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 چکیده
 یار،گارا در جهاان اسات  در قارن اخ متعادد اسات  یهاا حرکت یریگ توجه به شکل با

از آنها  یآنها به وجود آمده است که برخ یدای در مورد خاستگاه و منشأ پ یمتعدد یاتنظر
 یکنناد و برخا ین اسات  قلماداد میادیاو بن یذاتا یها یژگیامد ویگرا را پ است  یها جنب 

. مقالاه دانناد یم یطایمح یهاا باه مساائل و بحاران یواکنش راگرا  است  یها حرکت یگر،د
تاوان  یما ینظار هاای یافاتساوال اسات کاه باا چاه ره ینبه ا ییگو حاضر به دنبال پاسخ

 یال؟ جهات تحلنمود یلرا تحل یریتکف یها گرا از جمله گروه است  های جریان یریگ شکل
 یار؛ هرا«یادوار یاهنظر»از جملاه:  یمتعادد یااتگارا نظر اسات  هاای جریان یریگ شکل
عامال  یات،بحاران هو» یهاحمد، نظر ید؛ خورش«یاستم یاتح یدتجد یهنظر» یان،دکمج

 یهاا عامال حرکات ی،بحاران هژماون» یاهنظر ید،؛ رضوان الس«یادگرابن یظهور جنب  ها
؛ «یاقادا  جمعا یاهنظر»روآ و  یویاه؛ اول«یجامعه شاناخت یهنظر» ید،سع ی؛ باب«گرا است 

باا اساتفاده از  یاریتکف یهاا گاروه یدای پ یلکن تحلیل ؛است استفادهقابل  یاحمد یدحم
. روش یاردصاورت گ یالتحل یبیصورت ترک به دیو با یستن یکاف ییمذکور به تنها یاتنظر

 .هاست نظریه یبترک و یلیتحل - یفیمقاله، روش توص ینمورد استفاده در ا
 یهاا گاروه یای،گرا اسات  ی،جناب  اساتم یاان،جر ی،نظار رهیافت: یدیکل واژگان

 .یریتکف
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  مقدمه
کاه در  است در جهان است  به وجود آمده یاریبس یها ها و حرکت ر جنب یسده اخ در

صاحب ل ین دلیاند. به هم ج خود کامًت با هم متفاوت بودهیت، عملکرد و نتایخاستگاه، ماه
 ند؛ا گرا به کار برده است  یها فهم جنب  یرا برا یم متعددینظران مسائل جهان است  مفاه

 یداریاو ب یاسایکاال، اسات  سیراد ییگرا اسات ، یاساتم ییادگرایاهمچاون بن یمیمفاه
جااد یگرا ا اسات  یها جنب  ازدرست  یاند درک م نتوانستهین مفاهیاز ا یاری. اما بسیاستم

محققان را دچاار  گرا است  یها در فهم جنب  ییراهنما یاز مواقع به جا یاریدر بسکنند و 
 یژهگارا باو اسات  یهاا فهام حرکت یبارا .(25: 1 139 ی،و بحرانا یاند)حاتم کرده هاشتبا

کاه  یاتیاست نظریبا یاند، م ر، مطرح شدهیکه با پرچم است  در دوره اخ یریتکف یگروهها
قارار  یگرا مطرح شاده، ماورد بررسا است  یها جنب  یریشکل گشه یدرباره خاستگاه و ر

 گشوده شود. یریتکف یت گروههایفهم ماه یبه سو یراه قیرن طیرند، تا از ایگ
 های یاهگرا در جهاان اسات  نظر است  یها حرکت یریگ مورد خاستگاه و منشأ شکل در
ن یادیو بن یذات یها یژگیامد ویگرا را پ است  یها از آنها جنب  یوجود دارد که برخ یمتفاوت

 یی، جداییسم، فردگرایته)همانند سکوالرین مدرنیادیم بنیآن با مفاه یریق ناپذیاست  و تطب
 یهاا جنب  یاات،نظر ینکنند. در چارچوب ا ی( قلمداد میت ابزاریعقتن است،ین از سید

فعال هستند کاه  یا دهیپد و منفعل باشند، ی  از آنکه صرفًا واکنشیادگرا بیانه و بنیگرا است 
 یاست که برخا یدر حال ینزند. ایخ یم بر یاستم یها ارزش ین و اصول و مبانیاز متن د

. دانناد یم یطایمح یبه مسائل و بحرانهاا یاستمگرا را واکنش های حرکتها  یهاز نظر یگرد
نسبت به  یالانفع یحرکت و اقدام ییگرا است کنند که  یم ین ادعا پافشاریبر ا یاتنظر ینا

 .است یطیمح یو فشارها یرونیب یراتیتغ
بلکاه  ؛یساتاسات  ن یذاتا یها یژگیاست  از و یزیموج بازخ یدگاه،د یندر چارچوب ا 

از  یاری. بسااست یجهان است  و مواجهه مسلمانان با تمدن غرب یداخل یها از بحران یبیترک
دانناد  یم ییهاا نسبت به اناواع بحران یشرا واکن ییگرا است ده یپد یو استم یغرب یها هینظر

 هااننکه جیل ایدل، به تر آن مواجه هستند. به عبارت روشنجهان است  با  یکه امروزه کشورها
 یخود نتوانسته اسات مساائل یبه عقب ماندگ از یاست  بعد از مواجهه با تمدن غرب و آگاه



یان های نظری تحلیل شکل رهیافت کید ...   اسالمهای  گیری جر  (73) .................. گرا با تث

 

 و تیا، هویو اقتصاد یاعد اجتمیجد یروهای، نیاسی، مشارکت سیهمچون توسعه و نوساز
موقت دچار  صورت بهان عبور از دوران گذار یکند، در جر یت را در جامعه خود درونیمشروع
 ها دیادگاهاز  ی( در ادامه به برخ85: 1388 یی،و رضا ینجف آباد یاست.)صالح شدهبحران 

 شود: یم اشارهگرا  است  یها و خاستگاه حرکت ییچرا یت،درباره ماه
 یاندکمج یرهرا ؛«یادوار  یهنظر . »1

در کتااب  ی،اساتم یپارداز جناب  هاا یاهو نظر یسانده ( نو1993ان)یادکمج هرایر
 یهاا یژگیجواماع مسالمان، و یخیمعاصر در جهان عرب، تجرباه تاار یاستم یجنبشها

و  یاسایات موجاود متفکاران سیاز نظر گیری بهرهو اعتقادات مسلمانان را با  یاستم یفکر
قارار  یالکسون مورد تحلیمارکس و ار م،یکل دوریماکس وبر، ام یرنظ، بغر یجامعه شناس

. دهاد یمعرو  شده اسات، ارائاه م «یادوار یهنظر»که به را  یچارچوب مفهوم ی داده و 
 : نویسد یم ینچن مورد یندر ا یو

موجاود  های یادگاهد یگرو د یغرب ی،استم های یدگاهآن است تا د یکتاب حاضر در پ»
از  یکناد و باه درک ماوزون یابترک یکدیگربا  ار یاستم یادگراییبن یها با جنب تباب در را
منظاور، در چهاارچوب  ینبه ا یدنرس ی. برایابددست  یعرب یطها و مظاهر آن در مح جلوه

 یو اجتمااع یاسایس ی،فلساف ی،کتما یخی،که عوامل تاار آید یبه عمل م یقتحق یعیوس
 .(24: 1390نیادکمج«)کند یم یبرا در هم ترک یادگراییبن یدهمتأثر بر پد یاقتصاد

 یایاداند و معتقد اسات کاه دن ینم ینیده نویمعاصر را پد یز استمیرستاخ یاندکمج 
ده یان پدیاح ایقادر باه در  صاح یجوامع استم یخیبا تحول تار ییل عد  آشنایغرب بدل

بلکاه  ،شاوند یمحساوب نم یادیجد یهاا ه یادپد یاساتم یهاا ست. به نظار او جنب ین
 یها هستند که در طول دوران پس از ظهور است  در بخ  یخیران تایمعاصر جر یها جلوه

 یاساتم یاسایس یفکر یها جنب  یگر،د یاند. بعبارت دا کردهیگوناگون جهان است  نمود پ
 . (31 ،)همان اند افتهیهستند که در دوران خا  ظهور کرده و تحول  یا دوره یها دهیپد

 یدور ای یادههمچاون پد یاستم یادگراییجنب  بن یاندکمج یهدر نظر ینکهاتوجه به  با
 یانا دهاد، یرخ م یارحااد و فراگ یبه بحران اجتمااع یپاسخعنوان  بهدر نظر گرفته شده که 

 :دهند ینشان م یرها خود را به طرق ز جنب 
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 جامعه. یانقتب یاو  یو تحول معنو ییر( متعهد به تغیزماتی فرهمند)کار یرهبر (الف
 یبارا یو دربردارناده راها یمنجا ی معتقد به ظهور مجدد  یدئولوژیا ی وجود  (ب

ناو  یادگرایاناهشاکل دادن باه نظام بن یکه برا یلیو اعمال کهن و اص یدها، عقا نجات ارزش
 ؛است یضرور
 یادئولوژیمتقابال ا یبحاران و نفوذهاا یطمحا تاأثیرکه تحات  یادگرا،بن یتشخص (ج

 ؛گرفته است شکل یادگرایانهبن
 یاقاز طر یادگرایاناهباه درخواسات بن ییمستعد پاسخگو یها و طبقات اجتماع گروه (د

خود در جامعاه و نانظم  یاقتصاد یو مواضع خا  اجتماع یفرهنگ یروان یریهایجهت گ
 ؛جهان یاقتصاد

 یها فرهمناد کاه نموناه های یتشخص یتحت رهبر یادگرایبن یها ها و جنب  : گروهاه
 (27 ،.)همانسازند یاز خود جلوه گر م ی،انقتب یتالتهاب گرفته تا فعال از ی،رفتار

 یهاا کاه جنب  کناد یعنوان م ینچن یزبا استفاده از دو مفهو  سقوب و رستاخ دکمجیان
مسلمانان به دوران سقوب و انحطاب باوده  یها ها و پاسخ العمل در است  عکس یزیرستاخ
 یجنب  فکر ی ان، در برابر هر سقوب و انحطاب جوامع مسلم یخدر طول تار یعنیاست. 

ن است  بوده است. یمجدد د یایاست که هد  آن اح یوستهبه وقوع پ یزیرستاخ یاسیس یا
ستم یمه دو  قرن بیه تا نیام یرا از دوران بن یعیو ش یسن یها از جن  یمتعدد یها نمونه یو

ز در یرساتاخ یحرکتهاا یاند. اکنا یدر جهان است  ذکار م یزیرستاخ یها حرکتعنوان  به
 یان. ادیآ یگسترده گرفتار م یبحران طیمحك یدر  یکنند که جامعه استم یظهور م یطیشرا
 یعمده است که از قرن نوزدهم به بعد اغلب جوامع استم یژگیچند و یدارا یط بحرانیمح

کارده کاه  یجاادا یاربحران فراگ ی دوران معاصر  یطرا در برگرفت. مح یکنون یانهدر خاورم
بحاران  ت؛یروعت؛ بحاران مشایارا در درون خود درباردارد. بحاران هو یش  بحران فرع

 .(26،بحران فرهنگ)همان و یبحران ضعف نظام ،یبحران کشمک  طبقات ،آشوب و فشار
اناد،  که بعد از بحران در جهان است  باه وجاود آمده یزیرستاخ یها و حرکت ها بحران

از  یبحاران ناشا یعه؛ظهاور شا یجهو در نت ینیاز جانش یاشهمچون بحران ن یشامل موارد
 یجاهو در نت یاناز سقوب عباس یبحران ناش یان؛عباس یا ق یجهو در نت امیه یسلطه و سقوب بن
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 یمیاه؛ت ظهاور ابن یجاهها و در نت از فتوحات ترکان و مغول یناش رانبح یلیان؛اسماع یزشخ
و  یونمهاد یه،ظهاور جناب  سنوسا یجاهنت و در یعثماان یاز سقوب امپراطور یبحران ناش

انقاتب  ین،ظهور اخوان المسالم یجهاز مواجهه با جهان مدرن و در نت یبحران ناش یه؛سلف
اتحااد  یاز فروپاش ی)بحران ناشیقطب ت  انو باالخره جه یسن های یزشو خ یرانا یاستم
 (32،.)همانشود یم یسن یادگراییبن یزشخ ،یجه( و در نتیشورو یرجماه

 گرا معتقد است: است  یها مهم جنب  یژگیو یرامونپ دکمجیان
 یدور یتو خصوصا ی گارا ی،ماذهب یادگرایاناهبن یهاا برجساته جناب  یژگیو ی » 

 یالگاو ی . گیرند یرا در بر م یزرکود و رستاخ یدرپ یپ یها که دوره یبترت ینآنهاست. به ا
 یا یمذهب یاتح یدو تجد یزرستاخ یها ارائه داد که به موجب آن مظاهر و جلوه توان یم یعلّ 

 یخهمزمان است. در واقع، در طاول تاار یاسیو س یاجتماع حی،رو یدبحران شد یدورانها
بزرگ  یآشفتگ یهمراه با دورانها یشترب یادگرایانه،بن یاتح یدو تجد یزوقوع رستاخ ی،استم

آن در معارض  یوحادت و انساجا  روحا یااو  یجامعه استم یتبوده که در اثر آن موجود
باا  توان یرا م یاستم یاتح یدو تجد یزرستاخ یو خطر قرار گرفته است. مرحله فعل یدتهد

اسات  بااز  یاامبرطلبانه، که به دوران پ یاتح یدتجد یها مواقع بحران جنب  یدور یالگو
 یاتابن خلدون است تنهاا از واقع یراثکه م یالکتیکیروش د ینسازگار دانست. ا گردد، یم

در ماورد  ینظر ینچن ی  یزن یامروز یگرا است  یها بلکه جنب  شود، ینم یناش یخیتار
 یممستق یروانو پ ینانمعاصر خود را جانش یاستم یانگرا یادخود و جهان دارند. در واقع، بن

 . (31 ،همان«)دانند یطلبانه گذشته م یاتح یدتجد یزیرستاخ یرهبران و جنبشها
و  یك رابطاه علایا ،اناهیادگرایبن یهاا زش جنب یات  و خان بحران در جهان اسیم یو
اسات   یایاکاه در دن یهر زمان ،یخیکند. او معتقد است که به لحاظ تار یم میترس یدوران
را  مسللهن یشکل گرفته است. او ا یك جنبشیبه وجود آمده، حتما در واکن  به آن،  یبحران

 دهد: ین گونه شرح میبد
 یهاا و ظهاور جنب  یاجتمااع یهاا ان بحرانیام یت و معلولعل هن مورد، رابطیدر ا» 
ن باردن نظام موجاود و یات طلبانه اسات کاه خواساتار از باید حیا تجدیو  یانقتب یمذهب

ن یاا یدئولوژیاجاه، ایژه خاود هساتند. در نتیاو یدئولوژیاه این بر پاینو یا ساختن جامعه



یان ............................................... (76)  الملل شناسی دینی ـ معرفتی در عرصه بین جر

 

 یهاا ها و عکاس العمل ساخو منعکس کنناده پا نعطا رقابل ایها هم جامع و هم غ جنب 
 یهاا ست کاه جنب ین یصرفًا تصادف ،نیاست. بنابرا یط بحرانیرهبران فرهمند در قبال شرا

، یتاوان قادرت معناو یمختلاف، هنگاام یفرهنگا -یاسایس یها ناهیزم یانه دارایادگرایبن
ه گر، در جامعه به وجود آمدیکدیاند که دو شرب متز   را به دست آورده یاسیو س یاجتماع

باشااد.  یقااًا دچااار آشاافتگیکااه عم یا ك رهباار فرهمنااد و دو  جامعاهیااباشاد؛ اول وجااود 
ن یز از این یکنون یها اند و جنب  ده مواجه بودهین دو پدیانه گذشته با ایگرا است  یها جنب 

 .(57 ،همان«)ستندین اامر مستثن
 احمد ید؛ خورش«یات اسالمید حیه تجدینظر . »2

باا  ،یو محقاق پاکساتان ی ( از رهبران جماعت اساتم1956-2007احمد) خورشید
در جهان  استعماربا استعمار و عملکرد  یرگرا در دو قرن اخ است  یها تمرکز بر تقابل جنب 

 های یشاه. باه نظار او، رداناد یها را محصول واکن  به استعمار م جنب  یناست ، ظهور ا
 یها کاه قادرت یدر آثار ،یبه عبارت یا استعمار، میراثدر  یدمعاصر را با یاستم یزرستاخ

 یاساتم یطلبا یااتح یددر جوامع مسلمان به جا گذاشتند، جستجو کرد. تجد یاستعمار
 یراماوناحماد پ یداستعمار و عملکرد آن در جهان است  بود. خورش یندمعاصر محصول فرا

 :نویسد یعملکرد استعمار در جهان است  م
 یرباه طار  جهاان اسات  ساراز ،ه بهانه نشر تمادنب ،غرب یشتازانو پ یشاهنگانپ» 

در  یولا ؛شدند یبازرگان و مبلغ معرفعنوان  به یانآقا ینموج تماس، ا ینشدند. در نخست
 ها ینسرزم ینا (تری یتمدن عال یرانسف)عنوان  بهمرحله، اسلحه در دست گرفته و  ینآخر

گرفتار شدند و  یو بردگ یدگبن یرزنجو  در غل  یاستم یکردند. مرد  کشورها یررا تسخ
. یدگرد یگذار یهپا ها ینسرزم یندر ا یثابت و محکم طور  به یاستعمار غرب یا یالیز امپر

و رنااج  یدنداز همااه ملتهااا درد کشاا ی باا ،فشااار اسااتعمار غاارب یاارمساالمانان در ز
 (25: 1393 ید،خورش«)بردند.
 به جا گذاشت: یع استماستعمار چهار اثر بر جوام یاستس ،د احمدیاعتقاد خورش به

 یاسای،س یدولات و نهادهاا یژهبه و ی،کردن جوامع استم )سکوالر(یر مذهبی(غالف
 آن؛ یو اجتماع یاقتصاد
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 یکشاورها یو اقتصااد یاجتمااع یاسای،س یکردن و وابسته ساختن نهادهاا ی(غربب
 به غرب؛  یاستم

خلق شد کاه باا  د براساس تجربه غربیجد یتحت استعمار نهادها یدر جوامع استم
 در تضاد بودند. یسنت ینهادها
 یننو یآموزش یو نهادها یسنت یآموزش یکردن آموزش بر محور نهادها ی(قطب بندج

 ( 26 ،بودند منجر شد.)همان یگانهب یکه با مرد  بوم یداز نخبگان جد یکه به ظهور گروه
رابطاه  غارب کوشا  داشات کاه یرومنداحمد، قدرت حاکم و تسلط ن یدبه نظر خورش

قطع کند؛ و مرد  را وادار باه اقتبااس فرهناگ  نگشانمرد  را با سنن و نظامات و آداب و فره
 یکوش  و تاتش غارب بارا باشند؛ یم یدئولوژیا ی. مسلمانان خود، دارایدتازه غرب نما

 .کارد یجاادا یدر جامعه استم یفرهنگ غرب را در مغز مرد  مسلمان فر کند؛ شکاف ینکها
کردناد، از طار  قادرت حاکماه، متجادد و  یا ها و نظامات خود ق بر ضد سنتکه  ییآنها
غارب امتنااع  یفرهنگا یاورششدن در برابار  یمکه از تسل یکسان یشدند؛ ول یدهنام یمترق
 یادای موجاب پ مسالله ینمحافظه کار، مرتجع و عقب افتاده لقب گرفتناد. هما یدند،ورز

مسالمان را از  یهاا و سراسار فکار توده یادشادن گرد یبر ضد غرب یشگفت آور یروهاین
 (29 ،کرد.)همان یزغضب لبر واحساس خشم 

 یالو تحم یجواماع اساتم یسانت یرهبار یافتاهاز زوال سازمان  یناش ی(بحران رهبرد
 یسانت یدر اثار نفاوذ اساتعمار، رهبار ی؛از پشتوانه مردم یبدون برخوردار یاسیس یرهبر

 یبه جامعه اساتم یخارج یاسیس یرهبر یت و نوعن رفیف شد و از بیضع بند  نظا  طور به
 (26: 1390 ی،گانه بود.)احمدی، طرفدار غرب و از مرد  خود بین رهبرید. ایل گردیتحم

کیدبا  ینهمچن وی  غرب معتقد است:  یلهجهان است  به وس یبر استثمار اقتصاد تأ
باه و  یساتهز  وعموما مورد استعمار غرب واقع شده و از هر جهت ناتوان و محر شرق»

هد  حمله و هجو  قرار گرفتاه و دچاار شاکنجه و فشاار اساتعمار و  ،مسلمانان خصو 
از مسلمانان سالب  یاستم یدر اکثر کشورها یاسیس یها اند؛ و چون قدرت استثمار گشته

 یشکن یز ه یلطبقات اجتماع از قب ینتر حد نازل اآنها را تتا است  یدهشده است؛ غرب کوش
 یانتر از هنادوها نبودناد؛ بلکاه ا و عقب افتاده تر یینمسلمانان هند پا .نزل دهدت یکش و آب
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در سراسار جهاان  ی وضع کم و با ینسرکوب کرد. ا ینبود که آنها را چن یسحکومت انگل
باذر نفارت و  ین،مسلمان نش یها ینهسرزم یاستثمار آشکار و علن یناست  مصداق دارد و ا

 (26: 1393 ید،خورش«)ها کاشته است. را در دل ها یغرب انزجار و عد  اعتماد نسبت به
در برابار نفاوذ اساتعمار و سالطه آن و عقاب  یاحمد، جوامع استم یدخورش یدگاهد از
ن یانجاات از ا یوجود آمد. باراه ب ییها و انحطاب عکس العمل نشان داده و بحران یماندگ

 مطرح شد:  ین استراتژین مشکل چندیبحران و حل ا
جواماع  یدو تقل یرویراه چاره را در پ یاستراتژ ین: که طرفداران ایینوگرا یتراتژاسالف( 

  .دانند یم یو اجتماع یاقتصاد یاسی،توسعه س  از غرب در یاستم
هااا و  بااه ساانت یبنااداز افاراد پا یآن گروهاا یااان: حامیمقاوماات حفاااظت اساتراتژی  ب(

 یمانادگ عقاب ی  را علات اصالمسلمانان از روح اسات یبودند و دور یاستم یهنجارها
. آنهاا دانساتند یو تنها راه چاره را بازگشات کامال باه اسات  ما دانستند یم یجوامع استم

را باه  ینداشته و همگا یبشر یدجد یآوردها و دست یدجد های یشرفتدر مقابل پ یانعطاف
  .کردند ینا  است  رد م

 یوردهااتمدن غرب و دستبرابر : که طرفدران آن در یاستم یاتح یدتجد استراتژیج( 
تمادن در نظار  یا عنوان  بهگروه غرب را  یناند. ا گرفته ی در پ ینشیرفتار گز یبشر یدجد

 یاقو عم یقآنها شناخت دق ی. برادهند یآن را مد نظر قرار م یمثبت و منف یها گرفته و جنبه
عنوان  باه یز  نآنها به است یگر،د یاست. از سو یضرورت اساس ی غرب  یتمدن یها جنبه
. کنناد یم یمعرفا یو فرهنگا یتمدن یننو یانبنعنوان  بهو آن را  نگرند یم یتمدن یراثم ی 

هستند که در  یاسیو س یجنب  اجتماع ی عنوان  بهاست   ییاها خواستار بازگشت و اح آن
 یهاا جنب  یشاترب یشاهاحماد ر یداست  است. به نظر خورش نخستین یا بازگشت به پ یپ

 (27: یشینپ ی،قرار دارد.)احمد یمعاصر در ان نوع طرز تفکر و استراتژ یماست
مطرح شده و در  یرقرن اخ یطلب یاتح یدتجد یجنب  استم یابی یشهدر ر یهنظر ینا 

در جوامع  یاستم یها گروه یاستما  یو فکر یاسیزش سیح از خیصح ینییصدد است تب
اسات  یا دهیاپد یاساتم یطلبا اتیاد حیه، تجدنکت ینمسلمان به دست دهد. با توجه به ا

د احمد یو غرب در دوران استعمار که خورش ست خا  دوران معاصر و محصول برخورد ا
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اسات  در  یایان با دنآ یر غرب و بدرفتاریمسلمانان در برابر تحق یعیالعمل طب آن را عکس
 رد. یگ ینظر م
 یدرضوان الس یهنظر  ؛«ایادگر بن یها ت، عامل ظهور جنبشیبحران هو . »3

 یاسای،س یشاهاند یخدر حاوزه تاار یبرجساته لبناان یشامند (، اند1949)دیالس رضوان
 بن یداند. به نظر و یم یتیگرا از ابتدا تا امروز را مسائل هو انات است ین مشکل جریمهمتر

باود و انادک انادک   یاتهو مسلله یتدی،م یستگرانه استمی در دهه ب اصتح یشهاند یهما
بود، کمرنگ  مشغول کردهدو  قرن نوزدهم ذهن همه را به خود  یمهرا که در ن یشرفتپ سللهم

گااهی نخبگاان  یلو تشک یافتختفت استمی زوال  یراکرد؛ ز دولت ملای، در وجادان و آ
ای به وجاود آمدناد  استمی یتهایجمع یتهو مسلله. در پی بروز یدجهان است  بحران آفر

و نمادهاا و رفتارهاای آن و  یینهاااساتمی خاود و آ یتشخصا حفر شان که هد  استمی
درباره نقد تمدن  یاریهای بس همراه آن بود. کتابها و برنامه یاگرانهو اح یانهگرا اصالت یشهاند

و رجاوع  یادی)اصل بن یلصأاصالت و ت یشهغربی و برتری تمدن استمی، در چارچوب اند
 یااندر مسائل و اماور گونااگون م هایی یسهب مقابا یندر ا ینمدا  به آن( نوشته شد؛ همچن

شاده دربااره  یاینتع ی از پا یجبه نتا یزن یتگرفت و در نها غرب و جهان است  صورت می
 . (149: 1385 ید،)الس یدانجام برتری و فراتری تمدن استمی می

 ،دو  یبعد از جناگ جهاان یها ت در طول دههیهو مسللهاعتقاد است که  ینبر ا دیالس
ستم وحادت یان بوده است، همانگونه که در دهه شصت قرن بیگرا است مواره مورد توجه ه

زده شاد  یو غرب یان پاکستان شرقیم ینژاد یها د و جوانه چال یان رسیه به پایمصر و سور
شاد.  یشاترگراهاا و دولات ملای ب اسات  یاانگسست م و ت نهادیشرفرو به پ یالیسمو سوس

ولی تتش  ؛یرفتندرا در مقا  مبنای دولت نپذ یتو مل یتز قومها هرگ درست است که دولت
و در عوض مصر  یافت دست یشتریب یابیپاکستان که، بنا به فرض، قائم بر است  بود به کام

 یمایدانستند، باه دولات اقل تمدنی می معآن را طرح جا یهاحزب یرعبدالناصر که برخی از غ
تمادنی بازرگ، و طراحای و  گاذاری یاانبن یشاهاند کم کام ،رو ینا . ازیافت تغییرای  عادی
نظا  استمی  یشهحزبی پاک شد و اند یرحزبی و غ یانگرا برای آن از ذهن است  یزیر برنامه

اسات، ناه صارفا  جامعهدر  یعتاساسی آن اجرای شر یژگیمتکاملی جای آن را گرفت که و
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احاوال،  ینه داده است. در ابه آنها وعد«  فلسفه انقتب»ای که  تمدنی یاچارچوب فرهنگی 
اثبات برتری اسات ،  یا یسهنه برای مقا یگراما د یافت؛شدت  و بلکه نقد و نقض غرب ادامه

و  بساتهلحاظ که آنها وا ینموجود در جهان است ، به ا یاسیبلکه برای حمله به نظامهای س
هااای  گارهبودنااد. ان یالیسااتیسوس یااا داری یهاز دو قطااب ساارما یکاایساااخته و پرداختااه 

که مسلمانان در دهه شصت و هفتاد از جهان داشتند،  ای یزانهآم توطله یمو مفاه یانهجو مبارزه
هااا،  و انگاره یممفاااه یاانخواسااتند از ا معطااو  بااه شااناخت جهااان نبااود، بلکااه آنهااا ماای

 ساان، ینحاکم در کشور خود بسازند. بد جامعه و دولت یهمنظور جدال عل به ییها استراتژی
و  یرهوجهی ت ینمتعصب به بدتر یانگرا جهان در ذهن است  یره شصت و هفتاد، تصودر ده

باود،  یرهبود؛ و چون کفر چ یمانکفر و ا ؛ بلکهها و تمدنها نبود مشوش شد. آنچه بود دولت
فروغی داشت و به جماعت کوچکی که  بی تأثیرن حضور و یماهمه جهان را فرا گرفته بود و ا

از قرآن  یاتیکه در کنار آت  و آهن، مسلح به آ یروییشد؛ ن محدود می ،یدجنگ به نا  آن می
 (150بود.)همان،  یدقطبو مودودی و س یرکث و ابن یمیهت از ابن ییپاره گفتارها یا

انقتبای، در  یارچاه انقتبای و چاه غ یااگر،استمی اح یشهاند ید،رضوان الس یدگاهد از
ای کاه  کارد؛ ساه مقولاه مای یهبه سه مقوله تک نگرش خود به جهان و نق  مسلمانان در آن

افکناد:  یرهااآنها نگاهی از سر معرفت و به قصد فهام و درک باه متغ یلهبه وس مشکل است 
خداوناد  ین. انسان، براساس قرآن، جانشایتو مقوله حاکم کلیفمقوله استخت ، مقوله ت

 یاامبر،پ ینو واپسا یاند نیآخار یارواندر جهان شده تا آن را آباد و اصتح کند. مسلمانان پ
تحقاق  ینرا در زما خداوناد یاتکاه حاکم یانهستند و مکلف باه ا ینیجانش ینمکلف به ا

توانناد  تا آنجا که می یدکند، با یداپ ققتح یتبه حاکم یفکه مقتضای تکل ینبخشند. برای ا
 استمی است، بکوشند. یعتاساسی آن شر یهحکومت و نظامی که پا یلو تشک یجاددر ا

سالطه خاود و  مرد  تحات یداست، با یدهو عق یشهآنجا که دولت استمی، دولت اند از 
 یاا کاافران: مؤمنان، اهل کتااب و به کند بندی یمتقس یدهعق ینرا بر محور و مح  ا یگراند

شاهروندی کاه  مساللهنامقبول اسات،  یدگاهد ینقومی در ا یادولت ملی  یشهمشرکان. تا اند
انداز باه نظاا   چشم یندر آن ندارد. از هم ییجا یچاست، ه یفکالقائم به برابری حقوق و ت

قانونهاا و نظامهاای  یاهشاود؛ نظاا  جهاانی بار پا مای یساتهجهانی و ساازوکارهای آن نگر
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آن ناسازگار اسات.  بندیهای یماستمی و تقس یتشکل گرفته که با مبانی مشروع یا قراردادی
کیاددر  ،ساتمیا یاگرانهاح یشهاساسی اند مسللهبه هر حال   یاتو تمرکاز بار مقولاه هو تأ

 (151است.)همان، 
 یدسع یباب یهنظر  ؛«گرا اسالم یها عامل حرکت ی،بحران هژمون. »4

و ظهااور  یاروپاماادار یااادین،کتاااب هااراس بن یسااندهپاارداز و نو یااهد، نظریسااع یباااب
 یاهنظر یونموده است.  یغرب معرف یبه بحران هژمون یرا واکنش ییگرا است  یی،گرا است 
قارار داده و باه زعام  یو نقااد یابیرا مورد ارز ییگرا غرب در مورد است  یایدن های یپرداز

و  یتبر عقتن یمحکم و مبتن یدفاع ین،و حرکت مسلم یااست  در دن یاتح یدخود از تجد
ات اسات  در جهاان را ید حیو تجد ییگرا است ظهور  ی،. وکند یم یمنطق یبر مبان یهبا تک

ن نکتاه یاهاا را در ا یشاه تارس غربیف کارده و ریتوص« بازگشت سرکوب شدگان»عنوان  با
از  یاریان بسایااست  در سطح جهان در م اتیحد یکند و معتقد است که تجد یجستجو م

 یاساتم ییادگرایارا رشاد بنید شده است؛ زیشد یه اضطراب و نگرانین مایمرد  مغرب زم
ر سؤال برده و آن را به چال  کشاانده یغرب را ز یهنگو فر ی، اقتصادیاسیتوسعه س یالگو

ن یزناد. باد یدامان م یابن اضاطریبه چن ییادگرایده است که بنین عقیبر ا یدسع یاست. باب
شود،  یخوانده م« راث عصر اروپایم»را درباره مرزها و آنچه  ییها است ، سؤال یایسان، اح

 (4: 1379 ید،سازد.)سع یرب را آشکار مغ یها ی  و ظهور آن، کاستیدایکند. پ یجاد میا
گونااگون  یها دگاهیاد ی، ضمن معرفییادگرایبن یدر مقا  ارائه چارچوب نظر یدسع بابی

را  یاساتم ییادگرایابن ی،دهاد. و یقارار م یها را مورد نقد و بررسا ، آنییادگراینه بنیدر زم
ربوب به جوامع مسالمانان م یاز رخدادها یا ل مجموعهیه و تحلین و تجزییروش تبعنوان  به

در  ییگرا است  یهد  از بررس یادگرایی،در مورد بن ها یدگاهد یاز نقد برخ سکرده، پ یمعرف
 کند: یان مین بیکتاب خود را چن

سندگان صاحب قلام ینو یها دگاهیاز د یا ذکر ختصه یست، حتیات نیکار من مرور ادب» 
پراکنده راجع  یها ح نظم موجود در گفتهیشردر جهت ت یست، بلکه تتشیدرباره موضوع هم ن

  آن را چگوناه یدای، پییگرا است مربوب به علل  یها تینکه روایاست و ا ییگرا است به علل 
 (21همان: «)هاست. تین روای. هد  من نشان دادن منطق اندا ح دادهیتوض
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 ییگرا اسات هور موجود درباره علل ظ یها دگاهین دییو تب یدر ادامه به بررس یدسع بابی
 : یسدنو یپرداخته و م

صاورت  یادیده بح  زیگرد ییگرا است موجب ظهور  یزینکه چه چیدرباره ا تاکنون»
اصول  ینتوان مشخص کرد که ا یر را میپنج اصل ز ،ات موجودیان ادبیاّما از م؛ گرفته است

ان در دوران معاصاار هسااتند: شکساات نخبگاا یاسااتم یاااتح یااداز گفتمااان تجد یبخشاا
و  ینفتا ی؛ دالرهاایزبحاران خارده باورژوا ؛یاسایگرا؛ فقدان مشارکت س یمل یرمذهبیغ

 ( 22ا  26همان: .«)ینابرابر؛ و اثرات زوال فرهنگ یتوسعه اقتصاد
استفاده شاده  ییگرا است زش ین خییتب ین پنج اصل برایشتر موارد، از ایب یو یدگاهد از

حل  یکرد و انتخاب مرد  برایح دهند که چرا رویضتوانند تو یها نم چ کدا  آنیاست، اما ه
سام؟ چارا یالیسام و سوسیبرالیگر همچون لید یها است و نه گفتمان ییگرا است مشکتت 

را باه  یمتوانسته است نظاا  پاس از اساتعمار قاد یگرد یاسیس یها و نه تشکل ییگرا است 
 ییگرا   باه ظهاور اسات موجود، چرا فقط در جهان است  تیینظم هژمون ؟چال  فراخواند

 نشده است؟ ینجهان چن یگرد یاست و در جاها یدهانجام
نکاه چگوناه از درون آن ید در خصاو  بحاران موجاود در جهاان اسات  و ایسع بابی

 سد:ینو یم ،ابدی یتحقق م ییگرا است 
 شاوند یآغاز م یکل یانیبا جر کنند یم یینرا تب ییاستمگرا یزشکه خ ییها اکثر تتش» 

از جامعاه  یاه. بشاکه بااروت کناکناد یبشاکه بااروت عمال م یبرا یلهمثل فت یانکه آن جر
 یرویاك نیااز  یا ناشایا، ییگرا اسات اسات.  یایگرا و انفجار متعاقب آن، اسات  یاستم
. در هار دو صاورت، یك بحاران سااختاریادر برابر  یاختروس یا واکنشیاست و  یخارج
 (26همان: «)ثبت شده است. ن بحرانیت ایدر ماه ییگرا است 

سام یکمال یل بحران هژمونیتنها بد ییگرا است نکه چرا در جهان است ، ین اییتب یبرا یو 
سام و یبرالیهمچاون ل یگارید یها لیکه بد ی( شد، در حالیهترک یژهو یگاهجا یل)به دلیهدر ترک
ان واقعاًا در یگرا ت اسام کاه یم ثابت کنیسم وجود داشته است، معتقد است: اگر بتوانیالیسوس
باا  ییگرا اسات م کاه تفااوت یریاجاه بگیم نتیتوان یکنند آن گاه م یته حرکت میت با مدرنیضد
د کاه یاتوان فهم ینجا میصه ضد مدرن بودن آن است. از ایآن خص یها لیگر بدیسم و دیکمال
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را یادناد؛ زسام ساود نبریسم از بحران کمالیبرالیسم و لیالیگر همچون سوسید یها چرا گفتمان
 (136و  113ابند.)همان: ی یافته و میته سازمان یها کامت حول اصول مدرن همه آن

 سد:ینو ین میپرداخته و چن یو اروپامدار ییگرا است ن یدر ادامه به رابطه ب یدسع بابی
 یدر جهت مرکز قراردادن غرب در عالم است. اروپامادار یتتش یگفتمان اروپامدار» 
 یقاًا در فضاا و خاأیدق ییگرا است که  یت غرب است. در حالیمرکز یایاح یبرا یطرح

ان یك فرهنگ در میجاد شده است. اروپا تنها یغرب ا ییجه مرکززدایکند که در نت یظهور م
به پاا  یب منطق اروپامداریتخر یدر راستا یادیتا حد ز ییگرا است گر فرهنگ هاست و ید

شاود. گفتماان  یباه چاال  فراخواناده م یروپامادار، اییگرا اسات خاسته است. با ظهور 
ك منباع رقابات یاعنوان  باه، بلکه یاسیس یاینه متحظات جغرافیان نه تنها در زمیگرا است 
 یدر اغلاب کشاورها یکند. زماان یم یکارم، مکان غرب را در عالم جا به جا و دستیمستق

آن  یل به افسون غارب بارابود توس یاسیس یخواهان داشتن هر نوع اثربخش یمسلمان دولت
جااد کارده یرا ا ییغرب فضا ییر کرد. مرکززدایین حالت کم کم شروع به تغیبود. ا یضرور

را جساتجو و  یمختلف یاسیبتوانند در آن واژگان س یگوناگون فرهنگ یها است که مجموعه
، ید کان  اختقایاك قلمارو جدیارا  ییگرا اسات ن حالت بهتر اسات یکشف کنند. در ا

 یاسایس یهاا از جنب  یگروها یك نا  بارایم تا یدر نظر آور یو اجتماع یاسی، سیگفرهن
 (171 - 181همان: «)کال.یراد

ا یا یتاه غربایاز مدرن ییت زدایمحصول مرکز ییگرا است  ید،سع یباب یدگاهاز د بنابراین
روپاا ا ایاته یك مدرنیطره هژمونیط شکستن سیدر شرا ییگرا است بوده و ظهور  یاروپا مدار

 یکلا یط ظهور دارد که از الگویشرا یزمان ییگرا است اتفاق افتاده است. در واقع  یمحور
 شود. ییزدا تیو مرکز ییهژمون زدا ،یته غربیمدرن

 روآ یویهاول ؛«یجامعه شناخت» یه. نظر 5
و اسات   ییگرا اسات  یراماونکه پ یو پژوهشگر فرانسو یسنده (، نو1949روآ) اولیویه

، گرا اسات  یهاا حرکت یجامعه شناخت یلداشته است، با تحل یا گسترده یقاتتحق یاسیس
خاود را بار  یلفرض تحل ی پ یچرا که و داند، یها را مولود جامعه مدرن شده م حرکت ینا
باه باروز  یاستم یدر کشورها یغرب ینوساز یجوامع به سو تحول یندکه فرا گذارد یم ینا
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مثل است   یاعتراض های جریانذار و به تبع آن به ظهور در دوران گ یاسیس یبحران اقتصاد
 :نویسد یگرا م است  یها حرکت یریگ با شکل تباب. روا در راگردد یمنجر م یاسیس

و  اساتمولاود جامعاه متجادد  یاساتم یها حرکت یو جامعه شناخت یاز نظر فکر» 
از  یشاترکاه ب دهناد یم لیتشاک یدجد ینظا  آموزش یافته یتجوانان ترب یشترمبارزان آن را ب

هساتند و در  یاند یدر جستجو یاناستمگرا یبترت ین. بدباشند یم یشهر به وسیلهطبقه م
ندارناد و ساهم  ییباا آن آشانا یسانت یکه علماا یا ردند، واژهگ یم یدئولوژیبه دنبال ا یند

 یمادارس عااد یافتاه یمتعلا یانکم است. چاون اساتمگرا یارحرکت بس یندر ا یونروحان
مانناد انقاتب را از آنهاا  یادجد یممفااه ینسرو کار دارند، بنابرا ها یستستند و با مارکسه

 یناناد، هچنا دعاوت را باه آن افزوده نادمان ییها اند و خود اصطتحات و واژه گرفته یتعار
 ینکل و شورا را جانشا یردب یگزینرا جا یراند و لقب ام زده ینیستیاحزاب لن یلدست به تشک

علام و صانعت و اخاذ آن،  یاتتوجاه باه اهم ینها در عاگرا اسات اند.  کرده یمرکز یتهکم
باه  وباارهو د یرنادغرب را باه دسات گ یها ارزش به وسیلهجامعه منحر  شده  خواهند یم

 (3: 1378روآ، .«)یندنما یلتبد یجامعه استم
 یرکتبلکه ح یست،بازگشت ساده به عقب ن ییگرا که است  رسد یاساس به نظر م ینا بر

 عبارتند از:  یاندو جر ینموجود استوار شده است. ا یاندو جر یاست که در راستا
حکا  منحر  و خائن که اصول  یهعل یزاست اعتراض آم یحرکت ی،سنت یادگراییبن( الف

 یبا موضاوعات اجتمااع یعتشر یقاند و مانع تطب سپره یرا به فراموش ی است ، قرآن و حد
 اند. شده

اسات و اماروزه در شاکل  یالیساتیو ضاد امپر یضداستعمار یحرکت ،یگرد یانجر (ب
 (4ختصه شده است.)همان:  یضدغرب

 یبارا یمختلفا یاردور و چرخ  تحت اشاکال بسا یروآ، ما امروز شاهد نوع یدگاهد از
کاه  یمهسات یتیهاو ین مجادد و بازساازکرد میجنب  است ی  به وسیلهحکومت  مسلله

و جامعاه اسات کاه  یاتجمع یا  یجاادا یگرفته و در پا انجا  یو شخص یفرد صورت به
 یمجاز یتحت شکل یدو گر نه با ند،محدود ک ای یژهو ینسرزم ی را در  ی خو تواند ینم

کاردن، نشاانه  ینیسارزم یارکردن و غ ییدو حرکت فردگرا ین. ایردپردازانه شکل بگ یالو خ
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 یکاامت در چگاونگ نادتوا یکاه م یتحت اشکال گونااگون یاست  است؛ ول سازی یجهان
 تانه،و بشردوسا یو روحاان یآن متفاوت باشد؛ اسات  معناو یو مذهب یاسیس یاناظهار و ب

 یااداو متعصاابانه، بااروز پ یکااالراد ینترناسیونالیسااتا یاااو  یانااهگرا یااتجمع یادگرایانااه،نلوبن
 (17: 1387.)روآ، کند یم

 یاساتم یکاالرادخشان و  یهاا و گساترش حرکت یریگ شاکل ییدر پاسخ به چرا روآ
 :نویسد یم

و  یساتن یاتهو ییاعتراض جهت شناساا یانگرن مجدد همه جانبه تنها بکرد میاست» 
و  ای یشاهر یهاا باه ارزش یوفاادار یااندادن م یکه جهت آشت یستن ییتتشها یجهتنها نت

 یریفرهناگ پاذ فرایندواضح از  یا بلکه نشانه گیرد، یانجا  م یفرد یو خودمختار یتهمدرن
ن کرد میاسات اسات. یزدگا از غارب یبه سود شکل یاصل هنگانگاشتن فر یدهناد وست، ا

کاه  ییتعلق دارد،؛ فرهنگهاا یژهو یفراتر از فرهنگهابه  ی،است  جهان ی  یفمجدد به تعر
 ( 20همان: «)شده و مشخص باشد. یفآن تعر یخیتار یها و جنبه ها یژگیابعاد و
 یالیساتیضدامپر یکاالها و سخنان راد ه چرا خطابهسؤال ک یندر پاسخ به ا ینهمچن وی

 معتقد است: شود، یم یانگرا است  یهامروزه منبع تغذ
از مسلمانان اشغال  یادیز یتجمع به وسیلهو رانده شده از جامعه  ای یهحاش یفضاها» 

اعتاراض گار و پرخااش جاو  یتیهو یجادموجب ا ینانا یشده است. بازگشت به است  برا
 یولا ی،ا یهجه  است  معاصر است هر چناد حاشا یجهنت یشترب یکالیسمراد ین. اشود یم

مخصاو   یماذهب یکالیسامراد یاناز گذشته م ی ب ید. باباشد یم یدهادر معرض د یلیخ
از  یتیهاو یاددهناده جد یبو عوامل ترک فرهنگی یب یانو م یاصل های یشهجداشدگان از ر

باا  یانهخاورم یها قائل شد. خشونت ی تفک یگرد یاز سو یانهو خشونت در خاورم یکسو،
از جهان ساو   طرفداریو  یالیسمبا امپر یتو بازگشت به ضد یسممدرن، پان عرب گرایی یمل

 یلاز اسارائ یکاابدون شارب آمر یتو حما یکاییمخلوب شده است و از احساسات ضدآمر
در  ینی  را د.... نگرش متضاد غرب و مسلمانان تعجب آور است، غرب استشود یم یهتغذ

در  یتحات فشاار حتا یتایمسالمانان خاود را در اقل یولا بیناد، یحال گساترش و فااتح م
 ین،نگرش متضااد طارف ینا یراتضاد انفجار آور است، ز ین. اپندارند یم یاستم یکشورها
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در  یحتا یااو  یپلماتیا و د ی اساتراتژ های ینهمذاکره در زم یکه برا دهد یبه آنها اجازه نم
 (38همان: .«)یندیشندب یا چاره یتهو یصشخت ینهزم

 یاحمد یدحم ،«یاقدام جمع یهنظر . »6
در  ی،اساتم یآثار متعدد در موضاوع جناب  هاا یسندهش(، نو1336)یاحمد حمید

 ییگرا اسات  یهاا جنب  یریگ کاه در بااره شاکل «یاقدا  جمعا یهنظر»با عنوان  ای یهنظر
و  یاساتم یها جنب  یریگ لت عمده شکلع یاستم یدتینظا  عقکه معتقد است  ،است

 :نویسد یم ینهزم یندر ا ویاست.  یآن در اقدامات جمع یمشارکت اعضا
خود  یانگرا است نهفته است که  یدئولوژی تعهدات ا ینوع یدتینظا  عق یندر ذات ا» 

 ان،یگرا اسات . از نظار دانناد یکاردن آن موظاف م یادهبه آن وتتش در راه پ یبند یرا به پا
 یادتیدر نظا  عق یاصل محور ترین  مهمو تداو  آن  یاستم یضرورت وجود نظا  حکومت

 یااو دولات  یاند یریناپاذ ییاصل، اعتقاد باه جادا ینا یاساس بنایبوده است و م یاستم
 ی،احماد«)اسات. یمسلمانان متعهد باه تحقاق جامعاه اساتم یاندر م یاستو س یانتد

1390 :45) 
را انحاتل نظاا   یساتمدر قارن ب یافتاهساازمان  یها ظهور جنب از علل مهم  یکی وی

را بار  تاأثیر یشتریندانسته و معتقد است بحران ختفت ب یهترک های ی الئ به وسیلهختفت 
 یوجاود ختفات عثماان یلتا آن زمان به دل یراگذاشت؛ ز یاستم یها ظهور و رشد جنب 

 یطرفدار استقرار حکومت اساتم یاسیس یها گروه شکیلبه ت یازیچندان ن یمسلمانان سن
اقادا   یاریجهات گ یچاارچوب نظار ییندر تب ی(  احمد47.)همان: کردند یاحساس نم

 :نویسد یم یانهگرا است  یجمع
 یاسایس یها مشارکت افراد در جنب  یرا برا یاصل یزهانگ یاستم یداگرچه نظا  عقا» 
 یاریو جهات گ یاقادا  جمعا یانل ااما شک کند، یفراهم م یاستم یو اقدا  جمع یمذهب

 یکساان یشاههم یازمساالمت آم یادر دست زدن به اقدامات خشونت بار  یژهآن به و یاسیس
و  یاجتمااع یاسای،را عوامل س یانهگرا است  یجمع ا اقد یرینبوده است؛ شکل و جهت گ

 هاای یزهانگ  :یگارد ی. به عباارتکنند یم یین( تعیلدخ یا یانگینم یرهایمتعدد)متغ یاقتصاد
و  یاسایس ی،عوامال اجتمااع تاأثیرتحات  ی،اساتم یادتیاز نظا  عق یمشترک ناش یفکر
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 تاأثیرآورند. تحات  یم اربه ب یاستم یشکل اقدا  جمع یو خارج یداخل یطمح یصادتاق
از نظار درجاه و شادت  یاساتم یاست که اقادا  جمعا یطیمح یرهایعوامل و متغ ینچن
 یان. ایساتن یکسااندر همه جاا و هار زماان  یز،مت آممسال یتفعال یابه خشونت  ی گرا
کنناده خشاونت  یلتساه یرهاایکنترل کننده خشونت و متغ یرهایبه متغ توان یرا م یرهامتغ
 (50همان: «)کرد. یبند یمتقس

کننده و  یلتسه یرهایمتغ یانه،خاورم المللی ینو ب یداخل یاسیس یطبا توجه به مح یو
 یمعرفا ینگوناهگرا را ا است  یجنبشها به وسیلهونت بار خش یکنترل کننده بر اقدا  جمع

 :کند یم
و  یارزشا یهااتعبارت اسات از: توج یزکننده اقدامات خشونت آم یلتسه یرهایمتغ» 

سرکوب و فشار، و  یسم،سکوالر ی،و نهاد یاقتدار سازمان یخی،سنت و سوابق تار ی،هنجار
 یاسای،عباارت اسات از: مشاارکت س یزکنترل کننده خشونت ن یرهای. متغیمداخله خارج

 یرهاایمتغ یان. اینفلساط مسللهو  یانهوحدت گرا یاستهایس ی،اصتحات و توسعه اقتصاد
 یجهت و شکل اقدا  جمعا یینرا در تع یکننده، نق  اساس یلتسه یاکنترل کننده  یانگینم

دوره  یا عوامال در  یانا تأثیرتحت  یشکل اقدا  جمع یبترت ینو بد کنند یم یفاا یاستم
 صااورت به یگاردوره د رو د کناد یگرا جلااوه م اسات  یکاالراد یهااا گروه صاورت بهخاا  

 یا دموکرات یاسایس ینادرو متعاادل کاه خواساتار مشاارکت در فرا یانهم یاستم یها گروه
 (51همان: «)هستند.

  یریتکف یها گروه یدایشپ ینظر  تحلیل
گرا ارائه  است  یها حرکت یریگ شکلکه در مورد  هایی یدگاهو د یتوجه به مباح  نظر با

 یادگاههایهاا و د یاهاسات: نظر یگفتن یریتکف یها گروه یریگ شکل یلدرباره تحل ید،گرد
 یعا  مربوب است که تاکنون از ساو صورت به گرا است  های جریان یدای مطرح شده، به پ

ه شده اسات . به کار گرفت یاستم یجنب  ها یلدر تحل یان متعددیسندگو نو یشمنداناند
 هاای جریان یگارکاه متفااوت از د یاریتکف یگروهها یگیر شکل یلاساس، در تحل ینبر ا

 یو به عباارت یستن یکاف ییمذکور به تنها یها یهاز نظر هری هستند، استفاده از  گرا است 
حال  یندر ع یستند،ن یریتکف یبر گروهها انطباقها جداگانه قابل  یهنظر یناز ا هری  یگرد
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و  یاهجهات تجز یباه چهاارچوب مفهاوم یتواند در شکل ده یها م یهنظر ینکدا  از اهر 
 هاای جریان یگیر شاکل یباه عامال اصال یاهکاه نظر یدر موارد یریتکف یگروهها یلتحل

 .یردتوجه کرده است، مورد استفاده قرار گ گرا است 
 هاای جریان یگیر شاکل یناهکاه زم کند میبح   یاندکمج یادوار یهمثال، نظرعنوان  به
در  یاستم یمختلف بوده و جنب  ها ی، وجود بحران در جهان است  در دوره هاگرا است 

عکاس  گرا اسات  یهاا جنب  یو یادگاهموجود شکل گرفته اند. از د یواکن  به بحران ها
 یحرکتهاا یانباه دوران ساقوب و انحطااب باوده اسات. ا انمسالمان یها ها و پاسخ العمل
گرفتاار  یط بحرانایك محایادر  یکنند که جامعاه اساتم یظهور م یطیدر شرا یزیرستاخ

ت، بحاران آشاوب، بحاران یت، بحاران مشاروعیتوان به بحران هو یرابطه م ین. در ادیآ یم
 یازن یاریتکف ههاای( گرو26: 1390 یان،و بحران فرهنگ اشاره نمود.)دکمج یضعف نظام

بحران ختفات،  یت،بحران مشروع یژهمختلف در جهان است  بو یبحرانها یدای پس از پ
شاعار  یازختفات باوده و هساتند و ن یایشکل گرفتند که خواهان اعاده و اح یتبحران هو

 دهند. یسلف م یرهبازگشت به س
احماد، ظهاور  یدخورشا یمطارح شاده از ساو یاساتم یاتح یدتجد یهنظر یمبنا بر

د یاچاارچوب، تجد یاندر ادر واکن  به استعمار و آثار آن بوده است.  یاستم یها جنب 
آن باا  یر غرب و بدرفتاریمسلمانان در برابر تحق یعیعکس العمل طب یاستم یات طلبیح
 یادعدو بع یر)تکفیددشمن بع یشهاند یبر مبنا یزن یریتکف یباشد. گروهها یاست  م یایدن

  و در جهان اسات یاستعمار یدر واکن  به حضور قدرتها یو تقد  مبارزه با آن( در موارد
طالبان و القاعاده  یرنظ یهای جریانتوان به  یم ینهزم ینمبارزه با آنها بوجود آمده اند که در ا

 اشاره نمود.
در واکان  باه  یاساتم یاادگرایبن یها جنب  ید،رضوان الس یدگاهد یبر مبنا همچنین

د یسع یباب یدگاهد یابوده اند؛  یاستم یتهو یایبوجود آمده اند و به دنبال اح یتبحران هو
 یاهنظر یاانماوده اسات؛  یغارب معرفا ینسبت به بحران هژمون یرا واکنش ییگرا است که 

 یچرا که و داند، یرا مولود جامعه مدرن شده م گرا است  های رکتروآ که ح یجامعه شناخت
در  یغرب ینوساز یتحول جوامع به سو یندکه فرا گذارد یم ینخود را بر ا یلفرض تحل ی پ
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در دوران گاذار و باه تباع آن باه ظهاور  یاسایس یبه بروز بحران اقتصاد یاستم یکشورها
( باا مراجعاه باه 3: 1378.)روآ، گاردد یمنجار م یاسایمثل اسات  س یاعتراض های جریان

از عوامال مطارح شاده در  ییرگاه هاا یاری،تکف یگروهها یخواسته ها، اهدا  و آموزه ها
 یاستم یتهو مسللهبر  یدر موارد یریتکف ی؛ گروههاشود میمذکور مشاهده  یها یهنظر

کید  یانا یهاا ندیشهغرب، همانگونه که قبت اشاره شد، در ا ی، واکن  به هژمونکنند می تأ
 یگروههاا یگیر شاکلدر  یازن یعوامال جامعاه شاناخت یتااست و نها یابیقابل رد یانهاجر
 بوده است. مؤثر یریتکف

 یالکاربرد در تحل یتمذکور ظرف های یدگاهها و د یهاساس، اگر چه هر کدا  از نظر ینبر ا 
کاه  رساد یبه نظار م یستند،ن یکاف ییبه تنها ینکهبا توجه به ا لیکن ،دارندرا  یریتکف یها گروه

تفاوت  یریتکف یها گروه یتماه یچرا که از طرف ؛تر باشد مناسب ها یدگاهد ینا یبیکاربرد ترک
شاواهد و  براساس یگرد یاز طرفو جهان است  دارد، گرا در  است  های جریان یگرد اب یفاحش

نقاا   یاسااتعمار یها قاادرت یااری،تکف یهااا گروه یریگ در شااکل یاادانی،مسااتندات م
 یهاا، نقشا گاروه یانا یادای نق  استعمار در پ، یبه عبارت .(166: 1394 ی،اند)حاتم داشته

 یریگ در شکل یعمارو است المللی ینب یها صورت که هم عملکرد قدرت ینبه ا ؛دوگانه است
در  یاریتکف یهاا باه وجاود آمادن گروهموجاب  ،یدر ماوارد یها مؤثر بوده و به نوع گروه ینا

 یها از نقا  قادرت یادنبا ، و هام واکن  به عملکرد استعمار در جهاان اسات  باوده اسات
ه ها با هد  اساتفاد قدرت ینهم. ها غافل شد گروه ینا یتتقو یادر بوجود آوردن و  یاستعمار

در  یاریاختت  و درگ یجادا ی،اقتصاد - یاسیبه منافع س یدنگروهها جهت رس یناز ا یابزار
 یو گساترش گروههاا یاریگ در شاکل یجهان است  و داشتن بهانه حضور در منطقه اساتم

   .(528: 1393 یلی،و خل ینیحس یخ)شنق  داشته اند یریتکف
. یساتن یکاف یریتکف یگروهها یلر تحلد ییها به تنها یهنظر ینکاربرد ا یلدل ینهم به

 یانهست کاه ا یگراند یراعتقاد به تکف یری،تکف یگروهها یها یژگیاز و یکی یزن یاز طرف
اعتقااد باه  ینو هما شاود می یدهبه ندرت د گرا است  یو جنب  ها یانهاجر یگردر د یژگیو

 گرا است  های یانجر یگراست که آنها را از د یریتکف یگروهها هایاز شاخصه  یکی یرتکف
ماذکور نباوده  یها یهمورد توجه نظر یریتکف یمشخصه گروهها ینچن یل. تحلکند میجدا 
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 یااتباا الهاا  از ادب یاری،تکف یگروههاا یریگ شکل ییچرا یلاساس در تحل یناست. بر ا
چاارچوب  یاناساتفاده نماود. در ا توان یم یبیترک یمذکور از چارچوب مفهوم یها یهنظر

رابطه با  ینپرداخت که در ا یریتکف یگروهها یگیر شکلها و عوامل  ینهزم یلتحل توان به یم
آن  تاأثیرو با مفروض دانساتن  یدگرد یبررس یاد شده یها یهکه در نظر ییها مؤلفهتوجه به 

گروههاا در ساه گاروه  یانا یادای پ یها زمیناه یری،تکف یگروهها یگیر شکلها در  مؤلفه
قرار  یا یشهو اند یفکر یها زمینه. در گروه اول شود می یه بنددست یاسیو س یفرهنگ ی،فکر
از  یاریتکف یگروههاا یگیر شاکل یادتیو عق یفکر یها یشهدر آن به ر یستیکه با گیرد می

 یاه،جوز یمابان قا یمیاه،ابن ت ی،همچون احمد ابن حنبل، بربهار یافراد های یشهجمله اند
 یحااج یمیپرداخات؛)کر یاله و باه تحلو ... توجه نماود یمحمد بن عبدالوهاب، مودود

و  یاتاز جملاه بحاران هو یاجتمااع یفرهنگ یها زمینه( در گروه دو  16: 1395 ی،خادم
 ینقا  قادرتها یژهبو یاسیس یها زمینهو در گروه سو   ؛گیرد می یجا یمعضتت اجتماع

 . گیرد می یجا یا همنطق یقدرتها یو برخ یاستعمار
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 یریگ یجهو نت یبند جمع
 های جریان یگیر شکل یلتحل یرامونموجود پ ینظر یافتهایاز ره یمقاله حاضر برخ در
 یار"؛ هرایادوار یاهاز جملاه: "نظر یااتیقارار گرفات کاه شاامل نظر یمورد بررس گرا است 
عامال  یات،"بحاران هو یاهاحمد، نظر ید"؛ خورشیاستم یاتح یدتجد یه"نظر یان،دکمج

 یعامال حرکتهاا ی،"بحاران هژماون یاهنظر ید،لسا"؛ رضاوان ایاادگرابن یظهور جنب  هاا
 یاد"؛ حمیاقدا  جمع یهروآ و "نظر یویه"؛ اولیجامعه شناخت یه"نظر ید،سع ی"؛ بابگرا است 
 .شود می یاحمد
، وجاود بحاران در جهاان گرا اسات  هاای جریان یگیر شاکل ینهزم یان،دکمج یدگاهد از

موجاود  یدر واکن  به بحران هاا گرا  است یمختلف بوده و جنب  ها یاست  در دوره ها
در واکان  باه  گرا است  یها احمد، ظهور جنب  یدخورش یهنظر یشکل گرفته اند. بر مبنا

عکس العمال  یاستم یات طلبید حیچارچوب، تجد یناستعمار و آثار آن بوده است. در ا
رضوان  یدگاهاز د .استاست   یایآن با دن یر غرب و بدرفتاریمسلمانان در برابر تحق یعیطب

بوجود آمده اند و به دنباال  یتدر واکن  به بحران هو یاستم یادگرایبن یها جنب  ید،الس
 یباه بحاران هژماون یواکنش ییگرا است د یسع یاببوده اند. به نظر ب یاستم یتهو یایاح

ض ، مولود جامعه مدرن شاده و در اعتاراگرا است  یها غرب بوده است. از نظر روآ، حرکت
علات عماده  یاستم یدتینظا  عق ی،احمد یدگاهاز د یتو در نها باشد یآن م یامدهایبه پ

 است. یجمع اقداماتآن در  یو مشارکت اعضا گرا است  یها جنب  یریگ شکل
 یگارباا د یانهااجر یانباا توجاه باه تفااوت ا یاریتکف یگروههاا یگیر شکل یلتحل در
و باه  یساتن یکااف ییمذکور به تنهاا یها یهز نظرا هری ، استفاده از گرا است  های جریان

در  یساتند؛ن یاریتکف یها جداگانه قابل انطباق بر گروهها یهنظر یناز ا هری  یگرد یعبارت
جهات  یبه چهاارچوب مفهاوم یتواند در شکل ده یها م یهنظر ینحال هر کدا  از ا ینع

راجعه به خواسته ها، اهدا  و . با میردمورد استفاده قرار گ یریتکف یگروهها یلو تحل یهتجز
مذکور مشاهده  یها یهاز عوامل مطرح شده در نظر ییها رگه یری،تکف یگروهها یآموزه ها

کید یاستم یتهو مسللهبر  یدر موارد یریتکف ی؛ گروههاشود می ، واکان  باه کنند می تأ
 یعه شناختعوامل جام یتااست و نها یابیقابل رد یانهاجر ینا یها یشهغرب در اند یهژمون
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اسااس، اگار چاه هار کادا  از  ینبوده است. بر ا مؤثر یریتکف یها گروه یگیر شکلدر  یزن
باا  ؛ ولایدارناد کفیاریت یهاا گروه یلکاربرد در تحل یتمذکور ظرف های یدگاهها و د یهنظر

ر مناسبت ها یدگاهد ینا یبیکاربرد ترککه  رسد یبه نظر م یستند،ن یکاف ییبه تنها ینکهتوجه به ا
 باشد. 
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