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چکیده

جهانيشدن ،فرايندي چندبُعدي است که يکي از ابعاد اصلي آن ،بُعد فرهنگي است .گرچه جهانيشدن
غالباً به معني يکسانسازي فرهنگي در جهان تلقي ميشود ،اما در کنار اين مسنهله نبايند از بازتول ند
هويت و فرهنگ اسالمي چشمپوشيکرد .برخالف ديدگاه رايج که جهانيشدن را موجب عامگرايني و
يکسانسازي فرهنگي ميداند ،شنواهد نشنانمنيدهنند ،پ شنرفت در فنناوري ارتبا ناگ و گسن ر
خودآگاهيهاي هوي ي ،موجب تسه ل در بازتول د هويتهاي فرهنگي مخ لف شندهاسنت .بنر هين
اساس ،اي مقاله پس از نگاهي مخ صر به پديده جهانيشدن و ب ان برخي ويژگيهاي آن سعيدارد تنا
با دس هبندي دو ديدگاه عيده در زم نه جهانيشدن فرهنگ ،برخي ابهامها را بزدايد؛ در ديدگاه اوّل ،به
جهانيشدن فرهنگ به معناي هژموني فرهنگ غربي (امپريال سم فرهنگي) يا حاکي ت فرهنگ آنگلنو-
آمريکايي و نقد آن پرداخ هخواهدشد و در ديدگاه دوم ،بنه جهنانيشندن فرهننگ و بنه منوازاگ آن،
بازتول د هويت اسالمي در چارچوب نظريه خاصگرايي فرهنگي پرداخ هميشود .نوش ار حاضر ،پنس
از بررسي هريک از اي دو نگر  ،ن جهميگ رد که ديدگاه دوّم بهرغم بهنرهمنندي از برخني ايرادهنا
توانس ه است درکي به ر از پنوي
جهانيشدن فرهنگ ارائهدهد.

و بازتول ند ب نداري اسنالمي را درخصنوص فراينندهاي ناشني از

واژگان کلیدي :جهانيشدن ،امپريال سم فرهنگي ،هويت اسالمي ،خاصگرايي ،ب داري اسالمي.
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مقدمه
جهانيشدن ،پديدهاي است که بهسرعت در تيام ابعاد و زواياي بشنري در حنال گسن ر

اسنت؛

ازيکسو شاهد ظهور شبکهاي از جنب هاي س اسي ،اج ياعي ،منههبي ،ونومي و هنوي ي هسن م کنه
رف ار ،عقايد و ش وه فرهنگي م فاوتي از فرهنگ مسلط را ارائهداده و درگ ر منازعهاي بزرگتر بنر سنر
شناسايي 3هويت و تفاوگ خود هس ند (احيدوند )61: 3131 ،و ازسنويديگنر جهنانيشندن موجنب
ايجاد درکي نوي شده است که مطابق با آن ،جهان بنه فضناي عنام مشن رکي بنا ن روهناي او صنادي،
فرهنگي و فناوري خاص خود مبدل شده که مهمتري خصلت آن ،ظهور فرهنگ جهاني اسنت؛ بننابر
اي جهانيشدن روندي پ چ ده است ،زيرا تعدادي از تغ رهاي اج ياعي سريع را دربرميگ رد که بنه-
ور همزمان در ابعاد او صادي ،س اسي ،ارتبا اتي ،فرهنگي و مح ط زيسنت در حنال ظهنور اسنت و
هريک از اي تحولها درتعامل با يکديگرند ( .)john, 2006: 2اي مقاله بر آن است که ضني تب ن
مفهوم جهانيشدن فرهنگ ،مفهوم بازتول د هويتهاي فرهنگي را درخصوص هويت فرهنگ اسنالمي
مورد تحل ل و بررسي ورار دهد .پرس هاي اصلي پژوه

حاضر چن اند« :آيا جهانيشدن به معناي

حاکي ت فرهنگ واحد آنگلو -آمريکايي يا امپريال سم فرهنگي اسنت آينا بازتول ند هوينت فرهننگ
اسالمي در عصر جهانيشدن فرهنگ امکانپهير است در صورگ مثبتبودن پاسخ ،چگونه منيتنوان
ادعاي خود را دربارة بازتول د هويت اسالمي در عصر جهانيشدن فرهنگ تصديقکرد » .فرض ه مقاله،
اي است که جهانيشدن فرهنگ در ع

شکلدهي به ينک فرهننگ جهناني واحند ،امکنان بازتول ند

هويت و فرهنگ اسالمي را ايجاد کرده است .پژوه

حاضر از نوع توص في -تحل لي بوده و بهمنظور

درک ماه ت بازتول د هويت اسالمي در فرايندهاي ناشي از جهانيشدن فرهنگ انجامگرف هاست.

الف -چارچوب نظري
براي درک به ر از علل ظهور بازتول د هويتهاي فرهنگي و بهوينژه هوينت فرهننگ اسنالمي در
عصر جهانيشدن فرهنگ ،الزم است از منظر خاصگرايي به آن بپردازيم چراکه نقطه کانوني رويکنرد
فرهنگي خاصگرايي ،زير سؤال بردن مفهوم فرهنگ غربي بهعنوان يک فراروايت مش يل بر مجيوعنه
اي از رو ها ،اع قادها و الگوهاي رف اري واحد در والب کل ي هيساز است .از اي منظنر ،جهناني-
................................................................................................................................................................
1. Recognition
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شدن ،فرص ي را در اخ ار هويتهاي ديني وراردادهاست تا با دورشدن از نظام ينکبعندي مندرن بنه
بازنيايي فرهنگي خود در چرخهاي از تعامل ،تبادل و او باس بپردازند .بر اي اساس ،ديندگاه فرهننگ
ل برال غرب ،تنها يک روايت در م ان ساير روايتها محسوب ميشود.
جان گري ،جهانشيولگرايي 3را بهعنوان يکي از کمفايدهتري و درواوع ،خطرناکتري جنبههناي
سنت فکري غرب و بهعنوان اييان م اف زيکي به اينکه از ارز هاي محلي غرب براي تيام فرهنگهنا
و مردم جهان مع برند ،توص فميکند .او ميگويد اصل فرهنگي جهانشيولگرايي را ميتوان بهعنوان
شالودهاي فکري در پروژه سقراط درباره زندگي آزمودهشده 2،در احساس مسنهول ت مسن ح ت بنراي
نجاگ تيام بشريت و در پروژه جنب

روشنگري براي پ شرفت بهسوي نوعي تيندن انسناني جهنان-

شيول ديد (تامل نسون .)83 :3133 ،گري به دو دل ل به جهانشيولگرايي ايرادميگ رد :دل ل نخسنت،
آن است که جهانشيولگرايي را فرافکني نامشروع ارز هاي غربي به تيام فرهنگهاي ديگر ميداند.
جهانشيول گرايي مورد ايراد او در اينجا موردي از امنري خناص اسنت کنه خنود را بنه ه هنت عنام
درآوردهاست؛ امري خاص که به غلط ،خود را عام وانيودميکند؛ دوم آنکه عامگرايي ،امري منوو ي و
زودگهر است ،حال آنکه تاريخ بشر ،ب ش ر به سيت تفاوگ گراي داش هاست .او اين نک نه را چنن
ب انميکند:

«بهنظرميرسد که گراي

موجود انساني به ايجاد فرهنگهاي گوناگون با ش وه

هاي مخ لف زندگي ،گراي

جهانشيول و ازلي است اما ايده تيندن جهنان-

شيول انساني ،آنگونه که در کندرسه ،جان اس واراگ م ل ،منارکس و رورتني
ميب ن م ،مجبور است با تفاوگ فرهنگي ،هيچون پديدهاي موو ي و ثنانوي ينا
مرحلهاي گهرا از تاريخ برخوردکند» (هيان 83 :و .)88
خاصگرايي فرهنگي ،عبارگاست از توسل به ايدئولوژيهايي که در آنها بنر بنيهي نايي و ح ني
برتري ش وه زندگي اعيال و باورهاي گروه ينا جيناع ي معن

تدک ندميشنود .اين پدينده در اننواع

رف ارهاي جيعي خشونتبار و غ رخشونتبار مانند خ ز ها و س ز هاي وومي ،جنب هناي ملني
گرايانننه ،بن ننادگرايي ،نژادپرس ن يهنناي جدينند و از اي ن وب ننل نيننودمييابنند (ر .ک :گننلمحينندي،
.)3133تاآنجاکه ب ش ر نظريهپردازان ،تال

مسليانان براي بازگشت به هويت اسالم راس

و مهنمتنر

................................................................................................................................................................
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ننوعي خودآگناهي تيندني و

از هيه ب داري اسالمي و خ ز هاي اخ ر در جوامنع اسنالمي را مبن

بهچال کش دن فرهنگ غرب ميدانند .درواوع آنچه موجب شد ،خدشهاي جدي بر تحل نلهناي عنام
نگر نظريهپردازان جهانيشدن وارد شود ،حضور فعال في گس رده از ن روهناي اسنالمگنرا بنود کنه
درصدد [ايجاد] نوعي تفکر و هويت منحصربهفرد از م

نهادهاي فکنري ،فرهنگني و تيندني اسنالم

بودند؛ ازاي رو مفاه يي نظ ر بن ادگرايي ،اسالم س اسي ،سنتگرايي اسنالمي ،جهناد اسنالمي و  ...بنه
نحوه گس رده در ادب اگ س اسي بهکارگرف هشدند تا از رينق اين مفناه م ،ادراکهنا و نگنر هنايي
درباره هويت اسالمگرايان شکلگ رد .بنابراي بهنظرميرسد که مناسبتري چشنماننداز نظنري بنراي
مطالعه و ارزيابي آنچه امروزه در جهان اسالم درخصوص بازتول د هوينت اسنالمي در حنال ر دادن
است ،هيانا چارچوب نظنري خناصگرايني باشند ،چراکنه ازينک نرف بنه نقند و وارسني ديندگاه
جهانيشدن به مثابه فرهنگ انگلو – آمريکايي ميپردازد و ازسويديگنر ،مجنالي را بنراي بازتول ند و
بازخواني هويتهاي محلي و ديني ازجيله دي اسالم فراهمکردهاست.

ب -تبيين مفاهيم
 -1تبيين جهانیشدن
رناتو راج رو ،نخس

رئ س سازمان جهاني تجارگ ،جهانيشدن را مووع ي توص فمنيکنند کنه

«هيه را در کام خود فروخواهدبرد» .اي واوع ي است که جهانيشدن بهسرعت پ
که توانايي جهان براي درک و واکن

ميرود ،درحالي-

نشاندادن به آن حرک ي الکپش ي دارد (شولت.)23-2 :3131 ،

جهانيشدن بهعنوان مفهومي که از دهه  3861مورد توجه تحل لگران و پژوهشگران ورارگرفت ،در
تحوالتي ريشهدارد که م دثر از آنها ،شاهد گس ر

روابط اج ياعي جهاني و پ وندياف

مووع نتهناي

مکاني دور از هم ميباش م؛ به نحوي که هر رويداد محلي ،م دثر از تحولها و رويدادهايي ديگر است
که ک لوم رها با آن فاصلهدارد (گ دنز 66 :3166 ،و )63؛ ازاي رو ،گف يان جهانيشدن سرشار اسنت از
اس فادههاي مربوط به همجواري جهاني ،اس عارههناي مربنوط بنه ينک دن ناي در حنال آبرفن  ،از
اس عاره مشهور ،مارشال مک لوهان گرف ه تا جعل اخ ر اصطالح ،هيسايگي جهاني ما که سازمان ملنل
م حد براي توص ف يک بافت جهاني -س اسي نوظهور بهکاربردهاست ،تيام اي اس فادهها و تصنويرها
معناي خود را دربارة نزديکي فزاينده جهان ان به ور دو ق از گس ر
ميگ رند (تامل نسون.)31 :3133 ،
321
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مارت

آلبرو ،جهانيشدن را فرايندي تعريفميکند که بر اساس آن ،تيام مردم جهان به هم پ وند-

ميخورند (ر.ک :وره باغ ان .)3133 ،هلد و مکگرو ،جهانيشدن را اي

ور تعريفکردهاند« :جهناني-

شدن عبارگاست از شکلگ ري روابط م نوع و م قابل م ان دولتها و جوامع که به ايجاد نظام جهناني
فعلي من هي شدهاست و بهعالوه روندي تعريف شده که به واسطه آن ،رويدادها ،حوادث ،تصي مهنا
و فعال تها در گوشهاي از جهان ،ميتوانند بازتابها و ن ايجي مهنم بنراي ديگنر افنراد و جوامنع در
بخ هاي ديگر کره زم
شدن را چن

داشن هباشند ) .(Held & Mc Grew,1999: 34رابرتسنون (3882م) جهناني

تعريفميکند« :جهانيشدن ،بهعنوان يک مفهوم ،هم بر فشردگي جهان اشارهدارد و هم

بر تشديد و تراکم آگاهي از جهان در کل» .ديويد هاروي ( ،)3838جهانيشدن را به معنناي فشنردگي
زمان و فضا و کوچکشدن جهان تعب رميکند؛ نقطه مش رک در اي ديدگاهها ،تلقني جهنانيشندن بنه
مثابه تيه دکننده امکاناتي براي معرفي فرهنگهاي محلي است تا بهوس له فناوري ارتبا ي و ا العاتي
به بازتول د و کشف رسوم خوي

و عرضه فرهنگ خود بپردازند.

ديويد هلد و هيکاران  ،يکي از جامعتري تحل لهاي جهانيشدن را در ک اب تحووت

جهوانی:

سياست ،اقتصاد و فرهنگ ( )3888ارائهدادند که بر اساس آن ،چارچوب مفهنومي و تحل لني جديندي
براي درک و تب

فرايند تحوالگ جهاني ارائهميشود؛ آنها جهانيشدن را بهعنوان گس ر  ،تعي نق و

تسريع بههمپ وس گي جهاني 3ميدانند که بهواسطه ا العاگ جديد ،ارتبا اگ و فناوريهناي حينل و
نقل ،ميک شدهاست؛ براي بسط ب ش ر اي تعريف از جهانيشدن ،آنها جهانيشدن را بنه چهنار بعند
فضايي -زماني 2تقس مميکنند :گس ر  ،تقوبت ،سرعت و بههمفشردگي .نخست ،مفهوم جهانيشندن
به فعال تهاي اج ياعي ،س اسي و او صادي اشارهدارد که بنه نحنوي فزايننده م نان محندوده دولنت-
ملتها گس ر ياف هاست و موجب شکلگ ري روابط انساني در سطح جهاني شدهاست؛ دوم ،اي به-
همپ وس گي جهاني فراملي تقويتشدهاست زيرا فرکانسهايي ب ش ر و الگوهايي واعدهمندتر از تعامنل
به شبکههاي س ار فراملي شکلميدهد؛ سوم ،رشد وس ع و تقويت بههمپ وس گي جهاني بنه گسن ر
تعاملها و فرايندهاي فراملي اشارهدارد و چهارم

بعد به اي نک ه اشارهميکند که انعکاس تصي مهنا

يا رخدادها در بخشي از اي س اره ميتواند هر جايي احساسشود (چ زي کنه ب شن ر بنه کنن

از راه

دور اشارهدارد) و اي است تدث ري که به ور نسبي به گس ر  ،تعي ق و تسنريع در بنههنمپ وسن گي
................................................................................................................................................................
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جهاني اشارهميکند (.)Held,1999: 27-31

 -2تبيين فرهنگ
فرهنگ در في از معناها و نيادها مانند اعيال ،گف ارها و اش اي معنادار و نيادي مخ لف اسنت
که افراد به اع بار آنها با هم ارتباط برورارميکنند و تجرب اگ ،مفاه م و باورهاي مش رکي بهدسنتمني
آورند و به مثابه سبک زندگي ارزيابي ميشود و در حوزههايي مخ لف مانند فرهنگ عيومي ،فرهننگ
س اسي ،فرهنگ او صادي و فرهنگ عامه وابل شناسايي است ( .)Thompson, 1999: 132اب خلدون،
عناصر فرهنگي را در ووام و گس ر
مدنوساگ خوي

جامعه مؤثر دانس ه ،مينويسد« :انسان ،ساخ ه و فرزند عنادگ و

است ،نه فرزند ب عنت و منزاخ خنوي

و بنه هنرچنه در آداب و رسنوم مخ لنف

انسگ رد تا آنکه خوي و ملکه و عادگ او شود .سرانجام هيان چ نز جانشن

ب عنت و سرشنت او

ميشود و اگر اي وضع را در مردم مورد دوت ونرارده م ،نيوننههناي بسن اري از آن خنواه ميافنت»
(نصرآبادي ،شادالوي و اهري .)36 :3181 ،در تعب ر نهايي ميتنوانگفنت کنه فرهننگ ،مجيوعنهاي
انباش ي از دانس يها ،باورها ،هنرها ،اخالق ،ووان  ،آداب و رسوم و گراي ها ،وابل تها و عادگهاي
روزانه است که در فرايندي تاريخي ،شکل و ماه ت امروزي به خود گرف نهاسنت و افنراد جامعنه بنه
محض ورود به اج ياع ،آن را کسبميکنند (بابايي.)62 :3132 ،
اهي ت فرهنگ در تحول هاي اخ ر به حدي اسنت کنه برخني انديشنيندان از ظهنور وناره ششنم
(فرهنگي) سخ ميگويند؛ بس اري ن ز ،ورن ب ستويکم را ورن فرهنگ و پنارادايمهناي فرهنگني مني
نامند (س نايي و ابراه مآبادي .)318 :3131 ،به تعب ر مانوئل کاس لز ،نبردهاي فرهنگي ،نبردهاي ودرگ
در عصر ا العاگ هس ند و با تضع ف مووع ت دولت بهعنوان يگانه منبع هويتبخ  ،جياعنتهناي
فرهنگي که مقاوم ي جديد را سازمانميدهند بهعنوان منبع اصل هوينت پديندار منيشنوند (کاسن لز،
.)33 :)2(3131
امروزه بر اثر رشد چشيگ ر رسانههاي ارتبا ي و فناوريهناي ا العناتي ،ننوعي آگناهي فزايننده
فرهنگي در سراسر جهان بهوجودآمدهاست؛ بهب انديگر ،جهانيشدن فرهننگ بن

از آنکنه نناظر بنر

يکسانسازي فرهنگي باشد ،بنه امکنان تعامنل و درک ب شن ر فرهننگهنا از هينديگر و فنراهمشندن
زم نههاي جهب ب ش ر آن اشارهدارد (سجادي.)11 :3131 ،
درواوع ،جهانيشدن در سطح فرهنگي [را ميتوان] موجد نوعي خودآگناهي تيندني دانسنت کنه
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جنب هاي فرهنگي و اج ياعي ب اليللي جزئي از اي روند هس ند؛ باوجوداي فرهنگ جهانيشده يا
جهانيشدن فرهنگ ،جرياني پ وس ه از عقايد ،ا العاگ ،تعهدها ،ارز ها و سل قههنايي اسنت کنه از
ريق تحرک و پويايي افراد ،نشانههاي نيادي و ابزارهاي الک رون کي اشاعهمييابد و جهاني محندود
را به جهاني ب کران و ميلو از مسائل تازه فرهنگي مبدلميسازد بننابراي  ،جهنانيشندن ازينک نرف،
تدث ري عي ق بر ساخ ار فرهنگي و اج ياعي دولت -ملتها خواهدداشت و بر اثنر آن ،مفناه م سنن ي
حاکي ت ،هويت ملي و مههبي و مرزبندي فرهنگي و ديني به تحول و دگرديسني ،دچنار منيشنود و
از رفديگر ،جهانيشدن نقشي بارز و عي ق بر بازتول د فرهنگهاي بومي ،مههبي و وومي و از هينه
مهمتر هويت فرهنگي اسالم دارد.
به ورکلي ،دو رويکرد از جهانيشدن فرهنگ وجوددارد :در رويکرد نخست ،جهانيشدن فرهننگ
عبارگاست از شکلگ ري و گسن ر

فرهنگني خناص در عرصنه جهناني بنهواسنطه خودآگناهي و

دگرآگاهي فرهنگي -تيدني؛ اي ديدگاه در آراء گ دنز بازتابياف هاست .گ دنز اع قناددارد کنه معنناي
جهانيشدن اي ن ست که جامعه جهاني در حنال يکپارچنهشندن بنه معنناي فرهننگ غالنب آنگلنو-
آمريکايي باشد ،برعکس ،اي پديده در برخي ابعاد با تفرق و شقهشنقهشندن روبروسنت تنا اتحناد و
يکپارچگي؛ بهعبارگديگر ،فرايند جهانيشدن ،فرايند هيگ ساز ن ست ،بلکه فرايندي است کنه در آن
شاهد بازتول د و بازتول د هويتهاي فرهنگي ديگري نظ ر هويت اسالمي ن ز خواه مبود (ر.ک :گ دنز،
)3168؛ در رويکرد دوم ،جهانيشدن ،فرايندهايي را دربردارد کنه منوجي از هيگنوني فرهنگني را در
جهان پديدميآورد و جيلگي خاصگراييهاي فرهنگي را به چال

مي لبد؛ اي هيان برداشت رايج

و آشنا از جهانيشندن فرهننگ غربني ينا هينان «امپريال سنم فرهنگني» (حاکي نت فرهننگ آنگلنو-
آمريکايي) است؛ از اي ديدگاه ،جهانيشدن فرهنگ عبارگاست از اراده معطنوف بنه هيگنونسنازي
فرهنگي در جهان يا بهعبارگديگر ،غربيکردن فرهنگ جهاني .برجس هتري وجه جهانيشدن فرهنگي
در اي رويکرد را ميتوان جهانگ رشدن ويژگيهناي محنوري مدرن نه دانسنت؛ ويژگنيهنايي ماننند
صنعتگرايي ،نظام سرمايهداري ،ل برال سم ،مصرفگرايي و  ...از آن جيلهاند.
بههرحال درحالحاضر ،مسهله فرهنگ اهيّ ي ويژه ياف هاست؛ زينرا فرهننگ ،عامنل اصنلي درک،
تفس ر ،تغ ر و تحول تيدنهاي جهان امروز است و مهمتر اينکه هماکننون جهنانيشندن فرهننگ بنا
مقاومتهايي مخ لف نهتنها از سوي کشورهاي در حال توسعه بلکه ح ي از سوي کشورهاي پ شنرف ه
ن ز مواجه شدهاست؛ زيرا جهانشيولي فرهنگي را تهديدي براي هويت ملي خنوي
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زندگي به ش وه غربي وليدادميکنند (ج هاني.)16: 61 ،

پ -رويکردهاي موجود درباره جهانیشدن فرهنگ
در ادامه به ابعاد جهانيشدن فرهنگ از منظر دو رويکرد يادشده به نور مبسنوط و بعند از آن بنه
تب

هويت و فرهنگ اسالمي در چارچوب مقوله جهانيشندن فرهننگ و بازتول ند هوينت فرهنگني

خواه مپرداخت.

 -1جهانیشدن به معناي هژمونی فرهنگ غربی (امپرياليسم فرهنگی)
چنانکه پ

تر اشارهشد فرض غالب بر اي است که جهانيشدن بهصنورتي گريزناپنهير ،مسن لزم

شکلدهي به امپريال سم است که باعث گس ر
از جهان و م عاوب آن ازدسترف

بخ

فرهنگ غربي بهخصوص فرهنگ آمريکاي بنراي هنر

سننتهناي فرهنگني غ رغربني شندهاسنت .آنچنه ب ينناک

مينيايد ،اي است که تسلط اي فرهنگ جهاني از ريق ابزارهاي زير و بدون ه چگونه مخنالف ي در
حال پ

روي است .ف لمهاي تول دي هال وود ،موس قي راک ،کاالهاي مصرفي ،غنهاهايي کنه سنريع

آماده ميشوند مانند والت ديزني ،کوکاکوال ،م کروسافت ،مک دونالد و  ...عناصر و مؤلفههاي فرهنگ
آمريکايي را بهعنوان امري نگرانکننده به نوعي توتال اريسم فرهنگي تبديلکردهانند (.)John, 2006: 7
در سراسر جهان ،بس اري از صاحبنظران (بهويژه کساني کنه جهنانيشندن را برحسنب آزادسنازي و
غربيسازي 3يا مدرن سم اس نباطميکنند) ،بر اي باورنند کنه جهنانيشندن موجنب ننوعي هيخنواني
فرهنگي در سراسر جهان خواهدشد.
از نظننر اينن تحل لگننران ،جهننانيشنندن اغلننب شنن وههنناي زننندگي سننن ي را هياهنننگ و
يکنواختکردهاست و درن جه ،گوناگوني و تنّوع از م ان رف ه ،به دوران پساملي نزديک منيشنويم؛ از
اي ديدگاه« ،جهانيشدن» معرف فرهنگ جهاني واحدي است مب ننيبنر مصنرفگرايني ،رسنانههناي
گروهي ،آمريکاگرايي و س طره زبان انگل سي؛ اي گونه هيگ سازي بس ه به ديدگاه شخصني ،مسن لزم
جهان و

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

فرانس س فوکوياما ن ز ازب رف

مارکس سم -لن ن سم را بهعنوان ايدئولوژي س اسي م روني ،نقطنه

پايان تحول ايدئولوژي انسان ميداند ) (Fukuyama, 1989: 16-20و تدک دميکند کنه عصنر حاضنر را
................................................................................................................................................................
1 . Westernization
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نييتوان عصر هيگرايي ل برال سم و سوس ال سم دانست ،بلکه برعکس آن ،عصر حاضر ،مب

پ روزي

او صادي و س است ل برالس ي است .وي در مقاله «پايان تاريخ» 3با اشناره بنه مسنائل جامعنه فنار از
ايدئولوژي ،بازاريشدن ب ش ر روابط اج ياعي در دن اي جهنانيشنده را ب نانکنرد کنه سنود و مننافع
او صادي ،حل پايانناپهير معضالگ فني و فناوري و پاسخگويي به تقاضاي بيووفه مصرفکنندگان را
هشنندارميدهنند ) .)Fukuyama, 1989:18او مننيگوينند :ضننوابط و ارز هنناي آنگلننو -آمريکننايي
شکلدهنده اصلي ساخ ار فرهنگي جهان نوي (شکلگ ري جهان ايدئولوژيزداييشنده )2خواهندبود.
فوکوياما ن جهگ ريميکند که وضع ت اياالگ م حده بهعنوان تنها ابرودرگ ،اي امر را ح يي سناخ ه
که آمريکاييشدن 1فرهنگ جهان با جهانيشدن توأم خواهدبود؛ در اي زم نه ،چامسکي ،جهانيشندن
را م دثر از سلطه او صادي آمريکا ميداند .وي در پاسخ به اي پرس

که «آيا ميتوان فرهنگ را مانند

يورو در م ان منا ق مخ لف يکسانکرد » منيگويند« :آنچنه منيتوانند بنهتنهنايي سرفصنل اشن راک
ورارگ رد ،به ور ح م بايد داراي ماه ي برتر باشد .در عرصه جهاني هژموني با غرب (آمريکا) اسنت،
پس بايد هيه عناصر فرهنگي را در والبي آمريکايي ريخت» (الهي.)312 :3131 ،
در اي باره بارکر ،جهانيشدن فرهنگ آمريکايي را با توجه به گس ر

سلطه سرمايهداري آمريکا،

امري ب عي و تحقق آن را به سود هيه مردم جهان فرضميکند« :سرمايهداري آمريکايي ميبايد مردم
زير سلطه خود را وانعکند که ش وه زندگي آمريکايي ،هيان چ زي است که آنها ميخواهنند و در اين
گ رودار الب ّه سلطه آمريکا امري ذاتي و به نفع هيه مردم است» () Barker, 1989: p279؛ باز در اين
زم نه اليبز و کاتز ،جهانيشدن فرهنگ را به مثابه سلطه بنيچنون و چنراي تيندن ينا فرهننگ غنرب
دانس هاند« :اس ال هيان چ زي است که در لوس آنجلس بس هبندي و سپس به دهکده جهناني ارسنال
ميشود و آنگاه در مغز انسانهاي بيگناه مينش ند» (وراگوزلو.)31 :3133 ،
به ورکلي در اي ديدگاه ميتوان چن

برداشتکرد که جهانيشدن فرهنگ ،ننوعي پوينايي اسنت

که از ريق آن ،ساخ ارهاي اج ياعي مدرن (سرمايهداري ،عقلگرايني ،سکوالريسنم ،صننعتگرايني،
ديوانساالري و  )...در سراسر دن ا گس ر مييابند و به ور ب عي ،فرهنگهاي پ ش

و خودمخ اري

محلي را نابودخواهدکرد .جهانيشدن به اي مفهوم را گاهي امپريال سم به سبک مک دانالد و هنال وود
ن ز توص فميکنند (شولت .)8 :3131 ،در مس ر اي فراگرد ،ملّتهايي که از نظر او صادي تفوقدارند،
................................................................................................................................................................
1 . The end of history
2 . Deideologize world
3 . Americanization
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نظارگ او صادي ،س اسي و فرهنگي خود را به ور منظم بر کشورهاي ديگر بهکارميبندند .اي امر بنه
معناي آن است که روابط جهاني بر اسناس عنصنر سنلطه تنظن م منيشنود و ملّنتهناي داراي نظنام
سرمايهداري (و به ور عيده آمريکا و اروپا) بهصورگ ملّتهناي غالنب عينلمنيکننند و کشنورهاي
جهان سوّم يا واپسمانده که در ع

حال ودرتي کي ر دارند ،بهصورگ ملّتهاي زير سلطه درميآينند

(پهلوان)118 :3132 ،؛ بنابراي از منظر امپريال سم فرهنگي ،جهانيشدن اراده معطوف به يکسانسازي،
هيگونسازي و يکپارچهسازي فرهنگي جهان است.
نقد ديدگاه امپريال زم فرهنگي :بهرغم گس ر

برخي وجوه فرهنگني غنرب ،درجناتي م فناوگ از

مقاومت شکلگرف هاست که به ش وههاي م نوع تال ميکنند که جلوي نفوذگهاري فرهننگ غنرب را
بگ رند و آن را مورد نقد وراردهند .تحق قهاي تجربي انجنامشنده ،اين ديندگاه را کنه جهنانيشندن
فرهنگ به هيگونسازي فرهنگي و هوي ي منجرميشود ،رد و نفيميکند؛ بنراي نيوننه ،تحق نقهناي
گورنا 3درخصوص آثار ف لم و موس قي آمريکايي در زنگبار نشانميدهد که فرهنگ را نبايس ي مقولنه
اي دانست که بهصورگ مکان کي ب

مبدأ و مقصد پ ام ،بدون ه چگونه دخل و تصرفي ،ان قالمييابد؛

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

.(Peterson,

)1999: 80در اي زم نه کساني نظ ر بارکر ،2هيل نک 1و روب نز 1عالوهبراينکه فرايند ان قنال فرهننگ از
شيال به جنوب را بهعنوان صورتي از سلطه و هيگونساز ردميکنند ،بر وجنود فراينندهاي معکنوس
ن ز دستميگهارند .از نظر بارکر ،نادرست است که ما جريان فرهنگ را هيچون تراف کي يک رفه از
غرب به ساير جهان بدان م بلکه برعکس ،غرب ن ز ،تحت تدث ر پ نامهناي فرهنگني شنرق بنه جنهب
عناصر هوي ي جديد ميپردازد .به ورکلي ،ديدگاه امپريال زم فرهنگي را ميتوان از دو جهت نقدکرد:
 فرايند تدث ر و تدثر را نييتوان يک رفه و تنها از ناح ه غربيها دانست درحاليکه کشورهاي غربيبهع نه تحت تدث ر فرهنگ پ امهاي ان قالي از شرق وراردارند.
 در اي نظريه فرايند دريافت پ ام مکان کي و بدون تعب ر و تفسن ر تلقنيشندهاسنت از اين منظنر،برخالف اي تلقي پ امهاي ارسالي از سوي رسانههاي غربي به شکل خام و بدون دخل و تصرف

................................................................................................................................................................
1 . Gurnah
2 . Barker
3 . Hamelin

4 . Robins
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پهيرف هنييشوند ،بلکه مورد انواع فرايندهاي خالق تعب ر و تفس ر ،حهف يا ان قاد و اصالح يا
محليسازي و تعديل ورارميگ رند (ر.ک :کچويان.)3131 ،

 -2جهانیشدن فرهنگ و بازتوليد هويتها و فرهنگها
پايان جنگ سرد و آغاز دهه  ،3881آغاز مرحلهاي از تاريخ دانس هشده که با تفاس ري م عدد تنوأم
بودهاست؛ برخي آن را عصر پايان تاريخ ،بعضي عصر پايان ايدئولوژي ،عدهاي عصر فرهنگ و پارهاي
آن را عصر تيدنها نام دهاند .آنچه در سالهاي پاياني ورن ب س م با فروک کنردن شنعلههناي جننگ
سرد ،ب

از هيه بدان ام د بس هبودند ،فرارس دن عصري به دور از جنگ و درگ ريهاي حناد بنود و

نام دن دهه پاياني اي ورن به نام «دهه فرهنگ» توسط سازمان يونسکو ،نويدبخ

آن بنود (چوپناني،

 )311 :3131اما به ورکلي ،دو مسهله بارز و شگفتانگ ز ديدگاهي فوکويامنا و نرفداران حاکي نت
فرهنگ آنگلو -آمريکايي يا فرهنگ ل برال -دموکراسي را بهچال کشان د :يکي بازتول ند هوينتهناي
بومي ،وومي و خرده ناس ونال س ي و ديگري بازتول د هويت اسالمي در والب جننب هناي اسنالمي و
خ ز هاي اخ ر در جوامع اسالمي که هريک از آنها به موازاگ هم رشدکردند.
براساس نظريه تنوع فرهنگي ،امکان رشد و گس ر

خردهفرهننگهناي بنومي و محلني در کننار

يکديگر و بهصورگ همعرض وجوددارد؛ در مقابل ،راهکار يکسانسازي فرهنگني ،هينان نورکنه از
اسم آن برميآيد ،در صدد يگانهسازي فرهنگي در جامعه است .بحنث اصنلي تننوع فرهنگني ،تنداوم

هويتهاي چندگانه فرهنگي در دو سطح ملي و ب اليللي است .نويسندهاي به نام اس وارگ هرشبرگ
در ک اب يک جهان و چند فرهنگ ( ،)3882چن

ديدگاهي دارد .از اي ديندگاه بنه نورکلني ،فنرض

برتري ذاتي سنت يا تيدن غرب زير سوال ميرود و درمقابل بر اهي ت م راث تيدنها و فرهنگهناي
ديگر تدک دميشود (بش ريه.)111 :3131 ،
جهان در اواخر ورن ب س م ،شاهد ظهور شبکهاي از جنب هاي س اسي و فکنري منههبي ،ونومي،
مهنناجران ،في ن سننتهننا و ننرفداران حفننم مح ن ط زيسننت بننودهاسننت؛ بننراي نيونننه در منبعنني
اشارهشدهاست کنه در سنال  3881در کي نر از  211کشنور دن نا بن

از  311جننب

ونومي -ملّني

وجوددارند .در سال  3881مناوشاگ وومي هس ه اصلي  33مورد از  21جنگ و  3مورد از  31عيل اگ
صلحبانان سازمان ملل را تشک لدادهاند (شولت)233 :3131 ،؛ هيچن  ،شاهد بازتول د گس رده هويت
مههبي هس م که از م ان آنها ميتوان به تحولهايي که بهتازگي در تونس ،مصر ،يي  ،ل بي ،عربسن ان
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و بحري اتفاقاف ادهاست اشارهکرد .مهمتر از هيه اينکه شاهد ان قنال سنريع اين تحنولهنا در سنايه
وسايل ارتبا ي جهاني هس م.
اي جنب ها بخشي از منازعهاي بزرگتر بر سنر شناسنايي هوينت و تينايز هسن ند و مهنمتنري
خواس ه آنها اي است که هوي شان را به رسي ت بشناسند ،آنها را مح رم شيرده ،مورد تدي ند عينومي
وراردهند و رف اري مشابه ديگران با آنان داش هباشند (کاسن لز .)18 : 3131 ،هنواداران اين نظرينه در
ع

آگاهي به تدث ر شگرف فناوري ارتبا اگ در تکوي و پ داي

آگاهي جهاني ،فرض برتنري ذاتني

سنت يا تيدن غرب را انکار و درمقابل بر اهي ت م راث تيدنها و فرهنگهاي ديگر تدک دميکنند؛ بر
اي اساس ،جهانيشدن به معناي هيگ سازي 3ن ست ،بلکه ناظر به ظهور انبوه هويتهناي خناص در
سطح جهاني است که موجباگ انطباق و بازتول د هويتهاي فرهنگي را در کل جهان بهعننوان مکناني
واحد فراهمميآورد؛ ازاي رو برخي مع قدند جهانيشدن باعث ميشود تا فرهننگهنا ضني شنناخت
خود و تقويت خودآگاهي محلي و اس فاده از م راث مثبت تحول و فرهنگ در سطح جهاني ،خنود را
نشاندهند (رحيتالهي.)311 :3131 ،
بهعبارگديگر فار از اينکه س ر تحول تاريخ در حال شکلدادن به فرهنگي جهاني است ،نبايسنت
از مسهله تول د و بازتول د فرهنگهاي محلي چشمپوش د؛ بنابراي درحاليکه در فراينند جهنانيشندن،
زم نه براي گس ر

ارز هاي مشابه فراهم ميشود ،شاهد تقويت خودآگاهيهاي فرهنگي -هوي ي و

محليشدن رف ارهاي افراد ،گروهها و نهادها برحسب ارز هاي بنومي هسن م .اين هينان فراينندي
است که از آن به «جهان -محليشدن» 2تعب رميشود .در فرايند محلّيشندن ،مرزهنا ،هوينت ونومي و
بومي تقويتشده و ارز هايي که از اي سطح ناشي ميشود ،به فرهنگ ،اع قادهنا و باورهناي بنومي
معطوف ميشود (س وده)68:3168 ،؛ بنابراي به موازاگ گس ر

جابهجاييها و ان قال کاال و خندماگ

در وراي مرزهاي ملي ،هويتهاي محلي ن ز بنه تکناپو بنرخواسن ه ،ضني مخالفنت بنا اين فراينند
مرزنشناس ،بر م راث فرهنگي ،ارز ها و آداب بومي خود تدک دميورزند.

 -3بيداري اسالمی و بازتوليد هويت اسالمی
از فرصتهايي که جهانيشدن فرهنگي در اخ ار مسليانان ورارداده ،برجس هکردن فرايند معکوس
................................................................................................................................................................
1 . Homogenizing
2 . Glocalization
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آن در چارچوب خ ز

فرهنگي -ديني است؛ بر اي اساس ،وو ني غنرب ،در صندد هيگنونسنازي

فرهنگي از باال به پاي

برمي آيد ،جوامع مسنليانان در برابنر فشنار و سنلطه غنرب ،بنه شنکلگ نري

«مقاومت فرهنگي و ديني» ميپردازند؛ اي امر در راس اي غ ريتسازي م قابل با گف يان جهنانيشندن
غرب صورگميگ رد و مسليانان با ارائه رح منسجم از اسالم ،حول نظام معنايي و گف ياني خود در
مقابل غرب م حد ميشوند (بهروزي لک و اکبري.)3138 ،
آنچه مشخص است اينکه امروزه داع هدار اصلي جهانيشدن ،ل برال سم غربي است؛ امنا درمقابنل،
چ زي را که نبايست فرامو کرد اي است که انديشة حکومت جهاني در فرهنگ و انديشة اسالمي از
آ غاز تا امروز مطرح بوده و براساس نويند مننابع دينني تحقّنق آن ح يني و ترديدناپنهير خواهندبود.
مسليانان بر اي باورند که اسالم ،دي جهاني است و رسالت جهاني دارد و سرانجام ،دين اسنالم بنر
هيه اديان برتري خواهديافت و جهاني خواهدشد؛ در اين زم ننه امنام خي نني (ره) دربناره رسنالت
جهاني اسالم ميفرمايد« :اسالم مال ايفه خاصي ن ست ،اسالم براي بشر آمدهاست نه بنراي مسنلي
و نه براي ايران ،انب اء مبعوثاند بر انسانها و پ امبر اسالم مبعوث بنود بنر انسنانهنا .....خطنابهناي
اسالم يا ايهاالناس است و گاهي يا ايهااليؤمن
خود

و هيه بشر را اسنالم منيخواهند زينر پوشن

عندل

ورار دهد» (س وده.)81 :3131 ،

هيچن

در اي زم نه ميتوان به آياتي اشارهکرد که در آنها بر جهانيبودن دي اسنالم و تشنک ل

جامعه جهاني بشارگدادهشدهاست« .و لقد ک بنا فني الزبنور من بعند النهکر ان االرض يرثهنا عبنادي
الصالحون» « ،و منا بعند از تنوراگ در زبنور داود نوشن م کنه الب نه بنندگان صنالح من وارث زمن
خواهندشد» « .وَ نُرِيدُ أَن نَمُّنَ عَلَي اّلَذِيّنَ اسْتُضْعِفُوا فِي االَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً وَ نَجْعَلَهُمُ اّلْوَارِثِيّنَ وَ نُمَّکِّنَ ّلَهُمْ فِيي

االَْرْضِ وَ نُرِي فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ مَا کَانُوا يحذَرون» «ما ميخواه م بر مس ضنعفان زمن
نه م و آنان را پ شوايان و وارثان روي زم

ورارده م و حکوم شنان را در زمن

مننت

پابرجاسنازيم؛ و بنه

فرعون و هامان و لشکريانشان ،آنچه را از آنها [= بني اسرائ ل] ب مداش ند ،نشانده م (سنوره وصنص،
آياگ  1و « .)1وَ إِنَ هذِهِ أُمَتُّکُمْ أُمَةً واحِدَةً وَ أَنَا رَّبُّکُمْ فَاّتَقُونِ» «و اي امت شنيا ام ني واحند اسنت و من
پروردگار شيا هس م؛ پس از مخالفت فرمان م بپره زيد» (سوره مؤمنون ،آيه .)12
درنهايت ميتوانگفنت آمنوزههناي اسنالمي ازآنروکنه خواسن ههناي معقنول و فطنري بشنر را
درخصوص عدالت ،مديريت جهاني ،برآوردهکردن ن ازهناي روحني و منادي انسنانهنا ،دادن هوينت
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مس قل و اسالمي به افراد جامعه ،حفم کرامت انساني ،دفاع از حقوق بشر ،مبارزه با ظلم و و نام ضند
نظامهاي ديک اتوري را در خود نهف هدارد ،از زم نههنا و مق ضن اتي مناسنب بنهمنظنور فراگ رشندن و
جهانگ رشدن بهرهمند است .بهرغم تصور برخي که فکرميکنند در عصر جهانيشدن و درهمآم خ گي
فرهنگها ،دي به انزوا کش دهميشود ،جهانيشدن نهتنها دي را به حاش ه نرانده بلکه در م
هاي روحي بشر معاصر وراردادهاست و انسان معاصر ب

دغدغنه

از هر زمان ،ن از به دي و آموزهناي دينني

را حسميکند .براي ن جهگ ري ميتوانگفت ازيکسو ،هويتهاي فرهنگي اص ل مانند هويت اسالم،
وويتر از آن است که جهنانيشندن در شنکل ل بنرال دموکراسني ب وانند آن را هضنم و نابودسنازد و
از رفديگر ،جهانيشدن فرهنگ ،برخي ارز ها و آموزههايي را با خود هيراه دارد که به ور عينده
در تعارض با باورها و ارز هاي اسالمي است .اي تعارض بهخصوص در رويکردي که جهانيشدن
فرهنگ را م رادف با غربيشدن يا غربيسازي (با محوريت مصرفگرايني) تفسن رميکنند ،از وضنوح
ب ش ري بهرهمند است و درست در واکن

با اي مسهله است که شاهد شکلگ ري هويتهاي اسالمي

به شکل بن ادگرايي و جنب هاي هويتخواه در اي جوامع بودهايم.
ساموئل هان نگ ون تال ميکند با گهر از تحل لهاي دولت -محور و رويآوردن به درک ماه ت
رف اري دولت ها در سطح عوامل تيدني ،والبي تهورينک را بنراي شنرايط جهنان پنس از جننگ سنرد
بهدستدهد؛ بر اساس اي تحل ل ،ازيکسو ريشههاي درگ ري اسالم و مسن ح ت تنا حند زينادي بنه
سرشت اي دو مههب يعني جهان اع قادهاي عامگرايانه و فعال آنها و در تيدنهايي است که اين دو
مههب از اجزاي اصلي آنها هس ند؛ درن جه «علتهاي درگ ري نه در وجوه تفاوگهاي اين منههب،
بلکه در شباهتهاي آنهاست .هم اسالم و هم مس ح ت ،اديان توح ندي هسن ند و نينيتواننند ماننند
اديان چندخدايي بهآساني وجود خدايان اضافي را تابب اورند؛ به هي

دل ل ،گراي

هنر دو منههب

به اي است که دن ا را بهصورگ دوگانة ما آنها ب نند» (هان گ ون)11 :3161 ،؛ بنر اسناس اين تعب نر،
«مشکل ريشهاي غرب ،بن ادگرايي اسالمي ن ست ،بلکه خود اسالم است؛ يعنني تيندني م فناوگ کنه
مردمان

به برتري فرهنگ خود ايياندارند و فکر و ذکرشان اين اسنت کنه ودرتشنان انندک اسنت.

مشکل اصلي اسالم ن ز خود غرب است؛ يعني تيدني م فاوگ که مردمان

بنه برتنري فرهننگ خنود

ايياندارند و بر اي باورند که برتري ودرگ آنها اي تکل ف را بر عهدهشان ميگهارد که اي فرهننگ
را در سراسر جهان بگس رانند» (هان نگ ون.)18 :3161 ،
مؤلفههاي اصلي ديدگاه هان نگ ون را ميتوان چن
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الف .هويتهاي جديد ،نظ ر بن ادگرايي اسالمي ،ماه ي فرهنگي دارند کنه ناشني از شنکلگ نري
«خودآگاهي تيدني» است و اي امر ،تضاد و خشونت گريزناپهير تيدنها را ب ش ر دام ميزند.
ب .مردم در حال کشف هويت جديد ،اما درع حال ،ودييي خود هس ند کنه در آن روابنتهناي
عق دتي -تيدني ،نقشي محوري دارد.
خ .دو فرهنگ اسالمي و کنفوس وسي بهعنوان فرهنگهايي هس ند که تيدن غرب را بهچنال مني
کشند و ميتوان دربارة خطوط تيدني آنها با غنرب ،حنوزههنا ينا خطنوط گسنل تنن

و منازعنه را

مشاهدهکرد.
د .وجود هيانندي و تقريباً کاملي در م ان نظامهاي ارزشي و اع قادي درون هنر تيندن ،خصنلت
تجه زکنندگي آنها را باالميبرد و نييتوان م ان کشنورهاي م علنق بنه ينک تيندن ،مناوشنهاي جندي
مشاهدهکرد.
هن  .ظرف ت اسالم بهعنوان نظامي عق دتي در تع
ساخ ارهاي سازمانبخ

رف ارها و کن هناي س اسني بنراي برونراري

و هويتساز (نظري.)11 :3136 ،

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

شنبکههناي

اج ياعي در سايه جهانيشدن ارتبا اگ ،سطح وفاداريهاي موجنود در جوامنع اسنالمي تغ رياف نه و
اي فرصت را براي جوامع مخ لف بهوجودآوردهاست که با رفنع نقناط آسن بپنهير فرهنگني خنود،
تعاملي سازنده با فضاي جهانيشدن فرهنگ داش هباشنند؛ بننابراي جهنانيشندن ارتبا ناگ جيعني و
توسعه فنناوري ،تدث رهنايي مهنم و مثبنت در جهنت بازتول ند هوينت اسنالمي در کشنورهاي عربني
بهجايگهاش هاست؛ اي تحولها در سطح ملي عقايد و ارز ها را دگرگونکرده ،در ابعاد بن اليللني
هم مرزبندي دولتها را تضع فکردهاست (ف رحي)18 :3168 ،؛ براي نيونه ،اين رنت و فضاي مجازي
توانس هاست فضاي عيومي جديدي را براي آراء و نظرياگ س اسي مشارکت غ رمس ق م بهوجودآورد؛
اي نحوه فضاهاي مجازي براي مالواگ و ديدارها ،تدث رهايي م نابه در شکلدادن به ديدگاهها و نقطه-
نظرها داش ه و توانس هاند در سالهاي اخ ر ،محدودهاي براي سازمانهاي کنشگر س اسي و اپوزيس ون
باشند .با تدمل در اصول هوي ي کشورهاي عربي منطقه ميتوان به اي مسهله پي برد که بهرغنم تنال
بهعيلآمده از سوي نظامهاي حاکم براي اشاعه و ترويج گف يان عرفنيگرايني (سکوالريسنم) بندون
درنظرگرف

بايس ههاي فرهنگي اي جوامع ،هنوز اي الگنوي وارداتني ن وانسن هاسنت خواسن ههناي

هوي ي اص ل در اي جوامع را مس ح لکند؛ مهنمتنر اينکنه کشنورهاي عربني م ندثر از هوينت دينني،
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درنهايت نييتوانند با اصول عرفيگرايي هيراهيکنند.

 -4تأثيرهاي انقالب اسالمی ايران بر بيداري اسالمی
شکلگ ري گف يان اسالم س اسي در فرايند انقالب اسالمي و م عاونب آن در کشنورهاي اسنالمي،
جنبشي فرهنگي  -ديني است که نسبتبه فرساي

هويت و امن ت از خنود واکنن

نشنانمنيدهنند.

ش ري هان ر بر اي باور است که چند عامل به سنربرآوردن جننب هناي اسنالمگنرا کينککنردهانند:
امپريال سم و سلطهجوييهاي امپريال سن ي فرهنگني غنرب ،شن اب و دامننه دگرگنونيهناي ناشني از
مدرن زاس ون ،حکومتهاي وابس ه و تشديد بحران هويت .اسالمگرايان در اي فکرند که بايس ي اب ندا
جهان اسالم را از فساد ،بياخالوي و فرهنگ خارجي پاک و جامعهاي اسالمي را تدس سکرد و بعند از
آن ،نوبت به جوامع غ راسالمي ميرسد و [بايد] براي نجاگ بق ه انسانها به مبنارزه بنا ظلنم و حکنام
فاسد برخاست (.)Castells, 1997: 15
هراير دکيج ان در ک اب خود با عنوان جنبشهاي اسالمی در جهان عرب مينويسد« :برخورد م نان
فرهنگ مهاجم غربي (سکوالريسم) و س س م ارز هناي بنومي در اذهنان اعنراب جننون نپخ گني و
احساس حقارگ در برابر غرب ايجادکردهاست و درحالحاضر ،بحران فرهنگي ،هيه کشورهاي عرب
را فراگرف هاست» (ر.ک :دکي جان .)3168 ،بررسي رابطه جهانيشدن و خ ز هاي اسالمگرايني از آن
روي اهي تدارد که در نظام آينده جهاني تنها رو ب غرب ،اسالم و فرهنگ اسالمي است .جنب هاي
اسالمگرا به مفهوم دفاع از هويت ديني مسليانان ،خواس ار گس ر

تفکر دينني در حنوزه س اسنت و

اج ياع هس ند .بس اري از کارشناسان در سه دهه گهش ه ،گسن ر

منوخ بنازخ زي اسنالمي ازجيلنه

شکل س اسي آن را ،ناشي از ويژگيهاي اسالم مانند درهمآم خ گني منههب و س اسنت و وحندگ و
يکپارچگي امت اسالم بهعنوان ماه ي فراوومي و فراملي ميدانند (سجادي 311 :3131 ،و .)311
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
بر محوريت امت و ارائه چهرهاي ظلمس ز به رق مخ لنف و رو هناي گونناگون بنر جننب هناي
اسالمي و اج ياعي در کشورهاي مخ لف ،تدث رنهادهاست ( .)see: Akhavi, 1987جايگناه و مووع نت
منحصربهفرد ،اس راتژيک و ژئواکونوم ک ايران ن ز موجب شد که ابعاد و دامنههاي تحوالگ برآمده از
انقالب اسالمي ،عرصههاي جغراف ايي ديگر کشورها را درنوردد .رح «امالقري اسنالمي» پاسنخي بنه
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فراگ ري اي حرکت و تال

براي مرکزيتبخشي گف يان هوي ي انقالب اسالمي براي تحنرکبخشني

به جنب ها و حرکتهاي اسالمي ،آزاديبخ
مههب و اح اي نق

و ملي بود؛ درواوع ،بهواسطه پ روزي انقالب برآمده از

دي در ساخ ار س اسي ،موجي از تجديد ح ناگ اسنالمي در کشنورهاي ديگنر

بهوووعپ وست ،به وريکه م فکراني نظ ر اوبال الهوري ،ايران را «ورارگاه آينده حرکتهناي اسنالمي»
معرفيکردند (الهوري.)1 :3113 ،
نشننانگان و عناصننر برانگ زانننندهاي کننه در فرايننند انقننالب ،جنننب هنناي س اسنني -اج ينناعي را
بهخصوص در کشورهاي ديگر تحت تدث ر ورارميداد ،از ماه ت ديني ،آزاديخواهانه ،ضداسن عياري،
ضدسرمايهداري ،اس قالل لبانه و هويتخواهي آن ،م ندثر بنود ( .)Schwedler, 2001: 1-2مهنمتنري
پ امد پ روزي انقالب اسالمي ،شکلگ ري نوعي «اع ياد به نفس» در م ان جنب هايي بود که حرکنت
اصالحي خود را تازه آغازکردهبودند ،زيرا «انقالب اسالمي به اسالم و مسليانان ،ح اتي تنازه بخشن د،
آنها را از عزلت و حقارگ نجاگداد ،بر ناتواني مارکس سم ،ل برال سم و ناس ونال سم در اداره و هندايت
مسليانان مهرتدي دزد و اسالم را بهعنوان تنها راهحل براي زندگي مسليانان مطرحسناخت» (شن رودي،
در.)http:// www.irdc-ir-article6.htm :
بنابراي يکي از داليل ودرتيندشدن جنب هاي اسالمي و ايجاد منوجي از تحنرک در کشنورهاي
اسالمي ،جس جوي ينک فرهننگ اصن ل بنومي بنود کنه ب وانند ننوعي حنس غنرور ،عنزگنفنس و
ارز محوري ديني ايجادکند« .ايدئولوژيهاي به ور عيده سکوالر (چه هنوادار سنرمايهداري و چنه
هوادار سوس ال سم) که نخبگان حاکم و بقاگ داراي مشاغل مهارتي در برخي از جوامع اسنالمي بنه
آنها باورداش ند ،اغلب ،چ زي به بقاگ م وسط و پاي

عرضنهنينيکردنند و فقنط احسناس تحق نر

فرهنگي و فناورانه را در آنها بهوجودميآورند و آنان از ننابودي تندريجي ارز هناي اخالوني منورد
س اي

خود احساسخطرميکردند (دفرونزو.)86 :3168 ،
به ورکلي ،برخي از تدث رهاي کالن انقنالب اسنالمي در کشنورهاي اسنالمي را منيتنوان چنن

برشيرد( :حشيت زاده 226 :و .)223
 اح ا و اع بار مجدد اسالم به مثابه مک بي اج ياعي و س اسي؛ الگوشدن اسالم س اسي و تش ع بهعننوان ارائنهدهننده نظنام حکنوم ي و مطنرحشندن آن در سنطحب اليللي؛
 اح ا و ظهور مجدد نهضتهاي اسالمي و انقالبي؛318
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 رح انديشه اتحاد جهان اسالم (امتگرايي)؛ بازب ني رابطه جهان اسالم و غرب.تال هاي وحدگگرايانه امام خي ني و کارگزاران انقنالب اسنالمي در چنارچوب وحندگ هينه
مسليانان ،ايجاد «دارال قرينب منهاهب اسنالمي»« ،برگنزاري هف نه وحندگ»« ،برپنايي روز وندس» و
«حيايت از جنب هاي آزاديبخ

در سراسر جهان» ازجيله زم نههايي بود کنه تدث رهنا و پ امندهاي

هوي ي اي انقالب را به خارخ از مرزهاي خود کشان د .تدک د بر اي وجوه هيگرايانه و وحدگ لباننه
موجب شد في گس رده از جنب هاي اسالمي ،شن عي و ح ني غ رمنههبي در صندد بهنرهگ نري از
تجارب موفق انقالب اسالمي برايند و آن را بهعنوان الگوي تيامع ار حرکت خنود بپهيرنند؛ «صندور
انقالب اسالمي» ن ز که به معناي تنال

بنراي ب نداري هينه ملنتهنا و دولنتهنا و نجناگ آنهنا از

گرف اريهايشان بود (اليوسوي الخي ني ،)321 :3163 ،در تقوينت و گسن ر

ابعناد فراملني حرکنت

انقالب اسالمي مؤثر اف اد؛ درواوع ،پس از نهادينهشدن انقالب ،تال هنا م وجنه آن شند تنا بنا نرح
مفهوم صدور انقالب« ،زم نه گس ر

افکار انقالبي در جهان اسالم از ريق بروراري پ وند م ان ش عه

و سني و نزديککردن اي دو به يکديگر» فراهم شود (اف خاري .)238 :3166 ،در مقدمه وانون اساسي
ن ز با توجه به ضرورگ چن

ايدهاي آمدهاست« :وانون اساسي با توجه به مح واي انقنالب اينران کنه

حرکتها براي پ روزي تيامي مس ضعفان بر مس کبران بود ،زم نه تنداوم اين انقنالب را در داخنل و
خارخ از کشور فراهمميکند» .يکي از نويسندگان عرب در ک اب خمينی :الگويی اسالمی مينويسد:

«آنچه در ايران ر داد نهفقط از تش ع که از توان اسالم حکايتميکند و نبايند
آن را حرک ي وليدادکرد که مؤيد برتري فروهاي خاص از اسالم بر ديگر فِنرقق
است .انقالب ايران صرفاً حامل يک پ ام است و آن هم اينکه توان ذاتي اسالم
را در مبارزه با ظلم به ما بشناساند» (اف خاري.)211 :3166 ،
بازتاب چن

اودامهنا و تدث رهناي ناشني از آن را منيتنوان در جننب هناي اسنالمي کشنورهاي

فلسط  ،عراق ،الجزاير ،پاکس ان (کشي ر) ،افغانس ان ،يي  ،بحري و مصنر مشناهدهکنرد

(Esposito,

 .)1990: 18-26جهان سوم گرايي و حيايت از مظلومان در سطح جهان ،ن ز بهعننوان يکني از اصنول
ثابت و مسلم انقنالب ،در فراگ رشندن ابعناد ،تدث رهنا و پ امندهاي انقنالب اسنالمي تدث رگنهار بنود.
مطبوعاگ ايران ،کل ه حرکتهاي انقالبي ،اعم از اسالمي و غ راسالمي را پوش منيدادنند و نقن

و

اهي ت حرکتهاي اسالمي محافظهکار کاه يافت و نوعي هيبس گي و هيکاري جهان سومي بنراي
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برادري اسالمي غلبهيافنت (روآ .)313 :3131 ،درونماينه اصنلي حرکنت انقنالب اسنالمي بنرخالف
نظريهها و جنب هاي محافظهکار ،م ضي اي برداشت بود که «وواعد منههبي و اصنول اخالوني آن،
بايد به ور عي ق ،درون حکومت جهبشوند و درواوع ،بايند در هينه حنوزههناي ح ناگ اج يناعي
رسو و نفوذکنند» (دفرونزو.)81 :3168 ،
ازاي رو بازتاب انقالب اسالمي در کشورهايي که داراي پادشاهي محافظهکارانه 3بودند ،به معنناي
نوعي حرکت انقالبي فراگ ر بود که بهزودي مرزهاي س اسي آنها را ن ز درمينوردد

(Zubaida, 2000:

) .63-64اگر اي جريان به خاورم انه تسريمييافت ،بس اري از دولتهاي عربي خلن ج فنارس و ن نز
کشورهايي نظ ر اردن ،مراک

و عربس ان سعودي ميتوانس ند در برابر هيان نوع شور ها ضربهپهير

شوند (روزن)31-68 :3168 ،؛ هيچن  ،يکي ديگر از پ امدهاي چن

امري ،ظهور چهرهاي از اسنالم

بود که در آن الگويي جديد و م فاوگ براي حرکت و نهضت در ساير کشورهاي اسالمي عرضهميشد
جايگاه کشورهايي بود کنه داع نه مرکزينت اسنالم و اسنالمخنواهي داشن ند.

که موجب ازدسترف

اخ الف و شکافهاي عي ق م ان بقاگ و گروههاي حاکم کشنورهاي عربني حاشن ه جننوبي خلن ج
فارس و سرکوب آزاديهاي اساسي از سوي حکومتها باعث شندهبنود تنا جواننان و روحان نان کنه
به ور عيده ،ش عه بودند با اتخاذ خطمشي اسالمي و تدس س کشورهاي اسالمي پ رو انقالب اسنالمي
در صدد رويارويي با رژيمهاي حاکم برآيند .ازآنجاکه مسليانان ناراضني اين کشنورها ب شن ر شن عه
بودند و در تبع ض اج يناعي و س اسني بنهسنرميبردنند ،گنراي

بنهسنوي انقنالب اسنالمي بسن ار

شدگداش هاست (احيدي .)321 :3118 ،از ح ث دروني بهواسطه شرايط م فاوگ اج ياعي و س اسني
اي که جنب هاي اسالمي در آن ظهورياف هبودند ،چهار گونه م فاوگ وجودداشت:
نخست ،شور

يا انقالب اسالمي هيگاني :برخي از گروهها و جنب هاي اسنالمي بنا توجنه بنه

تجربه انقالب اسالمي و ضرورگ نفي نظام س اسي نامشروع ،در صدد برآمدند با بهچال کش دن نظام
س اسي و کسب ودرگ س اسي به اس قرار حکومت اسالمي مبادرگورزند نظ ر مجلس اعالي انقنالب
عراق ).), 1996: 78-79
دوم ،بافت ديگر به جريانها و گروههايي مربوط ميشد که در صدد اجراي شريعت اسالمي بودند
و براي انقالب و ايجاد تحول س اسي چندان تيايلي نداش ند ماننند نهضنت جيع نت ارشناد اسنالمي
مصر.
................................................................................................................................................................
1 . Conservative Monarchy
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سوم ،نوعي از جنب گرايي اسالمي که در بافتهاي م شنج نژادي يا وومي ظهورميکند .در اينجنا
اسالمگرايي به ب ان عاليق و هويت گروههاي مههبي ناهيگون کيکميکند تا بخشني از ينک جامعنه
س اسي گس رده را تشک لدهند؛ اشکال ديرينه اي بافت در لبنان ،وفقاز و الجزاير وجوددارد.
از دايره تنگ ناس ونال سم و نظام دولت

چهارم ،گروهها و جنب هاي آرمانگرايانهاي که با فرارف

 ملت خواهان برپايي نظامي اسالمي برپايه امت واحد مسليان از خلن ج فنارس تنا او نانوس ا لنسشدند نظ ر الدعوه االسالم ه در الجزاير (ش رودي ،پ ش .)1 :
به ورکلي ،تدث ر انقالب اسالمي بنر جننب هنا و حرکنتهناي اسنالمي معاصنر بنه دو صنورگ
بودهاست:
الف -مس ق م و ب -غ رمس ق م .درخصوص تدث ر مس ق م ،در سنالهناي اول نه پ نروزي انقنالب
اسالمي ،براي اول بار برخي گروههاي اسالمي شروع به اعالم موجوديت و رشندکردند و بنه عناصنر
س اسي مهيي در ح اگ س اسي جهان اسالم تبديلشدند؛ اي گروههنا درواونع ،تحنت تندث ر مسن ق م
انقالب اسالمي ايران بهوجود آمدنند و منورد تدي ند جيهنوري اسنالمي ن نز بودنند نظ نر گنروههناي
اسالمگرايي که در لبنان (جنب
موسوي ،جنب

حس

امل به رهبري امام موسي صدر ،جنب

حزب اهلل به رهبري ش خ صبحي ف لي و جنب

امل اسالمي بنه رهبنري سن د
توح د اسنالمي بنه رهبنري

ش خ سع د شعبان) ،عراق (حزب الدعوه االسالمي با حيايت آيت اهلل محيدباور صدر ،سنازمان پ کنار
اسالمي به رهبري آيتاهلل س دمحيد شن رازي و مجلنس اعنالي انقنالب اسنالمي عنراق بنه رهبنري
به رهبري جه يان الع بي ،سازمان انقالب اسالمي

محيدباور حک م) ،عربس ان (شاخه اخواناليسلي

گراي

در جزيره عربس ان به رهبري ش خ صفار) ،تونس (جنب

اسالمي يا جنب

نهضت به رهبنري

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

جوانان مسليان و سربازان اسالم) ،فلسط

عبدالعزيز عوده و جنب

(جنب

مقاومنت اسنالمي فلسنط

جهاد اسالمي فلسنط

بنه رهبنري شن خ

ينا حيناس) ظهورياف نند و انقنالب اسنالمي را

بهعنوان الگوي حرکت خود برگزيدند؛ جيلگي اي جنب ها ضي تجل ل از پ روزي انقالب اسنالمي
ايران و شخص ت امام خي ني ،در تال

بودند تا با الهامگ ري از مبارزاگ مردم ايران ،حرک ي س اسني

را ضد رژيمهاي حاکم و براي دس ابي به حکومت اسالمي آغازکنند.
اما در برخي از کشورها نظ نر مصنر (جننب
جياعهاليسلي ) و سوريه (اخواناليسلي

اخنواناليسنلي  ،سنازمان آزاديبخن

اسنالمي و

سوريه و جبهه اسنالمي سنوريه) تندث ر انقنالب اسنالمي
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بهصورگ غ رمس ق م بود و دو پ امد داش هاست :اول ،راديکالشدن خنطمشني برخني از جننب هناي
اسالمي و توسل آنها به ش وههاي وهرآم ز و دوم ،فعالشدن مجدد جنب هنايي کنه م اننهرو بنوده ،در
برابر دولتها به ش وههاي مساليتجويانه رف ارميکردند (احيدي ،پ ش .)311 :
رهبران اي جنب ها ،انقنالب اسنالمي را بنهعننوان «تنهنا حکومنت اسنالمي موجنود در جهنان»
(احيدي ،پ ش  )318 :ميدانس ند که بهعنوان الگوي تيامع ار جنب هاي اسنالمي منيبايسنت منورد
توجه ورارگ رد؛ براساس اي تحل ل« ،انقالب اسالمي ايران ،انقالب تيام جنب هاي اسالمي در جهنان
اسالم است ،هرچند ميک است مکاتنب فکنري مخ لفني م نان اين جننب هنا وجودداشن هباشنند»
(هيان.)318 :
ن جه آنکه ،ظهور انقالب اسنالمي موجنب تقوينت حرکنتهنا و جننب هناي اسنالمي و ح ني
جنب هاي غ راسالمي در کشورهايي نظ ر ف ل پ
ديدگاههاي اهل تش ع و تسن  ،گس ر

شد؛ اما يکسري عوامل بازدارنده ماننند تفناوگ در

فعال تهاي اسالم وهابي در عربس ان ،برجس هکنردن تعنارض

عرب و فارس (عجم) از سوي برخي حاکيان عرب ،بروز جنگ تحي لي عنراق عل نه اينران ،نگرانني
حاکيان منطقه از بيثباتي س اسي و فروپاشي نظام س اسي ،ک ف ت روابط اين رژينمهنا بنا جيهنوري
اسالمي ايران ،جلوگ ري از ان شار اخبار و تحوالگ مربوط به انقالب اسالمي ،دسنتزدن بنه تبل غناگ
وس ع رسانهاي ضد جيهوري اسالمي و سرکوب و تحت فشار وراردادن گروههاي اسالمي مخالف در
کشورهاي عربي موجب شد که در م زان اي تدث رها و پ امدهاي آن تغ رهايي صورگگ رد.
بس اري از تحل لگران ،نيود واوعي بازگشت به هويت اسالمي را پ نروزي انقنالب اسنالمي اينران
ميدانند که درواوع انقالبي ضد تسري فرهنگي غربي و شروي در جامعه ما بود که تحولهاي اخ نر در
جوامع عربي ن ز م دثر از انقالب اسالمي ايران بودهاست .پژوهشگراني نظ نر پروفسنور يح ني -اسن اد
دانشگاه بايرو 3و س يون نوي  2ب انميکنند با ذکر شواهدي مانند بهرهگ ري انقالب ون شنيال آفريقنا از
شعار اهلل اکبر ،ضد ديک اتورهاي شيال آفريقا ،اع قاد به برتري شنريعت اسنالمي ،موضنعگ نريهناي
ضدآمريکايي و ضداسرائ لي« ،ب داري جهاني اسالمي» را ناشي از انقالب اسنالمي در اينران منيداننند
()Nalado,2012; Nguyen, 2011؛ هيچنن

رييونند ابنراه م در مقالنهاي بنه بررسني شنباهتهناي

انقالبهاي ايران و مصر پرداخ ه و پس از ب ان مصاديقي نظ ر تال

براي سرنگوني ديک ناتوري شناه

................................................................................................................................................................
1 . Bayero University
2 . Simon Nguyen
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و مبارک ،تال

براي اجراي شريعت اسالمي ،توجه به حجاب زنان و اع قاد به پ روزي نهنايي اسنالم

در هر دو انقالب ،مدعي است تاريخ پس از  11سنال تکرارشندهاسنت و صنداي انقالب نون مصنر بنا
محوريت اخواناليلسيل

آشنا بهنظرمنيرسند ( .)Ibrahim, 2012جعفنر عبناس ،اسن اد علنوم اداري

دانشگاه کويت در همانديشي «ايران ،چال هاي فرا روي و دورنياي آينده» که در کوينت برگزارشند،
گفت« :ب داري اسالمي جوامع عربي با  11سال تدخ ر و تحت تدث ر انقالب ايران صنورگگرف نهاسنت
(عباس :3183 ،در منابع اين رن ي) .ل اوت بلوچ 3،رئ س جياعنت اسنالمي پاکسن ان« :انقنالب اسنالمي
ايران به ور خاص براي ب داري امت مسليان ،منبعي الهامبخ  2بودهاست .منردم کشنورهاي منطقنه،
م دثر از انقالب اسالمي ،ب

از هرچ ز در تال

هس ند تا خود را از شر ديک اتورها و پادشاهاني کنه

با غرب پ وندهاي نزديک داش ند ،رهاکنند؛ آنها از حکام رفدار آمريکا خس ه شدهانند و در صنددند
نفوذ غرب را در کشورهايشان کاه دهند»(.) Baloch,2012
براي مدگها حاکي ت فضاي سکوالريس ي در جوامع عربي به جنب هاي اج ياعي ،مههبي و ينا
مردمي اجازه هويتبخشي نييداد .با شکلگ ري روند اس قالل در اي کشورها مؤلفههاي عرفيگرايي
از ريق ايدئولوژيهاي ناس ونال س ي ،سوس ال س ي و ل برال روزبهروز توسط نظامهاي س اسني حناکم
گس ر ياف هبود اما س طره اي امر در جوامع اسنالمي ،دينري نپاي ند و در ينک سنال اخ نر (-2132
 ،)2133ولب هويتخواهي جوامع اسالمي بهتپ درآمدهاسنت ،ولبني کنه بنراي مندگهنا بنا تزرينق
اکس ژنهاي هويتبخشي مصنوعي ،نظ ر ناس ونال سم ،پانناس ونال سم ،بعث سم ،ناصريسم ،سکوالريسم
و سوس ال سم ميتپ د؛ امروزه تنها اکس ژن هويتبخ

ولب خس ه اي جوامع براي زندهماندن ،تزرينق

فرهنگ و هويت اسالمي به اي جوامع است و خ ز هاي اخ ر ن ز نشانداد که به ري درمان درد اي
جوامع ،بازگشت به هويت اص ل اسالمي است.
جنرخ فريندم  ،بن نانگنهار  Stratfor (Strategic Forecasting) Global Intelligenceمنيگويند:
«چرخشي بن ادي در موازنه ودرگ منطقهاي در حال شکلگ ري است که بهواسطه آن ،ايران از ودرتي
بهنسبت حاش هاي به ودرتي برتر 1تبديلميشود  ...وو ني کنه بهنار عربني بنهسنرانجامبرسند ،ايرانني
ظهورمييابد که حوزه نفوذ آن از غرب افغانسن ان تنا مدي راننه گسن ر دارد» ))Goodspeed, 2011؛
بنابراي ميتوانگفت که جوامع اسالمي ،مجيوعهاي هوي ي را تشنک لمنيدهنند کنه هوينت دينني و
................................................................................................................................................................
1 . Liaqat Baloch
2 . source of inspiration
3 . dominant power
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اسالمي از بن اديتري  ،ريشهدارتري و وديييتري بخ هناي اين مجيوعنه هنوي ي اسنت ،چراکنه
هويت اسالمي در بط ذه و جان و فرهنگ اي جوامع ،نفوذ و رسو کردهاست و به عبنارتي ،جنزء
هويت شخص و جيعي آنها شدهاست؛ ن جه اينکه با توجه به تحولهناي اخ نر در ابعناد مخ لنف در
جوامع اسالمي ميتوانپ

ب ني کرد که در آيننده نزدينک ،هوينت دينني در اين جوامنع بنه منوازاگ

شکلگ ري يک فرهنگ س اسي اسالمي بازتول د شود و به ح اگ خود ادامهدهد.

نتيجهگيري
هويت فرهنگي -ديني با ارز تري هس ي يک ملت محسوب ميشود؛ در اي راس ا جهانيشندن
فرهنگ در سطح داخلي ملتها تدث رهاي زيادي برجاخواهدگهاشت؛ بنابراي هندف از اين پنژوه ،
بررسي و ارزيابي بازتول د هويتهاي فرهنگي وومي و مههبي در بطن جهنانيشندن فرهننگ اسنت.
تدک د مقاله حاضر ب ش ر روي بازتول د هويت اسالمي به شکل اسالمگرايي و خ ز هاي اخ ر اسالمي
بود .در اينجا تال

شد تا با رح اي پرس ها که «آيا جهانيشدن به معناي حاکي ت فرهنگ واحند

آنگلو -آمريکايي يا امپريال سم فرهنگي است آيا بازتول د هويتفرهنگ اسالمي در عصر جهانيشندن
فرهنگ امکانپهير است و در صورگ مثبتبودن پاسخ ،چگونه ميتوان ادعاي خنود را درخصنوص
بازتول د هويت اسالمي در عصر جهانيشدن فرهنگ تصديقکرد » به فرض ه اي مقاله که «جهانيشدن
فرهنگ در ع

شکلدهي به آگاهي از فرهنگ جهناني ،امکنان بازتول ند هوينت فرهننگ اسنالمي را

ايجادکردهاست ،پاسخي مناسب بده م.
همسو با اي پرس ها در بخ

اول به جهانيشدن فرهننگ برمبنناي رويکنر فرهننگ غربني ينا

آنگلو-آمريکايي و نقدهاي وارد به آن پرداخ م و در بخ

دوم که بحث اصلي ما بود به ب ان بازتول د

هويتهاي فرهنگي -ديني پرداخ م و ن جهگرف هشد که جهانيشندن دو تندث ر هنمزمنان بنر فضناي
فرهنگي گهاردهاست :ازيکسو موجب ظهور فرهننگ جهناني واحند در سنطح جهناني شندهاسنت و
ازسويديگر در واکن

به هي

فرهنگ مسلط ،شاهد ظهور فرهنگهاي م کثر وومي و مههبي هس م

که مهمتري دغدغه آنها حفم هويت خود و جلوگ ري از ادغام در فرهنگ غالب جهاني است.
در اي راس ا ،تدث رهاي جهانيشدن بر هويت فرهنگي اسالمي در سالهاي اخ ر به شنکل کنن
واکن

و

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

غربي است .بههرحال فرهنگي مس حق جهانيشدن است که بهدنبال حق قت باشد نه ودرگ؛ در گس ره
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دن ا به انسانها به چشم موجوداتي شريف بنگرد نه با نگاه ابزاري؛ انسان را موجودي منطقي بداند ننه
غريزي؛ حق لبي و کيال را در شيار امور ذاتي انسان بداند و بدان اح رام بگهارد و ازآنجاکنه اسنالم
داراي عيق هوي ي و فرهنگي بس اري است در بط خود ،هيه اي وابل تها را دارد.

منابع
 -1منابع فارسی
 احيدي ،حي د (« ،)3118انقالب اسالمي اينران و جننب هناي اسنالمي در خناور م اننه عربني»،
مجموعه مقات پيرامون جهان سوم ،به کوش

حاتم وادري ،تهران :نشر سف ر.

 اسدي ،علي و هيورث غالمني (« ،)3181واکناوي بن نادگرايي اسنالمي در خاورم اننه» ،ماهناموه

اطالعا سياسی -اقتصادي ،شياره  ،231صص .18-11
 اف خاري ،اصغر (« ،)3166تدث راگ انقالب اسالمي ايران در گس ره جهاني» ،نامه پوژوهش ،شنياره
 ،33-31پاي ز و زمس ان  :صص.216-238
 اوبال الهوري ،محيد ( ،)3113اسرار خودي و رموز بی خودي ،تهران :ان شاراگ بن اد فرهنگ ايران.
 اليوسوي الخي ني ،روح اهلل ( ،)3163صحيفه نور ،تهران :وزارگ فرهنگ و ارشاد اسالمي ،خ .33
 بابايي ،غالمرضا ( ،)3132فرهنگ علوم سياسی ،تهران :نشرآش ان.
 بش ريه ،حس ( .)3131عقل در سياست ،تهران :نشر معاصر.
 بش ريه ،حس

(« ،)3168توسعه س اسي و بحران هويت ملي» ،فصلنامه مطالعا ملوی ،سنال دوم،

شياره  ،1تهران ،موسسه مطالعاگ ملي ،صص .131 -236
 بهروزي لک ،غالمرضا و رضا بابا اکبري (« ،)3138فرصتهاي جهانيشدن براي انسجام اسالمي»،
فصلنامه علوم سياسی ،شياره .18
 پور پاشاکاس  ،علي (« ،)3131ايران در راه جهانيشدن» .اطالعا سياسی اقتصادي ،شياره -213
 ،212مهر و آبان ،صص .221 -231
 پهلوان ،چنگ ز ( ،)3132فرهنگشناسی ،تهران :نشر وطره ،چ .2
311

خاصگرایی فرهنگی و بازتولید هویتهای دینی :با تأکید بر جنبش بیداری اسالمی

 تامل نسون ،جان ( ،)3133جهوانیشودن و فرهنوگ ،ترجينه محسن حک يني ،تهنران :نشنر دف نر
پژوه هاي فرهنگي.
 حشيتزاده ،محيدباور (« ،)3163مقدمه و چارچوبي براي بررسني تندث راگ انقنالب اسنالمي در
کشورهاي اسالمي» ،نامه پژوهش ،شياره  ،31-32صص .223-226
 جهانبگلو ،رام

( ،)3133موج چهارم ،ترجيه منصور گودرزي ،تهران :نشرني.

 چوپاني ،يداهلل (« ،)3131پديده جهانيشدن فرهنگهنا» ،فصلنامه سياسوت ،مجلنه حقنوق و علنوم
س اسي ،دوره  ،18شياره  ،1صص .361 -311
 دفرونزو ،ج يز ( ،)3168انقالب اسالمی ايران از چشمانداز نظري ،ترجيه حي را مش رزاده ،تهنران:
ان شاراگ باز.
 دکي جان ،هراير ( ،)3166اسالم در انقالب :جنبشهواي اسوالمی در جهوان عورب ،ترجينه حي ند
احيدي ،تهران :ک هان.
 رحيتالهي ،حس

(« ،)3131جهانيشدن و تدث ر آن بر هويتهناي ونومي و ملني» .انديشوههواي

حقوقی ،سال سوم ،شياره  ،3صص .333 -83
 روآ ،اول ويه (« ،)3131ايران :تش ع و انقنالب» ،انديشومندان علووم اجتمواعی و انقوالب اسوالمی،
ان شاراگ باز.
 روزن ،باري ( ،)3168انقالب ايران :ايودوولويي و نموادپردازي ،ترجينه سن او

مريندي ،تهنران:

ان شاراگ باز.
 س وده ،محيد ( ،)3131تحوت

نظام بينالملل و سياست خارجی جمهوري اسالمی ايران ،نشر دف ر

تبل غاگ اسالمي حوزه علي ه وم ،چ .2
 س وده ،محيد (« ،)3168جهانيشدن و امن ت ملي» ،فصلنامه علوم سياسی ،سنال سنوم ،شنياره ،8
صص  22تا .11
 سجادي ،عبدالق وم ( ،)3131درآمدي بر اسالم و جهانیشدن ،تهران :نشر بوس ان ک اب وم.
 سريعالقلم ،محيود ( ،)3131ايران و جهانیشدن ،تهران :نشر مرکز تحق قاگ اس راتژيک.
316

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات جهان اسالم ،دوره ،1شماره ،3زمستان 1331

 سل م ،ج هان (« ،)3161جهانيشدن فرهنگ و راهبرد تعامنل بنا آن» ،ترجينه عبدالرضنا هينداني،
فصلنامه خاورميانه ،اليس قبل العربي ،عدد  ،281صص .333-11
 س نايي ،وح د و غالمرضا ابراه مآبادي (« ،)3131کثرگگرايي فرهنگني در عصنر جهنانيشندن و
تحول فرهنگ س اسي نخبگان در ايران» .نامه علوم اجتماعی ،شياره  ،21بهار ،ص .318
 ش خاوندي ،داور (« ،)3132جهانيشدن و هوينت فرهنگني محلني» ،مجلوه رشود آمووزل علووم

اجتماعی ،شياره  ،21صص .31-1
 شولت ،يان آرگ ( ،)3131نگاهی موشکافانه بر پديده جهانیشدن ،ترجيه مسعود کرباس ان ،تهنران:
شرکت ان شاراگ عليي و فرهنگي.
 ف رحي ،داود (« ،)3168رسانهها و تحول فرهننگ س اسني در خاورم اننه» ،مجلوه علووم سياسوی،
شياره ،3صص.62 -18
 کاس لز ،اييانوئل ( ،)3131عصر ارتباطا  ،اقتصاد جامعه و فرهنگ (ج  :)2قدر و هويت ،ترجينه
حس چاوش ان ،تهران :رح نو.
 کچويان ،حس

(« ،) 3131نظريههناي فرهننگ جهنانيشندن از رويکنرد تنا واوع نت» ،فصولنامه

مطالعا فرهنگی و ارتباطی ،شياره 2و.1
 گلمحيدي ،احيد ( ،)3133جهانیشدن ،هويت و فرهنگ ،تهران :نشر ني.
 گ دنز ،آن وني( ،)3166پيامدهاي مدرنيت ،ترجيه محس ثالثي ،تهران :نشر مرکز.
 گ دنز ،آن وني ( ،)3168تجدد و تشخص ،ترجيه ناصر موفق ان ،تهران :نشر مرکز.
 لگري  ،ف ل پ ( ،)3132جهان باز واقعيت جهانیشدن ،ترجيه فريدون دول شاهي ،تهران :ان شناراگ
ا العاگ.
 نصرآبادي ،علي باوي ،هادي اهري و نوريه شنادالويي ( ،)3181فرهنوگ و جهوانیشودن ،تهنران:
ان شاراگ ياووگ.
 نظري ،علي اشرف (« ،)3136غرب ،هويت و اسالم س اسي :تصنوراگ و پنداشنتهناي غنرب از
اسالم» ،فصلنامه سياست ،مجله دانشکده حقوق و علوم س اسي ،دوره  ،13شيارة  ،3بهار ،صص .62-21

313

 با تأکید بر جنبش بیداری اسالمی:خاصگرایی فرهنگی و بازتولید هویتهای دینی

 منابع تتين-2
- Akhavi , Shahrough (1987), “ Iran : Implementation of an Islamic State” in: Islam
in Asia : Religion, Politics and Society, ed. John Esposito. New York: Oxford
University Press.
- Barker. M. (1989), Ideology, Power and the Critic, Manchester, University press.
- Castells, m. (1994), "European cities, the informational society and the global
Economy". New left review, 204.
- Esposito, John L. (ed) ( 1990) ,The Iranian Revolution : It’s Global Impacts. U. S. a:
Board Rengers of the State of Florida.
- Fukuyama Merrill lynch forum (2000), and Francis Fukuyama Hamlink, C.,
(1999), “The Globalization phenomenon" , Global Dialogue, vole 1, No 1.
- Haliday, Fred (1996), " The Politics of Islamic Fundamentalism" , in: Globalization
and Post modernity. London: Routledge.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. and Perraton, J. (1999), Global Transformations:
Politics, Economics, and Culture. Oxford: Polity Press.
- J.B. Thompson, (1999), Ideology and modern culture, Polity Press, Cambridge
- Peterson r .d wonder and h .mueller, (1999), Social Problems, New Jersey: prentice
hall
- Schwedler, Jillian (2001), " Islamic Identity : Myth, Menace or Mobilizer?" SAIS
Review. Vol.xxi, no.2, Summer
- Tomlinson john, (2006).globalization and culture.
- Zubaida, Sami(2000). "Trajectories of Political Islam: Egypt, Iran and Turkey".
Political Quarterly. pp 63-74.

 منابع الکترونيکی-3
32  و33 ؛62 ،63  شنياره، روزنامه اع ياد ملني.» «جهاني وتکثرفرهنگي.)3131(  شجاع، احيدوند
.ارديبهشت

318

1331  زمستان،3 شماره،1 دوره، پژوهشی مطالعات جهان اسالم-فصلنامه علمی

 تناريخ، تحت تندث ر انقنالب اسنالمي اينران اسنت، ب داري اسالمي در جوامع عربي، جعفر عباس
http://www.abna.ir/data.asp?lang=1&id=299334

: در،3183/8/31 :آخري مراجعه

،11  شياره، مجله بازتاب انديشه، روزنامه هيشهري،» «دي و جهانيشدن،)33/32/8(  ک اني، داود
.13 -11 صص
: در.» «انقالب اسالمي ايران و جنب هاي جهان اسالم.)3138/32/23(  مرتضي، ش رودي
http:// www.irdc-ir-article6.htm.
http://www.isu.ac.ir

. روزنامه س است روز، ايران و پديده جهانيشدن،)33/6/23و/22(  مرتضي، وره باغ ان
، 363  و366  شنياره، او صادي- مجله ا العاگ س اسي.» «جهانيشدن.)3133(  محيد، وراگوزلو
.88-

31 صص

- Baloch, Liaqat (2012,) Islamic Revolution inspires awakening movements in Arab world:
Religious Leader, last visited at:
http://english.irib.ir/radioislam/news/top-stories/item/82991.
- Goodspeed, Peter, (2011), The Arab Spring Has Allowed Iran to Expand its Sphere
of Influence http://fullcomment.nationalpost.com
- Nalado, D. Curren, Global Islamic Awakening is an Offshoot of the Islamic Revolution in
Iran, at: http://www.islamicmovement.org/index.php?option=com_content&view
=article&id=260
- Nguyen, Simon (2011), Arab Spring Looking More like Islamic Revolution,at:
http://news.yahoo.com/arab-spring-looking-more-islamic-revolution-162100297. html

- Raymond Parallel Betrayals, Ibrahim (2012), Iranian Revolution and Arab Spring, at:
http://www.algemeiner.com/2012/06/18/parallel-betrayals-iranian-revolution-andarab-spring.

311

Islamic World Studies / Vol. 1 / No. 3 / Winter 2014

Cultural Particularism and Reproduction of
Religious Identities: With an Emphasis on
Islamic Awakening Movement
Ali Ashraf Nazari 1*
Loqman Qanbari 2

Received on: 11/16/2013
Accepted on: 2/4/2014

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.
Keywords: Globalization, Cultural Imperialism, Islamic Identity, Particularism,
Islamic Awakening
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