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چکيده

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در یکی دو سال گذشته عرصهه حوهت س سیاسهی و ماتمهاعی ا ه
حتاهی شدهمست که پایههای ساختار سیاسی و فضای فرهنگی ،آنها رم ه شدس دگرگهت کهردهمسهت.
عنتم یدمری مسالمی کلیدومژه مناسبی هرمی میهد دگرگهتنی هتدهمسهت .در همهید رمسهتا مفروضهه
نگارندگا مقاله آ مست که مز منظر گفتما منقالب مسالمی سهال  9331شمسهی ،زمینههههای فکهری
انبش یدمری مسالمی در پیتندهای معنایی ا منقالب مسالمی میرم معناپیهدممیکنهد .منقهالب مسهالمی
مهمحرید حلقه مز حلقاس انبشهای مسالمی معاصر و ه مثا ه پارمدمیمی ادید در چالش ا نظام هید
ململ مز آغاز دهه هشتاد سده یستم مطرح شدهمست .مزمیدرو ،در نتشهتار حاضهر نتیسهندگا نشها
ختمهنددمد که چگتنه و حوت چه شرمیطی همزما ا و تع منقالب مسالمی در عرصه عم  ،دو مؤلفهه
مهم دیگر در عرصه نظریهپردمزی ه شک گیری پارمدمیم مقاومت مدد رساندند .یکی مز مید دو منتشهار
کتاب مثرگذمر و سرنتشتساز «شرقشناسی» ( )9111مدومرد سعید هطتر حقریبی همزمها ها منقهالب
مسالمی و دیگری در عرصه نظریه منتقادی کتاب دورم ساز «مت عیت پست مدر » ( )9111مز فیلستف
معروف فرمنستی ژم فرمنستم لیتحار تد .مقاله حاضر در دو خش ه حشریح فرضیه ختد مهیپهردمزد.
در خش نخست چگتنگی شک گیری پارمدمیم مقاومت ررسی میشتد و در خش دوم ضمد مشهاره
ه پیتندهای پارمدمیم مذکتر ،نتع مثرگذمری آ ر حوت س مخیر نشا دمدهختمهدشد .چارچتب نظهری
مقاله پارمدمیم کتهد تده و روش آ حتصیفی -حولیلی مست.
واژگان کليدی :مقاومت مسالمی ،یدمری مسالمی ،خاورمیانه ،شمال آفریقا.
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 . *9عضت هیئت علمی دمنشگاه مازندرم  .نتیسنده مسئتلmohammad.ghezelsofla@gmail.com :
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مقدمه
فروپاشی لتک کمتنیست در مومخر ر یستم و حاکمشد لتک سرمایهدمری هر اهها حبعهاس
خاص ختد رم ههمرمهآورد .رمئت سیاسهی میهد حبعهاس در مجمهتع رآمهد دمعیهه ختد رحرمنگارمنهه
فتکتیاما؛ یعنی "پایا حاریخ" همنزله نقطه پایا حکام میدئتلتژی شر تد کهه مز اهها شهمتلشهد
دمتکرمسی لیبرمل غرب در مقام شک نهایی مدمره اامعهه و پیهروزی سهرمفرمزمنه لیبرملیسهم سیاسهی و
م تصادی صوبتمیکرد .ا مندکی استوات در اب وم عیت پیهروزی نههایی لیبهرمل دمتکرمسهی هر
حریفا آ معلتم شد که د ی موکم و مستدلی مز ستی منتقدم ادی معایه

میهد سیسهتم مطهرح

شده مست که مید پیشگتیی ختشبینانه فتکتیامایی رم ا شک و حردید متماهمیسازد .ه همید حرحیه ،
مدعاهای «فتکتیاما» در مفهتم «پساحاریخ» ،م تدم ا پستمدرنیسم هچالشکشیدهمیشتد؛ زیرم فتکتیامها
پیروزی «میدهمی» رم مدعامیکند که ا ماهیتی ژئتپلتیک پیتندختردهمست :پیروزی غهرب و میهده غر هی
پیش مز هر چیز ه علت مزپامفتادگی کام

دی های نظامیافته رمی لیبرملیسهم غر هی نمایها مهیشهتد

درحالی که نقطه عزیمت پسامدرنیسم ،مانند مترد لیتحهار ،پایها شهرحههای عمهتمی کلیهت و آزمدی،
روشنگری و رهایی مست.
درحالیکه فتکتیاما متتاه میدههاست و مدعی مست لیبرملیسم دممنهمی مز مختیارمس سیاسی نیادید
رم پدیدآوردهمست ،اید ه درستی ر کنشگرم ماتماعی نظرمفکند ،زیرم حاریخ انبشهای ماتمهاعی و
منقالبها ه فرمستی لیبرملیسم مشارهمهیکنهد .در پرحهت حوهت س شهمال آفریقها و خاورمیانهه ،نظریهه
انبشهای ماتماعی م عادی رم هنمایشگذمشتهمست که ه وضتح سکتس سازههای نظری میهدئتلتژی
لیبرملیسم رم رمالمیکند .ادمی مز عناصری مانند :سیاست هتیت ،کثرسگرمیی فرهنگی ،اامعه حقتق
شر ،انبش مکتلتژی و صلح ،هرهمندی مز عناصر مذهبی در روند مبارزهطلبی ا سیادس گفتما ههای
متاتد رم نمیحتم کتما کرد .ا مالحظاس پیشگفته و وم عیاس عرصه م تصهادی و فرهنگهی اتممعهه
لیبرمل دمتکرمسی ،پارمدمیم مذکتر سست شدهمست .ه دلی حاریخ وم عی لیبرملیسم ،پتیش رهایی خش
آگاهی زیردستا انبشهای ماتماعی ادیهد ،پهتیش اههانیشهد  ،در رم هر و هرخالف لیبرملیسهم،
ماهیت و گستره انبش های ماتماعی نه در چارچتب ملهی کهه در پهنهه اههانی هه ممهری نیهادید و
ملگتومره حبدی شدهمست.
در میا مید انبشها ،التههایی مز دگرگتنیهای ژئتکالچریک در مویطههای منطقههمی– اهها
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مسهالم -شهک گرفتهه کهه زمینههههای حعهارگ گفتمها ههای حاشهیهمی در حقا ه ها گفتمها غههرب
فرمهمآوردهمست .مید حقا

و حعارگ ماهیتی مذهبی دمشته و مز مقدماس زم رمی حبدی

اله هها و

تمعد مذهبی ه شک ادیدی مز " ال های گفتمانی" رخهتردمر مسهت .میهد شهک نهدی گفتمهانی
نتپدید در ردمرنده الته هایی مز مهمیت عناصر غیریت مست که پیش مز مید مز مدمر مسترمحژی فکری و
عملی اها زیست غر ی حذف شده یا هحاشیهرمندهشده تد .آنا ر مید معتقادند که مقا لههگرمیهی ها
متج یدمری مسالمی در کشترهای خاورمیانه فقط مز طریق ال ها و تمعد دینهی ممکها پهذیر مسهت.
مزمیدرو ،میحتم حادثه  99سپتامبر رم هعنتم نمادی مز حالش اها غرب رمی ورم معنها دمنسهت.
در مید فضای غیریتسازی ،میحتم ه مؤلفههایی همانند پارمدمیم مقاومت مشارهکرد .مید روند همنزله
رویارویی پارمدمیم مقاومت ناشی مز هتیت مسالمی ا ملگتهای مبتنی ر هژمت غربگرمیهی موسهتب
می شتد؛ نا رمید مسئله مصلی پژوهش حاضر ،فهم پارمدمیم مقاومت و مرحبها آ ها یهدمری مسهالمی
مست و سؤم س مید پژوهش رم میحتم چنید صترس ندیکرد :عناصر و مؤلفههای مید سازه کدمممنهد
و چگتنه ژئت کالچر ادیدی رم در رم ر هژمهتنی لیبهرمل دمتکرمسهی اهها غر هی میجهادکردهمسهت
یدمری مسالمی حا چه میزم متأثر مز پستمدرنیته تدهمست شک گیری پاردمیم مقاومت حا چه میهزم
متأثر مز شرقشناسی مدومرد سعید می اشد ظههتر منقهالب مسهالمی هه معنهای نارسهایی مؤلفههههای
هتیت خش پیشید ،حا چه میزم در منسجام و همبستگی پارمدمیم مقاومت نقشآفرید تدهمست
مزمیدرو میحتم ر مساس پرسشهای مطروحهه ،فرضهیه رم مینگتنهه مطهرحکهرد :انهبش یهدمری
مسالمی در منطقه خاورمیانه ومم دمر پارمدمیم مقاومتی مست که متشک مز یک سازه سه عدی شهناختی-
پستمدرنیستی ،پسا مستعمارگرمیی و منقالب مسالمی -مست که ژئتکالچر ادیدی رم در رم ر هژمتنی
لیبرمل دمتکرمسی اها غر ی موستب میشتد .مزآنجاکه میهد نتشهتار مز نظریهه کهتهد هرمی حبیهید
پاردمیم مقاومت و یدمری مسالمی هرهگرفتهمسهت ،ضهروری ههنظرمهیرسهد کهه در م تهدم هه حبیهید
مختصاس شک گیری پارمدمیمها و نوته کار ست آنها پردمختهشتد.

الف :مبانی نظری
همنظتر حبیید پارمدمیم مقاومت مسالمی همثا ه یک گفتما متعهارگ در رم هر گفتمها هژمتنیهک
غرب که ه صترس یک چرخش پارمدمیمی حولی و حبیید میشتد ،پارمدمیم کتهد مهیحتمنهد ههمنزلهه
چارچت ی رمهگشا مستفاده شتد؛ زیرم کتهد معتقد مست ب مز مینکه یک پارمدمیم تتمنهد غاله
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اید ا پارمدمیم پیشید در ورم ادی رمر گیرد و سهازوکارهای معطهتف هه مسهتیال در آ حضهعی
شتد .ه عبارحی یک هژمتنی ادید فقط در فضایی میحتمند مستقرمریا د که آ فضا مز نظهم هژمتنیهک
پیشید حخلیهشده اشد .ه عبارحی ا هرهگیری مز پارمدمیم کتهد ،می حتم پارمدمیم مقاومهت مسهالمی رم
مترد ومکاوی و حأم

رمردمد.

حامس کتهد یکی مز مهمحرید نظریهپردمزم فلسفه علم مست که ا کتاب حأثیرگذمر خهتد «سهاختار
منقالبهای علمی» 9سیاری مز پیشفرگههای هدیمی علهم رم ههچهالشکشهاند و درک ادیهدی مز
چگتنگی پیشرفت علم مرمئهکرد ( نتت و کرمی  .)993 :9331 ،نا ر عقیده کهتهد علهم ههر دوره ،ها
حاکمیت پارمدمیم های خاصی رمردمرد که ختد متشک مز مفاهیم نیادی و گاه نظریهها هستند .ه میهد
حرحی

ا فرسایش حاریخی و حغییر شرمیط ،پارمدمیمهای علمی دچار ورم شده ،حهتم پاسهخگهتیی رم

مزدستمیدهند و نظریههای نتید ر ی  ،اای آنها رم میگیرند ( زلسفلی.)41 :9331 ،
کتهد رمی حتصی

پاردمیم ادید و کاهش شدید اذم یت پاردمیم بلهی ،مز مصهطالح «منقهالب»

مستفادهکردهمست .در اریا منقالب م تدم گروهی مز فعا

سیاسی ه مید نتیجه میرسند کهه نهادههای

سیاسی ،ماتماعی و م تصادی ،عملکرد مناسبی ندمرند و ادر ه حه مشهکالس اامعهه نیسهتند .میهد
مفرمد ،ه حدریج آشکارم مز موضاع منتقهادمیکننهد و مز چهارهناپهذیری مشهکالس مهیگتینهد .نارضهایتی
مندکمندک گسهترشمهییا هد و وهرم زم مهیشهتد .سهپس حعهادل میها نیروههای متمفهق و مخهال
حغییرمیکند .شترشیها ،ا مستفاده مز فرصت هدست آمهده ،ختمسهتار منجهام حغییرمحهی مهیشهتند کهه
نهادهای سیاسی ه حوقق آ ادر نیستند .مید متضهتع شهکاف میها دو طهرف رم مفهزمیشمهیدههد،
طتریکه اامعه هطتر کام

طبی میشتد .سپس نزمع ا میگیهرد و محتمهال سهازش طهرفید کهم و

کمحر میشهتد و ههحهدریج مز هیدمهیرود .میهد متضهتع ،منقال یهت و حاکمیهت رم در شهدس عمه
رمسخحرمیکند .ه عالوه ،منقال یت  ،دیگر حاضر نختمهنهد تد کهه در چهارچتب نهادههای متاهتد هه
فعالیت مدممهدهند ،آنها ر رمری نظم ادیدی رم ختمستارمیشتند .درنهایت ،ه دنبهال یهک رویهارویی
مستقیم و خشتنتآمیز ،نهادهای سا ق فرومی ریزد و نهادههای ادیهدی اهایگزید آنهها مهیشهتند و
موضاع ه شرمیط عادی ازمیگردد.
مالک پیروزی یک منقالب سیاسی ،در نگاه کتهد هصترس چرخش پارمدمیمی ختدنماییمیکنهد.
ب مز و تع منقالب ،ناهنجاری مفزمیشمییا ند ،هصترحی که حکتمت دیگر ه حه مشهکالس ناشهی
..........................................................................................................................
1 . The structure of scientific revolution
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مزآ ادر نیست و ر یبا حکتمت ،رمهح های ادیدی رمی حه مسهای پیشهنهادمیکننهد و حتاهه
عمتم رم ه سمت ختد ال میکنند .مزمیدرو ،ب مز مینکه یک پهارمدمیم تتمنهد غاله
پارمدمیم پیشید در ورم ادی رمر گیرد و سازوکارهای معطتف ه مستیال در آ حضعی

شهتد ایهد ها
شتد .یهک

هژمههتنی ادیههد فقههط در فضههایی مههیحتمنههد مسههتقرمریا د کههه آ فضهها مز نظههم هژمتنیههک پیشههید
حخلیهشده اشد .نا رمید مادممی که لتک هژمتنیک مستقر ،حتمنهایی زم هرمی م قهای هدرس خهتیش
دمرد ،مز محواد عناصر نارمضی درو نیروهای ضد حکتمتی التگیری ههعمه مهیآیهد ( ها ی سهعید،
.)11-919 :9311
حال ا مید مختصر پیشگفته در مدممه ه شک گیری سهه عامه نهنهی و عینهی پهارمدمیم مقاومهت
مشارهختمهیمکرد .مزمیدرو ،مزآ اایی که متضتع وث ما ،پارمدمیم مقاومت و یدمری مسهالمی مسهت،
اید منقالب مسالمی رم ههمثا هه «پهارمدمیمی معنها خش» ) (Meaningful Paradigmدر کنهار دو حهتزه
دیگر« ،پستمدرنیسم» و «شرقشناسی ومرونه» که هریک واهی مز واتهِ پارمدمیمِ غاله ِ کثیرم ضهالعِ
لیبرمل دمتکرمسی رم هچالشکشیدهمست ،وث و ررسیکرد.

ب -زمینههای شکلگیری پارادایم مقاومت
 -1موقعیت پسامدرن و برآمدن خردهروایتها
شههترش مههه  9113مههیالدی روشههنفکرم رم مز سههاختارگرمیی سههرختردهکههرد ،زیههرم نگههرش
صترسگرمیانه 9ساختارگرمیی ه حتضیح وم عیت زندگی سیال ماتماع ادرنبتد و نتتمنسهت اامعهه در
حال گذمر صنعتی رم درککند :ظهتر پارمدمیم پست مهدر  ،موصهتل میهد معترمضهاس هتد؛ ههعهالوه
شکست حاریخی محزمب سیاسی چپ و رمست و د ست میهدئتلتژیههای سیاسهی و نیهز مسهتقبال مز
انبشهای ادید ماتماعی نیهز در ظههتر پسهتمدرنیسهم سهیار مهؤثر هتد .عضهی مز سهردمدمرم
پستمدرنیسم ،در گذشته ،مز انبشهای رمدیکال حمایتمیکردند ،مما چت مفکهار آنها سهنخیتی ها
شرمیط سیاسی و ماتماعی کشترهای پیشرفته صنعتی ندمشهت ،ممیهد هه پیهروزی منقهالب در اتممه
پساصنعتی رم ،مزدستدمدند و هحدریج ه پستمدرنیسم متمای شهدند و هر کثهرسگرمیهی سیاسهی و
فرهنگی ،چندگانگی ،پرمکندگی ،عدم منسجام ،ساختزدمیی ،رم ر نهاد و حعییدناپذیری و نسهبیگرمیهی
..........................................................................................................................
1 . Formalist
2 . New Social Movements
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فلسفی حأکیدکردند ( یت .)33 :9331 ،
پستمدرنیسم ،مص «رومیت زرگ» 9رم ه معنای ممکا حشریح کام و اام اهها  ،هه گتنههمی
فرمگیر نقدمیکند .ژم فرمنستم لیتحار در کتهاب «وضهعیت پسهتمهدر » کهه ههمثا هه مدعانامههمی هر
مدرنیسم لمدمد میشتد ،در آستانه دهه  9131میالدی ،چنید چرخشی رم پیش ینیکرده هتد .لیتحهار مز
ومژگتنی فرمرومیتها همنزله یمعتقادی و عدم میما ه فرمرومیتهها سهخد مهیگتیهد .لیتحهار مز مها
میختمهد ه انگ اامعیت رویم و حفاوسها رم فعالکنیم .مز نظر مو معرفت پستمدر  ،ملعبه دست
مراعیتها نیست و شهرمیطی رم فهرمهممهیکنهد کهه در آ تهتمنیم حفهاوسهها و حناسه ناپهذیرها رم
حوم کنیم .ه عقیده وی ،اامعه آینده ،کمتر در لمرو منسا شناسی نهتید (مز بیه سهاختارگرمیی یها
نظریه نظامها) رمرمیگیرد و ه اای آ  ،ما ا حعدمد زیادی ز ا های خرد متماهمیم .رومیتهای زرگ
فرومیپاشند و ورم متافیزیک هموجختدمیرسد (لیتحار.)913 :9339 ،
پستمدر ها رسالت دمنش رم کمک ه فهم و شناخت «حاشیهمی»ها میدمنند« .دیگری»هایی که در
صترس ندی های علمی و ملگتهای زندگی مدر هحاشیهرمندهشدهمند؛ «دیگری»های ختیشهتدمهدر
که ر مبنای مص «هماننهدی» هه دلیه «ناهماننهد» هتد ها "مهتد" و اریها مصهلی زنهدگی مهدر
کنارگذمشتهشدهمند (نتنری .)4 :9331 ،هدف پستمدرنیسم ،محترممگذمری ه دیگری مست .میهد کهه
دیگری تتمند مز اان

ختد سخد گتید .دیگری در حاشیه رمردمرد و مید مان میشهتد کهه تتمنهد

سخد گتید .اید ه دیگری رویآورد و مو رم مز حاشیه ه متد منتقالدمد .مید رویکرد ،نقطه چرخشهی
در سیاست موستب میشتد .مسئله مید مست که چگتنه میحتم فضهای مناسهبی هرمی سهخدگفهتد
دیگری فرمهمآورد .دفاع مز دیگری و حق سخدگفتد دیگری ،ه معنای حمایت مز فضای چندصهدمیی
مست .پستمدرنیستها ،حاکمشد ِ فقط یک صدم و نادیدهگرفتد دیگری رم مسب

حمامیتخهتمهی و

م تدمرگرمیی میدمنند (روسنائت.)913 :9331 ،

 -2جنبش و نظریه مابعد استعمارگرایی
ومژه «پسامستعمارگرمیی» ) (Post_Colonismو هه همهید روش «مطالعهاس پسامسهتعمارگرمیی» در
ستر حرکتهای ضد مستعماری نیمه دوم ر یستم در نظریههایی چت پساساختارگرمیی ،روم کاوی
..........................................................................................................................
1 . Grand narrative
2 . Jean Francasie Lyotard
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و فمینیسم ،اایگاه ختد رم هعنتم یک پارمدمیم منتقادی شاخص یافتهمسهت (گانهدی .) 1 :9333 ،در
همستیی ا مید اریا سیاسی ،اریا رو ه گسترش مطالعاس فرهنگی ا زمینه و سبقه فرهنگهی کهه
یشتر مز ستی متفکرم اها ستمی حمایت میشد رمی وث رماه هه آثهار فرهنگهی ومژه مهذکتر
مدممهیافت حا ردمشت ماهیتگرمیانه درخصتص ملتها و م تمم شرق مز ناحیه مندیشمندم غر ی ،واهه
مروپههاموتری در لمههرو علههتم ماتمههاعی رم ههر مهها روشههدسههازد (ضههیمرم  .) 31:9331پیشههنهاد
پسامستعمارگرمیی رمی ختمنشی عاری مز خشتنت مز گذشته مستعماری مز رهگذر حأکید هر دگرگهتنی
دوستیه مستعمارگر و مستعمارشده ،و طرح کلی مش هرمی محوهاد آرمهانی ینها حمهدنی هر درد و رنهج
نهادی شده ،دروم

مثمرثمر مست .چرخش پسامستعماری ه لفاظی پساملیگرمیی و ه اههانی کهه مها

همرث ردهمیم هه حقیقهت انبهه منسهانی مهی خشهد .میهد ویژگهیههای مصهلی میهرمث روشهنفکرمنه
پسامستعماری یش مز هراا و هرکسی در کارهای مدومرد سعید ا ردیا ی مست (گاندی.)11 :9319،
سعید ا منتشار کتاب حأثیرگذمر و درعیدحال وث رمنگیز «شرقشناسی» ( )9113حولی عالمانه ،نه
مز ختد شرق ،لکه مز مینکه چگتنه اامعه علمی غهرب ،شهرق رم در مقهام «دیگهری» م هدمعکهردهمنهد
هدستدمد .مدورمد سعید ا گرمیشی نزدیک ه فالسفه منتقد حجهدد ،ماننهد آنتتنیهت گرممشهی و میشه
فتکت ،در کتاب شرقشناسی  9113سعی دمرد منظتمه نهد منسا غر ی نسبت ه اها شر ی رم حولی
و مرزیا یکند .در میهد چهارچتب مدعهامیکنهد کهه شهرقشناسهی یکسهره نهتعی حهالش «دیگرسهاز»
) (othernessدر پارمدمیم مکتشاف اها غر ی نسبت ه اها های دیگر هتدهمسهت .شهرقشناسهی ،کهه
مغل

هعنتم نقطه عط

و عام شتابدهنده پسامستعمارگرمیی حلقیمیشتد ،نماینده نخستید مرحله

مز نظریه پسامستعماری مست .مید مثر ،هه اهای پهردمختد هه وضهعیت ضهد و نقهی

دورم پهس مز

مستعمار یا منگیزه های مقاومهت ضدمسهتعماری ،حتاهه خهتد رم هه حتلیهد گفتمهانی و متنهی معناههای
مستعماری و مالزم ا آ  ،ه حثبیت هژمتنی مستعماری معطتفمیکند .مو همچنهید در مثهری دیگهر ها
عنتم «فرهنگ و ممپریالیسم»  9113چنید رویکردی رم متردحتاه رمرمیدهد .در مید معنهای متعهارف
مز شرقشناسی گفتهمیشتد که منسا غر هی در «کهال رومیهتههای» ) (meta narrativeخهتد ،نهتعی
"کالمموتری" ) (logocenterismمعطتف ه حقیقت رم پهرورشدمدهمسهت .هه ز ها فتکهتیی چنهید
میحتم مدمکرد که مقتله مستعمار همزمده «فرمورده ختد» تدهمست .در مید مسیر ،آنچه در حهتزه «غیهر»
حعری

میشد ،مر ت

ه اهانی تد غیروم عی؛ فاصلهمی دور مز اها غرب و در حضادهای ماهتی و

مستمر ا آ (سعید.)31-44 :9311 ،
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سعید یا میدمرد که شرقشناسی نشانگر مقطعی مز حاریخ مست که در آ  ،هرگتنهه حهالش غهرب
ههرمی شههناخت یهها رخههترد مسههتقیم هها اههها غیرغههرب ،فقههط هها حههددمد ههه یههک حمایه غاله
ممکدشدهمست .حمای ه دوگانهسازی رم طه میا غرب و «شرق» و حبدی آ ه حضهاد «مها و آنهها» و
سپس نمحیمنگاشتد «دیگرم » حاص مز مید فرمیند؛ یعنی سخد گفتنهی حعمهیمدهنهده در هاره «ویژگهی
مشخصه»« ،نهد» و سهایر چیزههای شهر ی .هه طهتر خالصهه «شهرقشناسهی» مز دیهد مدومرد سهعید
عبارسمست مز شیته می غر ی رمی حسلط ر شرق ،حجدید ساختار آ و مستمرمر آمریت غرب (سهعید،
 .)31 :933حاص چنید شرقشناسی پدرسا رمنه ،نژمدپرستانه و ممپریالیستی ،نادیهدهگهرفتد وم عیهت
شرق و مردم آ مست .ه نظر سعید« ،شرقشناسی» غر یا کلیگتییهایی در اره حفکر شرق مست کهه
در آنها «شرق منفع » در رم ر «غرب عق گهرم» و « رحهری مغهرب زمهید» در رمیهر «حقهارس شهرق»
رمرمیگیرد (عضدمنلت .) 1 :9333 ،پس شرق شناسی ،ه معنای آنچه پس مز ر هجهدهم و در پهس
گفتما «مد می مندیشهم پهس هسهتم» دکهارحی میجهاد شهد ،نهتعی شهیته غر هی درخصهتص میجهاد
سلطهدمشتد آمریت و م تدمر ر مشرق تده مسهت کهه همهتمره هر مسهاس حمهایزی در نهتع حمایزههای
حاریخی میش فتکت میا دیتمنگا و عا ها متصترشدهمست ( زلسفلی.)31 :9313 ،
دروم

شکی نیست که متض گیریهای سهعید ،هه لوهاا حهاریخی مز شهک پساسهاختارگرمیی و

پسامدرنیسم نسبت ه «کال رومیتهای» شمتلگهرم و حمامیهت خهش حأثیرگرفتههمسهت .ممها سهعید در
شرقشناسی حالشمیکند حتزه حاریخی و اغرمفیایی ناخرسندی پساسهاختارگرمیی مز معرفهتشناسهی
غرب رم گسترشدهد .سعید نشا میدهد که همنظتر درک کام ظهتر «غرب» هعنتم یک سهاختار و
یک نظام ،اید دریا یم که «شرق» مستعمارزده « ه عنتم حصتیر ،میده ،شخصیت و حجر ه متضاد مروپها،
در حعری

آ مؤثر تدهمست» (هما  .)1 ،سهعید ها رویکهردی ههطهتر نسهبی فرمگیهر هدید وهث

می پردمزد که هرو ت و در هر مت عیتی که یک غر ی در مرحبا
دستزدهمست ،شرقشناسی نیز حضتر دمرد .دید حرحی

ا اها غیرغر ی ه حخیه یها حوریهر

شرقشناسی حبدی ه یک وضعیت نهنی یها

سبک حفکر فرضی میشتد که کما یش پتششدهنده آگاهی دوهزمرساله غرب نسبت ه شرق مست.

 -3انقالب اسالمی و تحوالت ژئوکالچریک جهان اسالم
چنا که پیشتر مطرح شد در سالهای عد مز انگ سهرد مؤلفههههای فرهنگهی نقهش موهتری در
سیاست درس میفاکردند .مزامله مید مؤلفهها میحتم ه رشد انبش مقاومهت و همچنهید گسهترش
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نیروهای ضدساختاری در منطقه مشارهکرد .درمیدمیا  ،منقالب مسالمی درمقام مهمحرید سازه شناختی-
مخال ی پارمدمیم مقاومت ،مز شاخصهای ضدنظام موستب میشتد که فرماسیت نظام اههانی مسهلط
رم هچالشکشاند ،نا رمید حوت س ژئتکالچر نمادی مز سیاست فرهنگهی منقهالب مسهالمی موسهتب
میشتد که چرخههای نظام اهانی رم دچار مختاللمیسازد.
مهمیت وث در اره منقالب مسالمی در حوهت س ژئتکالچریهک اهها مسهالم در میهد مسهت کهه
منقالب مسالمی ،هعنتم «نخستید یام زرگ علیه نظامهای زمینی» فرمگیرحرید و مدر حهرید یهام ها
هره گیری مز نظام معنایی و مندیشگی دی حتمنست ا وص کرد خهتد هه ریشههههای مصهی دینهی،
هصترس یک دی زنده سیاسی التهکند .در کانت گفتما منقال ی ،مسالم ههمثا هه یهک دمل متعهالی
نشسته تد ،غنای مفهتمی و موتتمیی مید دمل مستعالیی ،حمهامی زومیها و زمینههههای زنهدگی آدمهی رم
در رگرفته ،سیاست رم همنشید دیانتکرده ،هردو رم ریسمانی عرفانی خشیده و ههر سهه رم در کهنش
ماتماعی در منزلت حئتری رمهنمای عم نشانده تد (حاایک)911 :9311 ،؛ نا رمید گرمیش مهردم هه
میرم ه مذه

ه عنتم عاملی موتری رمی حوقق منقالب ،ه اامعیهت م عهاد مسهالم رمهیگشهت و

همید خصلت مست که ه منقالب میرم در میا سایر منقالبهای عصر مها اایگهاه ویهژه مهی خشهد.
مزمیدرو ،هترید عنتم که رمی ک مید اریا میحتم نهاد« ،محیهای سیاسهی» مهذه
مساس آ  ،دید در ال

مسهت کهه هر

مرمده امعی هتیت مردم رم ه طریقی که تتم دید رم دراایگاه یهک نیهروی

منقال ی محیاکند حضمیدکردهمست و ه درستی میحتم ازحاب چنید م دمماس و حأثیرمس ناشهی مز آ رم
در انبش های مسالمی کشترهای فلسطید ،عرمق ،حتنس ،یمهد ،وهرید ،مصهر ،ملجزمیهر ،پاکسهتا و
مفغانستا مشاهدهکرد.

پ -پیوندهای پارادایم مقاومت در بیداری اسالمی
 -1پستمدرنیسم و تنوع در دالهای گفتمانی جهان اسالم
نظریهپردمزم پست مدر ر مید معتقادند که شناورسازی دملهای اها مسالم مز یکست ه حثبیهت
هتیت مرکزی مسالمی منجرمی شتد و مز طرف دیگر ،میزم حعارگ اهها غهرب رم مز طریهق میجهاد
منشعاب در میا حتزههای فرهنگی و حمدنی غرب علیه ژئتپلتیک مسالم کاهشمیدهد .ه مید حرحی ،
حنتع در ال های مدرمکی نظریهپردمزم غر ی ه حورک گروههای مسالمگرم منجرمیشتد؛ هنوهتیکهه
هرگتنه نتمندیشی دینی در ال

آمتزههای مسالمی میحتمند فضای مسترمحژیک ادیدی میجهادکهرده و
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ر مساس آ  ،نظم سیاسی ادیدی رم ناکند .در مید شرمیط ،ال

حعارضی در چهارچتب شهک نهدی

گفتمانی حدموممییا د ،مما مید روند ه رفتار مسترمحژیک منجرنمیشتد .رمی مثال ،ژمک دریدم دملههای
شناور در اها مسالم رم عام متنتعسازی رفتار مسترمحژیک اها غرب میدمند.
زمانیکه مسالمگرمیا تتمنند دملهای هطتر نسبی متنتعی میجادکند ،طبیعی مست کهه مهدلتلههای
متفههاوحی ظهههترمیکنههد .کههه میههد ممههر مز حوههتل در ال ه هههای مدرمکههی و گفتمههانی اههها مسههالم
سرچشمهمیگیرد .در چنید شرمیطی ،منسجام حئتریک اها غرب که مبتنی ر حاشیهرمنهد نیروههای
مسالمی تدهمست ،دچار حخری

میشتد .زمانیکه چنید نشانههایی ظاهرمیشتد ،یانگر آ مسهت کهه

منعطافپذیری نیروهای مسالمی مفزمیشیافتههمسهت .حنهتع در اله ههای گفتمهانی و همچنهید حکثیهر
مدلتلهای ناشی مز کنش مسالمگرمیا  ،نتایج ا حتاهی رمی کشهترهای اهها مسهالم میجهادکرده و
اعث حنتع گفتمانی نظریهپردمزم غر ی شدهمست .ه عبارحی ،حنهتع در دملههای گفتمهانی مسهالمی مز
مؤلفههایی مست که زمینه های زم هرمی حدمکثرسهازی منشهعاب مسهترمحژیک در رفتهار اهها غهرب
نسبت ه نیروهای مسالمگرم رم فرمهممیآورد .در مید رونهد ،نقطهه مرکهزی در گفتمها مسهالمگرمیهی،
کارکرد ختد رم مزدستمیدمده و دملهای شناور اایگزید آ شدهمند.
ه یانی ،زمانیکه شهاخصههای ماتمهاعی و هیدململلهی دگرگهت مهیشهتند و مز سهتی دیگهر،
پدیده های ادیدی در حتزه نظام اهانی ظهترمییا د ،نظامهای میدئتلتژیک ،قای خهتد رم مز طریهق
نتآوری حفسیری حضمیدمیکنند .هطتر کلی ،مجمتعههایی که فا د نهتآوری در ازنمهایی اله ههای
حفسیری و میدئتلتژیک اشند ،مت عیت ختد رم در ر ا ت ا دیگرم مزدستمیدهند؛ درحالیکه مسهالم
سیاسی در رمستای نتآوری حفسیری مز مفاهیم سنتی رآمدهمست .در مید رم طه ،آ رمهامیها مهیگتیهد:
مگر لفظ نیادگرمیی ه معنی رمئتهای خشک و یروح مز متت مذهبی اشد ،مید مفهتم ا مطهالق
ر مصتلگرمیی مسالمی نیست ،زیرم حفسیر آنها مز متت

مذهبی ،ادید و نتآورمنه مست ( Abrahamian,

.)1992:186
سیاری مز شاخص های حفسیری مسالم سیاسی مز غهرب هر مبنهای روش پسهتمهدر هرمردمرد.
مزآنجاییکه الته هایی مز ساختارشکنی روشی و هتیتی در فضای گفتمانی میجادشد ،مسالم سیاسهی مز
فضای یادشده مستفاده و ال های منتقادی شهکنندهمی رم مز طریهق گفتمها ههای حههاامی میجهادکرد.
همگا ر مید ممر وم

مند که مز سال  9311ه عد ،معادله درس در نظام یدململلهی دگرگهت شهد.

ممپرمحتری عثمانی و نهادهای مسالمگرم ،ا لیت و کارآمدی ختد رم مزدستدمدنهد .در چنهید شهرمیطی،
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زمینه رمی ظهتر گفتما حدمفعی فرمهم شد .در چنید فضهایی ،ههی گتنهه حفسهیر م تکهاری مز مد یهاس
سیاسی مسالم واتدنختمهددمشت .ه همید دلی  ،محیاگرم اها مسالم همانند امالملدید مسدآ ادی،
متدودی ،مومد عبده ،مهدی ازرگا و علی شریعتی دمرمی گفتما حدمفعی تدند .آنا حالشکردند حا
مهدمف سیاسی و دینی رم ر مساس ال های گفتمانی غرب حفسیرکنند .روند فتق در حالی مدممهیافهت
که مبارزهاتیی گسترده مسالمی در خاورمیانه و فرمستی آ ه سب

پیروزی منقالب مسالمی در سهال

 9111دو اره حیاسیافت و مسالم منقال ی مهم حرید و ارزحرید الته مذه

سیاسی شد ،هگتنهمی که

حتی عرمق سکت ر و ستسیالیست ملیگرم نیز حالشکرد در انگ خلیج فارس در سال  9119و حتهی
پس مز آ نقش ازیگر مسالمی رم میفاکند .مید ممر نشا میدهد حفسهیر ادیهدی مز اله هها و تمعهد
مسالمی میجادشدهمست .کشترهای مسلما در خاورمیانه ،حفسیر ادیدی مز منقالب ،زندگی ماتمهاعی
و رفتار سیاسی مرمئهکردند .ال های مسالم سیاسی حتمنست مز یک ست زمینه زم رم رمی هتیتیها ی
اها مسالم فرمهمآورد و مز ستی دیگر زمینه رمی حمایز میا ختد و دیگری میجادکنهد .حفسهیرگرمیی
ادید رم اید در ال

هتیتیا ی مسالم سیاسی متردحتاه هرمردمد ،زیهرم هرگتنهه حفسهیر ،منعکهاس و

نتعی مز شناسایی ختیشتد مست .ه مید حرحی

مسالم سیاسی ر مساس فرمیندی سری  ،الهتهههایی مز

معناسازی زندگی سیاسی و مقاومت رم هواتدآورد ،که ر ازنمهایی دینهی و کهنش ماتمهاعی مبتنهی
مست (.)Collhoun, 1994:10
هطتر خالصه ،میحتم مدعی شد که طرح دو اره مذه
دهه  9111ر مبنای ساختارشکنی گفتما غال

در سیاست اها رم ه منقالب میهرم در

پستمدرنیسم میحتم نسبتدمد؛ حوتلی که سیاری مز

مردم رم شگفتزدهکرد .مید حوتل ،حرکتی ر نگرش رمیج مبنی ر ضرورس سهکت ریزهشهد اتممه
همرمه ا نتسازی آنها تد .منقالب مسالمی الته می ادید مز حفسیرگرمیی در رفتار سیاسی رم در دستتر
کار رمردمد .مسالم منقال ی اایگزید ال های گفتمانی ر ی

شد .در مید مرحبا  ،حفسهیرگرمیی ادیهد

مز مسالم مبتنی ر الته هایی مز هتیهت مقاومهت و مبهارزه ههوسهیله کهنشگرمنهی هتدهمسهت کهه مز
خطمشیهای هتیتی ،سنگرهایی رمی مقاومهت و قها میجهادمیکنننهد .آنها مصهتل متفهاوس و حتهی
متضادی ا تمعد پذیرفتهشده بلی حتلید و آ رم در حتزههای مختل

حرویجکردند.

 -2بسط پارادایم مقاومت اسالمی در تقابل با شرقشناسی
ظهتر هرگتنه حفاوسگرمیی ،زمینه رم رمی حفکیک گروههای هتیتی فرمهممهیسهازد .مز زمهانیکهه
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شرقشناسی در کشترهای غر ی رومجیافت ،التهههایی مز حفکیهک اهها غهرب ها مسهالمگرمیها و
مجمتعههای هتیتی متفاوس روزکرد .هما گتنه که مدومرد سعید شهیته حتصهی

گفتمها نیهادگرمیی

مسالمی رم در کشترهای غر ی «شرقشناسی» مینامند.
زمانیکه گروههای هتیتی در شرمیط حاشیهمی رمرمیگیرند و مز ستی دیگر ،میجاد چنهید فضهایی
رم ممری غیرعاد نه حلقیمی کنند ،طبیعی مست که زمینه رمی مقاومت هتیتی میجاد مهیشهتد .هرگتنهه
ال

هتیتی هویژه «هتیت مقاومت» در درو ختد التههایی مز حفاوسگرمیی رم هواتدمیآورد .هه

هما گتنهمی که مدومرد سعید ،شرقشناسی رم ه فعالیت علمی اها غرب در رمستای حفهاوسگرمیهی
هتیتی میدمند ،ه متجهای ومکنشی مز ستی گروهههای مسهالمی و همچنهید نخبگها سیاسهی اهها
مسالم نیز مشارهمیکند .ه مید حرحی  ،مو حبیید ادیدی مز ممپریالیسم مرمئهکرد و سرسختانه نقهابههای
میدئتلتژیک ممپریالیسم رم مز رخ آ رمیکشد و درک ینظیری مز ممپریالیسم /مستعمارگری ههعنهتم
نگرشی معرفتشناختی و فرهنگی مرمئهمیدهد؛ نگرشی که ا ختی عجی

سهلطهگهری در هراها کهه

ممکد اشد همرمه مست .چنا که سعید در کتاب مخیرش «فرهنگ و ممپریالیسم» مینتیسد:

ممپریالیسم و مستعمارگری ،هی کدمم یک عم ساده منباشتد و حصاح

نیست.

هردوی آنها هومسطه صترس ندیهای میدئتلتژیک عظیمهی حمایهت و حتهی
شاید کنترل میشتند؛ صترس ندی حاکی مز مید حصتر کهه رخهی لمروهها و
مردما  ،نیازمند و مستدعی سلطه ،و نیز مشهکال دمنهش وم سهته هه آ سهلطه
هستند (.)Said, 1990:8
مدومرد سعید ه مید نتیجه رسید که اها غرب در صدد معمهال هژمهتنی و کنتهرل اهها مسهالم
همنزله «دیگری» مست .مدومرد سعید ،منتقاد مز شهرقشناسهی و مرمئهه حولیلهی ادیهد مز ممپریالیسهم و
هژمتنی رم ه گتنه مشخصی در ال

آمتزههای حولیلی آنتتنیت گرممشی و ال های گفتمانی درس–

دمنش فتکت رمردمد ،حا مثباسکند شرقشناسی هعنتم نمادی مسلّم مز رم طه دمنش اهها غهرب هرمی
کنترل ژئتپلتیک مجمتعههای مسالم مست .مید ممر ه گروههای مسالمی نسبت ه رویکرد اهها غهرب
شناخت یشتری معطاکرد .ه مید حرحی  ،شک گیری هتیت مقاومت در مقا گفتما شهرقشناسهی رم
ر مساس رومیت ادیدی میحتم دمنست که ناشی مز ازنمایی مسالم مست؛ درحالیکه ،شرقشناسی هر
مید ممر مستتمر تد کهه شهرق مهاهیتی رمکهد و یکنتمخهت دمرد و در نتیجهه ،هه حعیهید هتیهت خهتد
ادرنیست.
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آنچه طی سالهای  9111- 199در چهارچتب ژئتپلتیک مقاومت مرمئهشهدهمسهت رم ومکنشهی در
رم ر شرقشناسی و حفکیکگرمیی غر ی میحتم موستبکهرد .هه عبهارحی آنچهه کهه مدومرد سهعید در
گفتما ممپریالیسم مز شرقشناسی مرمئهمیدهد ،ومکنشی نسبت ه روح حفکیکگرمی اها غرب مسهت.
آنا در مید مرحبا  ،ه حفکیک حتزههای مختل

اغرمفیایی و حمدنی مبادرسکرده و درصهدد هسهتند

حا مز طریق فرمیندهای همگت ساز زمینه حقلید مز غرب رم فرمهمکند ،ممها آنچهه کهه در حفکیهکگرمیهی
حهاامی ژئتپلتیک اها مسالم نسبت ه فرهنگ ،آمتزه های سیاسی و ملگتهای رفتهاری اهها غهرب
مست ،یانگر آ مست که ملگتهای رفتار ومکنشی رم مز طریق حفکیکگرمیی ا غرب میحهتم میجهادکرد.
ملگتی معطتف ه پارمدمیم مقاومت و حفکیکگرمیی ومکنشی حالش دمرد حا مطلت یتهای اهها غهرب
رم ر مساس ال های گفتمانی کامالً متفاوحی ازنماییکند .هطهتر مثهال ،مدعهای فتکتیامها مز حرکهت
حاریخ شریت هعنتم یک ک منسجم و اهتدمر ه ستی دمتکرمسی لیبرمل و ضروری هتد پیهروی
مز التههایی لیبرملیسم ،ا محیای یدمری مسالمی در ژئتپلتیک اها مسالم هچالشکشیدهمیشتد و هه
گتنههای کامالً متفاوحی در ال های فکری ،حولیلی ازنمایی) (Representationsمیشتد.
در مید مرحبا  ،مدورمد سعید ضرورس مقا له ا شرقشناسی و ممپریالیسم فکری و فرهنگی غرب رم
مرمئه و حالشکرد حا «مخال نتیسی» و »حفکیکگرمیی دوگانه» رم در حتزه ژئتپلتیهک مقاومهت اهها
مسالم حرویجکند و نظریه ازگشت ه مسالم رم در ال

انبش غیرهمگت و غیریکپارچه مرمئهمیدههد.

وی معتقاد دمرد که شک های مختلفی مز مسالمگرمیی واتددمرد که م دمماس یکدیگر رم حأییدنمیکننهد،
مما حمامی آنها حتمنستهمند متجهایی رم هواتدآورند که مخهال

تمعهد و هنجارههای متاهتد مسهت.

حمامی آنها معتقدند که الته هایی مز مسالم حقیقی واتددمرد که آنا فاع مارمیی آ هستند .هه میهد
حرحی  ،متج ادید مسالمگرمیی در سال  ، 199مقاومتهای متنهتع و غیرسهازما یافتههمی رم در رم هر
اها غرب هواتدآوردهمست .هریک مز التههای رفتاری مسالمگرمیا رم عاملی در گسترش فضهای
مقاومت در رم ر هژمتنی غرب در ال

شرقشناسی میحتم دمنست .مید ممر مطلت یت یشهتری هرمی

گروههای مسالمگرم و درنهایت حهدیدمس متنتع و فرمگیرحر در رم ر اها غرب رم میجادمیکند.

 -3تأثیرات پارادایم انقالب اسالمی بر گسترش بیداری اسالمی
در عصری که فتکتیاما آ رم پایا حاریخ مینامد و ر پیروزی لیبرمل دمتکرمسی حأکید دمرد ،طبیعی
مسههت کههه گسههتره اههدمل مقاومههت مسههالمی در مقا هه هژمههت غههرب ههه گتنههه ا هه حههتاهی
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مفزمیشختمهدیافت .در مید مرحبا  ،ادملها می حتمند ماهیت میهدئتلتژیک ،ژئتپلتیهک ،ژئتکهالچرمل و
مسترمحژیک دمشته اشد .روند یدمری اهها مسهالم ،مسهلمانا رم هه میهد نتیجههرسهانده کهه حمهد و
مرزشهایشا در مقایسه ا دمشتههای غرب ،ویژگیها و مرزش خاصی دمرد .مید ممر ه مقاومتگرمیهی
نیروهای مسالمگرم در رم ر متجهای هژمت گرمی اها غهرب منجرمهیشهتد .آنها حمهامی حهالش و
ا لیت های ختد رم رمی حدم سازی هژمتنی غرب هکارگرفته و مز مید طریق حهالش همههاانبههمی
میرساندند که مول ،مان معمال هژمت گرمیی غرب میشتد .دوم ،ا چالشهایی که هواهتدمیآورنهد،
عمر هژمتنی اها غرب رم کهاهشدمده و مز مهدیریت حهک طبهی در سیاسهت هیدململه الهتگیری
هعم آورند .ه مید حرحی  ،هژمت گرمیی اها غرب هعنهتم زمینههمی هرمی رشهد مقاومهتگرمیهی
مسالمی حلقیمیشتد .حالش همزما غرب رمی اهانیکرد نیادها و مرزشهای خهتد ،حفهظ حفهتق
نظامی و م تصادی و دخالت و درگیری های متاهتد در اهها مسهالم ،در میها مسهلمانا نارضهایتی
عمیقی میجادکردهمست .مید ممر نشا میدهد که هرکجا رمی معمال درس و هکارگیری سیاسهتههای
هژمتنیک حالشواتددمشته اشد ،مقاومتگرمیی نیز ممری ماتنابناپذیرختمهد تد.
ه عبارحی ،کنترل حتمدث و حتزههای ژئتپلتیکی یکی مز نشانههای هژمت گرمیی یدململلی مسهت.
رویدمدهایی که در مویط حاشیهمی شک میگیرد ،فا د مهمیت و مطلت یت مسترمحژیک مسهت؛ نها رمید
مویط هایی که مز مت عیت و شاخصهای هینه م تصادی ،فرهنگی و سیاسهی رختردمرنهد ،زمینههسهاز
مدمخله و نقشآفرینی درسهای زرگ هستند .هممکنت کشترهای غرب حالشمیکننهد حها هژمهتنی
ختد رم ر اامعه اهانی معمالکنند .مید ممر یانگر شک ادیدی مز ساختار هژمتنیهک مهی اشهد کهه
دمرمی ماهیت میدئتلتژیک مست (لتدحکه .)393 :9311 ،در مید شهرمیط ،هازیگرم درحمنهد وضهعیت
متاتد رم هصترس دوفاکتت پذیرشکردهمند ،مما چالش در رم ر هژمت گرمیهی اهها غهرب مز سهتی
حتزه های پیرممتنی ،ه ویژه کشترهای مسالمگرمی خاورمیانه آغازشدهمست .مید ممر مهدمف مسترمحژیک
آمریکا و اها غرب رم حعدی میکند .مگرچه هممکنت نظام یدململ فا د نیروهای درحمنهدی مسهت
که تتمند متمزنه زم در رم ر هژمت گرمیی غرب رم منجامدهند ،مما شهتمهد نشها مهیدههد مهتجههای
یدمری مسالمی در مید منطقه  ،حعادل ممنیتی مهتردنظر اهها غهرب رم کهه مبتنهی هر هژمهت گرمیهی
می اشد ،ا چالش رو هروکردهمست.
شتمهدنشا می دهد که اها مسالم مز مت عیت ژئتپلتیک ویژهمی رختردمر مست .هطب در چنهید
حتزه اغرمفیایی میرم مز اایگاهی ویژه رختردمرختمهد تد .مت عیت سیاسی و مسهترمحژیک میهرم هه
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گتنهمی سازماندهی شدهمست که مز یکست مز ا لیت زم رمی مقاومت در رم ر فشهارهای هنجهاری
اها غرب رختردمر تده ،مز ستی دیگر ممکا منتقال ال های هنجاری و مرزشی رم ه حتزه ادید
ژئتپلتیک دمرد .حتزهمی که سامتئ کتهد آ رم «کمر ند شکننده» ) (Shutter Beltنامید .در مید منطقه
حتزههای حعارضی ادید در حال شک گیری مست که ریشههای آ مر ت

هه دههه  9131و منقهالب

مسالمی میرم مست .در چنید روندی مسالم منقال ی مز نتع میرمنهی آ در مسهیر رویهارویی ها میها س
متوده رمرگرفت .مز آ پس حوت حأثیر منقالب میرم  ،مسالمگرمیی هعنتم حهدید ممنیتهی هرمی منهاف
میا س متوده اایگزید ملیگرمیی سکت ر شد و هرمس مز رخترد میها مسهالم و غهرب ،در مندیشهه
ممریکاییها حبلتریافت.
رویدمدهای سال های پس مز منقالب مسالمی ،فقط هرمس میا س متوده مز درس محیاگری مسالمی
رم حشههدیدکرد .در پایهها سههال  ،9111مشههغال دوهفتهههمی مسههجدملورمم در مکههه مز سههتی شترشههیا
مسالمگرم ،عر ستا سعتدی ،مرزشمندحرید متود ممریکا در خاورمیانه رم حکا دمد .مید گروه مسالمگهرم،
منوصار درس سیاسی و م تصادی در خانتمده پادشهاه سهعتدی رم هه شهدس منتقهادمهیکردنهد .حهرور
منترسادمس – رئیسامهتر مصر -و حمالس ختنید ر ضد نیروها و پایگهاهههای میها س متوهده در
لبنا  ،کتیهت ،و سهایر منهاطق اهها در سهال  9139هر نگرمنهی مقامهاس میها س متوهده مز صهدور
مصتلگرمیی میرمنی مفزود (مسپتزیتت.) 9 :9331 ،
منقالب مسالمی متمض میا س متوده در بال مسالم سیاسی رم حوتملشعاع رمردمد .درنتیجه نا هه
اور رخی ناظرم سیاسی ،مسالم منقال ی مز نهتع میرمنهی آ هر خهش زیهادی مز مباحهث اهاری در
خصتص ظهتر مسالم سیاسی سایهمیمفکند .نتایج یک نظرسنجی نشا دمد که پیتند مسهالم و میهرم در
نگاه یشتر آمریکاییها حا چه مندمزه ژرف و عمیق مست .زمانیکه مز پرسشکنندگا پرسیدهمیشهد کهه
مشاره ه ومژه های مسلما و مسالم چه چیزی رم ه نهد متبادرمیسازد دو پاسخ رمیج که یشهترید آرم
رم هطتر مساوی ه ختد مختصاصدمدند ،عبارس تدند مز مومد و میرم (.)Slade, 1981: 157
حمامی مؤلفههای یادشده التههایی ادید مز حعارگ ژئتپلتیک– ژئتکهالچر رم مهنعکسمهیسهازد.
مید ممر در ال های گفتمانی ختد التهمی مز حضاد و حعارگ رم منعکسمیکند .هانتینگتت نیز فضای
شک گرفته در روم ط ازیگرم ادید نظام یدململ رم ر مساس ال های هتیتی– هنجاری و نمهادید
حقسیم ندی و حبییدمیکند .وی در مید مرحبا نشهانه ههای ژئتکالچریهک حأثیرگهذمر در سهاختار نظهام
یدململ رم در ال

مؤلفههای فرهنگی ،میدئتلتژیک و نمادید ررسیمیکند و ر مید معتقاد مست که:
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"نظام اهانی ادید ر پایه مؤلفههای حمدنی در حال شک گیری مست .اتممعی کهه رم هت فرهنگهی
دمرند ،ا یکدیگر همکاریمیکنند .مدعای اها گرمیانه غرب اعث درگیری فزمینده حمد ههای دیگهر،
حمد های مسالمی ها غهرب مهیشهتد .در سهطح منطقههمی نیهز خطهت گسسهت میها مسهلمانا و
غیرمسلمانا ر مساس پیتندهای ختیشاوندی شک گرفتهمست" (هانتینگتت .) 1 :9313 ،

نتیجهگیری
دمعیه ختد رحرمنگارمنه فتکتیاما؛ یعنی «پایا حاریخ» رم میحتم هعنتم ستری هرمی مطهرحشهد
اها غرب در اایگاه «دمل رحر» و هه دنبهال آ مدمخلههگرمیهی در حهتزه خاورمیانهه رم هه مفههتم
گسترش مفق گفتمانی  Discoursive horizonو نتعی رسالت رمی غرب حلقیکرد؛ نا رمید گروهههای
موافظهکار حالش دمرند حا مجمتعههای مسالمی رم در مقام نیروههای یگانهه معرفهیکهرده و مز طریهق
غیریتسازی میدئتلتژیک و رفتاری ،ه ادمل علیه اها مسالم مبادرسورزند.
ه مید حرحی  ،هرکجا التههایی مز غربگرمیی ه مفههتم دمل رحهر واتددمشهتهمسهت سهیاری مز
نظریه پردمزم ه حأثیرپذیری انبش محیاگرمیی مسالمی متاتد مز منقالب مسالمی در مرحبا

ا دو مقتله

مهم ،زرگ و فرمگیر یعنی «پستمدرنیسهم» و «شهرقشناسهی ومرونهه» ههمثا هه پهارمدمیم مقاومهت در
هچالشکشید آ پارمدمیم حاکم و دمل حاکم حأکیددمشتهمند .ه عبارحی مگهر «وضهعیت پسهتمهدر »،
«شرقشناسی» و «منقالب مسالمی» سه پدیده مهم در دهه  9131اشند ،مید سه سازه شرمیط حهازهمی رم
در عرصه اهانی متبلترساختهمند که مصتل و پیشفرگهای فتکتیاما رم هچالشکشاندهمند .حاااییکهه
رمیا حرنر ر مید اور مست که میا اریا ضد شرقشناسی و پسامدرنیسم و مسهالمگرمیهی ههمثا هه
دی هایی رمی عق گرمیی مدرنیستی پیتند واتددمرد.
درحقیقت آنچه حفتق مید پارمدمیم رم هعنتم عاملی هتیهتسهاز و مسهتعالیی هرمی معنا خشهی و
حشخص حضمیدکردهمست هرهمندی مضالع سهگانه آ  -پستمدرنیسم ،پسامسهتعمارگرمیی و منقهالب
مسالمی -مز مقبتلیت ،مشروعیت ،ا لیت منطباق ا مرزشههای عمهتمی ،م تنهار هر ختمسهتههها و مرمده
عمتمی و ناکارآمدی گفتما هژمتنیک غرب مست .ه دنبال آ مینگتنه فهم میشتد که گفتما منقالب
مسالمی هعنتم مهمحرید مؤلفه در مید سازه ،حتمنستهمست ا میجاد شبکهمی مز معنها ،حهتل دو موهتر
نظری بلی (نقد شرقشناسی و مت عیت پستمدر ) ه حعری  ،حبیید و مرکزیتیا ی هتیت دینهی در
ختد و رمی ختد میجاد و ضمد حودیهدها و حصهرهای گفتمهانی ،گفتمها ر یه
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مادهگرم)رم ه حاشیه رمند و در همید ستر زمینهساز حوت س ژئتکالچریک در ژئتپلتیک اها مسهالم
شتد.
در همید رمستا نخست «پسامدرنیسم» نیا معرفتشناسی و اها شناسی دمنش رم درهمریختهه و
زمینه ازمندیشی رم در حفکر مسالمی پدیدآورد .ه عبارحی ،مکت

پستمدر  ،ها نقهد فرمرومیهتهها و

دفاع مز یک مت عیت متکثر و ازیگرم حاشیه می ،معادلهه هدرس در مرکهز و الهتهههای وسهتفالیایی
حاکمیت رم دگرگت کرد .مزمیدرو ،پستمدرنیسم ،ا شناورسازی دملهای اها مسالم ه حثبیت هتیت
مرکزی مسالمی و حورک گروههای مسالمگرم و شک گیری پارمدمیم مقاومت مسالمی منجرشهد و نقهش
مهمی رم در زمینه هچالشکشاند گفتما هژمتنیک غر ی میفاکرد.
مز ستی دیگر ،مدومرد سعید در شرقشناسی ،یگانهستیزی اها غرب علیه کشترهای پیرممهتنی–
هویژه مسلمانا اها مسالم -رم متردمنتقاد رمرمیدهد و مستد لمیکند که هرگتنه حاشهیهسهازی هه
پارمدمیم مقاومت میمنجامهد کهه سهرمنجام اله ههای گفتمهانی غهرب رم ههصهترس کهامالً متفهاوحی
ازنماییمیکند .در مید مرحبا  ،مدورمد سعید ضرورس مقا له ها شهرقشناسهی و ممپریالیسهم فکهری و
فرهنگی غرب رم مرمئه و حالشمیکند حا حفکیکگرمیی دوگانه رم در حهتزه ژئتپلتیهک مقاومهت اهها
مسالم حرویجکند و نظریه ازگشت ه مسالم رم مرمئهدهد .گروهههای مقهاومگهرمی مسهالمی ها حهأثیر مز
آمتزه های سعید ،درصدد ومرونهسازی دکترید شرقشناسی رآمدند؛ زیرم در مید دکتهرید ،کشهترهای
غر ی سعیدمشتند حا زمینه رم رمی درحاشیه رمردمد گروههای مسالمی فرمهمکنند .آنا مز میهد طریهق
درصدد تدند حا ا لیتهای اها مسالم رم نادیدهگرفته و آ رم در چهارچتب ساختهای غهربگهرم
مضمو کنند .درحالیکه پارمدمیم مقاومتگرمیی ادید در کشهترهای مسهالمی الهتهههایی مز حوهرک
سیاسی رم نشا میدهد .مقاومتگرمیی مسالمی ه مید معنا مست که گروههای مختل

مسالمی درصهدد

آ هستند حا مز حاشیه ه ستی مرکز حغییر مکا دهند .ه عبارس دیگر ،مقاومتگرمیی مسهالمی مبنهای
حرکت ه ستی حغییر وض متاتد رم فرمهممیسازد .مید ممر ه معنای حالش هرمی ازسهازی هتیهت
مزدسترفته می اشد .روندی که فقط مز طریق مقاومتگرمیی حاص میشتد.
مما مهم حر د سازه پارمدمیم مقاومت در یدمری مسالمی ،منقالب مسالمی مست ،زیرم منقالب مسهالمی
هعنتم یک «دمل متعالی معنا خش» و یهک پدیهده و فرمینهد در اریها ()Phenomenon in Process
ادرشد در دهه های پایانی ر یستم ،رنی که مز آ ه عصر پایا میدئتلتژیها و پایا حهاریخ حعبیهر
میشد ،سا متای خروشا ر مندیشهها و نظریههای مادیگرمیانه شر ی و غر ی فروآیهد و سهاطی
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نت درمفکند و ا میجاد هتیتی معناساز و معنا خش ه نفی حنتعاس هتیتی در اامعه پیشهامنقال ی میهرم
در ال

نظیر غربگرمیی ،میرم شهری ،اسهتا گرمیهی ،شهبه مدرنیزمسهیت  ،ستسیالیسهم و کمتنیسهم

پردمزد و ا هرهگیری مز فرهنگ سیاسی مسالمی– شیعی ه حرسیم زومیا و م عاد « تد در مید اهها »
( )Being in the Wordو نتعی زنهدگی سیاسهی مبتنهی هر فضهیلتههای دینهی ()Religious Virtue
دستپیدمکند .ممری که فتکت مز آ ه سکت ریسمزدمیی مز اهها (،)Unsecularization of the Word
« ازگشت ه معنتیت» و«روح یک اها یروح» یادمیکند و یا «کلر ریر» و «پیهر النشهه» مز آ هه
«منقال ی ه نام خدم» حعبیرمیکند.
در فرمیند منقالب مسالمی ،گفتمانی هژمتنیک شک گرفت که ا حمهامی هدمعتش در سهنت دیرینهه
مسالم ریشه دمشهت .رمئهت ومسهازمنه ممهام (ره) مز مسهالم (حهدم

در پهاره می مز واهته) ،چههرهمی

میدئتلتژیک دم خشید که حمامی د هایق وعناصهر آرمهانی و منسهانی و منقال هی سهایر گفتمها ههای
سیاسی– ماتماعی مدر و رهایی خش رم در ختد منعکهاسمهیدمد .در ثقه گفتمها منقال هی ،مسهالم
همثا ه یک «دمل متعالی» ) (Master Signifierنشسته تد .غنای مفهتمی و موتتمیی چنید دملی حمهامی
زومیا و زمینههای زندگی آدمی رم در رگرفته ،سیاست رم همنشید دیانتکهرده ،ههر دو رم ها رسهیمانی
عرفانی حزییدنمتده ،و هر سه رم در کنش ماتماعی در منزلت «حئتری رمهنمای عم » نشانده تد.
در مید میا اایگاه و مت عیت منوصر هفرد ،مسترمحژیک و ژئتمکتنتمیک میرم نیز متا شدهمست
که م عاد و دممنههای حوت س رآمده مز منقهالب مسهالمی ،عرصههههای اغرمفیهایی دیگهر کشهترها رم
درنتردد .هما طتر که در سطتر ب

یا کردیم ،طرح "ممملقرمی مسالمی" پاسهخی هه فرمگیهری میهد

حرکت و حالش رمی مرکزیت خشی گفتما هتیتی منقالب مسالمی رمی حورک خشی ه انبشها و
یدمری مسالمی تدهمست .نشانگا و عناصر رمنگیزمنندهمی که در فرمیند منقالب ،انبشهای سیاسهی-
ماتماعی رم هخصتص در کشترهای دیگر حوتحأثیر رمردمد مز ماهیهت دینهی و ضهد مسهتعماری آ
متأثر تد .ه عبارحی مصتل میدئتلتژی مسالمی میرم یدرنگ همثا ه معیار شناسایی فعا

مسهالمی در

اها طرح شد .ه طتر کلی رخی مز حأثیرمس کال منقالب مسالمی در کشترهای مسالمی رم مهیحهتم
چنید رشمرد:
 .9محیا و معتبار مجدد مسالم همثا ه مکتبی ماتماعی و سیاسی و یک شیته زندگی حمامعیار؛
 .ملگتشد مسالم سیاسی و حشی هعنتم مرمئه دهنهده نظهام حکهتمتی و مطهرحشهد آ در سهطح
یدململلی؛
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 .3محیا و ظهتر مجدد نهضتهای مسالمی و منقال ی؛
 .4طرح مندیشه محواد اها مسالم (ممتگرمیی)؛
 .3از ینی در رم طه اها مسالم و غرب (حشمتزمده) 1- 3 ،؛
 .1معتقاد ه مینکه پذیرش ملگتی غیردینی و غر ی اهدمیی دیهد مز دولهت سرمنشهأ حمهام مشهکالس
ماتماعی ،م تصادی ،نظامی ،و سیاسی اتمم مسلما مست؛
 .1معتقاد رمسخ ه مینکه ازگشت هدرس و متفقیهت ههای مسهلمانا نیازمنهد رگشهت هه مسهالم و
حاکمیت دید ملهی ه اای سرمایهدمری غر ی و مارکسیسم و ستسیالیسم ملهم مز روسیه مست؛
 .3معرفی دو اره شریعت ( انت مسالمی) همثا ه طرح مسالمی اامعهمی مطلتب که ماتماعی عاد نهه
و مخال ی مز مؤمنا مست؛
 .1حمای ه نبرد (اهاد) علیه حمام نارمستیها ،حتی مگر زمه آ حوم سختیها و در صهترس لهزوم
هشهادسرسید در رمه خدم اشد (مسپتزیتت.)41 :9331 ،
مید حأثیر غیرمستقیم منقالب مسالمی ،ختد رم در چهارچتب پارمدمیم مقاومهت و یهدمری مسهالمی
هنمایشگذمشتهمست .دیهی مست سازههای نظری مید پارمدمیم میحتمند مؤلفهههای فکهری یها فلسهفه
انبش و غایت آ رم رمی حامیا آ حرسیمکند .در نی پارمدمیم مهذکتر  ،منقهالب مسهالمی میهرم در
کنار دو مؤلفه پستمدرنیسم و پسامستعماری همثا ه یک پارمدمیم معنها خش متاه

حقتیهت یهدمری

مسالمی شدهمست؛ مما در مید میا نباید مز یکسری چهالشهها و عتممه ازدمرنهده ماننهد حفهاوس در
دیدگاههای مه حشی و حسند ،گسترش فعالیتهای مسالم وها ی در عر ستا  ،راستهکهرد حعهارگ
عرب و فارس (عجم) مز ستی رخی حاکما عرب ،روز انگ حومیلی عهرمق علیهه میهرم  ،نگرمنهی
حاکما منطقه مز یثباحی سیاسی و فروپاشی نظام سیاسی ،کیفیت روم ط میهد رژیهمهها ها امههتری
مسالمی میرم  ،التگیری مز منتشار مخبار و حوت س مر ت

ه منقالب مسالمی ،دسهتزد هه حبلیغهاس

وسی رسانهمی علیه امهتری مسالمی و سرکتب و حوتفشار رمردمد گروههای مسالمی مخهال

در

کشترهای عر ی غاف شد .ه عبارحی د یقحر ،مگرچه کشترهای خاورمیانه در وضعیت یدمری مسالمی
رمرگرفتند ،مما دمرمی «دمل»های گفتمانی متفاوحی می اشند .در مید میا رمهحلی که میحتم مرمئههکهرد
عبارسمست مز حبدی پارمدمیم مقاومت ه پارمدمیم مشروعیت خش .هه میهد منظهتر پهارمدمیم مقاومهت
می ایست م تدمر و هژمتنی ختد رم ر کنشگرم ماتماعی گسترشدمده و آ رم در اله ههای عقالنهی
رمردهند .ه یانی دیگر ،عقالنیسازی م تدمر در پارمدمیم مشروعیت خش میحتمند زمینههای زم رمی
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حدموم متج یدمری مسالمی در خاورمیانه فرمهمآورده و آ رم در ال های حأسیسی ازنماییکند.
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Abstract
Over the past two years, the Middle East and North Africa have been the scene
of considerable political and social developments, shaking the political structure
and cultural atmosphere of the countries of the region. The term Islamic
awakening is a suitable concept to explain these developments. The hypothesis of
the present paper is as follows: from the viewpoint of the discourse of Islamic
Revolution, the year 1979 has a semantic connection with intellectual grounds of
the movement of Islamic Awakening. The Islamic Revolution of Iran is an
important link in the chain of contemporary Islamic movements and is a new
paradigm which has been challenging the international system since 1980s. The
hypothesis of the present paper is that simultaneous with the victory of the Islamic
Revolution two other factors theoretically contributed to the formation of the
resistance paradigm. One was the publication of the effective book of Edward
Said, Orientolism (1979) and the other The Postmodern Condition of Francois
Leotard (1979). The hypothesis of the present paper will be studied in two
sections: in the first section, the formation of the paradigm of resistance will be
studied while the section will discuss the connections of the said paradigm and the
way of its impacts on the recent developments. The theoretical framework will be
Cohen’s paradigm and the research methodology will be descriptive-analytical.
Keywords: Islamic resistance, Islamic awakening, Middle East, North Africa
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