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  :ديني هايهويت بازتوليد و فرهنگي گراييخاص

 اسالمي بيداري جنبش بر تأکيد با

 
  علي اشرف نظري

 935 /52/8: تاریخ دریافت *
 935 /  /2 : تاریخ پذیرش 5 لقمان قنبري

 

 چکیده

شدن گرچه جهاني. است شدن، فرايندي چندبُعدي است که يکي از ابعاد اصلي آن، بُعد فرهنگيجهاني
در کنار اين  مسنهله نبايند از بازتول ند      شود، اماسازي فرهنگي در جهان تلقي مي به معني يکسان غالباً

گرايني و   شدن را موجب عامبرخالف ديدگاه رايج که جهاني. کردپوشي و فرهنگ اسالمي چشمهويت 
دهنند، پ شنرفت در فنناوري ارتبا ناگ و گسن ر       مني داند، شنواهد نشنان   سازي فرهنگي مييکسان

بنر هين     . اسنت فرهنگي مخ لف شنده  هايهاي هوي ي، موجب تسه ل در بازتول د هويتخودآگاهي
دارد تنا  هاي آن سعيشدن و ب ان برخي ويژگياساس، اي  مقاله پس از نگاهي مخ صر به پديده جهاني

ها را بزدايد؛ در ديدگاه اوّل، به شدن فرهنگ، برخي ابهامبندي دو ديدگاه عيده در زم نه جهانيبا دس ه
 -يا حاکي ت فرهنگ آنگلنو ( امپريال سم فرهنگي)غربي  شدن فرهنگ به معناي هژموني فرهنگجهاني

شندن فرهننگ و بنه منوازاگ آن،     شد و در ديدگاه دوم، بنه جهناني  خواهدآن پرداخ ه آمريکايي و نقد
نوش ار حاضر، پنس  . شود ميگرايي فرهنگي پرداخ ه بازتول د هويت اسالمي در چارچوب نظريه خاص

منندي از برخني ايرادهنا    رغم بهنره گ رد که ديدگاه دوّم بهميجه، ن  از بررسي هريک از اي  دو نگر 
توانس ه است درکي به ر از پنوي  و بازتول ند ب نداري اسنالمي را درخصنوص فراينندهاي ناشني از        

 .دهدشدن فرهنگ ارائهجهاني
   

 .گرايي، ب داري اسالمي شدن، امپريال سم فرهنگي، هويت اسالمي، خاصجهاني: کلیدي واژگان

 ................................................................................................................................................................  
 aashraf@ut.ac.ir :نويسنده مسهول. تهران دانشگاه عضو ه هت عليي.  3*
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 1331، زمستان 3، شماره1ورهدن اسالم، مطالعات جهاپژوهشی  -فصلنامه علمی

 

 

 
321 

 

 مقدمه

سرعت در تيام ابعاد و زواياي بشنري در حنال گسن ر  اسنت؛     اي است که بهشدن، پديدهجهاني

هاي س اسي، اج ياعي، منههبي، ونومي و هنوي ي هسن  م کنه      اي از جنب سو شاهد ظهور شبکهيک از

تر بنر سنر   گاي بزردرگ ر منازعه و دادهرف ار، عقايد و ش وه فرهنگي م فاوتي از فرهنگ مسلط را ارائه

شندن موجنب   ديگنر جهناني  و ازسنوي ( 61: 3131احيدوند، )هويت و تفاوگ خود هس ند  3يشناساي

است که مطابق با آن، جهان بنه فضناي عنام مشن رکي بنا ن روهناي او صنادي،        ايجاد درکي نوي  شده

تري  خصلت آن، ظهور فرهنگ جهاني اسنت؛ بننابر  فرهنگي و فناوري خاص خود مبدل شده که مهم

-گ رد که بنه شدن روندي پ چ ده است، زيرا تعدادي از تغ  رهاي اج ياعي سريع را دربرمياي  جهاني

زمان در ابعاد او صادي، س اسي، ارتبا اتي، فرهنگي و مح ط زيسنت در حنال ظهنور اسنت و      ور هم

ضني  تب ن     اي  مقاله بر آن است که  (.,john :2006 2)ها درتعامل با يکديگرند هريک از اي  تحول

هاي فرهنگي را درخصوص هويت فرهنگ اسنالمي   شدن فرهنگ، مفهوم بازتول د هويتمفهوم جهاني

شدن به معناي آيا جهاني»: اندهاي اصلي پژوه  حاضر چن  پرس . مورد تحل ل و بررسي ورار دهد

فرهننگ  ت آمريکايي يا امپريال سم فرهنگي اسنت  آينا بازتول ند هوين     -حاکي ت فرهنگ واحد آنگلو

تنوان  بودن پاسخ، چگونه مني پهير است  در صورگ مثبتشدن فرهنگ امکاناسالمي در عصر جهاني

فرض ه مقاله، . «کرد شدن فرهنگ تصديقادعاي خود را دربارة بازتول د هويت اسالمي در عصر جهاني

ازتول ند  دهي به ينک فرهننگ جهناني واحند، امکنان ب     شدن فرهنگ در ع   شکلاي  است که جهاني

منظور تحل لي بوده و به -پژوه  حاضر از نوع توص في. استهويت و فرهنگ اسالمي را ايجاد کرده 

 .استگرف هشدن فرهنگ انجامدرک ماه ت بازتول د هويت اسالمي در فرايندهاي ناشي از جهاني

 چارچوب نظري  -الف

وينژه هوينت فرهننگ اسنالمي در     هاي فرهنگي و بهبراي درک به ر از علل ظهور بازتول د هويت

گرايي به آن بپردازيم چراکه نقطه کانوني رويکنرد   فرهنگ، الزم است از منظر خاص شدنعصر جهاني

عنوان يک فراروايت مش يل بر مجيوعنه گرايي، زير سؤال بردن مفهوم فرهنگ غربي به فرهنگي خاص

-از اي  منظنر، جهناني  .  ي هيساز استها، اع قادها و الگوهاي رف اري واحد در والب کل اي از رو 

 ................................................................................................................................................................  
1. Recognition 
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بعندي مندرن بنه    است تا با دورشدن از نظام ينک هاي ديني وراردادهشدن، فرص ي را در اخ  ار هويت

بر اي  اساس، ديندگاه فرهننگ   . اي از تعامل، تبادل و او باس بپردازندبازنيايي فرهنگي خود در چرخه

 .شودها محسوب ميتل برال غرب، تنها يک روايت در م ان ساير رواي

هناي  تري  جنبهتري  و درواوع، خطرناکفايدهعنوان يکي از کمرا به 3يگرايشيول، جهانگري جان

هنا  هاي محلي غرب براي تيام فرهنگعنوان اييان م اف زيکي به اينکه از ارز سنت فکري غرب و به

عنوان توان بهگرايي را ميشيولهانگويد اصل فرهنگي جاو مي. کندميو مردم جهان مع برند، توص ف

در احساس مسنهول ت مسن ح ت بنراي     2شده،اي فکري در پروژه سقراط درباره زندگي آزمودهشالوده

-سوي نوعي تيندن انسناني جهنان   نجاگ تيام بشريت و در پروژه جنب  روشنگري براي پ شرفت به

دل ل نخسنت،  : گ ردگرايي ايرادميشيولبه دو دل ل به جهان گري(. 83: 3133تامل نسون، )شيول ديد 

. داندهاي ديگر ميهاي غربي به تيام فرهنگگرايي را فرافکني نامشروع ارز شيولآن است که جهان

عنام  گرايي مورد ايراد او در اينجا موردي از امنري خناص اسنت کنه خنود را بنه ه هنت        شيولجهان

گرايي، امري منوو ي و  کند؛ دوم آنکه عامانيودمياست؛ امري خاص که به غلط، خود را عام ودرآورده

او اين  نک نه را چنن      . استش هدازودگهر است، حال آنکه تاريخ بشر، ب ش ر به سيت تفاوگ گراي 

 :کندميب ان

هاي گوناگون با ش وهرسد که گراي  موجود انساني به ايجاد فرهنگنظرميبه»

-لي است اما ايده تيندن جهنان  شيول و ازهاي مخ لف زندگي، گراي  جهان

منارکس و رورتني   گونه که در کندرسه، جان اس واراگ م ل، شيول انساني، آن

اي موو ي و ثنانوي ينا   ب ن م، مجبور است با تفاوگ فرهنگي، هيچون پديدهمي
 .(88و  83: هيان)« اي گهرا از تاريخ برخوردکندمرحله

هي نايي و ح ني   هايي که در آنها بنر بني  ئولوژياست از توسل به ايد گرايي فرهنگي، عبارگخاص

اين  پدينده در اننواع    . شنود برتري ش وه زندگي اعيال و باورهاي گروه ينا جيناع ي معن   تدک ندمي    

هناي ملني  هاي وومي، جنب  ها و س  زبار مانند خ ز بار و غ رخشونترف ارهاي جيعي خشونت

محينندي، گننل: ک. ر)يابنند اينن  وب ننل نيننودمي هنناي جدينند و ازگرايانننه، بن ننادگرايي، نژادپرسنن ي

تنر  پردازان، تال  مسليانان براي بازگشت به هويت اسالم راس    و مهنم تاآنجاکه ب ش ر نظريه(.3133

 ................................................................................................................................................................  
1 . Universalism 

2 . Examined Like 
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هاي اخ ر در جوامنع اسنالمي را مبن   ننوعي خودآگناهي تيندني و        از هيه ب داري اسالمي و خ ز 

هناي عنام  اي جدي بر تحل نل نچه موجب شد، خدشهدرواوع آ. دانند کش دن فرهنگ غرب مي چال  به

گنرا بنود کنه    شدن وارد شود، حضور فعال   في گس رده از ن روهناي اسنالم  پردازان جهانينگر نظريه

فرد از م   نهادهاي فکنري، فرهنگني و تيندني اسنالم     نوعي تفکر و هويت منحصربه[ ايجاد]درصدد 

بنه  ... گرايي اسنالمي، جهناد اسنالمي و    سنتاسالم س اسي، رو مفاه يي نظ ر بن ادگرايي، بودند؛ ازاي 

هنايي  هنا و نگنر   شدند تا از  رينق اين  مفناه م، ادراک   گرف هکارنحوه گس رده در ادب اگ س اسي به

اننداز نظنري بنراي     تري  چشنم  رسد که مناسب نظرميبنابراي  به. گ ردگرايان شکلدرباره هويت اسالم

دادن امروزه در جهان اسالم درخصوص بازتول د هوينت اسنالمي در حنال ر     مطالعه و ارزيابي آنچه

 نرف بنه نقند و وارسني ديندگاه      گرايني باشند، چراکنه ازينک     است، هيانا چارچوب نظنري خناص  

ديگنر، مجنالي را بنراي بازتول ند و     پردازد و ازسوي آمريکايي مي –شدن به مثابه فرهنگ انگلو  جهاني

 . استکردهديني ازجيله دي  اسالم فراهم هاي محلي وبازخواني هويت

 تبيين مفاهيم -ب

 شدنتبيين جهانی -1

کنند کنه   مني  شدن را مووع  ي توص فجهاني تجارگ، جهاني ، نخس    رئ س سازمانراج رو رناتو

-رود، درحاليمي سرعت پ  شدن بهاي  واوع  ي است که جهاني. «هيه را در کام خود فروخواهدبرد»

  (.23-2: 3131شولت، )پش ي دارد  دادن به آن حرک ي الکي جهان براي درک و واکن  نشانکه تواناي

مورد توجه تحل لگران و پژوهشگران ورارگرفت، در  3861عنوان مفهومي که از دهه شدن بهجهاني

ي هنا دارد که م دثر از آنها، شاهد گس ر  روابط اج ياعي جهاني و پ وندياف   مووع نت تحوالتي ريشه

ها و رويدادهايي ديگر است باش م؛ به نحوي که هر رويداد محلي، م دثر از تحول مکاني دور از هم مي

شدن سرشار اسنت از  رو، گف يان جهاني ؛ ازاي (63و  66: 3166گ دنز، )دارد که ک لوم رها با آن فاصله

رفن  ، از  ر حنال آب هناي مربنوط بنه ينک دن ناي د     جواري جهاني، اس عارههاي مربوط به هماس فاده

گرف ه تا جعل اخ ر اصطالح، هيسايگي جهاني ما که سازمان ملنل   لوهان مک مارشالاس عاره مشهور، 

ها و تصنويرها  است، تيام اي  اس فادهکاربرده س اسي نوظهور به -م حد براي توص ف يک بافت جهاني

س ر  و بسط وجنود م فناوگ ارتبناط     ور دو ق از گمعناي خود را دربارة نزديکي فزاينده جهان ان به

 . (31: 3133تامل نسون، )گ رند مي
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-کند که بر اساس آن، تيام مردم جهان به هم پ وندميي تعريفشدن را فرايند، جهانيآلبرو مارت  

-جهناني »: اند کرده ور تعريفشدن را اي ، جهانيگرو مکو  هلد(. 3133وره باغ ان، : ک.ر)خورند مي

ها و جوامع که به ايجاد نظام جهناني  گ ري روابط م نوع و م قابل م ان دولتاست از شکلشدن عبارگ

هنا  عالوه  روندي تعريف شده که به واسطه آن، رويدادها، حوادث، تصي ماست و بهفعلي من هي شده

منع در  ها و ن ايجي مهنم بنراي ديگنر افنراد و جوا    توانند بازتاباي از جهان، ميها در گوشهو فعال ت

جهناني ( م3882) رابرتسنون .  (Held & Mc Grew,1999: 34)باشند هاي ديگر کره زم   داشن ه بخ 

دارد و هم عنوان يک مفهوم، هم بر فشردگي جهان اشارهشدن، بهجهاني»: کندميشدن را چن   تعريف

عنناي فشنردگي   شدن را به م، جهاني(3838) هاروي ديويد. «بر تشديد و تراکم آگاهي از جهان در کل

شندن بنه   ها، تلقني جهناني   کند؛ نقطه مش رک در اي  ديدگاهميشدن جهان تعب رزمان و فضا و کوچک

وس له فناوري ارتبا ي و ا العاتي هاي محلي است تا بهمثابه تيه دکننده امکاناتي براي معرفي فرهنگ

 .به بازتول د و کشف رسوم خوي  و عرضه فرهنگ خود بپردازند

: تحووت  جهوانی  شدن را در ک اب هاي جهاني تري  تحل ل ، يکي از جامعلد و هيکاران ديويد ه

دادند که بر اساس آن، چارچوب مفهنومي و تحل لني جديندي    ارائه( 3888)سياست، اقتصاد و فرهنگ 

عنوان گس ر ، تعي نق و  شدن را بهشود؛ آنها جهانيمي براي درک و تب    فرايند تحوالگ جهاني ارائه

هناي حينل و    واسطه ا العاگ جديد، ارتبا اگ و فناوريدانند که به مي 3پ وس گي جهانيهمسريع بهت

شدن را بنه چهنار بعند    شدن، آنها جهانياست؛ براي بسط ب ش ر اي  تعريف از جهانينقل، ميک  شده

شندن  نينخست، مفهوم جها. فشردگيهمگس ر ، تقوبت، سرعت و به: کنند ميتقس م 2يزمان -فضايي

 -دارد که بنه نحنوي فزايننده م نان محندوده دولنت      هاي اج ياعي، س اسي و او صادي اشاره به فعال ت

-است؛ دوم، اي  بهگ ري روابط انساني در سطح جهاني شده است و موجب شکلياف هها گس ر  ملت

مندتر از تعامنل  ههايي ب ش ر و الگوهايي واعد است زيرا فرکانسشدهپ وس گي جهاني فراملي تقويتهم

پ وس گي جهاني بنه گسن ر    همدهد؛ سوم، رشد وس ع و تقويت بهميهاي س ار فراملي شکل به شبکه

هنا  کند که انعکاس تصي مميدارد و چهارم   بعد به اي  نک ه اشارهها و فرايندهاي فراملي اشارهتعامل

چ زي کنه ب شن ر بنه کنن  از راه     )شود تواند هر جايي احساسيا رخدادها در بخشي از اي  س اره مي

پ وسن گي  هنم  ور نسبي به گس ر ، تعي ق و تسنريع در بنه  و اي  است تدث ري که به( دارددور اشاره

 ................................................................................................................................................................  
1 . Global interconnectedness  
2 . Spatio-temporal 
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 . (Held,1999: 27-31)کند ميجهاني اشاره

 تبيين فرهنگ -2

مخ لف اسنت  اش اي معنادار و نيادي   فرهنگ در   في از معناها و نيادها مانند اعيال، گف ارها و

مني  دسنت  کنند و تجرب اگ، مفاه م و باورهاي مش رکي بهکه افراد به اع بار آنها با هم ارتباط برورارمي

هايي مخ لف مانند فرهنگ عيومي، فرهننگ   شود و در حوزهآورند و به مثابه سبک زندگي ارزيابي مي

، اب  خلدون(. Thompson, 1999: 132)س اسي، فرهنگ او صادي و فرهنگ عامه وابل شناسايي است 

انسان، ساخ ه و فرزند عنادگ و  » :نويسد عناصر فرهنگي را در ووام و گس ر  جامعه مؤثر دانس ه، مي

چنه در آداب و رسنوم مخ لنف     مدنوساگ خوي  است، نه فرزند  ب عنت و منزاخ خنوي  و بنه هنر     

 ب عنت و سرشنت او    سرانجام هيان چ نز جانشن    . گ رد تا آنکه خوي و ملکه و عادگ او شود انس

« يافنت  هناي بسن اري از آن خنواه م    شود و اگر اي  وضع را در مردم مورد دوت ونرارده م، نيوننه   مي

اي گفنت کنه فرهننگ، مجيوعنه     تنوان در تعب ر نهايي مي(. 36: 3181نصرآبادي، شادالوي و  اهري، )

هاي ها و عادگها، وابل تگراي  ها، اخالق، ووان  ، آداب و رسوم وها، باورها، هنرانباش ي از دانس ي

اسنت و افنراد جامعنه بنه      روزانه است که در فرايندي تاريخي، شکل و ماه ت امروزي به خود گرف نه 

 . (62: 3132بابايي، )کنند مي محض ورود به اج ياع، آن را کسب

هاي اخ ر به حدي اسنت کنه برخني انديشنيندان از ظهنور وناره ششنم         اهي ت فرهنگ در تحول

هناي فرهنگني مني   ويکم را ورن فرهنگ و پنارادايم  گويند؛ بس اري ن ز، ورن ب ستمي سخ ( هنگيفر)

به تعب ر مانوئل کاس لز، نبردهاي فرهنگي، نبردهاي ودرگ (. 318: 3131آبادي، س نايي و ابراه م)نامند 

هناي  اعنت بخ ، جي عنوان يگانه منبع هويت در عصر ا العاگ هس ند و با تضع ف مووع ت دولت به

کاسن لز،  )شنوند  عنوان منبع اصل هوينت پديندار مني    دهند بهمي فرهنگي که مقاوم ي جديد را سازمان

3131(2 :)33) . 

هناي ا العناتي، ننوعي آگناهي فزايننده       هاي ارتبا ي و فناوري امروزه بر اثر رشد چشيگ ر رسانه

ن فرهننگ بن   از آنکنه نناظر بنر      شد ديگر، جهاني ب ان است؛ به وجودآمده فرهنگي در سراسر جهان به

شندن   هنا از هينديگر و فنراهم    سازي فرهنگي باشد، بنه امکنان تعامنل و درک ب شن ر فرهننگ      يکسان

 . (11: 3131سجادي، )دارد  هاي جهب ب ش ر آن اشاره زم نه

موجد نوعي خودآگناهي تيندني دانسنت کنه     [ توان را مي]شدن در سطح فرهنگي  درواوع، جهاني
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شده يا  فرهنگ جهاني اليللي جزئي از اي  روند هس ند؛ باوجوداي  گي و اج ياعي ب  هاي فرهن جنب 

هنايي اسنت کنه از     ها و سل قه شدن فرهنگ، جرياني پ وس ه از عقايد، ا العاگ، تعهدها، ارز  جهاني

ود يابد و جهاني محند  مي هاي نيادي  و ابزارهاي الک رون کي اشاعه ريق تحرک و پويايي افراد، نشانه

 نرف،   شندن ازينک   سازد بننابراي ، جهناني   مي را به جهاني ب کران و ميلو از مسائل تازه فرهنگي مبدل

داشت و بر اثنر آن، مفناه م سنن ي     ها خواهد ملت -تدث ري عي ق بر ساخ ار فرهنگي و اج ياعي دولت

شنود و   حاکي ت، هويت ملي و مههبي و مرزبندي فرهنگي و ديني به تحول و دگرديسني، دچنار مني   

هاي بومي، مههبي و وومي و از هينه   شدن نقشي بارز و عي ق بر بازتول د فرهنگ ديگر، جهاني از رف

 . تر هويت فرهنگي اسالم دارد مهم

شدن فرهننگ   در رويکرد نخست، جهاني: شدن فرهنگ وجوددارد  ورکلي، دو رويکرد از جهاني به

واسنطه خودآگناهي و    صنه جهناني بنه   گ ري و گسن ر  فرهنگني خناص در عر   است از شکل عبارگ

اع قناددارد کنه معنناي     گ دنز. است ياف ه بازتاب گ دنزتيدني؛ اي  ديدگاه در آراء  -دگرآگاهي فرهنگي

 -شندن بنه معنناي فرهننگ غالنب آنگلنو       شدن اي  ن ست که جامعه جهاني در حنال يکپارچنه   جهاني

شندن روبروسنت تنا اتحناد و      شنقه  و شقهآمريکايي باشد، برعکس، اي  پديده در برخي ابعاد با تفرق 

ساز ن ست، بلکه فرايندي است کنه در آن   شدن، فرايند هيگ  ديگر، فرايند جهاني عبارگ يکپارچگي؛ به

گ دنز، : ک.ر)بود  هاي فرهنگي ديگري نظ ر هويت اسالمي ن ز خواه م شاهد بازتول د و بازتول د هويت

ايي را دربردارد کنه منوجي از هيگنوني فرهنگني را در     شدن، فراينده ؛ در رويکرد دوم، جهاني(3168

 لبد؛ اي  هيان برداشت رايج  هاي فرهنگي را به چال  مي گرايي آورد و جيلگي خاص جهان پديدمي

 -حاکي نت فرهننگ آنگلنو   )« امپريال سنم فرهنگني  »شندن فرهننگ غربني ينا هينان       و آشنا از جهاني

سنازي   است از اراده معطنوف بنه هيگنون    هنگ عبارگشدن فر است؛ از اي  ديدگاه، جهاني( آمريکايي

شدن فرهنگي  تري  وجه جهاني برجس ه. کردن فرهنگ جهاني ديگر، غربي عبارگ فرهنگي در جهان يا به

هنايي ماننند    هناي محنوري مدرن  نه دانسنت؛ ويژگني      توان جهانگ رشدن ويژگي در اي  رويکرد را مي

 . اند از آن جيله... گرايي و  مصرف داري، ل برال سم، گرايي، نظام سرمايه صنعت

است؛ زينرا فرهننگ، عامنل اصنلي درک،      ياف ه حاضر، مسهله فرهنگ اهيّ  ي ويژههرحال درحال به

شندن فرهننگ بنا     اکننون جهناني   تر اينکه هم هاي جهان امروز است و مهمتفس ر، تغ  ر و تحول تيدن

وسعه بلکه ح ي از سوي کشورهاي پ شنرف ه  تنها از سوي کشورهاي در حال ت هايي مخ لف نهمقاومت

شيولي فرهنگي را تهديدي براي هويت ملي خنوي  و تبنديل شن وه     است؛ زيرا جهان ن ز مواجه شده
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 .(16: 61ج هاني، )کنند  زندگي به ش وه غربي وليدادمي

 شدن فرهنگ رويکردهاي موجود درباره جهانی -پ

 نور مبسنوط و بعند از آن بنه      دو رويکرد يادشده بهشدن فرهنگ از منظر  در ادامه به ابعاد جهاني

شندن فرهننگ و بازتول ند هوينت فرهنگني       تب    هويت و فرهنگ اسالمي در چارچوب مقوله جهاني

 .پرداخت خواه م

 (امپرياليسم فرهنگی)شدن به معناي هژمونی فرهنگ غربی  جهانی  -1

صنورتي گريزناپنهير، مسن لزم     ن بهشد شد فرض غالب بر اي  است که جهاني تر اشاره چنانکه پ  

خصوص فرهنگ آمريکاي بنراي هنر    دهي به امپريال سم است که باعث گس ر  فرهنگ غربي به شکل

آنچنه ب ينناک   . اسنت  هناي فرهنگني غ رغربني شنده     رف   سننت  بخ  از جهان و م عاوب آن ازدست

گونه مخنالف ي در   دون ه چنيايد، اي  است که تسلط اي  فرهنگ جهاني از  ريق ابزارهاي زير و ب مي

هاي تول دي هال وود، موس قي راک، کاالهاي مصرفي، غنهاهايي کنه سنريع    ف لم. روي است حال پ  

هاي فرهنگ  عناصر و مؤلفه... شوند مانند والت ديزني، کوکاکوال، م کروسافت، مک دونالد و  آماده مي

(. ,John 7 :2006)انند   کرده ريسم فرهنگي تبديلکننده به نوعي توتال  ا عنوان امري نگران آمريکايي را به

شندن را برحسنب آزادسنازي و     ويژه کساني کنه جهناني   به)نظران  در سراسر جهان، بس اري از صاحب

شندن موجنب ننوعي هيخنواني      ، بر اي  باورنند کنه جهناني   (کنندمي يا مدرن سم اس نباط 3سازي غربي

 . فرهنگي در سراسر جهان خواهدشد

هنناي زننندگي سننن ي را هياهنننگ و    شنندن اغلننب شنن وه   حل لگننران، جهنناني از نظننر اينن  ت 

شنويم؛ از   است و درن  جه، گوناگوني و تنّوع از م ان رف ه، به دوران پساملي نزديک مني  کرده يکنواخت

هناي   گرايني، رسنانه   بنر مصنرف   معرف فرهنگ جهاني واحدي است مب نني « شدن جهاني»اي  ديدگاه، 

سازي بس ه به ديدگاه شخصني، مسن لزم    گونه هيگ  ره زبان انگل سي؛ اي گروهي، آمريکاگرايي و س ط

 . (33: 3131شولت، )گرايي پ شرو يا جهان خواري ظاليانه است  جهان و  

عنوان ايدئولوژي س اسي م روني، نقطنه    لن ن سم را به -رف   مارکس سم ن ز ازب   فوکوياما فرانس س

کند کنه عصنر حاضنر را     و تدک دمي(Fukuyama, 1989: 16-20) داند پايان تحول ايدئولوژي انسان مي

 ................................................................................................................................................................  
1 . Westernization 
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توان عصر هيگرايي ل برال سم و سوس ال سم دانست، بلکه برعکس آن، عصر حاضر، مب   پ روزي نيي

با اشناره بنه مسنائل جامعنه فنار  از       3«پايان تاريخ»وي در مقاله . او صادي و س است ل برالس ي است

کنرد کنه سنود و مننافع      شنده را ب نان   روابط اج ياعي در دن اي جهناني  شدن ب ش ر ايدئولوژي، بازاري

کنندگان را  ووفه مصرف بي ناپهير معضالگ فني و فناوري و پاسخگويي به تقاضاياو صادي، حل پايان

آمريکننايي  -هنناي آنگلننوضننوابط و ارز : گويننداو منني .((Fukuyama, 1989:18دهنند  هشنندارمي

. خواهندبود ( 2شنده  زدايي گ ري جهان ايدئولوژي شکل)ي جهان نوي  دهنده اصلي ساخ ار فرهنگ شکل

عنوان تنها ابرودرگ، اي  امر را ح يي سناخ ه   کند که وضع ت اياالگ م حده بهمي گ رين  جه فوکوياما

شندن   ، جهانيچامسکيشدن توأم خواهدبود؛ در اي  زم نه،  فرهنگ جهان با جهاني 1شدن ييکه آمريکا

توان فرهنگ را مانند  آيا مي»وي در پاسخ به اي  پرس  که . داندلطه او صادي آمريکا ميرا م دثر از  س

تنهنايي سرفصنل اشن راک     توانند بنه  آنچنه مني  »: گويند مني « کرد  يورو در م ان منا ق مخ لف يکسان

، اسنت ( آمريکا)در عرصه جهاني هژموني با غرب .  ور ح م بايد داراي ماه  ي برتر باشد ورارگ رد، به

 . (312: 3131الهي، )« پس بايد هيه عناصر فرهنگي را در والبي آمريکايي ريخت

داري آمريکا،  سلطه سرمايه  شدن فرهنگ آمريکايي را با توجه به گس ر  ، جهانيبارکردر اي  باره 

م بايد مردآمريکايي مي  داري سرمايه»: کند مي آن را به سود هيه مردم جهان فرض  امري  ب عي و تحقق

خواهنند و در اين    کند که ش وه زندگي آمريکايي، هيان چ زي است که آنها مي  زير سلطه خود را وانع

؛ باز در اين   (Barker, 1989: p279 )« است  گ رودار الب ّه سلطه آمريکا امري ذاتي و به نفع هيه مردم 

ينا فرهننگ غنرب     تيندن چنون و چنراي    شدن فرهنگ را به مثابه سلطه بني  ، جهانياليبز و کاتززم نه 

ارسنال    بندي و سپس به دهکده جهناني   بس ه  اس  ال هيان چ زي است که در لوس آنجلس»: اند دانس ه

  .(31: 3133وراگوزلو، )« نش ند مي  گناه هاي بي گاه در مغز انسان شود و آن مي

پوينايي اسنت   شدن فرهنگ، ننوعي   کرد که جهاني توان چن   برداشت  ورکلي در اي  ديدگاه مي به

گرايني،   گرايني، سکوالريسنم، صننعت    داري، عقل سرمايه)که از  ريق آن، ساخ ارهاي اج ياعي مدرن 

هاي پ ش   و خودمخ اري  ور  ب عي، فرهنگ يابند و بهمي در سراسر دن ا گس ر ...( ساالري و  ديوان

ه سبک مک دانالد و هنال وود  شدن به اي  مفهوم را گاهي امپريال سم ب جهاني. محلي را نابودخواهدکرد

دارند،  هايي که از نظر او صادي تفوق در مس ر اي  فراگرد، ملّت(. 8: 3131شولت، )کنند مي ن ز توص ف

 ................................................................................................................................................................  
1 . The end of history 

2 . Deideologize world 

3 . Americanization 



 
 1331، زمستان 3، شماره1ورهدن اسالم، مطالعات جهاپژوهشی  -فصلنامه علمی

 

 

 
312 

اي  امر بنه  . بندند کارمي  ور منظم بر کشورهاي ديگر به نظارگ او صادي، س اسي و فرهنگي خود را به

هناي داراي نظنام    شنود و ملّنت   طه تنظن م مني  معناي آن است که روابط جهاني بر اسناس عنصنر سنل   

کننند و کشنورهاي    مني  هناي غالنب عينل    صورگ ملّت به(  ور عيده آمريکا و اروپا و به)داري  سرمايه

آينند   هاي زير سلطه درمي صورگ ملّت مانده که در ع   حال ودرتي کي ر دارند، به  جهان سوّم يا واپس

سازي،  شدن اراده معطوف به يکسان امپريال سم فرهنگي، جهاني؛ بنابراي  از منظر (118: 3132پهلوان، )

 . سازي فرهنگي جهان است سازي و يکپارچه هيگون

رغم گس ر  برخي وجوه فرهنگني غنرب، درجناتي م فناوگ از      به: نقد ديدگاه امپريال زم فرهنگي

رهننگ غنرب را   کنند که جلوي نفوذگهاري ف مي هاي م نوع تال است که به ش وه گرف ه مقاومت شکل

شندن   شنده، اين  ديندگاه را کنه جهناني      هاي تجربي انجنام  تحق ق. بگ رند و آن را مورد نقد وراردهند

هناي   کند؛ بنراي نيوننه، تحق نق   مي شود، رد و نفيسازي فرهنگي و هوي ي منجرمي فرهنگ به هيگون

نگ را نبايس ي مقولنه دهد که فرهمي درخصوص آثار ف لم و موس قي آمريکايي در زنگبار نشان 3گورنا

يابد؛ مي گونه دخل و تصرفي، ان قال صورگ مکان کي ب   مبدأ و مقصد پ ام، بدون ه چ اي دانست که به

 ,Peterson). برعکس فرايند نقل و ان قال فرهنگي را بايس ي فراينند تفسن ر و بازتفسن ر معننا دانسنت     

براينکه فرايند ان قنال فرهننگ از    عالوه 1ب نزو رو 1هيل نک، 2بارکردر اي  زم نه کساني نظ ر (80 :1999

کنند، بر وجنود فراينندهاي معکنوس    مي ساز ردعنوان صورتي از سلطه و هيگون شيال به جنوب را به

از   رفه ، نادرست است که ما جريان فرهنگ را  هيچون تراف کي يکبارکراز نظر . گهارندمي ن ز دست

هناي فرهنگني شنرق بنه جنهب      ، غرب ن ز، تحت تدث ر پ نام غرب به ساير جهان بدان م بلکه برعکس

 :توان از دو جهت نقدکرد  ورکلي، ديدگاه امپريال زم فرهنگي را مي به. پردازدعناصر هوي ي جديد مي

که کشورهاي غربي  ها دانست درحالي رفه و تنها از ناح ه غربي توان يک فرايند تدث ر و تدثر را نيي   -

 .هاي ان قالي از شرق وراردارندفرهنگ پ امع نه تحت تدث ر  به

اسنت از اين  منظنر،     شنده  فرايند دريافت پ ام مکان کي و بدون تعب ر و تفسن ر تلقني   در اي  نظريه   -

 هاي غربي به شکل خام و بدون دخل و تصرفهاي ارسالي از سوي رسانهبرخالف اي  تلقي پ ام
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هاي خالق تعب ر و تفس ر، حهف يا ان قاد و اصالح يا ندشوند، بلکه مورد انواع فراينيي پهيرف ه 

 . (3131کچويان، : ک.ر)گ رند سازي و تعديل ورارمي محلي

 ها   ها و فرهنگ شدن فرهنگ و بازتوليد هويت جهانی -2

س ري م عدد تنوأم  شده که با تفا اي از تاريخ دانس ه، آغاز مرحله3881 پايان جنگ سرد و آغاز دهه

اي  اي عصر فرهنگ و پاره؛ برخي آن را عصر پايان تاريخ، بعضي عصر پايان ايدئولوژي، عدهاست بوده

هناي جننگ    کنردن شنعله   هاي پاياني ورن ب س م با فروک آنچه در سال. اندها نام دهآن را عصر تيدن

بنود و   هاي حناد گ ري بودند، فرارس دن عصري به دور از جنگ و در سرد، ب   از هيه بدان ام د بس ه

چوپناني،  )توسط سازمان يونسکو، نويدبخ  آن بنود  « فرهنگ دهه»نام دن دهه پاياني اي  ورن به نام 

داران حاکي نت  انگ ز ديدگاهي فوکويامنا و  نرف    ورکلي، دو مسهله بارز و شگفت اما به( 311: 3131

هناي   بازتول ند هوينت   يکي: کشان د چال  دموکراسي را به -آمريکايي يا فرهنگ ل برال -فرهنگ آنگلو

هناي اسنالمي و    بومي، وومي و خرده ناس ونال س ي و ديگري بازتول د هويت اسالمي در والب جننب  

 .هاي اخ ر در جوامع اسالمي که هريک از آنها به موازاگ هم رشدکردند خ ز 

هناي بنومي و محلني در کننار      فرهننگ  براساس نظريه تنوع فرهنگي، امکان رشد و گس ر  خرده

کنه از    نور  سازي فرهنگني، هينان   عرض وجوددارد؛ در مقابل، راهکار يکسان صورگ هم يگر و بهيکد

بحنث اصنلي تننوع فرهنگني، تنداوم      . سازي فرهنگي در جامعه است آيد، در صدد يگانه اسم آن برمي

 هرشبرگ اس وارگاي به نام نويسنده. اليللي استهاي چندگانه فرهنگي در دو سطح ملي و ب  هويت

کلني، فنرض     نور  از اي  ديندگاه بنه  . ، چن   ديدگاهي دارد(3882) يک جهان و چند فرهنگر ک اب د

هناي  ها و فرهنگرود و درمقابل بر اهي ت م راث تيدنبرتري ذاتي سنت يا تيدن غرب زير سوال مي

 . (111: 3131بش ريه، )شود ديگر تدک دمي

هاي س اسي و فکنري منههبي، ونومي،    جنب  اي ازجهان در اواخر ورن ب س م، شاهد ظهور شبکه

اسننت؛ بننراي نيونننه در منبعنني  داران حفننم محنن ط زيسننت بننودههننا و  ننرفمهنناجران، في ن سننت

ملّني   -جننب  ونومي   311کشنور دن نا بن   از     211در کي نر از   3881است کنه در سنال    شده اشاره

عيل اگ  31مورد از  3و  جنگ 21مورد از  33مناوشاگ وومي هس ه اصلي  3881در سال . وجوددارند

؛ هيچن  ، شاهد بازتول د گس رده هويت (233: 3131شولت، )اند  داده صلحبانان سازمان ملل را تشک ل

تازگي در تونس، مصر، يي ، ل بي، عربسن ان   هايي که به توان به تحولمههبي هس  م که از م ان آنها مي
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هنا در سنايه    يه اينکه شاهد ان قنال سنريع اين  تحنول    تر از ه مهم. کرد است اشاره  اف اده و بحري  اتفاق

 . وسايل ارتبا ي جهاني هس  م

تنري    تر بر سنر شناسنايي هوينت و تينايز هسن ند و مهنم       اي بزرگها بخشي از منازعهاي  جنب 

خواس ه آنها اي  است که هوي شان را به رسي ت بشناسند، آنها را مح رم شيرده، مورد تدي ند عينومي   

هنواداران اين  نظرينه در    (. 18:  3131کاسن لز،  )باشند  رف اري مشابه ديگران با آنان داش ه وراردهند و

ع   آگاهي به تدث ر شگرف فناوري ارتبا اگ در تکوي  و پ داي  آگاهي جهاني، فرض برتنري ذاتني   

ند؛ بر کن مي هاي ديگر تدک د ها و فرهنگ سنت يا تيدن غرب را انکار و درمقابل بر اهي ت م راث تيدن

هناي خناص در    ن ست، بلکه ناظر به ظهور انبوه هويت 3سازي شدن به معناي هيگ  اساس، جهاني اي  

عننوان مکناني    هاي فرهنگي را در کل جهان به سطح جهاني است که موجباگ انطباق و بازتول د هويت

ا ضني  شنناخت   هن  شود تا فرهننگ  شدن باعث مي رو برخي مع قدند جهاني آورد؛ ازاي  مي واحد فراهم

خود و تقويت خودآگاهي محلي و اس فاده از م راث مثبت تحول و فرهنگ در سطح جهاني،  خنود را  

 . (311: 3131الهي،  رحيت)دهند  نشان

دادن به فرهنگي جهاني است، نبايسنت   ديگر فار  از اينکه س ر تحول تاريخ در حال شکل عبارگ به

شندن،   که در فراينند جهناني   پوش د؛ بنابراي  درحالي حلي چشمهاي م از مسهله تول د و بازتول د فرهنگ

هوي ي و  -هاي فرهنگي شود، شاهد تقويت خودآگاهيي مشابه فراهم ميهازم نه براي گس ر  ارز 

اين  هينان فراينندي    . ي بنومي هسن  م  هاها و نهادها برحسب ارز شدن رف ارهاي افراد، گروه محلي

شندن، مرزهنا، هوينت ونومي و      در فرايند محلّي. شود تعب رمي 2«شدن محلي -جهان»است که از آن به 

شود، به فرهنگ، اع قادهنا و باورهناي بنومي    هايي که از اي  سطح ناشي ميشده و ارز  بومي تقويت

ها و ان قال کاال و خندماگ  جايي ؛ بنابراي  به موازاگ گس ر  جابه(68:3168س وده، )شود معطوف مي

خواسن ه، ضني  مخالفنت بنا اين  فراينند        هاي محلي ن ز بنه تکناپو بنر   ي، هويتدر وراي مرزهاي مل

 .ورزند ها و آداب بومي خود تدک دمي مرزنشناس، بر م راث فرهنگي، ارز 

 بيداري اسالمی و بازتوليد هويت اسالمی      -3

د معکوس کردن فراين شدن فرهنگي در اخ  ار مسليانان ورارداده، برجس ه هايي که جهانياز فرصت

 ................................................................................................................................................................  
1 . Homogenizing 

2 . Glocalization 
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سنازي  ديني است؛ بر اي  اساس، وو ني غنرب، در صندد هيگنون     -آن در چارچوب خ ز  فرهنگي

گ نري  آيد، جوامع مسنليانان در برابنر فشنار و سنلطه غنرب، بنه شنکل        فرهنگي از باال به پاي   برمي

شندن   نيسازي م قابل با گف يان جهنا پردازند؛ اي  امر در راس اي غ ريت مي« مقاومت فرهنگي و ديني»

گ رد و مسليانان با ارائه  رح منسجم از اسالم، حول نظام معنايي و گف ياني خود در مي غرب صورگ

 . (3138بهروزي لک و اکبري، )شوند مقابل غرب م حد مي

مقابنل،   شدن، ل برال سم غربي است؛ امنا در  دار اصلي جهانيآنچه مشخص است اينکه امروزه داع ه

کرد اي  است که انديشة حکومت جهاني در فرهنگ و انديشة اسالمي از  مو چ زي را که نبايست فرا

. غاز تا امروز مطرح بوده و براساس نويند مننابع دينني تحقّنق آن ح يني و ترديدناپنهير خواهندبود        آ

مسليانان بر اي  باورند که اسالم، دي  جهاني است و رسالت جهاني دارد و سرانجام، دين  اسنالم بنر    

دربناره رسنالت   ( ره)تري خواهديافت و جهاني خواهدشد؛ در اين  زم ننه امنام خي نني     هيه اديان بر

است نه بنراي مسنلي      اسالم مال  ايفه خاصي ن ست، اسالم براي بشر آمده»: فرمايد جهاني اسالم مي

هناي   خطناب .....هنا   ها و پ امبر اسالم مبعوث بنود بنر انسنان    اند بر انسان و نه براي ايران، انب اء مبعوث

خواهند زينر پوشن  عندل      اسالم يا ايهاالناس است و گاهي يا ايهااليؤمن   و هيه بشر را اسنالم مني  

 . (81: 3131س وده، )« خود  ورار دهد

بودن دي  اسنالم و تشنک ل    کرد که در آنها  بر جهاني توان به آياتي اشارههيچن   در اي  زم نه مي

ک بنا فني الزبنور من  بعند النهکر ان االرض يرثهنا عبنادي        و لقد ». است شده داده جامعه جهاني بشارگ

و منا بعند از تنوراگ در زبنور داود نوشن  م کنه الب نه بنندگان صنالح من  وارث زمن              »، «الصالحون

اّلْوَارِثِيّنَ وَ نُمَّکِّنَ ّلَهُمْ فِيي  وَ نُرِيدُ أَن نَمُّنَ عَلَي اّلَذِيّنَ اسْتُضْعِفُوا فِي االَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً وَ نَجْعَلَهُمُ ». «خواهندشد

خواه م بر مس ضنعفان زمن   مننت     ما مي« »االَْرْضِ وَ نُرِي فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ مَا کَانُوا يحذَرون

نه م و آنان را پ شوايان و وارثان روي زم   ورارده م و حکوم شنان را در زمن   پابرجاسنازيم؛ و بنه     

سنوره وصنص،   )ده م  داش ند، نشان ب م[ بني اسرائ ل]= و هامان و لشکريانشان، آنچه را از آنها فرعون 

و اي  امت شنيا ام ني واحند اسنت و من       « »وَ إِنَ هذِهِ أُمَتُّکُمْ أُمَةً واحِدَةً وَ أَنَا رَّبُّکُمْ فَاّتَقُونِ»(. 1و  1آياگ 

 .(12سوره مؤمنون، آيه )«  زيدپروردگار شيا هس م؛ پس از مخالفت فرمان م  بپره

هناي معقنول و فطنري بشنر را     روکنه خواسن ه  هناي اسنالمي ازآن  گفنت آمنوزه   توان درنهايت مي 

هنا، دادن هوينت   کردن ن ازهناي روحني و منادي انسنان     خصوص عدالت، مديريت جهاني، برآورده در
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مبارزه با ظلم و و نام ضند    مس قل و اسالمي به افراد جامعه، حفم کرامت انساني، دفاع از حقوق بشر،

منظنور فراگ رشندن و    هنا و مق ضن اتي مناسنب بنه    دارد، از زم نه هاي ديک اتوري را در خود نهف ه نظام

آم خ گي  شدن و درهم کنند در عصر جهانيرغم تصور برخي که فکرميبه. مند استگ رشدن بهره جهان

تنها دي  را به حاش ه نرانده بلکه در م   دغدغنه  شدن نه شود، جهانيمي ها، دي  به انزوا کش ده فرهنگ

است و انسان معاصر ب   از هر زمان، ن از به دي  و آموزهناي دينني    هاي روحي بشر معاصر ورارداده

هاي فرهنگي اص ل مانند هويت اسالم،  سو، هويت گفت ازيک توان گ ري مي براي ن  جه. کندمي را حس

در شنکل ل بنرال دموکراسني ب وانند آن را هضنم و نابودسنازد و        شندن  تر از آن است که جهناني  ووي

 ور عينده   هايي را با خود هيراه دارد که به ها و آموزه شدن فرهنگ، برخي ارز  ديگر، جهاني از رف

شدن  خصوص در رويکردي که جهاني اي  تعارض به. هاي اسالمي است در تعارض با باورها و ارز 

کنند، از وضنوح    تفسن رمي ( گرايني  با محوريت مصرف)سازي  ن يا غربيشد فرهنگ را م رادف با غربي

هاي اسالمي  گ ري هويت مند است و درست در واکن  با اي  مسهله است که شاهد شکل ب ش ري بهره

 . ايم خواه در اي  جوامع بوده هاي هويت به شکل بن ادگرايي و  جنب 

آوردن به درک ماه ت  محور و روي -اي دولتهکند با گهر از تحل لمي تال  ساموئل هان  نگ ون

ها در سطح عوامل تيدني، والبي تهورينک را بنراي شنرايط جهنان پنس از جننگ سنرد        رف اري دولت

هاي درگ ري اسالم و مسن ح ت تنا حند زينادي بنه      سو ريشه دهد؛ بر اساس اي  تحل ل، ازيک دست به

هايي است که اين  دو  فعال آنها و در تيدنگرايانه و سرشت اي  دو مههب يعني جهان اع قادهاي عام

هاي اين  منههب،   هاي درگ ري نه در وجوه تفاوگعلت»مههب از اجزاي اصلي آنها هس ند؛ درن  جه 

تواننند ماننند   هم اسالم و هم مس ح ت، اديان توح ندي هسن ند و نيني   . هاي آنهاستبلکه در شباهت

ب اورند؛ به هي   دل ل، گراي  هنر دو منههب    تابآساني وجود خدايان اضافي را  اديان چندخدايي به

؛ بنر اسناس اين  تعب نر،     (11: 3161هان  گ ون، )« صورگ دوگانة ما آنها ب نندبه اي  است که دن ا را به

اي غرب، بن ادگرايي اسالمي ن ست، بلکه خود اسالم است؛ يعنني تيندني م فناوگ کنه     مشکل ريشه»

. ارند و فکر و ذکرشان اين  اسنت کنه ودرتشنان انندک اسنت      د مردمان  به برتري فرهنگ خود اييان

مشکل اصلي اسالم ن ز خود غرب است؛ يعني تيدني م فاوگ که مردمان  بنه برتنري فرهننگ خنود     

گهارد که اي  فرهننگ  شان ميدارند و بر اي  باورند که برتري ودرگ آنها اي  تکل ف را بر عهده اييان

 . (18: 3161  نگ ون، هان) «را در سراسر جهان بگس رانند

 : توان چن   برشيردرا مي هان  نگ ونهاي اصلي ديدگاه مؤلفه
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گ نري  هاي جديد، نظ ر بن ادگرايي اسالمي، ماه  ي فرهنگي دارند کنه ناشني از شنکل   هويت. الف

 . زندمي ها را ب ش ر دام است و اي  امر، تضاد و خشونت گريزناپهير تيدن« خودآگاهي تيدني»

هناي  خود هس ند کنه در آن روابنت   حال، ودييي م در حال کشف هويت جديد، اما درع  مرد. ب

 . تيدني، نقشي محوري دارد -عق دتي

مني  چنال   هايي هس ند که تيدن غرب را بهعنوان فرهنگ اسالمي و کنفوس وسي به دو فرهنگ. خ

تنن  و منازعنه را   هنا ينا خطنوط گسنل     توان دربارة خطوط تيدني آنها با غنرب، حنوزه   کشند و مي

 .کرد مشاهده

هاي ارزشي و اع قادي درون هنر تيندن، خصنلت    وجود هيانندي و تقريباً کاملي در م ان نظام. د

اي جندي  توان م ان کشنورهاي م علنق بنه ينک تيندن، مناوشنه      برد و نييتجه زکنندگي آنها را باالمي

 .کرد مشاهده

هناي س اسني بنراي برونراري        رف ارها و کن عنوان نظامي عق دتي در تع  ظرف ت اسالم به. هن 

 (.11: 3136نظري، )ساز بخ  و هويت ساخ ارهاي سازمان

هناي  در کنار اي  مسهله، نک ه حائز اهي ت اي  است که در سنال هناي اخ نر بنا گسن ر  شنبکه      

 هاي موجنود در جوامنع اسنالمي تغ  رياف نه و     شدن ارتبا اگ، سطح وفاداري اج ياعي در سايه جهاني

پنهير فرهنگني خنود،     است که با رفنع نقناط آسن ب    وجودآورده اي  فرصت را براي جوامع مخ لف به

شندن ارتبا ناگ جيعني و    باشنند؛ بننابراي  جهناني    شدن فرهنگ داش ه تعاملي سازنده با فضاي جهاني

توسعه فنناوري، تدث رهنايي مهنم و مثبنت در جهنت بازتول ند هوينت اسنالمي در کشنورهاي عربني           

اليللني  کرده، در ابعاد بن    ها را دگرگونها در سطح ملي عقايد و ارز  است؛ اي  تحول گهاش ه جاي به

؛ براي نيونه، اين رنت و فضاي مجازي (18: 3168ف رحي، )است  کرده ها را تضع فهم مرزبندي دولت

دآورد؛ وجو است فضاي عيومي جديدي را براي آراء و نظرياگ س اسي مشارکت غ رمس ق م به توانس ه

-ها و نقطه دادن به ديدگاه اي  نحوه فضاهاي مجازي براي مالواگ و ديدارها، تدث رهايي م نابه در شکل

هاي کنشگر س اسي و اپوزيس ون  اي براي سازمان هاي اخ ر، محدوده اند در سال نظرها داش ه و توانس ه

رغنم تنال     مسهله پي برد که به توان به اي  با تدمل در اصول هوي ي کشورهاي عربي منطقه مي. باشند

بندون  ( سکوالريسنم )گرايني   هاي حاکم براي اشاعه و ترويج گف يان عرفني  آمده از سوي نظام عيل به

هناي   اسنت خواسن ه   هاي فرهنگي اي  جوامع، هنوز اي  الگنوي وارداتني ن وانسن ه    درنظرگرف   بايس ه

شنورهاي عربني م ندثر از هوينت دينني،      تنر اينکنه ک   کند؛ مهنم  هوي ي اص ل در اي  جوامع را مس ح ل
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 . کنند گرايي هيراهي توانند با اصول عرفي درنهايت نيي

 انقالب اسالمی ايران بر بيداري اسالمی هايتأثير -4

گ ري گف يان اسالم س اسي در فرايند انقالب اسالمي و م عاونب آن در کشنورهاي اسنالمي،     شکل

. دهنند  مني  ي  هويت و امن ت از خنود واکنن  نشنان   فرسا  به ديني است که نسبت -جنبشي فرهنگي 

: انند  کنرده  گنرا کينک   هناي اسنالم   بر اي  باور است که چند عامل به سنربرآوردن جننب    هان ر ش ري 

هناي ناشني از   هاي امپريال سن ي فرهنگني غنرب، شن اب و دامننه دگرگنوني      جويي امپريال سم و سلطه

گرايان در اي  فکرند که بايس ي اب ندا   اسالم. هويت هاي وابس ه و تشديد بحران مدرن زاس ون، حکومت

کرد و بعند از   اي اسالمي را تدس س اخالوي و فرهنگ خارجي پاک و جامعه جهان اسالم را از فساد، بي

ها به مبنارزه بنا ظلنم و حکنام      براي نجاگ بق ه انسان[ بايد]رسد و  آن، نوبت به جوامع غ راسالمي مي

 . (Castells, 1997: 15)فاسد  برخاست 

برخورد م نان  »: نويسد مي هاي اسالمی در جهان عرب جنبشدر ک اب خود با عنوان  دکيج ان هراير

هناي بنومي در اذهنان اعنراب جننون نپخ گني و        و س س م ارز ( سکوالريسم)فرهنگ مهاجم غربي 

عرب  حاضر، بحران فرهنگي، هيه کشورهاي است و درحال احساس حقارگ در برابر غرب ايجادکرده

گرايني از آن   هاي اسالم شدن و خ ز  بررسي رابطه جهاني(. 3168دکي جان، : ک.ر)« است را فراگرف ه

هاي  جنب . دارد که در نظام آينده جهاني تنها رو ب غرب، اسالم و فرهنگ اسالمي است روي اهي ت

حنوزه س اسنت و    گرا به مفهوم دفاع از هويت ديني مسليانان، خواس ار گس ر  تفکر دينني در  اسالم

بس اري از کارشناسان در سه دهه گهش ه، گسن ر  منوخ بنازخ زي اسنالمي ازجيلنه      . اج ياع هس ند

آم خ گني منههب و س اسنت و وحندگ و      هاي اسالم مانند درهم شکل س اسي آن را، ناشي از ويژگي

 . (311و  311: 3131سجادي، )دانند  عنوان ماه  ي فراوومي و فراملي مي يکپارچگي امت اسالم به

انقالب اسالمي ايران به دل ل ريشه ديني و تاريخي مش رک با جهان اسالم و کشنورهاي اسنالمي،   

توف ق در براندازي نظام شاهنشاهي، اس قرار حکومت ديني،  رح انديشه وحدگ دن اي اسنالم، تدک ند   

هناي   جننب   هناي گونناگون بنر    س  ز به  رق مخ لنف و رو   اي ظلم بر محوريت امت و ارائه چهره

جايگناه و مووع نت   (. see: Akhavi, 1987)است  اسالمي و اج ياعي در کشورهاي مخ لف، تدث رنهاده

هاي تحوالگ برآمده از  فرد، اس راتژيک و ژئواکونوم ک ايران ن ز موجب شد که ابعاد و دامنه منحصربه

پاسنخي بنه   « القري اسنالمي  ام» رح . هاي جغراف ايي ديگر کشورها را درنوردد انقالب اسالمي، عرصه
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بخشني   بخشي گف يان هوي ي انقالب اسالمي براي تحنرک  فراگ ري اي  حرکت و تال  براي مرکزيت

واسطه پ روزي انقالب برآمده از  واوع، به بخ  و ملي بود؛ در هاي اسالمي، آزاديها و حرکت به جنب 

اسنالمي در کشنورهاي ديگنر    مههب و اح اي نق  دي  در ساخ ار س اسي، موجي از تجديد ح ناگ  

« هناي اسنالمي   ورارگاه آينده حرکت»، ايران را الهوري اوبالکه م فکراني نظ ر   وري پ وست، به وووع به

 . (1: 3113الهوري، )کردند  معرفي

اج ينناعي را  -هنناي س اسنني اي کننه در فرايننند انقننالب، جنننب  نشننانگان و عناصننر برانگ زاننننده

اسن عياري،   خواهانه، ضد داد، از ماه ت ديني، آزادي ت تدث ر ورارميخصوص در کشورهاي ديگر تح به

تنري    مهنم (. Schwedler, 2001: 1-2)خواهي آن، م ندثر بنود     لبانه و هويت داري، اس قالل ضدسرمايه

هايي بود که حرکنت   در م ان جنب « اع ياد به نفس»گ ري نوعي  پ امد پ روزي انقالب اسالمي، شکل

انقالب اسالمي به اسالم و مسليانان، ح اتي تنازه بخشن د،   »بودند، زيرا  ازه آغازکردهاصالحي خود را ت

داد، بر ناتواني مارکس سم، ل برال سم و ناس ونال سم در اداره و هندايت   آنها را از عزلت و حقارگ نجاگ

شن رودي،  )« سناخت  حل براي زندگي مسليانان مطرح عنوان تنها راه مسليانان مهرتدي دزد و اسالم را به

 .( http:// www.irdc-ir-article6.htm: در

هاي اسالمي و ايجاد منوجي از تحنرک در کشنورهاي     بنابراي  يکي از داليل ودرتيندشدن جنب 

نفنس و   اسالمي، جس جوي ينک فرهننگ اصن ل بنومي بنود کنه ب وانند ننوعي حنس غنرور، عنزگ           

داري و چنه  چه هنوادار سنرمايه  )سکوالر   ور عيده هاي به ايدئولوژي». محوري ديني ايجادکند ارز 

که نخبگان حاکم و  بقاگ داراي مشاغل مهارتي در برخي از جوامع اسنالمي بنه   ( هوادار سوس ال سم

کردنند و فقنط احسناس تحق نر      نيني  آنها باورداش ند، اغلب، چ زي به  بقاگ م وسط و پاي   عرضنه 

هناي اخالوني منورد     ان از ننابودي تندريجي ارز   آورند و آن وجودمي فرهنگي و فناورانه را در آنها به

 .(86: 3168دفرونزو، )کردند  خطرمي س اي  خود احساس

تنوان چنن      ورکلي، برخي از تدث رهاي کالن انقنالب اسنالمي در کشنورهاي اسنالمي را مني      به

 .(223و  226: حشيت زاده: )برشيرد

  اسي؛اح ا و اع بار مجدد اسالم به مثابه مک بي اج ياعي و س -

شندن آن در سنطح    دهننده نظنام حکنوم ي و مطنرح     عننوان ارائنه   الگوشدن اسالم س اسي و تش ع به -

  اليللي؛ ب  

 هاي اسالمي و انقالبي؛ اح ا و ظهور مجدد نهضت -
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 ؛(گراييامت) رح انديشه اتحاد جهان اسالم  -

 .بازب ني رابطه جهان اسالم و غرب -

و کارگزاران انقنالب اسنالمي در چنارچوب وحندگ هينه       يامام خي نگرايانه  هاي وحدگ تال 

و « برپنايي روز وندس  »، «برگنزاري هف نه وحندگ   »، «دارال قرينب منهاهب اسنالمي   »مسليانان، ايجاد 

هايي بود کنه تدث رهنا و پ امندهاي     ازجيله زم نه« بخ  در سراسر جهانهاي آزاديحيايت از جنب »

 لباننه   تدک د بر اي  وجوه هيگرايانه و وحدگ. خود کشان دهوي ي اي  انقالب را به خارخ از مرزهاي 

گ نري از   هاي اسالمي، شن عي و ح ني غ رمنههبي در صندد بهنره      موجب شد   في گس رده از جنب 

صندور  »ع ار حرکت خنود بپهيرنند؛    عنوان الگوي تيام تجارب موفق انقالب اسالمي برايند و آن را به

هنا و نجناگ آنهنا از    هنا و دولنت    بنراي ب نداري هينه ملنت    ن ز که به معناي تنال « انقالب اسالمي

، در تقوينت و گسن ر  ابعناد فراملني حرکنت      (321: 3163اليوسوي الخي ني، )هايشان بود  گرف اري

هنا م وجنه آن شند تنا بنا  نرح        شدن انقالب، تال  انقالب اسالمي مؤثر اف اد؛ درواوع، پس از نهادينه

افکار انقالبي در جهان اسالم از  ريق بروراري پ وند م ان ش عه  زم نه گس ر »مفهوم صدور انقالب، 

در مقدمه وانون اساسي (. 238: 3166اف خاري، )فراهم شود « کردن اي  دو به يکديگر و سني و نزديک

وانون اساسي با توجه به مح واي انقنالب اينران کنه    »: است اي آمده ن ز با توجه به ضرورگ چن   ايده

 روزي تيامي مس ضعفان بر مس کبران بود، زم نه تنداوم اين  انقنالب را در داخنل و     ها براي پحرکت

 :نويسد مي الگويی اسالمی: خمينیيکي از نويسندگان عرب در ک اب . «کند مي خارخ از کشور فراهم

کند و نبايند   مي فقط از تش ع که از توان اسالم حکايت داد نه آنچه در ايران ر »

اي خاص از اسالم بر ديگر فِنرقق   رد که مؤيد برتري فروهآن را حرک ي وليدادک
انقالب ايران صرفاً حامل يک پ ام است و آن هم اينکه توان ذاتي اسالم . است

 .(211: 3166اف خاري، )« را در مبارزه با ظلم به ما بشناساند
ورهاي هناي اسنالمي کشن    تنوان در جننب    هنا و تدث رهناي ناشني از آن را مني     بازتاب چن   اودام

 ,Esposito)کنرد   ، افغانس ان، يي ، بحري  و مصنر مشناهده  (کشي ر)فلسط  ، عراق، الجزاير، پاکس ان 

عننوان يکني از اصنول     جهان سوم گرايي و حيايت از مظلومان در سطح جهان، ن ز به(. 18-26 :1990

. دث رگنهار بنود  ثابت و مسلم انقنالب، در فراگ رشندن ابعناد، تدث رهنا و پ امندهاي انقنالب اسنالمي ت       

دادنند و نقن  و    مني  هاي انقالبي، اعم از اسالمي و غ راسالمي را پوش  مطبوعاگ ايران، کل ه حرکت

يافت و نوعي هيبس گي و هيکاري جهان سومي بنراي   کار کاه  هاي اسالمي محافظه اهي ت حرکت
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المي بنرخالف  ماينه اصنلي حرکنت انقنالب اسن      درون(. 313: 3131روآ، )يافنت   برادري اسالمي غلبه

وواعد منههبي و اصنول اخالوني آن،    »کار، م ضي  اي  برداشت بود که  هاي محافظه ها و جنب  نظريه

هناي ح ناگ اج يناعي     شوند و درواوع، بايند در هينه حنوزه     ور عي ق، درون حکومت جهب بايد به

 (.81: 3168دفرونزو، )« رسو  و نفوذکنند

بودند، به معنناي   3کارانه هايي که داراي پادشاهي محافظهرو بازتاب انقالب اسالمي در کشور ازاي 

 :Zubaida, 2000) نوردد زودي مرزهاي س اسي آنها را ن ز درمي نوعي حرکت انقالبي فراگ ر بود که به

هاي عربي خلن ج فنارس و ن نز     بس اري از دولت يافت، مي اگر اي  جريان به خاورم انه تسري. (63-64

پهير  ها ضربه توانس ند در برابر هيان نوع شور اک  و عربس ان سعودي ميکشورهايي نظ ر اردن، مر

اي از اسنالم   ظهور چهره ؛ هيچن  ، يکي ديگر از پ امدهاي چن   امري،(31-68: 3168روزن، )شوند 

شد  مي بود که در آن الگويي جديد و م فاوگ براي حرکت و نهضت در ساير کشورهاي اسالمي عرضه

. خنواهي داشن ند  ف   جايگاه کشورهايي بود کنه داع نه مرکزينت اسنالم و اسنالم     ر که موجب ازدست

هاي حاکم کشنورهاي عربني حاشن ه جننوبي خلن ج      هاي عي ق م ان  بقاگ و گروهاخ الف و شکاف

بنود تنا جواننان و روحان نان کنه       ها باعث شنده  هاي اساسي از سوي حکومت فارس و سرکوب آزادي

مشي اسالمي و تدس س کشورهاي اسالمي پ رو انقالب اسنالمي   اتخاذ خط  ور عيده، ش عه بودند با به

ازآنجاکه مسليانان ناراضني اين  کشنورها ب شن ر شن عه      . هاي حاکم برآيند در صدد رويارويي با رژيم

سنوي انقنالب اسنالمي بسن ار      بردنند، گنراي  بنه    سنرمي  بودند و در تبع ض اج يناعي و س اسني بنه   

واسطه شرايط م فاوگ اج ياعي و س اسني  از ح ث دروني به(. 321: 3118احيدي، )است  داش ه شدگ

 :بودند، چهار گونه م فاوگ وجودداشت هاي اسالمي در آن ظهورياف هاي که جنب 

هاي اسنالمي بنا توجنه بنه      ها و جنب  برخي از گروه: نخست، شور  يا انقالب اسالمي هيگاني

کش دن نظام  چال  نامشروع، در صدد برآمدند با به تجربه انقالب اسالمي و ضرورگ نفي نظام س اسي

ورزند نظ ر مجلس اعالي انقنالب   س اسي و کسب ودرگ س اسي به اس قرار حکومت اسالمي مبادرگ

 .((79-78 :1996 ,عراق 

شد که در صدد اجراي شريعت اسالمي بودند  هايي مربوط مي ها و گروه دوم، بافت ديگر به جريان

جاد تحول س اسي چندان تيايلي نداش ند ماننند نهضنت جيع نت ارشناد اسنالمي      و براي انقالب و اي

 .مصر

 ................................................................................................................................................................  
1 . Conservative Monarchy 
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در اينجنا  . کند هاي م شنج نژادي يا وومي ظهورمي گرايي اسالمي که در بافت سوم، نوعي از جنب 

کند تا بخشني از ينک جامعنه     مي هاي مههبي ناهيگون کيک گرايي به ب ان عاليق و هويت گروه اسالم

 .دهند؛ اشکال ديرينه اي  بافت در لبنان، وفقاز و الجزاير وجوددارد ه را تشک لس اسي گس رد

اي که با فرارف   از دايره تنگ ناس ونال سم و نظام دولت  گرايانه هاي آرمان ها و جنب  چهارم، گروه

ملت خواهان برپايي نظامي اسالمي برپايه امت واحد مسليان از خلن ج فنارس تنا او نانوس ا لنس       -

 .(1: ش رودي، پ ش  )ند نظ ر الدعوه االسالم ه در الجزاير شد

هناي اسنالمي معاصنر بنه دو صنورگ      هنا و حرکنت    ورکلي، تدث ر انقالب اسالمي بنر جننب    به

 : است بوده

هناي اول نه پ نروزي انقنالب      در سنال  درخصوص تدث ر مس ق م،. غ رمس ق م -مس ق م و ب -الف

هاي اسالمي شروع به اعالم موجوديت و رشندکردند و بنه عناصنر     بار برخي گروه اسالمي، براي اول  

هنا درواونع، تحنت تندث ر مسن ق م       شدند؛ اي  گروه س اسي مهيي در ح اگ س اسي جهان اسالم تبديل

هناي   آمدنند و منورد تدي ند جيهنوري اسنالمي ن نز بودنند نظ نر گنروه          وجود انقالب اسالمي ايران به

امل به رهبري امام موسي صدر، جنب  امل اسالمي بنه رهبنري سن د    جنب  )گرايي که در لبنان  اسالم

حس   موسوي، جنب  حزب اهلل به رهبري ش خ صبحي  ف لي و جنب  توح د اسنالمي بنه رهبنري    

حزب الدعوه االسالمي با حيايت آيت اهلل محيدباور صدر، سنازمان پ کنار   )، عراق (ش خ سع د شعبان

شن رازي و مجلنس اعنالي انقنالب اسنالمي عنراق بنه رهبنري          اهلل س دمحيد اسالمي به رهبري آيت

سازمان انقالب اسالمي  اليسلي   به رهبري جه يان الع  بي،شاخه اخوان)، عربس ان (محيدباور حک م

جنب  گراي  اسالمي يا جنب  نهضت به رهبنري  )، تونس (در جزيره عربس ان به رهبري ش خ صفار

، منراک   (جبهه نجاگ اسالمي به رهبري دک ر عباس مدني)جزاير ، ال(راشدالغنوشي و عبدالف اح مورو

جنب  جهاد اسالمي فلسنط   بنه رهبنري شن خ     )، فلسط   (جنب  جوانان مسليان و سربازان اسالم)

ظهورياف نند و انقنالب اسنالمي را    ( عبدالعزيز عوده و جنب  مقاومنت اسنالمي فلسنط   ينا حيناس     

ها ضي  تجل ل از پ روزي انقالب اسنالمي   يلگي اي  جنب عنوان الگوي حرکت خود برگزيدند؛ ج به

گ ري از مبارزاگ مردم ايران، حرک ي س اسني   ، در تال  بودند تا با الهامامام خي نيايران و شخص ت 

 . هاي حاکم و براي دس  ابي به حکومت اسالمي آغازکنند را ضد رژيم

بخن  اسنالمي و    ، سنازمان آزادي اليسنلي    جننب  اخنوان  )اما در برخي از کشورها نظ نر مصنر   

تندث ر انقنالب اسنالمي    ( اليسلي   سوريه و جبهه اسنالمي سنوريه   اخوان)و سوريه ( اليسلي   جياعه
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هناي   مشني برخني از جننب     شدن خنط  اول، راديکال: است صورگ غ رمس ق م بود و دو پ امد داش ه به

رو بنوده، در   هنايي کنه م اننه    جدد جنب شدن م هاي وهرآم ز و دوم، فعال اسالمي و توسل آنها به ش وه

 . (311: احيدي، پ ش  )کردند  جويانه رف ارمي هاي مساليت ها به ش وه برابر دولت

« تنهنا حکومنت اسنالمي موجنود در جهنان     »عننوان   ها، انقنالب اسنالمي را بنه    رهبران اي  جنب 

بايسنت منورد    اي اسنالمي مني  ه ع ار جنب  عنوان الگوي تيام دانس ند که به مي( 318: احيدي، پ ش  )

هاي اسالمي در جهنان   انقالب اسالمي ايران، انقالب تيام جنب »توجه ورارگ رد؛ براساس اي  تحل ل، 

 « باشنند  هنا وجودداشن ه   اسالم است، هرچند ميک  است مکاتنب فکنري مخ لفني م نان اين  جننب       

  .(318: هيان)

هناي اسنالمي و ح ني     ا و جننب  هن  ن  جه آنکه، ظهور انقالب اسنالمي موجنب تقوينت حرکنت    

سري عوامل بازدارنده ماننند تفناوگ در    هاي غ راسالمي در کشورهايي نظ ر ف ل پ   شد؛ اما يک جنب 

کنردن تعنارض    هاي اسالم وهابي در عربس ان، برجس ه هاي اهل تش ع و تسن ، گس ر  فعال ت ديدگاه

 لي عنراق عل نه اينران، نگرانني     از سوي برخي حاکيان عرب، بروز جنگ تحي( عجم)عرب و فارس 

هنا بنا جيهنوري     ثباتي س اسي و فروپاشي نظام س اسي، ک ف ت روابط اين  رژينم   حاکيان منطقه از بي

زدن بنه تبل غناگ    اسالمي ايران، جلوگ ري از ان شار اخبار و تحوالگ مربوط به انقالب اسالمي، دسنت 

هاي اسالمي مخالف در  راردادن گروهاي ضد جيهوري اسالمي و سرکوب و تحت فشار و وس ع رسانه

 .گ رد کشورهاي عربي موجب شد که در م زان اي  تدث رها و پ امدهاي آن تغ  رهايي صورگ

بس اري از تحل لگران، نيود واوعي بازگشت به هويت اسالمي را پ نروزي انقنالب اسنالمي اينران     

هاي اخ نر در   معه ما بود که تحولدانند که درواوع انقالبي ضد تسري فرهنگي غربي و شروي در جا مي

اسن اد   -يح ني پژوهشگراني نظ نر پروفسنور   . است جوامع عربي ن ز م دثر از انقالب اسالمي ايران بوده

گ ري انقالب ون شنيال آفريقنا از   کنند با ذکر شواهدي مانند بهرهمي ب ان 2نوي  س يونو  3دانشگاه بايرو

هناي   گ نري  ريقا، اع قاد به برتري شنريعت اسنالمي، موضنع   شعار اهلل اکبر، ضد ديک اتورهاي شيال آف

داننند  را ناشي از انقالب اسنالمي در اينران مني   « ب داري جهاني اسالمي»ضدآمريکايي و ضداسرائ لي، 

(Nalado,2012;  Nguyen, 2011)    هناي   اي بنه بررسني شنباهت    در مقالنه  ابنراه م  رييونند ؛ هيچنن

پس از ب ان مصاديقي نظ ر تال  براي سرنگوني ديک ناتوري شناه   هاي ايران و مصر پرداخ ه و  انقالب

 ................................................................................................................................................................  
1 . Bayero University 

2 . Simon Nguyen 

http://contributor.yahoo.com/user/609441/simon_nguyen.html
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و مبارک، تال  براي اجراي شريعت اسالمي، توجه به حجاب زنان و اع قاد به پ روزي نهنايي اسنالم   

اسنت و صنداي انقالب نون مصنر بنا       سنال تکرارشنده   11در هر دو انقالب، مدعي است تاريخ پس از 

، اسن اد علنوم اداري   جعفنر عبناس  (. Ibrahim, 2012)رسند   مني  نظر اليلسيل   آشنا به محوريت اخوان

که در کوينت برگزارشند،   « هاي فرا روي و دورنياي آينده ايران، چال »انديشي  دانشگاه کويت در هم

اسنت   گرف نه  سال تدخ ر و تحت تدث ر انقالب ايران صنورگ  11ب داري اسالمي جوامع عربي با »: گفت

انقنالب اسنالمي   »: رئ س جياعنت اسنالمي پاکسن ان    3،ل اوت بلوچ .(ين رن يدر منابع ا: 3183عباس، )

منردم کشنورهاي منطقنه،    . است بوده 2بخ   ور خاص براي ب داري امت مسليان، منبعي الهام ايران به

م دثر از انقالب اسالمي، ب   از هرچ ز در تال  هس ند تا خود را از شر ديک اتورها و پادشاهاني کنه  

انند و در صنددند   دار آمريکا خس ه شدهندهاي نزديک داش ند، رهاکنند؛ آنها از حکام  رفبا غرب پ و

 .(Baloch,2012 )«دهند نفوذ غرب را در کشورهايشان کاه 

هاي اج ياعي، مههبي و ينا   ها حاکي ت فضاي سکوالريس ي در جوامع عربي به جنب  براي مدگ

گرايي  هاي عرفي روند اس قالل در اي  کشورها مؤلفه گ ري با شکل. داد بخشي نيي مردمي اجازه هويت

هاي س اسني حناکم   روز توسط نظام هاي ناس ونال س ي، سوس ال س ي و ل برال روزبه از  ريق ايدئولوژي

 -2132)بود اما س طره اي  امر در جوامع اسنالمي، دينري نپاي ند و در ينک سنال اخ نر        ياف ه گس ر 

هنا بنا تزرينق     اسنت، ولبني کنه بنراي مندگ      درآمده تپ  سالمي بهخواهي جوامع ا ، ولب هويت(2133

ناس ونال سم، بعث سم، ناصريسم، سکوالريسم  بخشي مصنوعي، نظ ر ناس ونال سم، پان هاي هويت اکس ژن

ماندن، تزرينق   بخ  ولب خس ه اي  جوامع براي زنده تپ د؛ امروزه تنها اکس ژن هويت و سوس ال سم مي

داد که به ري  درمان درد اي   هاي اخ ر ن ز نشان به اي  جوامع است و خ ز فرهنگ و هويت اسالمي 

  .جوامع، بازگشت به هويت اص ل اسالمي است

: گويند مني  Stratfor (Strategic Forecasting) Global Intelligenceگنهار  ، بن نان جنرخ فريندم   

واسطه آن، ايران از ودرتي  به گ ري است کهاي در حال شکل چرخشي بن ادي  در موازنه ودرگ منطقه»

برسند، ايرانني    سنرانجام  وو ني کنه بهنار عربني بنه     ... شود مي تبديل 1اي به ودرتي برترنسبت حاش ه به

؛ ((Goodspeed, 2011« دارد يابد که حوزه نفوذ آن از غرب افغانسن ان تنا مدي راننه گسن ر     ظهورمي

دهنند کنه هوينت دينني و      مني  هوي ي را تشنک ل اي  گفت که جوامع اسالمي، مجيوعه توان بنابراي  مي

 ................................................................................................................................................................  
1 . Liaqat Baloch 

2 . source of inspiration 

3 . dominant power 
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هناي اين  مجيوعنه هنوي ي اسنت، چراکنه        تري  بخ  دارتري  و وديييتري ، ريشه اسالمي از بن ادي

است و به عبنارتي، جنزء    کرده هويت اسالمي در بط  ذه  و جان و فرهنگ اي  جوامع، نفوذ و رسو 

هناي اخ نر در ابعناد مخ لنف در      جه به تحولاست؛ ن  جه اينکه با تو هويت شخص و جيعي آنها شده

کرد که در آيننده نزدينک، هوينت دينني در اين  جوامنع بنه منوازاگ          ب ني پ   توان جوامع اسالمي مي

 .دهد گ ري يک فرهنگ س اسي اسالمي بازتول د شود و به ح اگ خود ادامه شکل

 گيري  نتيجه

شندن   شود؛ در اي  راس ا جهاني تري  هس ي يک ملت محسوب مي ديني با ارز  -هويت فرهنگي

ها تدث رهاي زيادي برجاخواهدگهاشت؛ بنابراي  هندف از اين  پنژوه ،     فرهنگ در سطح داخلي ملت

. شندن فرهننگ اسنت    هاي فرهنگي وومي و مههبي در بطن  جهناني   بررسي و ارزيابي بازتول د هويت

هاي اخ ر اسالمي  گرايي و خ ز  تدک د مقاله حاضر ب ش ر روي بازتول د هويت اسالمي به شکل اسالم

شدن به معناي حاکي ت فرهنگ واحند   آيا جهاني»ها که  در اينجا تال  شد تا با  رح اي  پرس . بود

شندن   فرهنگ اسالمي در عصر جهانيآمريکايي يا امپريال سم فرهنگي است  آيا بازتول د هويت -آنگلو

توان ادعاي خنود را درخصنوص    چگونه ميبودن پاسخ،  پهير است  و در صورگ مثبت فرهنگ امکان

شدن  جهاني»به فرض ه اي  مقاله که « کرد  شدن فرهنگ تصديق بازتول د هويت اسالمي در عصر جهاني

دهي به آگاهي از فرهنگ جهناني، امکنان بازتول ند هوينت فرهننگ اسنالمي را       فرهنگ در ع   شکل

 . است، پاسخي مناسب بده م ايجادکرده

شدن فرهننگ برمبنناي رويکنر فرهننگ غربني ينا        ها در بخ  اول به جهاني  سو با اي  پرس هم

آمريکايي و نقدهاي وارد به آن پرداخ  م و در بخ  دوم که بحث اصلي ما بود به ب ان بازتول د -آنگلو

زمنان بنر فضناي     شندن دو تندث ر هنم    شد که جهاني گرف ه ديني پرداخ  م و ن  جه -هاي  فرهنگي هويت

اسنت و   سو موجب ظهور فرهننگ جهناني واحند در سنطح جهناني شنده       ازيک: است فرهنگي گهارده

هاي م کثر وومي و مههبي هس  م ديگر در واکن  به هي   فرهنگ مسلط، شاهد ظهور فرهنگ ازسوي

 . تري  دغدغه آنها حفم هويت خود و جلوگ ري از ادغام در فرهنگ غالب جهاني است که مهم

هاي اخ ر به شنکل کنن  و    شدن بر هويت فرهنگي اسالمي در سال نيدر اي  راس ا، تدث رهاي جها

هاي اسالمي است که چالشي جدي ضد فرهنگ غالنب   گ ري جنب  واکن  است؛ نيونه آن هم، شکل

دنبال حق قت باشد نه ودرگ؛ در گس ره  شدن است که به جهاني هرحال فرهنگي مس حق به. غربي است
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ي شريف بنگرد نه با نگاه ابزاري؛ انسان را موجودي منطقي بداند ننه  موجودات ها به چشمدن ا به انسان

 لبي و کيال را در شيار امور ذاتي انسان بداند و بدان اح رام بگهارد و ازآنجاکنه اسنالم    غريزي؛ حق

 .ها را دارد داراي عيق هوي ي و فرهنگي بس اري است در بط  خود، هيه اي  وابل ت

 منابع
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Abstract 

Globalization is a multidimensional process and culture is one of the main 

dimensions of this process. Although globalization of culture means cultural 

equalization in the world, we must not forget reproduction of Islamic identity and 

culture. Unlike the common viewpoints that say globalization leads to 

popularization and cultural equalization, solid evidences show that the progress in 

communication technologies has facilitated reproduction of diversified cultural 

identities. On this basis, this study intends to have a glance at globalization 

phenomenon, explain about some of its specifications and then try to classify two 

major viewpoints on the culture of globalization in a bid to remove some 

ambiguities. In the first viewpoint, we will study globalization of culture in the 

context of Western cultural hegemony (cultural imperialism) or sovereignty of 

Anglo-American culture while expressing our critical points. In the second 

viewpoint, we will study globalization of culture in parallel with reproduction of 

Islamic identity in the context of cultural particularism. Studying both viewpoints, 

this paper concludes that the second viewpoint, despite some faults with it, has 

managed to give a better understanding of the research and reproduction of Islamic 

awakening in terms of cultural globalization.  
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