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چکیده
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ررديد و نقش و اهمیت فرهنگ در فرايند هويتيابي ملـتهـا برجسـتهتـر شـد .در
حالي که مرزهـای هـويتي در رذشـته ،بیشـتر بـر اسـاس شـا صهـای سیاسـي،
ايدئولوژيک و اقتصادی تعیین مـيشـدند ،بـه تـدري مرزهـای هـويتي بـر اسـاس
شا صهای فرهنیي ش ل ررفتنـد و هويـت فرهنیـي و تمـدني بـیش از رذشـته
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کرده است ،موجب شده است تا رروههای اجتماعي ،هويت ود را بر اساس غیريت
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مقدمه
با پايان جنگ سرد و اتمهيافتن تقابل دو ابرقـدر جهـاني ،دورة جهـان دوقطبـي بـه
پايان رسید و شرايط به رونهای رقم ورد که توزيع قـدر در سـطج جهـاني رسـترش
يافت و قطبهای جديد قدر به وجود آمد .در مواجهه با شرايط جديد ،انديشمندان بـه
اين ف ر افتادند که در دوران جديد که امپراتوری شرق به دهها کشور تقسیم شـده و بـه
تاريخ پیوسته است ،سرنوشت جهان چه واهد شد .از ايـنرو نظريـههـای متعـددی در
تحلیـــل وضـــعیت موجـــود و ترســـیم آينـــدة بشـــر مطـــرد شـــد .در ايـــن رابطـــه
«ساموئلهانتینیتون» با طرد نظريۀ «بر ورد تمدنها» و «فرانسـیس فوکويامـا» بـا طـرد
نظريۀ «پايان تاريخ» به شهرتي جهـاني دسـت يافتنـد .فوکويامـا کـه از طرفـداران ايـدة
تکقطبي به شمار ميرود ،با تأکید بر «جهانيسازی» ،واستار شناسايي امري ا به عنـوان
آ ــرين ابرقــدر در ســطج جهــان شــد و در مقابــل ،هــانتینیتون ايــدة «يــکقطبي-
چندقطبي» را مطرد کرد (بوزان .)75 :1390 ،رزارة اصلي هانتینیتون بر ايـن ادعـا اسـتوار
است که برای ملتهايي که به جستوجوی هويت يا بـازآفريني آن پردا تـهانـد ،وجـود
دشمن ،ضرورتي حیاتي است و دشمنيهای بالقوه در طـو رسـل تمـدنهای اصـلي
ش ل ميریرد (هانتینیتون .)28 :1378 ،بر اين اساس ،هويتهای فرهنیـي بـر هويتهـای
تمدني منطبق ميشود و هويتهای تمدني ميتوانند بسیاری از حـوادیي را کـه پـس از
جنگ سرد در سطج بینالمللي رخ داده است تبیین کنند.
هانتینیتون معتقد است که پس از پايان جنگ سرد و پايان نظام دوقطبـي ،امري ـا و
بهطور کلي غرب نتوانستهاند تمدني جهاني ايجاد کننـد و بـه همـین دلیـل ،هويتهـای
مت ثــر بــر مبنــای مرزهــای تمــدني ،در حــال وهــور و قدر يابيانــد .در ايــن شــرايط،
تمدنهای شرقي ،قدر ود را در ابعاد اقتصادی ،سیاسي و نظامـي افـزايش دادهانـد و
پايهرذار نظمي جديد در جهان شدهاند .ملتهای وابسته به يک حوزة تمدني ،به کـانون
اصلي آن تمدن وابسته ميشوند و مرکز  -پیرامونهـای جديـدی وهـور مـيکننـد کـه
قادرند با مرکـز  -پیرامونهـای سـنتي کـه بـر اسـاس مناسـبا اقتصـادی ،سیاسـي و
ايدئولوژيک ش ل ررفته بودند ،رقابت کرده يا جايیزين آنها شوند .در چنین رقابتي و بـا
توجه به روي رد هژمونیک غرب ،درریری و بر ورد تمدنها اجتنابناپذير واهد بود.
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باز واني نظريۀ بر ورد تمدنها بر اساس تحوال
اين مقاله با استفاده از روش توصیفي  -تبییني به دنبال پاسخ به اين س ال است کـه

چیونه ميتوان بر وردهای بینتمـدني و درونتمـدني در سـالهای ا یـر را بـر اسـاس
نظريۀ بر ورد تمدنهای ساموئل هانتینیتون تبیین کرد؟
رهیافت نظري؛ هویتیابی در قلمروهاي تمدنی
«تايلر» ،تمدن را معادل فرهنگ ميداند و آن را کل پیچیدهای شامل دانشها ،باورها،
هنر ،حقوق ،ا الق ،آداب و رسوم و هر توان يا عادتي که انسان به عنـوان عوـو جامعـه
کسب ميکند ،تعريف ميکند (سارو اني .)98 :1375 ،اما در تعريف دقیقتر از تمدن ،بايـد
رفت تمدن در مقايسه با فرهنگ ،حوزة وسیعتـری دارد و شـامل ارزشهـای اجتمـاعي
عامتری ميشود .تمدن ،شامل مجموعه عناصر اقتصادی ،قوـايـي ،فرهنیـي ،ا القـي و
مذهبي است .در بر ي موارد ،کاربرد واژة تمدن در مقابـل واژههـای بربريـت و تـوحش،
دارای بار ارزشي است و از برتری يک جامعه نسبت به جامعۀ ديیر ح ايـت دارد .ريشـۀ
واژة تمــدن از واژة شــهر (مدينــه ،مُ ـدُن) ررفتــه شــده اســت و متــراد شهرنشــیني و
شهرررايي است (بیرو.)47 :1375 ،
در انديشۀ ت املررايان ،تمدن به عنوان مرحلۀ معیني از مراحل رشد بشـر و تحـول
اجتماعي و مرحلۀ ت امليافتۀ توحش و بربريت در نظر ررفته ميشـود (شـايانمهر:1390 ،
 .)467به تدري و در طول قرن نوزدهم ،کاربرد اصطالد «تمدنها» راي شد که به معنـي
کنار رذاشتن تعريف قوممدارانه از تمدن بود .در برداشت جديد ،تمدنهای مختلفي کـه
هر يک به شیوة اص ود متمدن بودند ،به رسمیت شنا ته شد (.)Toynbee, 1948: 24
تمدن را ميتوان مجموعهای از حاصل فعالیتهای ذهني آدمي که تدبیر و تسهیلکنندة
جها رونارون زندري جمعي و سازندة شخصیت و هويت آحاد يک ملـت يـا جامعـه در
مقطع تـاريخي و منطقـۀ جغرافیـايي مشـخص باشـد ،تعريـف کـرد (ر.ک :رشـاد.)1378 ،
هانتینیتون در بحث ـود دربـارة تمـدن ،ويژريهـای زيـر را بـرای تمـدنها مشـخص
ميکند:
 .1بر ال روي رد آلماني ،تمدن تمامیتي فرهنیي است و تمدن همان فرهنگ در
ابعادی بزرگتر است(.)1
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 .2تمدنها جامعیت دارند و نميتوان هیچيک از اجزای تش یلدهندة يک تمدن را

بدون ارجاع به کل آن تمدن ،به درستي درک کرد.
 .3تمدنها در عین اين ه فناپذيرند ،بسیار ديرپا هستند .تمدنها کـه مانـدرارترين
نهاد بشری محسوب ميشوند ،واجد صلت پويايي و ت امليابندري هستند.
 .4تمدنها صرفاً واحدهايي فرهنیي هستند و بر ال واحدهای سیاسي ،وویفهای
در قبال تأمین نظم ،توسعۀ عدالت ،ساماندهي امـور اقتصـادی و غیـره ندارنـد.
راهي مفهوم تمدن و واحد سیاسي برهم منطبق ميشود و رـاهي تمـدن چنـد
واحد سیاسي (دولت -ملت) را در برميریرد(.)2
 .5از میان تمام عناصر عینيِ معر تمدن ،مانند نژاد ،زبان ،شـیوة زنـدري و غیـره،
دين مهمترين عامل است .مرز اغلب تمدنها در تاريخ بشر ،بر مرزهای ناشـي از
تفاو های مذهبي منطبق است .عامل دين تا حد زيـادی توانسـته اسـت تـأییر
عوامل ديیر ،نظیر نژاد و زبان در تمايز تمدنها را نثـي کنـد .تمـدن اسـالمي
جوامع مختلف را عليرغم تفاو های غیر قابل چشمپوشي در زبان ،نژاد و شـیوة
زندري در برميریرد (هانتینیتون.)66-60 :1378 ،
برای تمدنها نبايد فقط تهديدا ارجي در نظر ررفت .تمدنها از درون هـم مـورد
تهديد قرار ميریرند .در حال حاضر تمـدن غـرب از درون ،تحـت تـأییر عـواملي ماننـد
بيهويتي ،فقدان وفاق اجتماعي و تدا لهای فرهنیي و نژادی در معـر تهديـد قـرار
دارد (.)Kennedy, 1993: 56
مفهوم هويت 1از مفاهیم بسیار مهم در حوزة جامعهشناسي و علـوم سیاسـي اسـت و
با روي ردهای روناروني بررسي شـده اسـت .در رهیافتهـای جديـد نسـبت بـه مفهـوم
هويت ،ديدراههای متفاوتي نسـبت بـه ايـن مفهـوم کلیـدی وجـود دارد .افـرادی نظیـر
بودريار 2با روي ردی سلبي و بدبینانه ،حرکت عمومي جهان را به سمت فروپاشي در نظر
ميریرند .اين حد از شکررايي و نسبیتررايي ،آنان را به سمت نفي هررونه چشـمانداز
سیاسي و فرهنیي سوق ميدهد ،تا حدی که هررونـه تـالش در جهـت سـا ت مبـاني

1. Identity
2. Baudrillard
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باز واني نظريۀ بر ورد تمدنها بر اساس تحوال
مستح م هويتي و معنابخشي نفي ميرردد .بر اين اساس ،هويتها حاصل تفاسیر فردی

هستند که در بسیاری از موارد اين تفاسیر ،نسبتي متناقض بـا ي ـديیر دارنـد و ويژرـي
بــارز آنهــا ،عــدم قطعیــت اســت و بــه همــین دلیــل نميتواننــد مبنــايي بــرای تعیــین
استراتژیهای سیاسي و فرهنیي باشند .بر اساس اصول موضوعۀ ايـن روي ـرد ،هررونـه
تعهد سیاسي ،مشارکت سیاسي و در نهايت مقاومتآراهانـه نفـي ميشـود و انسـان بـه
عنوان موجودی منفعل در نظر ررفته ميشود .در اين روي رد ،حقیقت در ابعـاد مختلـف
ود ،تنها جنبۀ فردی پیدا ميکند و اصالت روايتهای کالن مورد سـ ال و ترديـد قـرار
ميریرد (نظری.)120-119 :1385 ،
در مقابلِ روي رد سلبي ،روي ـرد ايجـابي قـرار دارد .در ايـن روي ـرد ،افـرادی چـون
لیوتار1و فوکو ،2فعاالن و کنشیران سیاسي -اجتماعي را به عنوان نیروهای فعالي در نظـر
ميریرند که قادرند جنبشهای هويتيِ سیاسي ،اجتماعي و فرهنیي را ايجـاد ،سـازمان-
دهي و اداره کنند .جنبشهای هويتي ميتوانند بر مبنـای عـواملي چـون ناسیونالیسـم،
مذهب ،قومیت ،محیطزيست ،برابری جنسیتي ،صلج ،حقـوق بشـر و بسـیاری از عوامـل
ديیر ش ل ریرنـد .در ايـن روي ـرد ،هويتهـای جديـد ميتواننـد بـر اسـاس عالئـق و
دغدغههای جوامع و رروههای اجتماعي نهادينه شوند و به اين ترتیب نوعي ت ثر هويتي
مورد پذيرش قرار ميریرد .جنبشهای انتقادی درون جوامع و يا در سطج بینالمللي بـر
اساس هويتهای ويژهای که ساير هويتها را نفي ،نقـد يـا بـازتعريف مينماينـد ،وهـور
ميکنند .در ساحت سیاسي نیز رروههای اجتماعي ميتواننـد تـامررايي و انحصـارطلبي
هويت مدرن را نپذيرند ( )Rosenau, 1991: 145و با تعريف هويتي از ود ،واست ـود،
آرمان و انديشۀ ود و نسبت ود با غیر از ود ( دا و ماورای طبیعـت ،افـراد انسـاني،
محیط و موجودا غیر انساني) ،هويتهای جديـدی نظیـر هويـت ملـي ،هويـت دينـي
(اسالمي) ،هويت جنسیتي و هويت قومي و هويت تمدني را لق کنند.
هانتینیتون بـا تأکیـد بـر عامـل «غیريـت» در شـ لریری هويـت فـردی و رروهـي
ميرويد« :ما تنها زماني ميدانیم چه کسي هستیم ،کـه بـدانیم چـه کسـي نیسـتیم ،يـا
1. Lyotard
2. Foucault
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اين ه بدانیم مخالف چه کسي هستیم» (بوزان .)29 :1390 ،سا تارهای اجتماعي -تـاريخي

اص ،موجب پیدايش انواع هويتها ميشوند که اين هويتها ،جهتریریهـا و رفتارهـا
را در زندري روزمره تعیین ميکنند .انـواع هويـت ،فرآوردههـای اجتمـاعي هسـتند کـه
عناصر نسبتاً یابت واقعیت اجتماعي عیني به شمار ميرونـد (بررـر و لوکمـان-236 :1387 ،
.)237
تا سالها به مسائل قومي ،نژادی و مذهبي و هويتيابي رروهي ناشي از آنها اهمیـت
چنداني داده نميشد .پارادايمهای نوسـازی و مارکسیسـتيِ توسـعه ،هويتيـابي قـومي،
مذهبي و نژادی را مسئله کماهمیتي ميدانستند که بـا رسـترش هرچـه بیشـتر جامعـۀ
مدرن ،از اهمیت آن کاسته ميشود .اما بر ال انتظار و پیشبیني اين م اتب ،در حـال
حاضر هويت رروههای مختلف اجتماعي بر مبنای م لفههای قومي ،مـذهبي و نـژادی در
حال برسا تهشدن است .در حالي که وهور دولت  -ملتهای جديـد در قـرن بیسـتم و
سنجش رابطۀ رروههای اجتمـاعي بـا دولتهـا بـر مبنـای رابطـۀ دولـت  -ملـت ،اکثـر
تحلیلیران را متقاعد کرده بود که از اين پس ،هويتهای قومي ،نژادی و مذهبي به دلیل
آن ه به عنوان بخشي از ملت ،هويت ود را از م لفههای ملي ا ذ ميکننـد ،بـه تـدري
نابود واهند شد .وقايعي که از نیمۀ دوم قرن بیستم ،صوصاً طي سه دهۀ رذشـته بـه
وقوع پیوست ،نشان داد که بايد مسائل مربـو بـه رروههـای قـومي ،نـژادی و مـذهبي،
واقعبینانهتر مطالعه و بررسي شود (میسون.)208 :1375 ،
بر ي از انديشمندان معتقدند کـه درریـری و شـونت رروههـای قـومي ،نـژادی و
مذهبي فقط در کشورهای توسعهنیافته رخ ميدهد و کشورهای توسـعهيافته توانسـتهاند
م لفههای مناسبي را جايیزين قومیت ،نژاد و مذهب در هويتيابي اجتمـاعي نماينـد .از
اواسط قرن نوزدهم ،نظريهپردازان اجتماعي معتقد بودند که بـا تحـول جوامـع از حالـت
سنتي به صـنعتي ،م ـانی ي بـه اررـانی ي ،بسـته بـه بـاز و سـنتي بـه مـدرن ،عوامـل
انسجامبخش و هويتزای جديدی جايیزين الیوهای قديمي حاکم بر جامعه واهد شـد
و به اين ترتیب از اهمیت قومیت ،نژاد و مذهب در هويتبخشي به انسـانها و رروههـای
اجتماعي کاسته واهد شد .آنان ،قومیت ،نـژاد و مـذهب را مجموعـهای از وفاداریهـا و
الزاما هنجاری بجا مانده از مراحل ابتدايي زندري بشـر ميدانسـتند کـه بايـد ضـرورتاً
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جای ود را به عوامل جديدی نظیر وجدان جمعي بدهـد .امـا وقـوع منازعـا قـومي و

نژادی در جوامع پیشرفتۀ صنعتي ،هر دو م تب نوسـازی و مارکسیسـتي را در وضـعیت
غیر متعار پارادايمي قرار داد؛ زيرا اين وقـايع بـا مفروضـا آنـان تطـابق و همخـواني
نداشت و آنان را وادار به ارائۀ تبیینهای مختلفي از اين واقعیت نامتعار نمود .به عنوان
مثال بر ي از آنان ،تقويت هويتهای قومي در کشورهای توسـعهيافته را ناشـي از عـدم
بر ورداری عادالنۀ رروههـای قـومي از منـافع نوسـازی (صنعتيشـدن) ارزيـابي کردنـد
(میسون.)217-216 :1375 ،

ریدنز معتقد است که سنتهايي مانند ناسیونالیسم و دين ،در جهان مدرن در حـال
احیا هستند ( .)Giddens, 1994: 78بر ي ،وهور هويتهای فرهنیي جديد را نشـانهای از
وهور بحران در لیبرالیسم غربي و آرمـان جهـانوطنياش ميداننـد و معتقدنـد پـس از
پايان جنگ سرد ،به دلیل توفیق نیافتن نظام لیبرال دموکراسي غرب در حـل مشـ ال
جامعۀ بشری ،حرکت به سمت قبیلهررايي آغـاز شـد ( .)Thompson, 1998: 179از اوا ـر
دهۀ هشتاد میالدی ،هويتيابي فرهنیي باعث شد که بسیاری از کشـورها بـه واحـدهای
سیاسي کوچکتری تجزيه شوند و البته بر ي کشورها هم به همین دلیل متحد شـدند.
با کمایر شدن اهمیت عوامـل سیاسـي ،اقتصـادی و ايـدئولوژي ي کـه باعـث پیوسـتیي
واحدهای قومي ،نژادی و مذهبي متفاو يا تجزيـۀ واحـدهای قـومي ،نـژادی و مـذهبي
مشابه شده بود ،کشورهايي مانند اتحاد جمـاهیر شـوروی ،يوروسـالوی ،چ سـالواکي و
سودان تجزيه شدند و مردم کشوری مانند آلمان که بر اساس عوامل ايدئولوژيک و تحت
تأییر نظام سیاسي دوقطبي به دو پارة شرقي و غربي تقسیم شـده بودنـد ،در قالـب يـک
واحد سیاسي متحد شدند .فوای سیاسي جديد باعث شد تا ملتها در فوـايي عـاری از
فشارهای ايدئولوژيک ،به ريشههای فرهنیي ود نظیر تاريخ ،زبان ،ط ،ارزشهـا ،آداب
و رسوم ،مذهب و غیـره بپردازنـد و هويـت ـود را بـر اسـاس ايـن عوامـل هويتسـاز،
بازآفريني و فاصله ود با ديیران را با ت یه بر معیارهای فرهنیي تعیین کنند .فريـدمن،
فرايند هويتيـابي مـذهبي ،قـومي و فرقـهای ناشـي از انفجـار جنبشهـای فرهنیـي را
«سنتررايي جديد» مينامد (.)Fridman, 1994: 78
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نظریة برخورد تمدنهاي هانتینگتون
ايدة بر ورد تمدنها را پیش از آن ه ساموئل هانتینیتون مطـرد کنـد ،انديشـمندان
ديیری ارائه کرده بودند .اما هانتینیتون ،ايـن ايـده را در چـارچوبي تئوريـک و بـر پايـۀ
شواهد تاريخي و واقعیتهای دنیای پس از جنگ سرد مطرد کرد .پـس از جنـگ سـرد،
در شرايطي که قدر تمدن غربي رو به افول نهاده بود ،تمـدنهای ديیـر رونـد پويـايي
ــود را آغــاز کردنــد .هــانتینیتون ،قــدر يابي تمــدنهای غیــر غربــي بــهويــژه تمــدن
کنفوسیوسي و تمدن اسالمي و مقاومت غرب در برابر آنها را بر ـورد تمـدنهای رقیـب
مينامد .او ،جهان را همانند دوران جنگ سرد ،دورانه در نظـر ميریـرد :جهـان غـرب و
جهان غیر غرب .اما جهان غیر غرب ي پارچه نیست و کلیۀ تمـدنهای غیـر غربـي را در
برميریرد .از نظر او در عرصۀ سیاست جهاني ،کشورها کماکان بازيیران اصـلي هسـتند،
اما پیوندها و درریریهای میان آنها بیش از هر عامل ديیـری ناشـي از عامـل فرهنیـي
است .همچنین در حالي که در دا ل کشورها و حوزههای تمدني ،درریریهای ـونیني
در حال وقوع است ،اين درریریها به دلیل عمق و رستردري کم ،قابل اعتنـا نیسـتند و
درریری اصلي بین کشورها با تمدن متفاو رخ واهـد داد و امنیـت و یبـا جهـان از
طريق درریریهای بین تمدني تهديد واهد شد (هانتینیتون.)52 :1378 ،
از نظر او ،بر ورد تمدنها در دو سطج صور ميریـرد؛ در سـطج ـرد ،رروههـای
نزديک به هم در امتداد طو رسل تمدني برای کنتـرل منطقـه و مهـار ي ـديیر وارد
نزاعهايي اغلب شونتآمیز ميشوند و در سطج کالن ،دولتهای متعلق بـه تمـدنهای
مختلف برای به دست آوردن قـدر نظـامي و اقتصـادی بـه رقابـت ميپردازنـد و بـرای
کنترل نهادهای بینالمللي يا کشورها و تمدنهای ديیر مبـارزه ميکننـد و بـه رونـهای
رقابتجويانه ،ارزشهای سیاسي و مذهبي ود را تـروي ميکننـد ( Huntington, 1993:
.)29
هانتینیتون معتقد است که شباهتهای فرهنیي درون واحدهای تمدني ،باعث ايجاد
مشابهتهايي در سا تار سیاسي  -اقتصادی کشورها ميشود .به همین دلیل کشـورهای
حوزة تمدن غربي (غرب مسیحي) به توسـعۀ اقتصـادی و سیاسـي دسـت يافتهانـد و در
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مقابل ،کشورهای اسالمي در اين زمینـه ،پیشـرفت چشـمییری نداشـتهاند (هـانتینیتون،

 .)39 :1378هانتینیتون تمدنهای اصلي در دوران معاصر را هشت تمدن چینـي ،ژاپنـي،
هندو ،اسالمي ،ارتودوکس ،غربي (اروپايي -امري ايي) و امري ای التین و احتمـاالً تمـدن
افريقايي معرفي ميکند (همان.)70-67 :
از نظر هانتینیتون ،دو تمدن اسالمي و کنفوسیوسي ،بیش از سـاير تمـدنها قـدر
تمدن غرب را به چالش واهند کشید .تهديد امري ا از طر چین يـا بـه عبـار ديیـر
تمدن کنفوسیوسي ،بیشتر از آن ه مبنايي ايـدئولوژيک داشـته باشـد ،مبنـايي اقتصـادی
دارد .همانطور که هانتینیتون پیشبیني کرده است ارر اقتصاد چین همچنان بـه رشـد
روزافزون ود ادامه دهد ،اياال متحده بار ديیر با يک رقیب بالقوه روبهرو واهد شـد و
رقیب جديد ،قدر اقتصادی امري ا را که اصليترين عامل برتری سیاسي و فرهنیي اين
کشور در جهان محسوب ميشود ،به چالش واهد کشید (ر.ک.)Mearsheimer, 2014 :
نقش دین در تمدنسازي
وهور هر تمدني متعاقب وهور يا احیای يک دين روی ميدهد و اديان ،مولد و مقوم
تمدنها هستند؛ يعني میان دين و تمدن ،رابطه سبب و مسبّبي حاکم است (ر.ک :رشـاد،
 .)1378بنابراين نميتوان هیچ تمدني را بدون توجه به عامل دين در نظر ررفت .در همۀ
تمدنهای باستاني مايا ،اين ا ،بینالنهرين ،چین ،روم ،يونان و ايـران ،مـردم ـداياني را
ميپرستیدند و در بُعد اهمیت و نقش دين در تمدنسازی ،اين ه اين دايان روی زمین
ميزيستند يا در آسمانها ،اهمیتي ندارد (ر.ک :کاستوپولوس .)1387 ،دين به عنوان ي ي از
منابع اصلي هويتسازی و از شالودهها و بنیانهـای فرهنـگ ،نقشـي مهـم و اساسـي در
تمدنسازی ايفا ميکند .اديان اسـالم ،مسـیحیت ،هنـدو ،آيـین کنفوسـیوس و مـذهب
ارتودوکس مسیحي ،همیي تمـدن متنـاور ـويش را بـه وجـود آوردهانـد( .)3از ايـنرو
قلمروی تمدنهای اسالمي( ،)4غربي ،هندو ،چیني و ارتودوکس بـر قلمـروی جغرافیـايي
اديان و مذاهب يادشده انطباق مييابد (هانتینیتون.)71 :1378 ،
هانتینیتون معتقد است در حالي که در دوران جنگ سـرد ،تعلـق افـراد بـه ي ـي از
نظامهای ف ری راي در جهان ،مبنای هويت افراد را تش یل ميداد و افراد ميتوانسـتند
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پس از مدتي يک طرز ف ر را رها و طرز ف ر ديیری را بررزينند ،در جهان پس از جنـگ

سرد ،هويت افراد نه بر پايه ايدئولوژیهای سیاسي -اقتصادی ،بل ـه بـر مبنـای الیوهـا و
زمینههای فرهنیي بازيابي شد .هر چند در رذشته يک کمونیست ميتوانسـت لیبـرال و
يا يک لیبرال ميتوانست کمونیست شـود ،پـس از ويرانـي ايـن مرزبنـدیهای انتزاعـي
ايــدئولوژيک ،يــک آذری نميتوانــد ارمنــي شــود و يــک سیاهپوســت نميتوانــد ــود را
سفیدپوست معرفي کند .افراد ميتوانند تبار دورانۀ فرانسوی -عربي داشـته باشـند ،امـا
نميتوانند در يک زمان نیمهمسلمان و نیمهکاتولیک باشند .افراد ود را بر مبنای آنچـه
هستند معرفي ميکنند (.)Huntington, 1993: 27
در فراينــد هويتيــابي جديــد ،تفاو هــای واقعــي ،فواصــل و شــ ا های واقعــيِ
ان ارناپذيری را در میان فرهنگهای رونارون و در سطج کالن در میـان تمـدنها ايجـاد
ميکنند .عواملي چون تاريخ ،زبان ،سنت ،نژاد و از همـه مهـمتـر مـذهب ،ضـمن ايجـاد
هويتهای تمدني متفاو  ،مرز تمدنها را مشخص ميسازد .در بسیاری از نقا جهـان،
جنبشهای مذهبي  -که به دلیل حرکت در مسیر احیـای ـود بـا عنـوان بنیـادررايي
مذهبي نیز نامیده ميشوند  -بهدنبال پرکردن أل هويتي بشريت رهاشـدة از فشـارهای
ايدئولوژيک شرقي و غربي هستند؛ فرايندی که از آن با عنوان غیر دنیـوی شـدن جهـان
ياد ميشود.
برخورد تمدنها؛ تقابل فرهنگها یا تقابل هویتها
به زعم بر ي انديشمندان ،بر ال منازعا رذشته که مبنايي اقتصادی ،سیاسي يـا
ايدئولوژي ي داشت ،آتش درریریهـای آينـده را عوامـل فرهنیـي روشـن واهـد کـرد
( .)Delors, 1993: 2در جهان کنوني ،بر وردهای سیاسي ،نظامي و امنیتي ،جای ـود را
به بر وردهای فرهنیي داده است .بر وردهـای فرهنیـي ناشـي از تمـايزا فرهنیـي و
هويتيابي فرهنیي به دلیل شد و عمقي که دارنـد ،جهـان را بـا طـر جـدی مواجـه
سا تهاند (.)Havel, 1994: 27
هنریکیسینجر ،سیاستمدار امري ايي معتقد است که در قرن  ،21نظـام بینالمللـي
شامل شش قدر بزرگ امري ا ،اروپا ،روسیه ،چین ،ژاپن و هند است ( Kissinger, 1994:
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 .)23-24کیسینجر نیز در تحلیلي مشابه هانتینیتون ،در اوا ر قرن بیستم پیشبیني کرد

که در قرن بیستوي م ،نظام دوقطبي امري ـا -شـوروی ،بـه نظـامي چنـدقطبي تبـديل
واهد شد و قدر های جديدی وهور واهند کرد .ارر در نظام دوقطبي ،ماهیت تقابـل
قدر های جهاني ،ايدئولوژي ي بود و تقابل دو انديشۀ کمونیسم و لیبرالیسم ،جهان را به
دو حوزة رقابت تبديل کرده بود ،اينک قدر های جديد نه بر اسـاس عامـل ايـدئولوژی،
بل ه بر اساس مرکزيت و محوريت حوزههای تمـدني وهـور کردهانـد .بـر اسـاس نظريـۀ
هانتینیتون ،ارر در دوران جنگ سرد و فوای دوقطبي جهـان ،هاوانـا بـا قومیـت ،نـژاد،
زبان ،فرهنگ و تمدن متفاو از مس و ،ود را در جهان کمونیسـم تعريـف ميکـرد ،در
جهان امروز قدر های نووهور ،قـدر ـود را تنهـا در حـوزة تمـدني ـود رسـترش
ميدهند و مبنای چنین قدرتي بیش از آن ـه سیاسـي و ايـدئولوژيک باشـد ،فرهنیـي و
تمدني است.
اما تبیین اين مطلب بسیار مهـم اسـت کـه در بر ـورد تمـدنها ،آيـا شـاهد تقابـل
فرهنگها با ي ديیر واهیم بود يا ماهیـت منازعـه ،چیـزی جـز فرهنـگ واهـد بـود.
فرهنگ از دو بخش مادی و غیر مادی تش یل شده اسـت کـه بخـش مـادی آن ،شـامل
کلیه دستاوردهای مادی يک رروه اجتماعي معین نظیر معماری ،ابزار ،البسه ،جنبـههای
مربو به فناوری و غیره است .بخش غیر مـادی نیـز کلیـه ارزشهـا ،باورهـا ،هنجارهـا،
اقسام دانش ،هنر ،ادبیا و غیره را شامل ميشود .اين دو بخش در يک کلیت هماهنگ،
فرهنــگ را ميســازند .الیوهــای اشــاعۀ فرهنیــي( )5و مبادلــۀ فرهنیــي( ،)6ارتباطــا
بینفرهنیي را مم ن ميسازد .حتي در صـورتي کـه يـک فرهنـگ بخواهـد ـود را بـر
فرهنگ ديیر تحمیل کند و الیوهای ارزشي و هنجاری ـود را بـر آن مسـلط نمايـد(،)7
نميتوان از تقابل فرهنیي سخن رفت؛ زيرا فرهنگها به صور ذاتي ،تقابلپذير نیستند
(صالحيامیری.)71-41 :1386 ،
آنچه اساس منازعه میان رروههای اجتماعي بر اساس تفاو های فرهنیي را تشـ یل
ميدهد ،هويتيابي فرهنیي است .هويت فرهنیي ،بخشي از مفهوم « ـود» اسـت کـه از
دانش و احساسا دربارة تعلق به يـک رـروه ـاص فرهنیـي بهدسـت ميآيـد .هويـت
فرهنیي شامل « ودهمانندسازی» و «حس تعلق» است .ودهمانندسازی بـه توصـیف از
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ود اشاره دارد؛ يعني افراد به عنوان اعوای جامعه ،ود را چیونه معرفي ميکننـد .بـه

عنوان مثال در شرايطي که يک فرد از اقلیتهای قومي حاضر نباشد در جمع دوستان به
اصالت قومي ود اشاره کند ،يا اين اصالت قومي برای او شرمآور باشد ،هويـت قـومي در
او بسیار ضعیف ارزيابي ميشود و مشخص ميشود آن فرد به قومیت ود احساس تعلق
ندارد .تظاهر به عوويت در يک ردهفرهنگ يا رروه قومي ،نژادی و مـذهبي و احسـاس
افتخار ناشي از آن ،دلیل روشني بر هويتيابي بر اساس عوامل فرهنیـي اسـت (اديـبراد،
.)203 :1383
مهمترين کارکرد هويت ،ايجاد پیوستیي و همانندی است .هويت سـبب ميشـود تـا
افراد با در دست داشتن معیارهای واحد ،نسبت به وقايع و حوادث اطـرا ـود موضـع
واحدی را اتخاذ کنند (حیدری .)343 :1383 ،اين ه بر ي زنان مسلمان در کشورهای غیـر
اسالمي به حفظ کامل حجاب ررايش پیدا کردهاند و يا بر ي از مردان تمايـل دارنـد بـا
وواهر مخصوص مسلمانان در انظار واهر شوند ،از هويتيابي دينـي آنـان ح ايـت دارد؛
هويتيابي ديني مشترکي که همنواييهايي را در انديشه و کـنش آنهـا بـه وجـود آورده
است.
هويت به دلیل پیوند عمیقش با شخصیت و به دلیل آن ه هم محصول و هـم سـازندة
«من فاعلي» 1و «من مفعولي» 2محسوب ميشود ،در عین اين ه صلتي پويـا دارد ،واجـد
ويژري تصلب و ايستايي اسـت (نوچـهفالد .)24 :1383 ،هويتهـای فرهنیـي ،ويژريهـای
درونيشده عناصر اساسي فرهنگ در افراد را منجمد و در قالب نمودسازیهای رفتاری و
رفتماني متجلي ميکند .هويتها که در انع اس «غیريت»ها ،حامل و واجـد ويژريهـا و
معاني انحصاری ميشـوند ،شـ ا های عمیقـي را میـان «مـا» و «آنهـا» ايجـاد ميکننـد؛
ش ا هايي که هم در عالم ذهن ي ايک افراد و هم در سا تهای واقعي جامعـه ،منشـأ
مناقشه و منازعه ميشوند .بنابراين در شرايط رهايي افراد و رروههای اجتمـاعي از فشـار
ايدئولوژیهای سیاسي و در فوای يکسويۀ اشاعۀ اجباری که امپراتوری رسـانهای غـرب
به مدد ت نولوژی ،فرهنگ و هويت ساير جوامـع را هـد قـرار داده اسـت ،ودآرـاهي
1. I
2. Me
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باز واني نظريۀ بر ورد تمدنها بر اساس تحوال
فرهنیي و تراکم عناصر و م لفههای فرهنیي در هويتها و يا به عبار ديیر هويتيـابي

فرهنیــي ،منشــأ مناقشــه و منازعــۀ کشــورها و تمــدنها هســتند .در شــرايط جديــد،
هويتهايي که پیش از اين مت ثر و همزيست بودهاند ،متمرکز شده و حالتي تعصـبآمیز
به ود ميریرند .به همین دلیل ،جنگهای فرقهای (قومي ،مذهبي ،نـژادی و غیـره) را
«جنگهای هويتي» نامیدهاند .اين جنگها مانند تمام اقسام جنگهای ديیـر بـا حملـه،
رريز ،آتشبس و حملۀ مجدد همراه هستند؛ اما در پايان آنها ،يک قـرارداد صـلج جـامع
وجود ندارد که تمام مسائل مهم سیاسي را حل کند (صالحيامیری.)228 :1386 ،
جهانیشدن و هویتیابی از طریق خاصگرایی فرهنگی
جهانيشدن ،موجب کوچکتر شـدن جهـان شـده اسـت .در جهانيشـدن ،مرزهـای
سیاسي محو ميشوند و تعامل بین ملتهای متعلق به حوزههای تمدني مختلف افـزايش
مييابد و اين افزايش تعامال  ،از ي سو وجوه اشتراک درونتمدني را افـزايش ميدهـد و
از سوی ديیر ،موجب افزايش فاصلۀ بینتمدني ميشود ( .)Huntington, 1993: 25بنابراين
هويتيابي جوامع بر مبنای عواملي مانند دين ،قومیت و مليررايي را نیز بايد بـه عنـوان
واکنشي در مقابل جهانيشدن در نظر ررفت ( .)Castells, 1997: 14جهانيشدن فرهنیي،
پیامدهای متناقوي را به دنبال دارد؛ از ي سو به همیونسـازی و ادغـام فرهنیـي منجـر
ميشود و از سوی ديیر ،به وهور پديدة ـاصررايي ميانجامـد .ـاصررايي فرهنیـي
عبار است از توسل به ايدئولوژیهايي که در آن بـر بيهمتـايي و حتـي برتـری شـیوة
زندري ،اعمال و باورهای رروه يا جماعتي معین تأکیـد مـيشـود .ايـن پديـده در انـواع
رفتارهای جمعي مسالمتآمیز يا شونتبار مانند جنبشهای ملي ،سـتیزههـای قـومي،
بنیادررايي ،نژادپرسـتي و مـواردی از ايـن قبیـل نمـود مييابـد (رلمحمـدی.)12 :1392 ،
بههمین دلیل پديدة بازرشت به ريشههای ودی ،در تمـدنهای غیـر غربـي روا دارد.
اسالميشدن اورمیانه ،روسيشدن روسیه ،هندوشدن هند و آسیاييشدن ژاپـن حـاکي
از ودآراهي تمدنهای غیر غربي در مقابل تمدن قدرتمنـد غربـي اسـت ( Huntington,
.)1993: 26
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ويژري بارز فرهنگ جهاني که در حال ش لریری است« ،تنوع» است نه «همیوني» و

اين تصور که وضعیت تکصدايي فرهنیي يا تکفرهنگررايي بر جهان حاکم واهد شد
و بسیاری از فرهنگها در زير بهمن فرهنگ امري ـايي دفـن واهنـد شـد ،بـا واقعیـت
سازراری ندارد (سلیمي و سیفي.)182-176 :1387 ،
در نیاهي بدبینانه ،والرشتاين معتقد است کـه نظـام سـرمايهداری جهـاني از طريـق
فرهنگسازی و تشويق اصرراييهای فرهنیي ،ميکوشد نابرابریهای موجود را توجیه
نمايد و تودههای ناراضي را مهار کند .از نظر او ،اصررايي فرهنیـي در نقـا مختلـف
جهان ،چیزی جز اقداما برنامهريزی شده برای توجیه عمل رد نظام سـرمايهداری نیسـت
( .)Wallerstein, 1991: 174-178والرشتاين معتقد است که بر ي اصرراييهـای فرهنیـي
مانند قومررايي ،بنیادررايي و نژادپرستي ،نظام سرمايهداری را ياری ميکند تا بـا سیاسـت
«تفرقه بینداز و ح ومت کن» ،پايههای نفوذ ـود را در کشـورهای هـد مح ـم کنـد .از
اينرو جنبشهای مليررايانه يا بنیادررايانه جر توعیف مقاومتهای اصـیل در برابـر نظـام
سرمايهداری غرب ،نتیجـۀ ديیـری نـدارد ( .)Holton, 1998: 112در حـالي کـه والرشـتاين،
اصررايي فرهنیي را مقوم و توجیهرر نظام سرمايهداری جهاني ميداند ،بر ـي ديیـر از
نظريهپردازان ،اصررايي فرهنیي را به مثابه ابزاری که نخبیان سیاسي برای رسـیدن بـه
اص به کار ميبرند ،در نظر ميریرند (اسمیت.)181 :1379 ،
اهدا
فرايند هويتيابي که تحت تأییر اصرراييهای فرهنیـي صـور مـيریـرد ،فقـط
مختص به جوامع فقیر و توسعهنیافتـه يـا طبقـههای فرودسـت نیسـت و در کشـورهای
توسعهيافته نظیر ژاپن نیز ررايش به اصررايي فرهنیي وجود دارد (رلمحمـدی:1392 ،
.)219
سمیر امین ،در ريشهيابي علل واکنش جوامع به روندها و حـوادث تـاريخي در قالـب
جنبشهای مليررايانه ،سه مو عمدة مليررايـي را در يکصـد سـال ا یـر شناسـايي
کرده است .در مو اول ،ملتها بر اساس هويتهای ملي ش ل ررفتند و پـس از جنـگ
جهاني دوم ،پايهرذار کشورهای جديد شـدند .مـو دوم ،مربـو بـه دورانـي اسـت کـه
ملتها با استفاده از عامـل ملـيررايـي ،جنـبشهـای رهـاييبخـش ،ضـد اسـتعماری و
استقاللطلبانه را علیه امپريالیسم ايجاد کردند .مقاومت در برابر روند جهانيسازی ،مـو
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باز واني نظريۀ بر ورد تمدنها بر اساس تحوال
سوم ملـيرـرايـي اسـت کـه مـيتـوان در دوران ا یـر شناسـايي کـرد .بنـابراين نظـام

سرمايهداری که نظامي مبتني بر نابرابری است و باعث تشديد تبعیض در سطود ملـي و
بینالمللي ميشود ،موجي از اصررايي فرهنیي را در قالـب جنـبشهـا و سـتیزههـای
قومي و ملي پديد آورده است (امین.)27-26 :1379 ،
اصررايي فرهنیي و ررايش روزافزون رروههای اجتماعي به فرهنگ بومي ود در
چند دهۀ ا یر ي ي از عوامل عمدة وهور جنبشها و انقالبهای اجتمـاعي بـوده اسـت.
جنبشهای مليررايانه و قومي در کنار وهور حرکتهـای اعتراضـي دينـي ،تالشهـايي
جدی برای رهايي از محدوديتهايي است که نظام سـرمايهداری بـر جوامـع مختلـف در
سراسر جهان تحمیل کرده اسـت ( .)Beyer, 1998: 306بـه ايـن ترتیـب هررـاه نیروهـای
مقاومت (رريز از مرکز) در سیاست و اقتصـاد جهـاني ،نظـام سـرمايهداری را بـه چـالش
ب شند ،با واکنش رفتمـاني و راهبـردی (از سـوی نظـام سـلطه) روبـهرو واهنـد شـد.
بنابراين چالش زماني رخ ميدهد که نیروهای سیاسي و اقتصادی مسلط ،ديیر قـادر بـه
کنترل راهبردهای امنیتي نباشند .در عصر جهانيشدن ،شـا صهای نـاامني جديـد بـر
اساس نشانههايي از شونت و ناش یبايي هويتي ش ل ميریـرد و شـونتها در دوران
جديد در اش ال مليررايي افراطي ،بنیادررايي ديني و تروريسـم بـروز ميکننـد (متقـي،
.)59 :1392
استعمار اقتصادی ،سیاسي و فرهنیي جوامع ،از ي سو رذشته را از آنها ميریـرد و از
سوی ديیر ،آيندة روشني نیز برای آنها فراهم نميکند .همانطور کـه کـارل مـارکس در
نامهای به روزنامه ديلي تريبـون نیويـورک کـه در  25ژوئـن  1853چـا شـد نوشـت:
«انیلستان چارچوب جامعۀ هند را درهـم ش سـت .از دسـت دادن دنیـای رذشـته و بـه
دست نیاوردن دنیايي نو ،هند بينوا را دچار رونهای مالیخولیا ميکند و هندوسـتان زيـر
حاکمیت بريتانیا را از همـۀ سـنن ديـرين و از همـۀ تـاريخ رذشـتهاش جـدا ميسـازد»
(اسـتاوريانوس .)66 :1392 ،بنابراين ارر فر هانتینیتون مبني بر اين ه پس از پايان جنگ
سرد و پايان سیاسي ايدئولوژی مارکسیسم ،تمدنهای رو بـه رشـد ،تمـدن غـرب را بـه
چالش واهد کشید ،پذيرفتني باشد ،بايد رفت سیاستهای غرب کـه بـه دنبـال بسـط
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سلطۀ ود در همۀ ابعاد اقتصادی ،سیاسي و فرهنیي است ،زمینهساز بر ورد تمـدنهـا

شده است.
پیوستگی جغرافیایی و هویتیابی تمدنی
در سا ت هويت ،احساس متمايز بودن از ديیران بسیار ضروری اسـت (
134

Guibernau,

 .)1996:بنابراين برای سا ت هويت ،ايجاد مرزهای مشـخص بـین «مـا» و «ديیـران»

ضرور دارد .هر چقدر اين مرزها دقیقتر و شفا تر باشند ،هويت سا تاری مستح متر
واهد داشت .قلمروی م اني ي ي از عواملي است که به طور مستقیم با تحديد مرزهای
هويتي در ارتبا است .جغرافیا و سرزمین ،مرزهای هويتي را عینیت ميبخشـند و نیـاز
«تمايز هويتي» را برآورده ميکنند .عالوه بر اين جغرافیا ،عامل یابتي در تعیـین مرزهـای
هويتي است و به ندر دچار تغییر ميشود .از ايـنرو منبـع قابـل ات ـايي بـرای هويـت
محسوب ميشود (.)Morley & Robins, 1996: 121
به همین دلیل ،هويت فرهنیي جوامع بر اساس مرزهای تمدني را ميتوان با توجه به
نقش و تأییر عامل م ان در تعیین و تحديد مرزهای هويتي بهتر درک کرد .در حالي که
در دوران جنگ سرد و رقابت دو اردورـاه ايـدئولوژيک کمونیسـم و لیبـرال دموکراسـي،
جهان بدون توجه به عامل م ان ،بین دو حوزة ايدئولوژيک تقسیم شده بود و بـه عنـوان
مثال کوبا در امري ای التین در بلوک شرق و ترکیه در همسايیي شوروی در بلوک غرب
تعريف ميشد ،در دوران پس از جنـگ سـرد ،هويتيـابي جديـد باعـث شـد واحـدهای
سیاسي بر اساس عوامل فرهنیي ،جغرافیايي ،نژادی ،قومي و مذهبي بـه ي ـديیر پیونـد
ورند .بر اين اساس ،وهور اتحاديههای منطقهای نظیر اتحاديۀ اروپا و اتحاديۀ عرب( )8و
سازمان هم اریهای اسالمي بر اساس مشترکا فرهنیي و مذهبي قابل درک است(.)9
عملکرد امریکا در خاورمیانه پس از جنگ سرد
هـانتینیتون در نظريـۀ ـود ادعـا کــرده اسـت کـه در دوران پـس از جنـگ ســرد،
بر وردهای جدی میان تمدن غربي و تمدن اسالمي به وجود واهد آمد .برای ایبا يـا
رد نظريۀ هانتینیتون الزم است تحوال و حـوادث اورمیانـه را بـه عنـوان سـ ونتراه
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اصلي مسـلمانان و مهـد و مرکـز تمـدن اسـالمي پـس از دوران جنـگ سـرد بررسـي و

طر های درریر در منازعا اورمیانه را شناسايي کنیم.
نحوة مواجهه قدر های بزرگ با بحرانهـای منطقـهای و بینالمللـي را ميتـوان در
قالب چهار الیوی رفتاری طبقهبندی کرد:
 .1رفتار تهاجمي که به جنگهای مستقیم و رودررو منجر ميشود.
 .2رفتار بدون مالحظه که جنگهای نا واسته را به دنبال دارد.
 .3رفتار مبتني بر ويشتنداری و احتیا که موجب حـل و فصـل غیـر مسـتقیم
بحرانها و منازعا منطقهای ميشود.
 .4رفتار مسئوالنه و قاعدهمند که زمینه را برای حلوفصل مستقیم بحرانها فـراهم
ميکند.
با فروپاشي شوروی و پايان جنگ سرد و تحول در سا تار نظام بینالملل ،از آنجا که
قواعد حاکم بر رفتار قدر های بزرگ در حـلوفصـل بحرانهـا تـابعي از واقعیـا نظـام
بینالمللي است ،روي رد اياال متحده نسبت به تحوال اورمیانه دچـار تغییـر اساسـي
شد و امري ا با اتخـاذ روي ـرد مبتنـي بـر رفتـار تهـاجمي تـالش کـرد از طريـق ايجـاد
جنگهای مسـتقیم ،دکتـرين سیاسـي  -امنیتـي ـود در اورمیانـه را عملیـاتي کنـد
(احمديان.)81 :1376 ،
در حالي که در دوران جنگ سرد ،امري ا و شوروی بـه عنـوان دو نیـروی موازنـهرر،
رفتار ي ديیر را تحت تأییر ود قرار ميدادند و سعي ميکردند بـا احتیـا بیشـتری در
مسائل و بحرانهای منطقهای و بینالمللي مدا له کنند ،با حذ ي ي از اقطـاب قـدر
جهاني ،دولت نومحافظهکار بوش با اتخاذ روي رد جنگ پیشدستانه ،سه جنگ بـزرگ را
در منطقۀ اورمیانه به راه اندا ت (مصلينژاد )195 :1388 ،و در ساير جنگها بـه صـور
مستقیم و غیر مستقیم مدا لـه کـرد .مدا لـۀ مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در جنگهـا و
بحرانهای اورمیانه ،حتي در دولت دموکرا اوباما هم تداوم پیدا کرد.
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جدول  -1بحرانها و جنگهاي خاورمیانه و نقش امریکا در آنها
سال آغاز
1991
2001
2003

بحران یا جنگ
حمله امري ا به عراق
حمله امري ا به افغانستان
حمله امري ا به عراق
حمله رژيم صهیونیستي به
لبنان (جنگ  33روزه)
حمله رژيم صهیونیستي به
غزه (جنگ  22روزه)
بحران سوريه
حمله به لیبي
حمله رژيم صهیونیستي به
غزه (جنگ  8روزه)

توعیف يا نابودی رروههای
مقاومت
براندازی نظام سوريه
براندازی نظام قذافي
توعیف يا نابودی رروههای
مقاومت

2014

بحران عراق

براندازی نظام عراق

2014

حمله رژيم صهیونیستي به
غزه (جنگ  51روزه)

توعیف يا نابودی رروههای
مقاومت

2006
2008
2011
2011
2012

علت مداخله
حمله عراق به کويت
حمال  11سپتامبر
نابودی سالدهای کشتار جمعي

وضعیت مداخله
آغازرر جنگ
آغازرر جنگ
آغازرر جنگ

توعیف يا نابودی حزباهلل

حمايت مستقیم
حمايت مستقیم
مدا له مستقیم
مدا له مستقیم
حمايت غیر
مستقیم
حمايت غیر
مستقیم
حمايت غیر
مستقیم

در همه اقداما و مدا ال نظامي و امنیتي امري ا در اورمیانه ،کشورها ،رروههـا و
جريانهايي مورد هد قرار ررفتهاند که قواعد اساسي نظم نوين جهاني برررفته از ايـده
جهان تکقطبي را نپذيرفته و با آن مقابله کردهاند .بنابراين تمدن غربي فقط به مقابله با
آن بخش از تمدن اسالمي پردا ته است که با اتخاذ روي ـرد مقـاومتي ،در برابـر سـلطۀ
فرهنیي ،سیاسي و اقتصادی غرب مقاومت ميکند.
ماهیت تقابل تمدن اسالمی و تمدن غربی
مدا ال نظامي امري ا در اورمیانه و حمايتهـای مسـتقیم و غیـر مسـتقیم آن از
ي ي از طر های درریر در جنگها و بحرانها ،عمدتاً علیه بازيیران دولتي و غیر دولتي
که در نظام بینالملل دارای ررايشهای قدرتمندرريز از مرکز هستند و با هد توـعیف
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يا نابودی آنها صور ررفته است .سازوکار جهانيشدن کـه مبتنـي بـر ي پارچهسـازی و

حذ مرزهای فرهنیي است ،بـه شـد بـا ررايشهـای رريـز از مرکـز کـه بـه دنبـال
سا تارش ـ ني و درهمش ســتن قواعــد و رويــههای موجــود هســتند مقابلــه ميکنــد و
موجوديت آنها را برنميتابد .از اينرو تمدن غربي در مقابل تمدن رو به رشـد اسـالمي و
اموا روزافزون اسالمررايي صفآرايي کرده است.
با فروکش کردن تب جنگ سرد در جهان ،اکثر استراتژيستهای غربي توجه ـود را
به پديدة «تجديد حیا اسـالم» معطـو نمودنـد و متعاقـب آن رسـانههای رروهـي بـا
انتخاب تیترهايي چون «انتفاضۀ جهاني»« ،هالل نو در بحـران»« ،نوـ اسـالم و ش سـت
غرب» و «جرقۀ بحران» ،بهطور اغراقآمیزی وحشت ود را از تهديد ايـدئولوژي ي جديـد
ابراز کردند .اما تجديد حیا سیاسي اسالم را بايد از زمان پیروزی انقالب اسالمي ايـران
در سال  1979به بعد در نظر ررفت؛ حادیهای که اکثر سیاسـتمـداران آن را بـه منزلـۀ
يک حرکت اعتراضي ايدئولوژيک علیه دنیای غرب تعبیر ميکنند .داعیۀ ايران بر جهـاني
بودن انقالب و حوادث ناشي از انقالب که ي ي پس از ديیری به وقوع پیوستند ،وحشـت
غرب و حاکمان و سالطین کشورهای اورمیانه را در پـي داشـت( .)10انقـالب اسـالمي،
ايدئولوژی اسالمي را جـايیزين ناسیونالیسـم سـ والر ،کاپیتالیسـم غـرب و مارکسیسـم
شوروی کرد که ناکارآمدی آنها در اذهان ملتهای مسلمان نهادينه شـده بـود (اسـپوزيتو،
.)102-100 :1372
ترديدی وجود ندارد که بزرگترين چالش غرب از اوا ر قرن بیستم تـاکنون ،جهـان
اسالم بوده است .پیروزی انقالب اسالمي در ايـران و حـذ مهـمتـرين متحـد غـرب در
اورمیانه و حوادیي که پس از انقالب اسالمي در ايران و در منطقه رخ داد ،به همراه دو
جنگ عراق در سالهای  1991و  2003و جنگ افغانستان در سال  2001و انقالبهای
عربي که از سال  2010آغاز شد و در جريان آن ،ملتهـای مسـلمان در مصـر ،تـونس و
يمن ،متحدان و دستنشـاندران غـرب در کشـورهای ـود را از قـدر سـاقط کردنـد،
همیي از مصاديق بارز تقابل غرب با اسالم و مسلمانان است.
مدا لۀ مستقیم غرب در امور کشورهای اسالمي ،واکنش ملتها ،رروههای اسالمي و
جريانهای ملي را برانییخت .نمونۀ بارز آن ،تهاجم نظامي امري ا به عراق در جنـگ اول
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لی فارس به بهانۀ حمله عراق به کويت بود .در حالي که اکثـر رروههـای اسـالمي ،در

ابتدا تهاجم عراق به کويت را مح وم نمودند ،ولي پس از حوور ناورـان نیروهـای غربـي
در لی فارس ،جنبشهای اسالمي با روي رد جهـادی و جنبشهـای ملـي بـا روي ـرد
مليررايي از صدام حسین به دلیل آنچه مبارزه بـا امپريالیسـم نامیـده ميشـد حمايـت
کردند( .)11بسیاری از مبارزان مسـلمان و ناسیونالیسـتهای عـرب ،شـلیک موشـکهای
اس اد به تلآويو توسط صـدام را جشـن ررفتنـد و در نظـر بسـیاری ،صـدام بـه عنـوان
نخستین رهبر عربي که به قلب اسرايیل حمله کرده است ،مجسـم شـد (اسـپوزيتو:1372 ،
 120و .)124

رروههايي مانند القاعده ،طالبان و داعـش را بايـد رروههـايي در نظـر ررفـت کـه در
نتیجه هويتيابي مـذهبي و تمـدني ،در مقابـل «غیـر از ـود» سـر برآوردهانـد .اشـغال
افغانســتان توســط شــوروی در ســال  ،1979مجاهــدين ســني عــرب را بــرای جهــاد بــا
متجاوزين (کفار) راهي اين کشورکرد و اولین هستههای مقاومت مسلحانه علیه کفـار بـا
رفتماني مستقل ش ل ررفت .در ادامه و با حمله امري ا به عراق در سال  1991و اشغال
اين کشور در سال  2003و همچنین تهاجم امري ا به افغانستان در سـال  2001کـه بـا
هد نابودی القاعده و ح ومت طالبان انجام شد ،رروههـای سـلفي -جهـادیِ سـني بـه
سرعت در سراسر منطقه و با هد مقابله با تجاوز امري ا ت ثیر شدند و بـه ايـن ترتیـب
جنگ بینتمدني ،ش لي عیانتر پیدا کرد( .)13رروهي ماننـد داعـش بـا مشـخص کـردن
منافقین و کفار به عنوان «غیريت» ـود ،هـد نهـايياش را پـس از مبـارزه و قتـال بـا
دشمنان دا لي که از آنها با نام «منافقان امت» ياد ميکنـد ،نبـرد بـا «روم» اعـالم کـرده
است و مبارزة با غرب را جزء اهدا بلند ود قرار داده است (.)Gambhir, 2014: 4
تقابل بین نظام اسالمي و نظام لیبرال -دموکراسي غربـي از اصـول اساسـي رفتمـان
انقالب اسالمي است ( .)14اين تقابل ريشه در تعالیم اسالمي دارد و در قرآن کـريم بارهـا
م منان به مبارزه با طـاغو هـايي کـه قصـد تسـلط بـر مسـلمانان را دارنـد فرا وانـده
شــدهاند( .)15تمــدن غربــي بــه دلیــل آن ــه ارکــان هستيشــنا تي ،معرفتشــنا تي،
انسانشنا تي و روششنا تياش با تمدن اسالمي در تباين و تواد قرار دارد و از طرفي
قصد دارد سلطۀ ود را در ابعاد مختلف سیاسي ،اقتصادی ،نظامي و فرهنیي بـه جوامـع

اورمیانه 113 / ...

باز واني نظريۀ بر ورد تمدنها بر اساس تحوال
مسلمان تحمیل نمايد ،ود زمینههای تقابل و منازعه را فراهم ميکند .به همـین دلیـل

بر ي از کارشناسان معتقدند جنگ جهاني سوم ،جنگ تمدنها واهـد بـود .آنهـا ايـن
جنگ را جنگ اسالم رادي ال علیه ساير رروههای اسالمي در اورمیانه و در عـین حـال
علیه تمام کساني که به جهان اسالم تعلق ندارنـد ،ميداننـد (ساتانوفسـ ي .)2014 ،امـا در
طول تاريخ ،جنگ واقعي و حقیقي همواره میان دو اردوراه مستوـعفین و مسـت برين و
در قالب تقابل حق و باطل در جريان بوده است(( )16م ارم شیرازی .)37 :1370 ،تقابل حـق
و باطل به مرزبندیهای ناشي از انتساب افراد به اديان و مذاهب محدود نميشود و ايـن
جنگ ميتواند میان مسلمین و غیر مسلمین و م منین و منافقین رخ دهد(.)17
برخورد درونتمدنی
هانتینیتون معتقد است در درون تمـدنها و در میـان ردهفرهنگهـای موجـود در
يک تمدن ،جنگهای درونتمدني بـر اسـاس عوامـل قـومي و مـذهبي صـور واهـد
ررفت ،اما اين درریریها از حوزة جغرافیايي ود ار نميشود و ام ـان سـرايت آن بـه
ساير نقا وجود ندارد .بـه عنـوان مثـال ،در حـالي کـه درریریهـای درونتمـدني ماننـد
درریریهای ونین قبايل در سومالي ،فقـط کشـور سـومالي يـا همسـايیان آن را تهديـد
ميکند و طری برای اروپا ،آسیا يا امري ا محسوب نميشـود ،طـر جنـگ تمـدني بـین
تمدن غربي و تمدن اسالمي ،بخش اعظمي از جهان را تهديـد ميکنـد (هـانتینیتون:1378 ،
.)31
در دوران جديد ،رفتمانهای متفاو و متعارضي به وجود آمدند که هر يـک از آنهـا
تالش ميکند روابـط جامعـه ،اقتصـاد ،دولـت ،رروههـای اجتمـاعي ،فرهنـگ سیاسـي،
ت نولوژی و الیوی تعامل بین آنها را بـر اسـاس رهیافـت اصـي ارزيـابي کنـد .در ايـن
دوران ،فرايندهای کنش و تعامل فرامرزی و فراسرزمیني ش ل ميریرد و نفوذ بـازيیران
غیر دولتي در سا تار نظامهای سیاسي و روابـط بـین بـازيیران دولتـيِ سـنتي افـزايش
مييابد و سا تار قدر  ،تحت تأییر تغییرا به وجود آمده در ش لبندیهای آمريـت و
اقتدار ،از نظام سلسلهمراتبي به نظام شب های تغییر مييابد (متقي.)65 :1392 ،
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در حدود يکدهۀ رذشته ،جنگ پیدا و پنهاني درون تمـدن اسـالمي ،عمـدتاً حـول

محور تقابل شیعه و سني در جريان بوده است .کـاربرد اصـطالد «هـالل شـیعي» کـه بـا
تثبیت قدر شیعیان در عراق و پیروزی حزباهلل در جنگ  33روزه و قـدر يابياش در
لبنان راي شد ،حاکي از نیراني بخشي از اهل سنت از رسترش روزافزون قدر شیعیان
در منطقه است .نیراني عمومي غرب و کشـورهای سـني منطقـه نسـبت بـه قـدر يابي
شیعیان تا حدی است که هنری کیسینجر ،سیاسـتمدار امري ـايي ميرويـد« :هماکنـون
کمربندی شیعي از تهران به بغداد و از بغداد تا بیرو به وجود آمده است .اين مسئله به
ايران فرصت بازسازی و احیای امپراتوری سابق ود را با برچسب شیعه در اورمیانـهای
که در حال ش لریری مجدد است ميدهد» (ر.ک.)Kissinge, 2014 :
به اين ترتیب از سال  2007به بعد ،رفتمانهای رقیبي برای رفتمان مقاومت وهـور
کردند و با لق واژة «هالل شیعي» به تقابل با «جبهۀ مقاومت» پردا تند .جبهۀ مقاومـت
از اين زمان به بعد هم از سوی بازيیران فرادست بینالمللي در معر تهديد قرار ررفت
و هم رفتمانهای رقیب در عرصههای مختلف ،هجمۀ همهجانبۀ ـود را علیـه آن آغـاز
کردند .بر اين اساس ،جنگ فرقهای که مبنـا و اسـاس «پادرفتمـان مقاومـت» بـه شـمار
ميآيد ،با حمايت نیروهای سیاسي ،کشـورهای منطقـه و کشـورهای غربـي و از طريـق
رروههای ت فیری ،در تقابل با آنچه «هالل شیعي» نامیده ميشود ،درررفته است .ي ي از
حوزههای اصلي ستیزههای هويتي ،قومي و مذهبي را ميتوان در سوريه مشاهده کـرد و
سوريه را بايد کانون رويـارويي رفتمـان و پادرفتمـان مقاومـت بـر اسـاس رهیافتهـای
مختلف ايدئولوژيک ،راهبردی و ژئوپلیتی ي دانست (متقي.)68-67 :1392 ،
در بررسي نیرش رروههای سلفي -ت فیری به ايران بايد عنصر تعیینکننـدة مـذهب
را در تنظیم روابط اين رروهها با ايران مد نظر قرار داد .جريانهای سلفي در عراق بـا بـه
کارریری واژة «صفوی» دربارة ايرانيها ،غیريت ود از ايرانيها را به نمايش رذاشـته و از
اين طريق بین تف ر سني عثماني يا سـني وهـابي و تف ـر شـیعۀ صـفوی فاصـلهرذاری
ميکنند .بر ال سازمان القاعده که دشمن اصلي ود را غرب اعالم ميکند ،داعشـيها
که از انشقاقا سازمان القاعده هستند ،عالوه بر اعالم صومت و دشمني با غرب و مرتد
دانستن پیروان مذاهب اربعۀ اهل سنت ،دشمن اصلي ـود را شـیعیان اعـالم ميکننـد.
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دشمني آنها با ايران نیز بسیار بارز است ،تا جايي کـه ارتـش عـراق را «جـیش الصـفويه»

مينامند؛ يعني آنها را فاقد هويت عرب ميدانند.
در طبههای نماز جمعه و کلیپهای منتشرشدة آنان ،از شیعه بـه عنـوان «روافـض
صفويه» ياد ميشود که نشان از اينهماني قايلشدن میان شیعه و ايراني بودن است .اين
مسئله ،تهديد امنیتي احتمالي آنها را برای ايران پررنگتر کرده اسـت (جهـاننیوز.)1393 ،

کمیتۀ شرعي داعش در بیانیهای اعالم ميکنـد« :رافوـيها از نظـر مـا مشـرک و مرتـد
هستند» و در ادامه تأکید ميکند« :کفر مرتدين بدتر از کفر اصـلي اسـت .لـذا جنـگ بـا
مرتدين واجبتر از جنگ با کفار اصلي است» (ر.ک :رواشدی.)1391 ،

سلفيها در عراق ،ايران را به عنوان اشغالیر در کنار امري اييها قرار ميدهند و حتي
نقش ايران را در اين رابطه پررنگتر ميبینند .امیر جماعت ارتش اسالمي عـراق در ايـن
رابطه ميرويد« :چشم مجاهد به سمت شرق (ايران) باز است تا نشان دهد که بـزرگتـرين
طر از سمت شرق ميآيد و ي ي از ووايف اصـلي مـا ،حفاوـت از عـراق در مقابـل نفـوذ
صفويه از شرق است ... .ايران به مدا لۀ آش ار نظامي و سیاسي ود ادامه داد بـه رونـهای
که بزرگترين دغدغهاش ،بهرهبرداری از فرصتي برای انتقام از اهل سنت و تخريب منـاطق
آنها از طريق دولت وابسته به ود و شبهنظامیان مجرم بود ... .بر کسي پوشیده نیست کـه
ايران در عراق سرررم تصفیهحساب با امري ا و اهل سنت است» (همان).
نتیجهگیري
استاوروس استاوريانوس در کتاب ش ا جهـاني مينويسـد« :زمـاني کـه يـک نظـام
اجتماعي منزوی يا يک سا تار سیاسي نابود ميشود و جای ود را به نظام اجتماعي يا
سا تار سیاسي ديیری ميدهد ،در اين فرايند جابهجايي ،رهبری جوامـع را احتمـاالً نـه
جوامع یروتمند و سنتي در مرکز ،بل ه جوامع واقع در مناطق پیراموني بر عهده واهنـد
داشت» .فروپاشي شوروی در سالهای پاياني قـرن بیسـتم ،جوامـع را تـا حـد زيـادی از
فشارهای ناشي از رقابت ايدئولوژیهای کمونیسم و لیبـرال -دموکراسـي رهانیـد و آنهـا
توانستند هويت ود را نه بر اساس عوامل سیاسـي ،اقتصـادی و ايـدئولوژيک ،بل ـه بـر
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اساس عوامل فرهنیي مانند مذهب و قومیت بازسـازی کننـد .در دوران جديـد ،جوامـع

آزادشده از فشارها و رقابتهای ايدئولوژيک ،به رفتمانهای نووهور ررايش پیدا کردند و
هويت ود را در قالب اين رفتمانها بازسازی کردند؛ رفتمانهايي که با مباني اعتقـادی
و فرهنیي آنها تا حد زيادی سازراری دارد .اين رفتمانها در پارهای مـوارد در تقابـل بـا
ي ديیر ،موجد رقابتها و منازعا هويتي شدند.
فرايند جهانيشدن ،مرزها را بیش از رذشته نفوذپذير کرده است و از ايـن طريـق ،از
ي سو تا حد زيادی منابع و شرايط الزم برای هويتسازی و معناسـازی سـنتي را از بـین
برده است .بحران هويت به وجود آمده ناشـي از بياعتبـاری منـابع هويـتزای پیشـین،
بازسازی هويت را نارزير ميکند .به همین دلیل ،بستر اجتماعي الزم بـرای ـاصررايي
فرهنیي يا بنیادررايي فرهنیي فراهم ميشود (رلمحمـدی .)270-268 :1392 ،در واقـع در
يک فراينـد ديـال تی ي ،جهـانيشـدن فرهنـگ يـا عـامرـرای فرهنیـي (تـز) ،در ـود
اصررايي فرهنیي (آنتيتز) را ايجـاد ميکنـد و متعاقـب آن ،هويـت فرهنیـي جديـد
(سنتز) وهور ميکند.
در فرايند نوسـازی ،در ایـر ورود ارزشهـای جديـد و عـدم جـذب کامـل آنهـا و يـا
ناسازراری بر ي از آنها با عناصر و مجموعههای فرهنیي بومي ،بسـیاری از هويـتهـای
محلي دچار بحران ميشوند و أل هويتي به وجود ميآيد .اين أل هويتي ،تنها با عوامل
فرهنیي و مذهبي قابل جبران است؛ عواملي که به صور طبیعي ،اصط اک و درریـری
اقوام و ملتها را افزايش ميدهد .بسـیاری بـر ايـن باورنـد کـه افرا ررايـي مـذهبي در
اورمیانه و ساير درریریها و منازعا در سراسر جهان را ميتوان بر اين اساس تحلیـل
کرد .از آنجا که بر ي جوامع غیر غربي ،فرهنگ و ارزشهای نظـام لیبـرال -دموکراسـي
غرب بهويژه امري ا را به عنوان عامل اساسي در استحاله و تخريـب فرهنـگ بـومي ـود
ميدانند ،احساسا هويتجويانۀ آنها بر اساس عوامل قومي ،مذهبي و نژادی و در جهت
تقابل با امري ا به عنوان نماينـده و نمـاد فرهنـگ غربـي شـ ل مـيریـرد .هـانتینیتون
پیشبیني کرده است تمدنهايي که هويت آنهـا بـر اسـاس م لفـههای فرهنیـي درونزا
ش ل ررفته است ،در نهايت تمدن غـرب را بـه چـالش واهـد کشـید .هـانتینیتون بـا
پیشبیني بر ورد تمدنها معتقد است که با توجـه بـه اين ـه تمـدن غـرب هنـوز هـم
قدرتمندترين تمدن موجود در جهان به شمار ميرود ،تقابل تمدنهای رو به رشد جديد
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نه با ي ديیر ،بل ه با تمدن غرب صور واهد ررفـت؛ حادیـهای کـه مفسـرين نظريـۀ

بر ورد تمدنها ،بـا اصـطالد «بقیـه در مقابـل غـرب» 1تبیـین مـيکننـد (

& Connely

.)kennedy, 1994: 61-68
در طول دوران استعمار در اش ال سنتي و نوين آن ،ملتهايي که مصمم به دستیابي
به استقالل سیاسي و اقتصادیاند ،نبرد با امپريالیسم در اش ال رونارونش را بـه صـور
جدی دنبال ميکنند و روزبهروز بر شد و دامنۀ اين تقابل افزوده ميشود (اسـتاوريانوس،
.)20 :1392
از اينرو ميتوان ادعا کرد کـه رونـد مقاومـت بر ـي از ملتهـا و دولتهـا در برابـر
هژموني سیاسي ،اقتصادی و فرهنیي غرب از زمان پیـدايش دوران اسـتعمار آغـاز شـده
است .اما در سالهای پس از جنگ سرد ،رفتمان مقاومـت کـه بـر هويتيـابي نیروهـای
اجتماعي در مناطق پیراموني مبتني است ،به تدري رسترش يافت و قدرتمند شد .ي ـي
از رفتمانهای مقاومت که در اوا ر قرن بیستم وهور کرد و جهان را با شـیفتي روبـهرو
کرد و غرب را به رويارويي فرا واند ،رفتمان انقـالب اسـالمي اسـت .رفتمـان مقاومـت
اسالمي که همزاد انقالب اسـالمي در ايـران اسـت ،بـا ت یـه بـر مبـاني اسـالمي و نفـي
سلطهرری و سلطهپذيری ،انرژی فراواني را در جهت مقابله با مباني ايـدئولوژیهای غیـر
الهي و هويتبخشي به جوامع اسالمي تولیـد کـرد و منشـأ تحـوال عظیمـي در سـطج
منطقه شد .به موازا چنین فرايندی ،غرب با تولید پادرفتمانهای مقاومـت و از طريـق
نیروها و رروههای سلفي و ت فیری مانند داعش ،تالش کرد اموا مقاومت و هويتيـابي
منطبق بر رفتمان انقالب اسالمي را در منطقه کنترل و محدود کند (متقي.)78 :1392 ،
تحوالتي که در پن سـال رذشـته در کشـورهای عربـي و بـا محوريـت جريانهـای
اســالمي رخ داد و متحــدان امري ــا در مصــر ،تــونس و يمــن را ســرنیون کــرد ،غــرب و
رژيمهای منطقه را بر آن داشت تا جنبشها و اعتراضا مردمي در کشورهای عربي را از
طريق بديلسازی رفتماني در قالب پادرفتمان مقاومت متوقف کنند( .)18به ايـن ترتیـب
جنــگ بینتمــدني (تمــدن اســالمي و تمــدن لیبــرال -دموکراســي غربــي) بــه جنــگ
درونتمدني که ماهیتي فرقهای دارد تبديل شد؛ به نحوی که در حال حاضـر جغرافیـای
1. The Rest Against The west
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منازعۀ درونتمدني بر جغرافیای رفتمان مقاومت (لبنان ،سوريه ،عراق ،بحـرين و يمـن)

منطبق شده است.
جنگ درونتمدني ،عالوه بر آن ه انرژی و توان رروهها و جريانهای اسالمررا کـه تـا
پیش از اين ،مقابله با غرب و رژيم صهیونیسـتي را در اولويـت اقـداما ـود قـرار داده
بودند از بین ميبرد ،هزينههای نرمافزاری و سختافزاری غرب در مهار انقالباسـالمي و
رفتمانهای اسالمررای ضد غربي و ضد صهیونیسـتي را تـا حـد بسـیار زيـادی کـاهش
ميدهد .کشورهای مخالف و غیر همسو با محور مقاومت نیز با استفاده از ورفیت و توان
رروههايي مانند داعش به عنوان يک بـازيیر غیـر دولتـي در جنیـي نیـابتي ،جمهـوری
اسالمي ايران و محـور مقاومـت را بـه مبـارزهای غیـر مسـتقیم ،منطقـهای و فرسايشـي
طلبیدهاند .به نظر ميرسد سرنوشت اورمیانـه بـه فرجـام منازعـۀ ـونیني کـه میـان
رفتمان ت فیر و حامیان آن و رفتمان مقاومـت و حامیـان آن درررفتـه اسـت ،بسـتیي
دارد.
پینوشت
 -1انديشمندان آلماني ،تمدن را شامل فناوری و عوامل مادی در نظر ميریرنـد و فرهنـگ را
شامل ارزشها ،آرمانها و ويژريهای ا القي ،هنری و ف ری جامعه ميدانند.
 - 2هانتینیتون معتقد است که در ژاپن ،قلمروی تمدني بر قلمروی سیاسـي منطبـق اسـت.
تمدن غربي نیز شامل تعداد زيادی دولت  -ملت است.
 - 3دين يهود به دلیل عواملي چون انـدکبـودن تعـداد يهوديـان و فقـدان هويـت فرهنیـي
متمايز ،نتوانسته است تمدنسازی کند .تالش برای تش یل دولت اسـرايیل بـا محوريـت
يهوديان در سرزمین فلسطینيها نیز نتوانسته است به روند تمدنسازی يهوديان کمـک
کنـد .يهوديـان در طـول تـاريخ در فرهنگهــا و تمـدنهای بـزرگ اسـالمي و مســیحي
مستحیل رشتهاند و تمدن مورد ادعای «بنياسرايیل» نیز نتوانسته در طول تـاريخ تـداوم
يابد و با وهور مسیحیت و اسالم و فراریر شدن آنان در رسـترة وسـیعي از جهـان ،زوال
يافته است.
 - 4درون تمدن اسالمي ،ردهتمدنهای عربي ،ايراني ،ترکي و مااليي تف یکشدني است.
 -5تأییرپذيری متقابل فرهنگها از ي ديیر در طول زمان را اشاعۀ فرهنیي ميرويند .اشـاعۀ
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فرهنیي در توسعۀ فرهنگ بشری نقش اساسي دارد؛ تا حدی که «رالف لینتـون» معتقـد
است رشد فرهنیي جوامع به توانايي آنها در وام ررفتن عناصـر فرهنیـي از فرهنگهـای
ديیر و انومام آنها به فرهنگ ود بستیي دارد.
 - 6مبادلۀ فرهنیي در ایر همجواری کشورها بـا ي ـديیر و رفـت و آمـد افـراد متقابـل افـراد
جوامع رونارون و ا ذ جذابیتها و نقا قو فرهنگهای ديیر برای جبران کاستيهای
فرهنگ موجود صور ميریـرد .مبادلـۀ فرهنیـي بـه صـور ارادی و آراهانـه صـور
ميریرد.
 - 7به فرايندی هدفدار و جريان يکطرفه اشاعۀ فرهنیي که طي آن ،يک فرهنـگ بـا هـد
هژموني فرهنیي ،ارزشها ،هنجارها و آداب و رسوم ـود را بـر فرهنـگ ديیـر تحمیـل
ميکند ،اشاعۀ اجباری رفته ميشود .اين فرايند در ايران با اصـطالد «تهـاجم فرهنیـي»
شنا ته ميشود.
 - 8عواملي که زمینهساز همیرايي اعراب و تش یل اتحاديـه عـرب شـد ،عبارتنـد از :عوامـل
قومي (ناسیونالیسم عربي) ،عوامل ژئواکونومیک (منابع عظـیم انـرژی) ،عوامـل فرهنیـي
(زبان عربي) و مذهب (اهل سـنت) .ر.ک :عليمحمـد ابوالحسـني ،اتحاديـه عـرب ،قابـل
دسترسي در:
http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID= 43079

 - 9کشورهای عوو اتحاديه اروپا با پذيرش ترکیه در اين اتحاديه ،به دلیل وجود تفاو هـای
فرهنیي و مذهبي مخالفت ميکنند.
 - 10حوادیي مانند رسترش فعالیت شیعیان در عراق و سرکوب آنان توسط ح ومت صـدام،
قیام شیعیان در مناطق نفت یز عربسـتان ،بـه آتشکشیدهشـدن سـفارتخانه امري ـا در
اسالمآباد ،ترور انور سادا  ،وهور رروهها و سازمانهايي مانند حزباهلل و جهـاد اسـالمي
که در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمي در سال  1979به وقوع پیوستند ،حوادیي
متــأیر از انقالباســالمي و بــا عنــوان کلــي تجديــد حیــا اســالم شــنا ته ميشــوند و
کارشناسان غربي ،اين حوادث و روندها را «بنیادررايي اسالمي» مينامند.
 - 11پس از اشغال کويت توسط رژيم صـدام ،هـزاران تـن از مسـلمانان مبـارز الجزايـری در
مح ومیت اين اقدام راهپیمايي کردند ،اما پس از اقداما نظامي غرب علیه عراق ،عباس
مدني ،رهبر جبهه نجا اسالمي الجزاير اعالم کرد« :هررونه تعر بـه عـراق بـا مقابلـه
مسلمانان در تمام نقا جهان مواجه واهد شد ».در اردن نیز هر چند ا وانالمسـلمین
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اردن ،تجاوز عراق را مح وم کـرد ،بـا ورود نظامیـان امري ـايي بـه عـراق ،علیـه «جنـگ
صلیبي» جديد ،اعالم جهاد کرد .يک مجلۀ پاکستاني با استناد بـه آمـار يـک نظرسـنجي
مدعي شد که هر چند  86/6درصد پاسخیويان با الحاق کويت به عـراق مخـالف بودنـد،
اکثريت آنها در پاسخ به اين س ال که «آيا سـربازان امري ـايي ،حـق دفـاع از م انهـای
مقدس در عربستان سعودی را دارند؟» نظر منفي دادند .ر.ک :اسپوزيتو.1372 ،
 - 12با توجه به فوای جنگ سرد و رقابت دو قدر امري ا و شوروی در حوزههـای مختلـف
ژئوپلیتی ي در سراسر جهان ،امري ا از رروههای بنیادررای جهادی که علیـه شـوروی در
افغانستان ميجنییدند ،حمايت جدی ميکرد.
 - 13تش یال کنوني داعش که در رذشته با نام «جماعت توحید و جهاد» نامیده ميشد ،بـا
تأکید بر اين ه هد آنها به آزادی عراق محدود نميشود ،بل ه هد آنهـا امتـداد جهـاد
ضد امري ا (صلیبیون) است ،اهدا و مواضـع ـود را چنـین اعـالم ميکنـد« :ال يتقیـد
التنظیم بهد تحرير العراق بل إنه يعد المعرکۀ (في العـراق) امتـدادا للحـرب الجهاديـه
العالمیه ضد أمري ا الصلیبیه».
 -14حور آيتاهلل امنهای :دو قطبىِ سرمايهداری و کمونیزم که جنـگ بـر سـر قـدر و
یرو بود ،پايان يافت و امروز دو قطبي میـان مستوـعفین جهـان بـه رهبـری جنـبش
مسلمین با مست بران به رهبـری آمري ـا و نـاتو و صـهیونیزم اسـت .دو اردورـاه اصـلي
تش یل شده است و اردوراه سومي وجود ندارد( .سخنراني به زبـان عربـي در جمـع نمـازرزاران
جمعه در تهران در تاريخ  ،1390/11/14مشاهده شده در تاريخ  ،1393/9/8قابل دسترسي در:
(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923

 - 15يا ايها النبي جاهد ال فار و المنافقین و اغلظ علیهم؛ ای پیامبر با کفار و منافقین جهـاد
کن و بر آنها سختریری نما (مائده .)33 /
 – 16و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا؛ و بیو حق آمد و باطل نـابود شـد.
آرى باطل همواره نابودشدنى است (اسراء .)81 /
 - 17يا ايها النبي اتق اهلل و التطع ال افرين و المنافقین؛ ای پیامبر تقوای الهي پیشه کن و از
کافران و منافقان اطاعت م ن (احزاب  .)1 /لیعذب اهلل المنافقین و المنافقا و المشـرکین
والمشرکا ؛ تا عذاب کند داوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را (احـزاب/
.)73
 - 18حور آيتاهلل امنهای :بيشک غرب ميکوشد انقالبهـا [ی مصـر و تـونس و لیبـي
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و ]...را تبديل به ضد انقالب کرده و نهايتاً با بازسازی رژيمهای قديمي به شـیوة جديـد و
تخلیۀ احساسا تودهها و جابهجايي اصول و فروع و تغییر مهرههـای ـود و اصـالحا
صوری و تصنعي و واهرسازی دموکراتیک ،دوباره برای دهها سال ديیر سیطرة ود را بر
جهان عرب حفظ کند .غرب در دهههای بیداری اسالمي و بهويژه سالهای ا یر پـس از
ش ست های پیاپي از ايران و افغانستان تا عراق و لبنان و فلسطین و اينک مصر و تـونس
کوشیده است پـس از ش سـت تاکتیـک اسالمسـتیزی و شـونت علنـي ،بـه تاکتیـک
بدلسازی و تولید نمونههای تقلبي دست زند ،تا عملیا تروريسم ضد مردمي را به جای
«شــهاد طلبي»« ،تعصــب و تحجــر و شــونت» را بــه جــای «اســالمرراي ـي و جهــاد»،
«قومیــتررايي و قبیلــهبازی» را بــه جــای «اســالم واهي و امــتررايي»« ،غــربزدرــي و
وابستیي اقتصادی و فرهنیي» را به جای «پیشرفت مسـتقل»« ،سـ والريزم» را بـه جـای
«علمررايي»« ،سازشکاری» را به جای «عقالنیت»« ،فساد و هر و مر » ا القي را به جای
«آزادی»« ،دي تاتوری» را به نام «نظم و امنیت»« ،مصر زدري ،دنیاررايي و اشـرافيرـری»
را به نام «توسعه و ترقي»« ،فقر و عقبماندري» را به نـام «معنويـتررايي و زهـد» قلمـداد
کند ... .آنان در عراق ش ست وردند و با دستهای ـالي ـار شـدند؛ در افغانسـتان
چیزی به دست نیاوردهاند؛ در لبنان از حزباللّه و در غزه از حمـاس ش سـت وردنـد و
اينک در مصر و تونس به دست مردم ،به پايین کشیده شدهاند .هـیچچیـز طبـق برنامـۀ
آنان پیش نرفته است .بت غرب نیز چون بت کمونیزم ش سـت و تـرس ملتهـا ريخـت.
مراقب آينده باشید که شما را نترسانند .مراقب بازیهای آنها باشید .همچنین وارد بـازی
دالرهای نفتىِ وابستیان و متحدان غرب در میـان اعـراب نشـويد ،کـه در آينـده از ايـن
بازیها سالم بیرون نخواهید آمد .اسرايیل رفتني است؛ نبايد بماند و نخواهـد مانـد ... .دو
الیوی «اسالم ت فیری» و «اسالم الئیک» از سوی غرب به شما پیشنهاد شده و واهد شد
تا الیوی «اسالم اصولررای معتدل و عقالني» در میان انقالبهای منطقه تقويـت نشـود.
(سخنراني به زبان عربي در جمع نمازرزاران جمعه در تهـران در تـاريخ  ،1390/11/14مشـاهده شـده در
تاريخ  ،1393/9/8قابل دسترسي در)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923 :
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