی بتر نظریته والیت .فقیته (فیرحتی،)209-320 :1389 ،
رویکردی جدید از امر سیاس.گذاری مبتنتیبتر آمتوزههتای استالم را ایجتاد کنتد
جمع شدن حکم ،.فقه ،عرفان و کالم اسالمی مبتنتیبتر الگتوی وحتدت وجتودی
بازگش .به قدرت اسالم را شکل داد که تقریباً در طول تاریخ مستلمانان بتیستابقه
بود

)(Eprice, 1992: 23-40

مو دوم در ایران موفق شد و دالهای جدیدی را به ارم ان آورد اینکه استالم
خود دارای حکوم .اس .و بهصورت ابزاری و تکنولوژی از غر

استفاده میکنتد

اما ماهی .و فرهنگ را بر قرآن و کالم خداوند قرار میدهد مسلمانان باید به اصتل
خود بازگردند و تفکرات چپ و راس ،.رویکردی ماتریالیستی دارند که در نهایت.
اسالم ،دموکراسی و سوسیالیسم را بهصتورت وجتوه انستانی و آزادیختواه و
برابری خواه میپذیرد اما هر کجا که با آئین اسالم نخواند کنار خواهد زد استالم بتا
استعمار و ظلم مخالف اس .و واقعگرایی ابرقتدرتهتا و استتعمار و اموریالیستم را
قبول ندارد جمهوری اسالمی ،وحتدت کشتورهای استالمی را سیاست .خارجته و
رویکرد وحدت وجودی مبتنیبر کاریزمای امام و والی .را در سیاست .داخلتی در
دستورکار قرار داد به ایتن ترتیتب ،توستعه ،برابتری و آزادی در ختود استالم و در
تنوری والی .فقیه دنبال شد به طبقات محروم رسیدگی شتد و امتر بته معتروف و
نهی از منکر و تعهد عملی جامعه بهگونهای از بینبردن آنومی اخالقتی و فردگرایتی
سنتی محسو

می شد گفتمان مستقل و مستدل اسالمی در بُعدی قابل عر ه شکل

گرف.
بسیج سازندگی و اقتصادی ایجاد و تودههای مردم بهصورت وحتدتطلبانته و
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به پوچی و نسبیگری منجر میشود

ایثارگرانه بهدنبال اقتصاد تولیدی بودند آرمانشهر ابتدایی جمهتوری استالمی ایتران
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شکلی از حکومت .آرمتانی بتود کته همته وجتوه ختو

دموکراستی ،لیبرالیستم و

سوسیالیسم را در خود داش .و وجوه سلطهگر و ابتزاری را نقتد متیکترد بته ایتن
ترتیب مو دوم بهجز ایران در همهجا کنترل شد ،اما در ایران این فاا در شترایطی
خاص حکوم .جمهوری اسالمی را ایجاد کرد
 .٤جنبشهای اسالمی رادیکال
مو دوم جنب های اسالمی در مورد ایران موفق شد جمهتوری استالمی را شتکل
دهد جمهوری اسالمی در ایران باعث شتد کته ایرانیتان ،نظتام سیاستی استالمی و
حکوم .و قانونگذاری که تمام کشورهای اسالمی در سطح مل .بهدنبال آن بودنتد
را تجربه کنند ایران از کشورهای اسالمی جلو افتاد و تجربهای بسیار موفقی.آمیز و
گرانبها را بهدس .آورد درحالیکه از سال  1950تا  2010اعرا

و جهان استالم در

آرزوی داشتن حکوم .های استالمی بودنتد کته از وابستتگی ختارجی و تحقیتر و
عقبماندگی و استبداد داخلی بهدور باشد در سطح بینالملل مجموعته فرهنگتی و
سازههای ذهنی سیاسی جهان غر

از شکل دوقطبی بودن و چارچو های گفتمتان
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چپ و راس .در حال ت ییر شکل بود (نتای )67 :1387 ،جهتان خشتک ،صتنعتی،
ماشتتینی و مکتتانیکی موجتتود در دو اردوگتتاه انستتانی چتتپ مارکسیستتتی و راستت.
لیبرالیستی جهان را به دو جبهه رو در رو کشانده بود جهتان بتین شتر ت غتر

و

چپ ت راس ،.بهلحاظ نظام سیاسی و اقتصادی تقسیم شده بود ایران بتهگونتهای از
این جبر تاریخی دوقطبی فرار کرد و جالب آنجا بود که ده ستال پتی

از فروپاشتی

نظام دوقطبی ،امام خمینی (ره) فقیه برجسته و رهبر ایرانیان در نامهای به گارب نف
پی بینی کرده بود که جهان در حال ت ییتر شتکل است .و نظتامهتای ماتریالیستتی
بهویهه مارکسیسم را باید در موزههای تاریخی جس .ایرانیان عتزت پیتدا کردنتد و
توانستند هوی ،.شخصی .و خودباوری بسیار باالیی پیدا کنند و با تسخیر ستفارت
(النه جاسوسی) امریکا و عدم شناسایی رژیم اش الگتر قتدس ختود را از زیتر بتار
وابستتتگی و تحقیتتر و ختتوا آلتتودگی نجتتات دهنتتد در چنتتین شتترایطی گفتمتتان
جنب های اسالمی در مو سوم شکل گرف .بقیه جهان استالم نتوانستته بودنتد از
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فاای انتقادی استفاده کنند و حکوم .استالمی تشتکیل دهنتد حکومت .استالمی

شده بتود

بهوسیله ارت  ،نف ،.حمای .خارجی و دیکتاتوریهای ملی گرا سرکو

در عربستان ،اف انستان ،ترکیه و مصر مسلمانان حتی امور شخصی و فتردی متذهبی
خوی

را نمی توانستند آزادانه انجام دهند بههرحتال در ستطح ختارجی و داخلتی

فاای جهانی در حال حرک .به ننولیبرالیسم و عبتور از جنتگ سترد و رستیدن بته
جهانیشدن بود (نای)43 :1387 ،
جدول شماره ( .)٧تحوالت بینالمللی و اسالمی از 199٠ -٢٠٠٠

سطح بینالملل
فلسفه سیاسی
جهان اسالم

فروپاشی مارکسیسم و جهان دوقطبی ،شکلگیری جهانیشدن
عبور از مارکسیسم و لی برالیسم ،تولد نئولیبرالیسم و جهانیشدن
شکست موج دوم به شکل انتقادی (به جز در ایران) و شکلگیری موج سوم بنیادگرایی

بتتازار آزاد جهتتانی ،بانتتک جهتتانی ،اقتصتتاد ننتتولیبرال ،جراحتتی ستتاختار اقتصتتادی،
توسعههای مبتنی بر تجربیات کشورهای اروپای شرقی ،وامهتای کتالن ،کارتتلهتا و
تراس.ها و همه حاکی از جوّ جدید خشک و بسیار سرد و حسا

گرانه بود کته

از  1990تتتا  2000در جهتتان و بتتهویتتهه در جهتتان استتالم توستتط حکومتت.هتتای
توسعه گرای اسالمی در حال اجرا بود (نگری و هارت )369 :1388 ،مسلمانان ناکام
خشک جهانی شدن در حال هجوم بر جهان استالم بتود تهتاجم فرهنگتی ،نتابودی
ارزش ها و تفکرات اسالمی و به حاشیه بردن مذهب باعث شد مو سوم بهصتورت
گفتمان رادیکال و بسیار متفاوت ظهور کند این مو از  1990تا  2000و حتتی بته
بعد خود را در حال .جنب ها و حرک .های بدون رهبتر و بتدون کشتور تعریتف
کترد محوریتت .ایتتن جنتتب هتتا بتتهویتتهه در کشتتورهایی بتتود کتته امریکتتا در آنهتتا
سفارت خانه و حاور گسترده داش .و یا اینکه کشورهای غربی در قالتب توریستم
) )Frisch, 2006: 190یا سرمایهگذار در آنها رفت.وآمتد زیتادی داشتتند اندیشتههتای
ایمقفب ،حس سصلبن ء و بهویهه نادمدی در این دوره خوان های جدیدی پیدا کرد
(علیخانی )252-229/220-171 /90-1 :1384 ،فلسفه سیاستی استالم بتهصتورت
رادیکال و خشون.بار در سطح منطقهای و جهانی بهکار گرفته شد و دقیقاً در همین
زمان بود که نزدیکی اسالم و مدرنیسم بهصورت چپ و راس .تعطیل شتد و فاتا
تبدیل به عمل گرایی بسیار رادیکالی شد که هیچ گونه سازشی میتان غتر

و استالم
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شده بودند و دنیای غر

این بار بهصورت یکجانبه در قالب ننولیبرالیستم و شتکل
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قائل نبود
سطوح انتقادی از چپها و فاای اصالحطلبان به داختل ختود مستلمانان آن هتم
بهشکل رادیکال کشانده شده بود بهجز ایران که در آن سیاست.گتذاری در شتکلهتای
اصالحطلبی اقتصادی و سیاسی در حال اجرا بود ،بقیه جهتان استالم بته دام بنیتادگرایی
افتاد اینکه اسالم آخرین راهحل اس .و تمام مشکالت را ریز و درش .متیتوانتد حتل
کند و بشر باید به اسالم روی آورد؛ قوانین الهی قابل تعطیل نیس .و برای همه زمتانهتا
و همه بشری .اس.؛ باید دوباره به میراث پیامبر بدون هیچگونه تثویل ،تفسیر و تحلیلتی
برگش.؛ جهان امروز در تاریکی و جاهلی .فرو رفته اس .و هتیچ چتارهای نیست .کته
جز با جهاد و شهادت و مبارزه در راه خدا دوباره اصول اسالمی و شیوه سلوک سیاستی،
اجتماعی و حقوقی پیامبر و قرآن را زنده کرد
هرچه غر

)(Desal, 2007: 88

تندتر و رادیکالتر میشد و به کشورهای اسالمی هجوم متیآورد،

آنها را کنترل میکرد و به حکوم.های فاسد و دیکتاتور وام میداد و پنهانی آنهتا را
در حمای .رژیم صهیونیستی جمع میکرد ،مسلمانان رادیکالتر میشتدند؛ بتهویتهه
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مسلمانانی که در غر

درس خوانده بودند و با فناوری و تمتدن غربتی آشتنا شتده

بودند نمی توانستند گذشته اسالمی خود را فراموش کننتد اغلتب جریتانهتایی کته
منافع رژیم صهیونیستی و امریکا را بهصورت بمبگذاری و عملیات جهادی بهخطر
انداختند از داخل گروههای تحصیلکرده مسلمان در کشورهای اروپایی و امریکتایی
برخاستند ) )Frisch, 2006: 171مسلمانان نتوانستند حکوم .تشکیل دهند و روزبهروز
با هجوم غربیها و مداخله رژیتم صهیونیستتی و وامهتای امریکتایی بیشتتر تحقیتر
می شدند هجوم جهانگردان و نابود شتدن استالم و زیتر ستنوال رفتتن ارزشهتای
اسالمی حتی در جوامع اسالمی و بیکار نشستن مسنوالن سیاسی باعث شده بود کته
جنب های اسالمی در مو سوم خود شکلی رادیکال را در پایان قرن بیستم به خود
بگیرند
جدول شماره ( .)٨موج سوم جنبشهای اسالمی بنیادگرایی

فاصله زمانی و بازخوانی متفکران
نامگذاری موج سوم
دالها و نشانهها

 ،1990-2000بازخوانی اندیشه سید قطب ،مودودی ،بنا
بنیادگرایی ،تروریسم ،طالبان ،رادیکال اسالمی ،تکفیری و...
تروریسم ،شه ادت ،جهاد اسالمی ،نفی آزادی زنان ،جنبش ،عملیات
پارتیزانی ،مبارزه با اشغالگری خارجی و...

ابتدا غر

در دوران جنگ سرد به مو سوم که هنوز شکل مقدماتی داش .در برابر

شوروی و برای بیرون راندن چپها از اف انستتان کمتک کترد متدارس کوچتک و
بسیار زیاد در پاکستان و اف انستان که بهوسیله روحانیت .و مولتویهتای تنتدرو در
شکل مکتبخانه و قرائ .سطحی و ظاهری از قرآن و حدیث اداره میشد ،جمعی.
بزرگ طالبان را شکل داد که در حلقه مکتب دیوبندی

)2010: 243

 (Jan,سترانجام بته

گروه مهم و تثییرگذار القاعده تبدیل شدند حمای .مالی و اطالعاتی امریکا و جهان
غر

از طالبان و القاعده باعث شتد کته اف انستتان را تنتدروهای متعصتب متذهبی

بگیرند و با جهان اسالم و ایران و تمام غر

سر ستیز پیتدا کننتد دوران تاریتک و

سیاه حکوم .طالبان بر اف انستان دوران جهل و خرافات و عقبماندگی و ظلتم بتر
اف انها بود حمله به بر های دو قلوی تجارت جهانی در امریکتا کته بتزرگتترین
عملیات تروریستتی در ابتتدای قترن بیست.ویکتم بتود
موجب شد غر

)(Arshad Khan, 2003: 50-55

از این فاا استفاده کرده و تمام استالم را بتهصتورت تروریستتی،

جهادی و رادیکال و بنیادگرا نشان دهد که نمیشود با آن وارد مذاکره شد از ستوی
و به این ترتیب زمینه های نفوذ ،حمله و اش ال خاک مسلمانان در اف انستان و عرا
فراهم شد یکی از مخر ترین ،ناآگاهانهترین زمینههای شکس .مو سوم بهوجود
آمد غر

نیز از این نتوع حرکت .حمایت .کترد و بتا پوشت

رستانهای ،متالی و

اطالعاتی در شتکلگیتری و برجستته ستازی آن بستیار کوشتید القاعتده ،طالبتان و
گروه های تروریستی که طرفدار جنگ و خشون .و بته آشتو

کشتاندن جهتان در

شکل شبکههای مخفی فراملی هستند ،منطق گفتگو ،محافظهکاری و عقالنیت .را در
دنیا بههم ریختند و طبیعی بود که جهان اسالم به عل .داشتن منابع ختام طبیعتی از
یک سو و داشتن سطح پایین روابط قدرت در سطح جهان از سوی دیگتر نتوانتد در
دنیای آشو زده از منافع خود حمای .کند تروریسم شتکل استالم در رستانههتای
غربی شد و آنها همزمان از این گروههای بنیادگرا استفاده رسانهای و تبلی اتی کردند
و منطق اسالم را غیرعقالنی و تندرو نشان دادند به این ترتیب مو سوم در شتکل
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دیگر غر  ،جهان اسالم و تفکر اسالم سیاسی بنیادگرا را جایگزین مارکسیسم کترد

پتتارتیزانی و چریکتتی و جنتتب هتتای افراطتتی جهتتانی در استتتراتهی حملتته بتته
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سفارتخانه ها و گردشگران در مصر ،پاکستان ،اف انستان ،ترکیه ،عرا و آغتاز بته
کار کرد در اف انستان تشکیل حکوم .داد و بهتدریج بتا ابتراز خصتوم .بتا ایتران
شیعی و غر

و هرگونه مظاهر تجتدد و پیشترف .و پافشتاری بتر میتراث ظتاهری

اسالم و عملیات تروریستی زمینه اش ال جهان اسالم را فراهم کرد و تجربهای بسیار
تلخ و شکس.خورده را ایجاد نمود
 .5جنبشهای اسالمی مدنی
از مو سوم جنب های جهان اسالم ،تجربه خشون.باری بهوجود آمتد جنتب هتای
افراطگرا و بنیادگرا ناخواسته در راستتای اهتداف غتر

حرکت .کردنتد بنیتادگرایی،

تروریسم ،جهاد و خشون .گروهها و جنب های رادیکال اسالمی ویهگی متو ستوم
بود که در عصر جهانیشدن اواخر قرن بیستتم شتکل گرفت .و تجربتهای نتاموفق در
جهان اسالم بهشمار میرف .مو چهارم جنب های اسالمی در جهان استالم فاتای
گفتمانی خود را از ستال  2000شتروع و بته نقطته او در ستالهتای  2010و 2011
رساند جهان نیز در آغاز قرن از بُعد اقتصادیِ همبستگی انسانها به بعد شبکهایشتدن
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و نزدیک شدن فرهنگها گام گذاش .قرن بیس.ویکم آغازگر عصتر اطالعتات بتود
(معتمدنهاد )95 :1389 ،دول.های ملی درحال از داس .دادن نفوذ ،انحصار فرهنگتی،
سیاسی و اقتصادی خود هستند و با شکلگیری دیولماسی مجازی ،شتهروند خبرنگتار،
دموکراسی الکترونیک مستقیم( ،تقتوی )1387 ،جامعته متدنی جهتانی و حقتو بشتر
جهانی بههمراه جنب های جدید مذهبی صلحگرا ،در سطح جهان ،بشر در حتال قتدم
گذاشتن به عصر دیگری اس( .آکسفورد)233-250 :1387 ،
اتفاقی که در سال  2000تا  2010بهوقوع پیوس .و مو چهتارم در آن شتکل
گرف ،.عصر اطالعات بود عصر اطالعات ،حاکم شدن دان

و ایدهها و فرهنگ را

با معنا ساخ .و ساخ .مجازی واقعی ،.صورتی عملی در جهان انسانها بته ختود
گرف( .مهدی زاده )218-297 :1389 ،فناوری اطالعات در قالب کامویوتر ،اینترن،.
موبایل و ماهوارهها ،دوربین و توانستند شتبکهای انستانی از شتهروندان جهتان را
شکل دهند که بهراحتی با غلبه بر محدودی .های زمان و مکان ،نزدیکی بیشتتری را
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به یکدیگر احساس میکردنتد (ریتتزر )447 :1389 ،دولت .الکترونیتک (یعقتوبی،

 )1385بهوجود آمد و با تمرکززدایی از ساختار دول .ت ملت.هتا ،متدام بته ستم.
دموکراسی الکترونیک و مشتارک .مستتقیم متردم در امتر سیاستی حرکت .کردنتد
اعتراضها و نقدها بر حکوم .بیشتر شده و تمام افکار و اعمال سیاست.متداران در
شبکههای مجازی موبایل و اینترن .در سطح میلیونی جابهجا میشتد قتدرت نترم،
عریان ،شفاف و مجبور به پاسخ گویی در عصر اطالعات بود رسانهها قدرت گرفتند
و تولید خبر ،فیلم و عکس به سطح عموم شهروندان جامعته بازگشت( .استالمی و
بیات )241-265 :1388 ،در چنین فاایی بتود کته جنتب هتای جدیتد و حرکت.
جدید در جهان اسالم شکل گرف.
جدول شماره ( .)9فضای بینالملل و مفاهیم موج چهارم جنبشهای اسالمی

2000-2011
عصرشبکهایشدن
گفتمان مدنی جهان اسالم

فضای پسامدرن ،عصر اطالعات ،شبکهای شدن ،شبیهسازی ،شهروند الکترونیپ،
دیپلماسی مجازی ،شهروند خبرنگار
تکثرگرایی ،تساهل ،مدارا ،جنبشهای مدنی ،حرکتهای خودجوش اجتماعی (بدون
رهبر) ،جوانان پیش رو

چهارمین مو در عصر اطالعات یا عصر پسامدرن یا جامعه شبکهای شکل گرفت.
عربستان ،لیبی ،سوریه و حاکمانی داشتند که اغلتب متدل ریاستتی را بترای ختود
انتخا

کرده بودند و پس از خود بهدنبال جایگزینی پسران ختود در امتر حکومت.

بودند ابعاد دیکتاتوری توسعهگرا در کشورهای اسالمی حتی در ترکیه به مستلمانان
اجازه حرک .های دموکراتیک و به نقد کشیدن قدرت بههمراه چترخ

نخبگتان را

نمیداد دیکتاتوریها با تااد روبهرو شدند ،چراکه ازیکسو توسعه اقتصادی را بته
همراه کارخانه ،شکلهای جدید صتنعتی و پساصتنعتی ایجتاد متیکردنتد ،دانشتگاه
می زدند و تحصیالت جوانان را افزای

میدادند ،بدنهای از کارمندان و بوروکراتها

را ایجاد میکردند و در واقع طبقه متوسط تحصتیلکترده را شتکل متیدادنتد کته از
روستاها به شهرها آمده بود ،اما آزادی سیاستی و فرهنگتی آنهتا را ل تو متیکردنتد
دیکتاتوریها توسعه میخواستند اما آزادی و شرایط باز سیاسی را به عل .از دست.
دادن قدرت تحمل نمیکردند
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جهان اسالم و بهویهه کشتورهای عتر

مثتل مصتر ،تتونس ،بحترین ،یمتن ،اردن،

از نب رک تا ب سعلی ،از آلسعود تا قذصری همه حاکمانی مادامالعمر بودند که به
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زور و در شتترایطی نتتابرابر متتردم را بتتهپتتای صتتندو رأی متتیکشتتاندند و هماننتتد
صدام حسین از آنها مشروعی .اجباری طلتب متیکردنتد احتزا

را رد صتالحی.

میکردند و بهویهه گروههای اسالمی و مدنی را محتدود متیکردنتد و مجلتس را از
نمایندگان تملقگوی خود پر میکردند رسانهها را کامالً در اختیار داشتند تا شتب و
روز به چهره و سخنان آنها پرداخته شود از آذربایجان و سوریه تتا لیبتی و مصتر و
تونس و بحرین و یمن و اردن و عربستان فاای بستیار ستنتی ،قبیلتهای و فاستد را
تجربه میکردند اسرائیل با همه کوچکی ،اسالم و اعترا

را بته تنتگ آورده بتود و

عزت و غرور آنها را در هم شکسته بود امریکا تا قلب جهان استالم حرکت .کترده
بود دیکتاتورها و با سیاس.های ناکارآمد خود به مردم فشتار متیآوردنتد و طیتف
عظیم زنان و جوانان تحصیل کرده در این کشتورها در بیکتاری و فقتر و نتاتوانی از
تشکیل خانواده زجر میکشیدند

)(Wheeler, 2009: 319

عصر اطالعات و جامعته شتبکهای در قالتب ستای.هتا ،وبتالگهتا و فاتای
خبررسانی و ماهوارهها و شبکههای جدید خبررسانی در قالتب تتوئیتر ،فتیسبتوک،
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کلیپ های موبایل و سای .یوتیوپ و به جهان استالم کمتک کترد کته از نزدیتک
فساد ،بیکاری ،فقر و شکاف طبقاتی ختود را در مقایسته بتا جهتان مشتاهده کننتد
مسلمانان و اعرا

زندگی شخصی و فسادهای خانوادگی و اقتصادی مشاهده میکردند و نتوعی اجبتار
جهانی و تحقیر منطقهای بر آنها فشار میآورد که باید و ع موجود را ت ییتر دهنتد
مردم لیبی در قرن بیس.ویکم حاکم زش .و بهشدت ظالم و جبار خود را دیدند که
چه فسادها انجام میدهد و چه البی قدرتی در فرانسه و ایتالیا شتکل داده است .از
زنان چگونه استفاده ابزاری میکند و چگونه آبروی لیبی را با سخنرانیهای خندهدار
و بیمایه در سطح بینالملل می برد تمام مسلمانان و اعرا

منطقته قتدرت نفت .و

دول .رانتی خود را مشاهده میکردند که با وجتود منتابع اقتصتادی و تتوان بستیار
باالی کشورشان آنها را در فقر و بیکاری و تورم و نتابودی غترور و هویت .ملتی و
اسالمی نگه داشته اس .آگاهی زنان و جوانان باال رفته بود و شکاف طبقاتی بستیار
زیاد شده بود
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به خوبی حاکمان زش ،.زورگو ،مستبد و بتیلیاقت .ختود را در

)(Deboral, 2009: 311-315

هجوم امریکا و جوالن رژیم صهیونیستتی در

کشورهای مسلمان روزبهروز فشار برای ت ییر و عی .موجود را بیشتر میکرد
جدول شماره ( .)1٠شرایط موج چهارم جنبشهای اسالمی مدنی

اقتصادی
سیاسی
اجتماعی
بینالملل
فرهنگی
رسانههای جدید ه امکانات
جدید
طبقات طرفدار جنبش

فقر ،بیکاری ،تورم ،رشوهخواری مدیران اقتصادی ،ناکارآمدی
ریاست جمهوری دائمی ،حذف احزاب ،رد صالحیت شخصیتها در انتخابات مجلس،
حکومت فامیلی و قبیلهای
شکاف طبقاتی ،ناتوانی از تشکیل خانواده ،زیر پا گذاشته شدن غرور مسلمانان و اعراب،
تبعیضهای اجتماعی
جوالن امریکا و اسرائیل در منطقه ،وابستگی به غرب
فرهنگ غرب و دین سنتی بستر ساز وضع موجود به حاشیه رفتن و مبارزه با صورتهای
اسالمی سیاسی و اجتماعی
موبایل ،اینترنت ،ماهواره ،شبکه های مجازی ،شهروند خبرنگاری فیسبوک ،توئیتر،
یوتیوب( ...،تکنولوژیهای عصر اطالعات)
جوانان ،زنان ،احزاب ،جنبشهای اسالمی ،نخبگان فرهنگیهاجتماعی

در چنین شرایطی بود که مو مدنی در جهان اسالم آغتاز شتد بتهناگتاه اعترا

و

کشورهای اسالمی با آنکه سالها خاموش ،آرام ،تقدیرگرا و شکس.خورده و تحقیر
شده بودند ،از جای خود برخاستند و با آمتدن بته خیابتانهتا و بتهچتال

کشتیدن

حاکمی .فاسد و دیکتاتوری ،خواهان برقراری نظام جدیدی شدند که در آن احتترام
بههمراه کاه

فاصله طبقاتی شکل بگیرد و چرخ

قدرت و نظام آزاد انتخاباتی و

رسانههای مردمی ایجاد شود و ریاس.جمهوری و حکوم .دائمی به مدل پارلمتانی
متکثر تبدیل شود (بیتام )138 :1383 ،بهار عربی شروع طوفانی داش .اما بتهناگتاه
جنب

طی دو سال به خزان گرایید نزاع بنیادگرایان مو سوم با اصالحگرایان مو

چهارم بهطور حتم ریاس.جمهوریهای دائمی سکوالر را مشتروع خواهتد ستاخ.
که از حمای .خارجی نیز بهره میگیرند
جهان اسالم و بهویهه کشورهای عربی با سر دادن شعارهای اهللاکبر و خوانتدن
نماز جماع .و بهویهه نماز جمعه در قالب شکلهای مذهبی و سنتی اعتراض ختود
را بهصورت عملی و مدنی نشان میدادند حکوم.ها بتا ستاختار ارتت
رانتی خود در پی سرکو

و قتدرت

حرک.های مدنی در جهان اسالم بر آمدند ستعی بتر آن

بود تا با اش ال و حمله به لیبی ،حمای .از تروریست.هتا در ستوریه و سترکو
کنترل بحرین و یمن و سوردن کار به دس .ارتت

در مصتر و ترکیته منتافع غتر

و
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به آزادی ،ارزشهای فرهنگی و برابری آنها بهرسمی .شناخته شود ،رفتاه اقتصتادی
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بهرسمی .شناخته شود و آسیبی بته رژیتم صهیونیستتی نرستد کشتورهای مصتر و
تونس حاکمان دیکتاتور خود را برانداختهاند و نزاع قدرت در کشورهای عربی مثتل
بحرین ،یمن و اردن در حال انجام اس.
در مو چهارم جنب ها بتهویتهه بخت
جلوداری جوانان و زنان و گروهها و احزا

عتر نشتین کشتورهای استالمی بتا
متفاوت با کمتک فنتاوری اطالعتات و

نمادهتا و شتتعارهای متتذهبی توانستتند شتترایطی جدیتتد را رقتم بزننتتد کتته هویتت.
تحقیرشدهشان را کنار بگذارند و به آزادی ،تستاهل ،دموکراستی ،حقتو استالمی و
شهروندی خودشان روی آورند اکنون مو سوم بنیتادگرا قصتد دارد فاتای متو
چهارم را به هم زده و تحوالت را به نفع خود رقم بزند ارتت

و قاتات بتا کمتک

نیروهای خارجی بازنمتایی بنیادگرایانته از استالم را دست .آویتزی بترای سترکو
اسالمگرایان قرار خواهند داد
جدول شماره ( .)11موج چهارم جنبشهای اسالمی

نمادها و شعارها
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شکل جنبش جدید
مواضع بینالمللی
کنترلشده توسط
عوامل شتابزا
برخورد غرب
برخورد ایران
نسبت جنبش در
موج چهارم با
اسالم

نماز خواندن ،مساجد ،اهلل اکبر ،شعارهای مذهبی ،نماز جمعه ،آزادی ،برابری ،رفاه اقتصادی ،کرامت و
عزت فردی و اجتماعی
استفاده از تکنولوژی اطالعات ،شکل های مجازی و پسامدرن ،بدون رهبر ،تساهل ،تکثر ،مدنی
ایستادن در برابر رژیم صهیونیستی ،مواضع ضدغرب و امریکا
ارتش و بقایای رژیمهای دیکتاتوری پیشین ،کنار گذاشتن رأس قدرت و بقایای سیاستگذاری
پیشین
جوانان ،زنان ،فناوریهای جدید ،احزاب و گروههای سیاسی مذهبی
حمایت از ارتش و ساختار قبلی در مصر و تونس ،حمله به لیبی ،فشار بر سوریه ،سرکوب پنهانی یمن
و بحرین
حمایت رسانه ای ،خبری و حمایت رسمی و سیاسی از جنبش موج چهارم تالش برای قدرتگیری و
برجستهسازی احزاب و گروههای مسلمان ،حمایت از سوریه به عنوان محور مقاومت ضدصهیونیستی
در کشورهای اسالمی شکل گرفته است  90درصد مردم مسلمانند ،شعارها نمادها و شکلهای مبارزه
اسالمی است ،مبارزه و نفی وابستگی به امریکا و غرب ،تالش برای قطع رابطه و برخورد با رژیم
صهیونیستی (جغرافیا و منطقه اسالمی اصلیترین عامل)

نتیجهگیری
هیچکس گمان نمی کرد جنب های اسالمی در قرن بیس.ویکم بتهصتورت دوگانته
بنیادگرا و اصالحطلب دوباره به عرصه سیاس .برگردنتد البتته اغلتب جنتب هتای
اسالمی در تاریخ معاصر نتوانستند به اهداف خود دس .پیدا کنند و بهار آنها تبتدیل
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به خزان شده اس .اصلیترین عامل دس .نیافتن جنب هتای استالمی معاصتر بته
اهدافشان را میتوان در قالب خالء تکنیک تحلیل کرد اغلب جنتب هتای استالمی
ادعای تلفیق دین و سیاس .دارند و بتر ایتن پتی فترض بنتا شتدهانتد کته استالم
دستورات فراوانی در مورد سیاس .دارد جنب ها تا زمانی کته بتهصتورت آرمتانی
خار از قدرت هستند ،آرزوها و آرمان هایشان با استفاده از شعر ،ادبیات ،سخنوری
و به ویهه آیات و احادیث بدنه اجتماعی پیدا میکند اما به محتض اینکته بته دنیتای
واقعی سیاس .قدم می گذارند در مورد انتخابات ،احزا  ،دولت ،.سیاست.گتذاری،
روابط ختارجی و تکنیتکهتای اجرایتی بوروکراتیتک و دموکراتیتک راه بته جتایی
نمی برند و به کلی با الزامات تکنیکی سیاست .داخلته و خارجته بیگانته متیشتوند
سیاس .دارای تکنیکهایی اس .که فاصله بین شتعار تتا واقعیت .را پتر متیکنتد و
اغلب جنب های اسالمی این مو وع را درک نمتیکننتد و بته همتین علت .نحتوه
برختتورد بتتا ارتت  ،کتتارگزاران دولتت .پیشتتین ،نظامیتتان ،قاتتات ،بتتوروکراتهتتا،
غیرمسلمانان ،کشورهای خارجی ،اقلی.ها و زنان را نمیدانند سرا

سیاس .اغلب

اخالقیترین انسانها به این متن با توجه به عدم شناخ .تمام جنب  ،ت ییتر هتدف
داده و در بسیاری از مواقع بازیچه کشورهای مداخلهگر میشوند تنهتا متورد استتثنا
در مورد جنب های اسالمی در ایران اتفا افتاد که آن هم بته علت .اینکته ایرانیتان
سابقه زیادی در تمدنسازی و شکلدهی به حکمرانیهای نوین داشتهانتد توانستتند
از دام بنیادگرایی و خشون .فرار کرده و الگوی جمهوری اسالمی را ارائه کننتد کته
بسیاری از تکنیکهای سیاس .را طراحی و اجرا کرده اس .آنچه بتهطتور خالصته
میتوان گف .این اس .که جنب های اسالمی کامالً در ستطوح الزامتات آرمتانی و
ایدئولوژیک جنب

باقی ماندهاند و نتوانستتهانتد از دست .آوردهتا و الزامتات علتم

سیاس .که گونهای از تکنیکهای سیاس .اس .بهره گیرنتد ایتن مو توع آنهتا را
بهسم .خزانی کشانده اس .که تمامی .ار ی ،جتان ،متال و نتاموس مستلمانان را
ناخواسته تهدید میکنند و ناامنیهای ساختاری را رقم زده و میزنند
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جنب های اسالمی را درون ختود متیکشتد و بتهمحتض وارد شتدن پتاکتترین و

سیاس ،.تکنیک و عمل اس .نه اندیشته و آرزو و بتر همتین استاس مولتوی

177

حکایتی دارد که نشان میدهد زندگی اجتماعی نیاز به تکنیکهای عملی بترای رفتع
مشکالت دارد نه تخیالت و آرمانهای ذهنی که اغلتب در محتیط واقعتی یتا پیتاده
نمیشوند و یا در صورت پیاده شدن اجباری برای شهروندان جهنم ایجتاد متیکننتد
مثل جامعهای که طالبان ،داع

و بوکوحرام برای مسلمانان ایجاد کردهانتد سیاست.

چون دریا سرشار از رویدادها و رخدادهایی اس .که با مشکالت روزمتره ستروکار
دارد و انسان در این متن نیاز به فن شنا دارد
آن یکی نحوی به کشتی در نشست
گفت هیچ از نحو خواندی گفت ال
دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب
باد کشتی را به گردابی فکند
هیچ دانی آشنا کردن بگو
گفت کل عمرت ای نحوی فناست

فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره دوم  تابستان 1393

178

رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست
گفت نیم عمر تو شد در فنا
لیپ آن دم کرد خامش از جواب
گفت کشتیبان بدان نحوی بلند
گفت نی ای خوش جواب خوب رو
زانپ کشتی غرق این گردابهاست
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