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و  تأثير بحران اجتماعي

 جهاني شدن بر ظهور بنيادگرايي در مصر

∗ سيداحمد موثقي

و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشيار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

 نسا زاهدي
و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه  اي دانشكده حقوق

)16/9/88: تاريخ تصويب–24/4/88: تاريخ دريافت(

: چكيده

 هدف اين،با توجه به تشديد جريانات بنياد گرا در دهه هاي اخير باالخص در جوامع اسالمي

و جهاني شدن بر و تحليل تاثير بحران اجتماعي . رشد جريانات بنيادگرا در مصر است مقاله بررسي

و اين پژوهش درصدد پاسخ دادن به اين سوال است كه بحران اج تماعي به عنوان متغير اصلي

جهاني شدن به عنوان عامل تشديد كننده چه تاثيري در ظهور بنيادگرايي در مصر داشته است؟ 

و جهاني شدن علت اصلي ظهور  فرضيه پژوهش حاضر اين است كه مجموعه بحران هاي اجتماعي

ي موردي مصر استوبنيادگرايي در جوامع مسلمان ر در مقدمه به طرح بدين منظو. در مطالعه

و جهاني شدن بر ظهور و سپس تاثير بحران اجتماعي و مفاهيم مسئله، چارچوب نظري، تعاريف

و جمع بندي بحث ارائه مي شود. بنيادگرايي در مصر پرداخته شده است . در آخر نتيجه گيري

: واژگان كليدي
 مصر، بنياد گرايي، جهاني شدن،بحران

 66409595: فاكس*
.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در اين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
پجه و توسعه1970يس از دههان معاصر بيا شاهد رشد و سابقهي در تمام ابعاد فناوري

و دانش به عنوان جرياني علوم ارتباطات كه در آن، جهاني شدن هاي تخصصي بود؛ عصري

و فراگير، تمام بخش . را تحت تأثير قرار داد... هاي زندگي اعم از اقتصاد، فرهنگ، سياست

و طبيعتاً جرياني با يند جهاني شدن شتابي خارق فرا70درواقع با آغاز دهه العاده بخود گرفت

د، چنين گسترة عظيم و باالخص ضعيف وآثاري متعدد بر جوامع گوناگون پي داشته ر

و قربانياني در اين جوامع نارسايي و عكس العملكه بروز واكنشبه همراه دارد ها هاي ها

.ه استمتعدد را موجب شد

و اند، جرياناتي بنيادگرا ظهور يافتهدر چنين دنيايي به نظم موجود به مثابه اعتراضي

و بحران به تزايد جوامع خود، كه همچون منبعي هويت ساز با برنامه اي مشخص هاي رو

به اصول، ارزش در.و سنن پيشين خود هستندهاسياسي درصدد بازگشت جنبش بنيادگرايي

و جريانات غربگرا شكل گرفت كه گرايانه مليهايجوامع اسالمي پس از شكست جنبش

بوواكنشي به و ضعف مسلمانان و ضعف دولت.د استعمار غرب هاي در اين جوامع، ناكامي

و بروز بحران هاي متعدد اجتماعي نظير.م70و80ملي گرا در توسعه اقتصادي در دهه هاي  ؛

دبحران هويت، مشروعيت نخبگان، ضعف نظامي؛ شكست و هاي پي پي از اسرائيل ر

و بنيانگذاري شكاف هاي طبقاتي از عوامل ظهور جريانات بنيادگرا بود كه تغيير وضع موجود

اي.دادمي نظامي با مشخصات اسالمي را هدف قرار  "بنيادگرايي"كه از آن تحت نام پديده
بنيادگرايي. استبه بعد در حال ريشه دواندن در بسياري از اديان بوده20شود از قرن ياد مي

و سياست هستند كه. طغياني عليه جوامع مدرن سكوالر است كه درصدد جدايي مذهب هر جا

.شونددولتمردان سكوالر غربي برآن حاكم هستند با مخالفت طرفداران مذهبي مواجه مي

و تشديد امواج جهاني شدن از دهه بحران  به بعد زمينه را براي70هاي اجتماعي متعدد

كه با رشد جهاني شدن قوت  گرفتن جريانات بنيادگرا در جوامع اسالمي فراهم آورده؛ چرا

از. هاي داخلي اين جوامع هم قوت يافته استفرهنگ، بحران در حقيقت، جوامع اسالمي

كه موجبات سويي با بحران و از سوي ديگر، جهاني شدن هاي اجتماعي داخلي روبرو بوده اند

هاي سنت به مدرنيته فراهم آورده در نقش عامل خارجي، واكنشگذار اين جوامع را از

و محلي مختلف به تحليل تاثير. را برانگيخته استياعتراضي در اين مقاله درصدد آنيم كه

بربحران و جهاني شدن در هاي اجتماعي سوال اصلي اين. مصر بپردازيم ظهور بنيادگرايي

چه  و جهاني شدن كه بحران اجتماعي ؟ستا تاثيري در ظهور بنيادگرايي در مصر داشتهاست

كه مجموعه بحران و به طور خاص فرضيه ما اين است هاي اجتماعي در درون جوامع مسلمان

و جهاني شدن تشديد كننده آن در مصر علت اصلي ظهور جريانات بنياد گرا محسوب مي شود
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و متغير وابسته آن هاي اجتماعدر واقع متغير اصلي پژوهش، بحران. بوده است ي داخلي مصر

مي مشكالتي نظير. باشدبنيادگرايي است كه در اين بين، جهاني شدن عامل تشديدكننده آن

و ركود صنعتي، تضاد ، توسعه نيافتگي و فقر و ضعف هاي افزايش جمعيت، بيكاري طبقاتي

كه مدعي ارائهنظامي، شكست ايدئولوژي مرهايي دم بودند؛ ناكاميي شرايط بهتر براي رفاه

و نفوذ استعمار خارجي از سويو عوامل پيدايش بحران هاي متعدد داخلي از يكسو..نخبگان

شكلمضافاً. را فراهم آورده اندديگر  ساز گيري اين جريانات با تشديد جهاني شدن زمينه اينكه

درهاي اصولهاي بيشتر جنبشفعاليت كه جهاني شدن گ موجب بعد فرهن گراست چرا

و حوزه و مليت شده است و بازنگري در هويت، قوميت، مذهب هاي مختلف فرهنگ، سياست

 است هاي بنـــيادگرايانه را فراهم آوردهو بستر رشد پويش نموده اقتصاد را متاثر از خود

(Miszal and shupe 1992:8).

و اتحاد حاميان مذهب در بعد مذهب، جهاني شدن از يك طرف، زمينه ساز همبستگي

و از طرف ديگر، جنبش هاي راديكال را شكل داده كه خواهان بازگشت به در سراسر دنيا شده

و اصول اوليه آن در شكل بسيار افراطي هستند اين امر زمينه ساز تشديد بحران هاي. دين

و منبع اقتدار حكومت و سلب مشروعيت هاست؛ در عين حال، نبايد فراموش داخلي اجتماعي

كه جهاني شدن اساسا بر مدرنيته استوار است، به اين معنا كه بر جدايي دين از سياستك رد

و اين طبيعتاًتاكيد مي كه خواهان استقرار در نقطهكند مي گيرد ي مقابل جريانات بنياد گرا قرار

. حكومتي مذهبي هستند

و نظريه بحران  بحران اجتماعي
ن و رشد همه در عصر جهاني شدن بسياري از پيش كه پيش از اين براي توسعه يازهايي

مي شدند تغيير كرد به سبب وقوع. جانبه كشورها در نظر گرفته به عبارت ديگر آن پيش نيازها

در. بحران هاي متعدد، موجب پيدايش موانع گوناگون بر سر راه توسعه شد كلمن معتقد است

شدجريان نوسازي بحران ، آل( هاي متعدد ايجاد خواهد  بحران هويت-1):48،ص 1378وين سو

 بحران مشروعيت سياسي براي دول-2كه در اثر تغيير منابع وفاداري بوجود مي آيد؛: ملي

و هويت از ديگر بحران ها ارجح تر است مي رسد حل بحران هاي مشروعيت به نظر جديد؛

و ظرفيت  اقتصادي نهفته استو منشأ اين بحران ها در انفكاك اجتماعي، برابري فرهنگي

)، ص1368سيف زاده و به چالش كشيده شدن حاكميت-3؛)176،  بحران نفوذ؛ زير سوال رفتن

و كاهش توان آنها در اجراي سياست ها؛ نهادهايي براي نبود بحران مشاركت؛-4دولت ها

و افزايش تقاضاهاي مردمي؛  و فقدان اتحاد-5مشاركت مردم در جامعه  ميان بحران همبستگي

و احزاب مختلف؛ كه مهم-6گروهها طي آن دولت قادر نخواهد بحران توزيع و ترين آنهاست
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و خدمات موجود را عادالنه ميان همگان و كاالها بود رشد اقتصادي قابل قبول بوجود آورد

مي. تقسيم نمايد هارسد بسياري از نظريهبه نظر پي يافتن راه حل براي رفع بحران كه در  هايي

و بحران عاجزندشده اند حتي از ارائهمطرح امروزه توسعه جهان.ي تعريفي دقيق از نوسازي

و در حقيقت توسعه زماني تحقق مي و آشوب مرتبط است پذيرد سوم به حل مسئله پيچيدگي

و با اجراي برنامهكه نظامي با پيچيدگي و راهبردهايي، از هاي خاص خود شكل بگيرد ها

و بحران كه رقابت. هاي ايجاد شده در جريان نوسازي بكاهدآشوب و ستيزهاي مادامي ها

و اصول آن بودايدئولوژيك بر مباحث توسعه حاكم شود نمي به تحقق توسعه  توان اميدوار

ع( ، معيني مي.)49و48ص. 1385لمداري رسد كه از نگاه جامعه شناسي آنچه كه اسباب به نظر

و تغييرات متعدد اجتماعي در سطح جامعه كندپيدايش بحران را فراهم مي مجموعه تحوالت

و حتي توسعه يافته رخ ميدهد  كه در جوامع در حال گذار به مفهوم. است تحول اجتماعي

ميمجموعه و اي از تغييرات است كه در يك دوره طوالني بوقوع و در صورت ناكامي پيوندد

كه.ميگرددعدم موفقيت موجب پيدايش بحران هاي الينحل  اكنون از جمله عوامل بسيار مهمي

و پيدايش پديده جديدي تحت عنوان  تغييرات عميق ساختاري را بوجود آورده صنعتي شدن

در حقيقت انقالب. قرن بيستم به اين سو شدت گرفته70جهاني شدن است كه از دهه 

كه در كنار رشد  شهرنشيني، افزايش تكنولوژي ريشه بسياري از تغييرات عميق اجتماعي است

و مهم تر از همه حيطه و نقل و حمل و زندگي توليد، سرعت در ارتباطات ي اجتماعي

و به طور ناخواسته در جريان اين و مذهبي افراد را تحت تاثير خود قرار داده خانوادگي

براي مثال، در شهرهاي جوامع توسعه نيافته. تغييرات، بحران هايي را خلق كرده است

و گسترش شهرنشيني موجب توزيع نابرابر ابرينابر و تضاد هاي طبقاتي ناشي از مدرنيسم ها

و بحران شده است و پيدايش نارضايتي و پيشرفت. درآمدها، امكانات از سوي ديگر با توسعه

به جنگ با تكنولوژي، زندگي سنتي خانواده و مدرنيسم با تمام مظاهرش ها دگرگون شده

. برخاسته استهاسنت

و ، جغرافيا مي.... اقتصاد، سياست، فرهنگ و تحوالتشان از يكديگر روي هم اثر گذارند

به.د پذيرتاثير مي و تناقضات برآمده از تغييرات اجتماعي خود را در حقيقت، توالي تضادها

و سياسي را درگير خود صورت بحران هايي نشان مي كه همه ابعاد اقتصادي، فرهنگي دهد

مي چراكه امتناع از اخذ هنجارهاي برآمده از مدرنيسم، بحرانسازد؛مي دهد كه هايي را نتيجه

ص(كند موانع متعدد بر سر راه توسعه ايجاد مي درپس.)231همان،  از بررسي مفهوم بحران،

و ارتباط آن با تشديد بنيادگرايي در جهان به لحاظ نظري بخش بعد به مفاهيم جهاني شدن

. ازيمپردمعاصر مي
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 جهاني شدن
و اجتماعي است به. جهاني شدن پديده اي فراگير در تمام عرصه هاي سياسي اين فرآيند

و تعاريف ارائه شده از آن تنوعي توصيف  مي گذارد و مداوم بر زندگي بشر تأثير طور گسترده

ه: ناپذير دارد و مگون درهم تنيدگي، فشردگي جهاني، وابسته شدن بخش هاي جهان، ادغام

و  گيدنز در كتاب پيامدهاي مدرنيت، مفهوم جهاني شدن را به معني تشديد روابط .... سازي

و  و مكان دگرگون اجتماعي جهاني تعريف كرده كه در نتيجه آن سطح فاصله گيري زمان

ميميان رويدادهاي اجتماعي بهم نزديكارتباط  ، ( شود تر وي در جاي ديگر.)77،ص1377گيدنز

و در كتا و تشخص، جهاني شدن را به درهم گره خوردن رويدادهاي اجتماعي ب تجدد

و پود جوامع ديگر تلقي مي كند ،(روابط اجتماعي سرزمين هاي دور دست با تار ، 1378گيدنز

.42ص (

و دال بر اين و بحث انگيز است به لحاظ ايدئولوژيك هم بسيار مهم مفهوم جهاني شدن

در تعاريفي.و تاثير گذار در تمام دنيا در حال شكل گيري استاست كه فرآيندي تدريجي

و فرهنگي  و برخوردهاي اجتماعي، اقتصادي كه از جهاني شدن ارايه شده به افزايش ارتباطات

و اشاره مي و عرصه هاي مختلف رد كه حجم زيادي از ارتباطات در سطوح شود به طوري

به افراد در عين حال ميزان مشاركت.دگردبدل مي  در شبكه ارتباطات جهاني كامالً وابسته

و قوميتگروه ،(ها است ها ص1381گل محمدي  جهاني شدن در روند تجديد حيات دين).45،

و توسعه بنيادگرايي شده استبه عالوه گروههايهب. طور مستقيم يا غيرمستقيم موجب ظهور

به  نعنوان يكي از جنبشبنيادگراي مذهبي خواهان تشكيل اتحاديه اي با بقيه ظام، هاي ضد

ي ريچارد فالك جهاني به معناي ديگر به گفته. كيشان خود در نقاط مختلف جهان هستندهم

و مبناي مشترك ارزش شدن موجب شده كه پيشروان اديان جهاني در جهت نزديكي مذاهب

و وظيفه اين گروه پيشرو مقابله با افراط گرايي.ي آنها تالش كنندها و سكوالريسم پوچ ديني

هاي جهاني شدن در حقيقت، همانگونه كه كاستلز هم خاطر نشان كرده پويش.بي محتواست

ص1380كاستلز،(هاي بنيادگرايي را تشديد كرده است به صورتي ديالكتيك پويش در كنار.)43،

ق و كه قاعدتاً موجب تشديد قوميت وومتاثير گذاري جهاني شدن بر ابعاد قوميت گرايي

و برداشتن مرزهاي ملي شده است فر،گسترش روابط در سطوح جهاني كه منابع هنگ هويت

كه را از محيطدر سراسر جهان مي سازد موجب شده ها، مشروعيت دولتهاي محلي جدا

به عنوان منشاء هويت بخشي از دست  ص1380خليلي،( دهندبخود را ،40(.

كه بنيادگرايي در بعد فرهنگ، جهاني شدن زمينه و توسعه بنيادگرايي است چرا ساز رشد

و عكس و بحران هاي اخالقي اساساً واكنش العملي به تهديدات جهاني شدن، زوال سنت ها

.است
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از بنيادگرايي  تعاريفي
و به اصول به معناي بازگشت و فرهنگ اروپايي اخذ شده واژه بنيادگرايي كه از تاريخ

و دوران و بنيادهاي اوليه و هدف پيروان آن بازگشت به متن و طاليي گذشته است  با شكوه

مي باشد و سنت به سنت. كتاب مقدس گرايان از اين نظر، بنيادگرايان مخالف مدرنيته، نزديك

و ضد سرمايه داري هستندو داراي گرايش ترين شعار بنيادگرايان زدودن مهم.هاي ضد مدرن

و بدعت باخرافه ها و به همين ها از دين و و سنت پيامبر است و قرآن به اسالم اصيل زگشت

هابنيادگرايان بدنبال احياي. نامنددليل آنها را جريان سلفيه يا سلفي گري هم مي ي ارزش

و گرايش هاي مدرن هستندمذهبي در مقابل ايدئولوژي نويسنده اي در تعريف بنيادگرايي. ها

كه ارزشمند هم بوده بنيادگرايان در تالش: مذهبي گفته است هستند گذشته تاريخي خود را

و وجوه نامناسب عصر مدرن مقابله نمايند و با ظواهر .)Lawrence , 1990، (17احيا كنند
به طور كلي در تضاد با اصول مدرنيسم همچون آزادي، بدين و آموزه هاي آن سان بنيادگرايي

و نسبي و در مقابلتساهل، دموكراسي  حامي مطلق انگاري، اقتدارگرايي، نظارت گرايي است

و انضباط اجتماعي است ص( اخالقي بر جامعه ، ، پيشين .)41 كاستلز

و وقوع دگرگوني در سطح اجتماع بنيادگرايان معتقدند چرخش در هنجارهاي اجتماعي

و ارزش و عقايد و ضرورت موجبات تهديد شيوه زندگي سنتي هاي حاكم را فراهم مي آورد

كه با چنين مظاهري مقابله شودحكم  و. مي كند بنيادگرايان خواهان تغيير وضع موجود هستند

به باد انتقاد مي گيرند بنياد . (Lenchner, 2000 : 338) ساختارهاي فرهنگي حاكم جهاني را

مي پذيرند اما با شدت با هسته مدرنيته  و فناوري را گرايان مظاهر مدرنيته نظير تكنولوژي

و فرهنگ آن را نمي پذيرند مخالف هس و ايدئولوژي . تند

و پيروان كه بنيادگرايان اسالمي معاصر، خود را جانشينان دكمجيان بر اين باور است

و سقوط جامعه  كه در هر مرحله از زوال و جنبش هاي رستاخيز مي دانند مستقيم رهبران

ااسالمي عكس به ريشه هاي . سالمي از خود نشان داده اندالعمل تجديدنظر طلبانه در بازگشت

به اوضاع بحراني، پي بنيادگرايي يا همان رستاخيز اسالمي در پاسخ الگوي وقوع پي در

كه بر اساس آن اسالم قادر شده است با نيروهاي دروني،  سازوكاري ويژه را ايجاد مي كند

و خارجي محافظت كند  و انحطاط داخلي ،(خود را در مقابل فساد هشام.)5،ص1377دكمجيان

و معتقد است شرابي انديشمند جهان عرب نيز بنيادگرايي امروزي را پديده اي مدرن مي داند

به باور وي جريان.كه در مقابل غربي سازي واقع شده است  و حاكم در بنا هاي غالب

كه هر دو واكنش و سكوالريسم است به تهاجم مدرنيته غربي خاورميانه، بنيادگرايي هايي

،(ستنده ص1385شرابي  ترين معنايش داللت بر تعهدبه هر جهت، بنيادگرايي در وسيع.)121،
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و ارزش به عقايد مي داردهايينسبت كه از باورهاي كه اساسي يا بنيادين به شمار آيند چرا

 اين جريان فكري به عنوان يك گزينه،. بنيادين ديني اين است كه بايد به دنياي نوين پشت كرد

و نوين را توأمان دارد و حسادت مشخصه رابطه آن با نوگرايي، آميزه. جنبه سنتي اي از نفرت

.) 510،ص1379هي وود،(است

و بنيادگرايي اسالمي صرفاً عوامل بيروني و زمينه هاي ظهور راديكاليسم در بررسي علل

و بسياري از عوامل داخلي با ريشه و اقتصادي وجود هاي اجتماعي، سياسيدخيل نيستند

دو. دارند و فرهنگي مختلف، در صورت تحقق جنبش هاي بنيادگرايانه با زمينه هاي سياسي

و سياسي مي شوند  : شرط صاحب قدرت معنوي اجتماعي

و دوم، وجود جامعه دكمجيان. هاي روبه تزايداي با بحراناول، وجود رهبري كاريزماتيك

بحران هويت، بحران مشروعيت، سوء: هاي متعدد نظيرانعلل ظهور بنيادگرايي را وجود بحر

و تضاد طبقاتي مي داند ص ( حكومت نخبگان، ضعف نظامي ، .)67دكمجيان، پيشين

كه در طول تاريخ اسالم  وجود نيزنهايت اينكه بنيادگرايي زاييده زمان حاضر نيست چرا

و سرچشمه هاي فكري در تما و داراي ريشه هاي تاريخي به.م دورانها استداشته در ادامه

و جهاني شدن برظهور بنيادگرايي در مصر خواهيم پرداخت  موثقي،(تحليل تاثير بحران اجتماعي

.)182- 203،ص 1375

از استقالل و پس  مصر قبل
 درصد جمعيت مسلمان از جمله پرجمعيت94ترين كشورهاي اسالمي با مصر از بزرگ

و منسجم و رواج شهرت آن،. عربي استهاي ترين سرزمينترين به دنبال تأسيس اسكندريه

ص 1364همايون پور،(مصر در قلمرو روم شرقي قرار گرفت كه مصر640پس از سال.)11، م

كه. بوسيله مسلمانان فتح شد؛ اين سرزمين موقعيتي شايان توجه در دنياي اسالم پيدا كرد آنچه

به عنوان حامي اسال و ارزش مصر را و اضمحاللم دو چندان كرد سلطه مغولاعتبار ها

در. خالفت عثماني بود به قاهره، مصر تحت حاكميت1517پس از ورود سلطان سليم اول

از18با وجود اين، در قرن. تركان عثماني درآمد و بواسطه ضعف عثماني كه  اوضاع تغيير كرد

و انتقال فرهنگ قرون پيش آغاز شده بود مصر بوسيله ناپلئون كه بهره مندي از بازارهاي شرق

ص1364همايون پور،(اروپا را در سر داشت هدف حمله قرار گرفت  به.)11، اروپاييان در بدو ورود

كه بر سر راه پيشروي سلطه سرزمين هاي اسالمي سعي در از بين بردن تمام موانعي داشتند

به. جهاني آنها بود براي. اشغالگريهاي اروپاييان بودنتيجه اين امر بيداري مسلمين در واكنش

و حل مسايل  مثال در امپراتوري عثماني تركان براي سركوب نيروهاي مخالف روبه رشد داخل
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و براي اين منظور اصالحاتي عميق را و مجهز بودند داخلي، نيازمند تشكيالتي سازمان يافته

ص1386موثقي، ( هاي سياسي، اجتماعي آغاز كردند در زمينه ،84(.

كه اروپا خود را در پيروزي هاي سرانجام، آثار ضعف امپراتوري عثماني بروز كرد در حالي

و پيشرفت  ص 1369خـدوري،(ي صنعت مـي ديـد هاي چشمگير در عرصه متوالي در نتيجـه،.)9،

و جهان اسالم، بـه طـور كلـي  و سياسي سلطه خود را در مصر غرب در ابعاد مختلف فرهنگي

،ح(تداوم بخشيد  ص1372ائري ،121(.

؛گرايي ملي-1:واكنش روشنفكران مصر در برابر جريان ايجاد شده دوگونه بود

) يا همان احياي مجدد اسالم ضد بيگانگان(پيشگامان مدرنيسم اسالمي. مدرنيسم اسالمي-2

و متحول كردن اسالم بو و هدف همانگونه كه از نام اين جريان هم پيداست خواهان مدرن دند

و مخالفت با حكام مستبدي كه آنها تحريك مردم بود براي اتحاد عليه قدرت هاي اروپايي

گرايي غيرديني كه رهبر آن در مقابل، ملي. دست اروپاييان را در امور مملكت باز گذاشته بودند

و  و سعد زغلول ميگرايانه مصر بودند داعيه داران افكار ملي... مصطفي كامل شدند محسوب

ميك و در تالش بودند استقالل مصره احساسات وطن پرستانه را در ميان مردم تحريك كردند

و نظامي جديد بوجود آورند اين گروه، سرانجام توانست به الغاي تحت. را تحقق بخشيده

.حال قيموميت مصر را به عهده گيردالحمايگي بريتانيا بپردازد اما در عين 

ا به عنوان يك جنگ اروپايي اثرات بسيار بر خاورميانه گذاشت در واقع، جنگ جهاني ول

پس از جنگ اول جهاني،. هاي اروپايي كردو همه كشورهاي عربي را درگير مخاصمات قدرت

به صورت كشوري نيمه مستقل ظهور كرد كه رژي و سكوالر آن را ادارهمي مليمصر  گرا

و سرانجام پس از چند ماه شورش ها عرب خواستادر آن زمان، ميليون. كردمي ر استقالل شدند

به پذيرش هيئت مذاكره شد كننده برايو اغتشاش، بريتانيا مجبور  ;Richmand  (-1798استـقالل

كه منجر به پيروزي در برابر استعمارگران خارجي . 171 ,1952) جنبش مزبور انقالبي ملي بود

شدو اعالم استقالل مصر بوسيله1922در سال  ص1362نجاتي،(انگليس ،30(.

و غربگرا در مصر كه تماماً بخاطر ضعف هاي اساسي داخلي اين فروپاشي نظام سكوالر

و اصول اسالمي روي 1940و 1930نظام بود سبب شد تا حتي از دهه هاي   مردم به اسالم

راستا، در اين. آورند كه هدف آنها برقراري حاكميت مجدد اسالم بر زندگي اجتماعي بود

كه در اين دوران در مصر تشكيل شد جنبش اخوان المسلمين بود كه مهم ترين جنبش اسالمي

شد1928در سال  در. بوسيله حسن البنا تاسيس به سلطه جويي غرب اين جنبش واكنشي

و تشكيل  و مخصوصاً كشور مصر بود كه در صدد اجراي قوانين شريعت جهان اسالم

و.ا بودحكومتي بر پايه نظر علم به عنوان يك حركت نداشت اما اين سازمان چندان موقعيتي

به آن لقب تروريست ص(هاي قرون وسطي را دادند حتي برخي و.)39نجاتي ،همان، عمدتاً فعاالن
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به برقراري رهبران اين گروه در قالب انجمن و در صدد بودند تا هاي جوانان ظهور كردند

ا .جتماعي بپردازندحاكميت مجدد اسالم بر زندگي

در دهه و تكوين بنيادگرايي اسالمي مصر  1920چگونگي ظهور
و فقها و الغاي خالفت توده هاي مسلمان جامعه مصر پس از فروپاشي امپراتوري عثماني

كه در جامعه اسالمي بوجود آمده بود  بهدرو علماي آن در اثر بحراني عظيم صدد برآمدند تا

و نفوذ دولت هاي. زنداحياي اصول اسالم بپردا اما احياي مجدد اسالم با وجود سلطه

كه آن را خالف منافع خود مي دانستند غيرممكن به نظر مي بر. رسيد استعمارگر غرب عالوه

كه گرايشات  اين، در كنار وجود سلطه گران غرب نسلي جديد از تحصيل كردگان غرب

كه همچو و سكوالر داشتند ظاهر شدند نه تمايلي به بازگشت به ناسيوناليستي ن رهبران ترك

و و نه با خالفت موافق بودندهاارزشسنن با.ي اسالم داشتند به همين دليل هم به شدت

كه در جهت احياي خالفت صورت در نتيجه، تالش. جريانات اسالم گرا مخالفت كردند هايي

مصگرفت، بي و سپس و حتي سقوط خالفت دنياي اسالم ر موجب از هم پاشيده نتيجه ماند

و يكپارچگي جامعه اسالمي شد .شدن وحدت

و در صدد ايجاد تغييراتـي برآمدنـد در. مسلمانان، بسيار تحت تاثير اين جريان قرار گرفتند

هاي خاص بيشتر تحت تاثير ايـن رخـدادي مسلمان مصر بخاطر داشتن ويژگي اين ميان جامعه

ــه طــوري. قــرار گرفــت و تاســيس دولتــي الئيــك بدســت كــه پــس از فروپاشــيب  عثمــاني

ها، انديشمندان اسالمي مصر از نيات سوء اسـتعمار بـراي نـابودي اسـالم آگـاهي ناسيوناليست

و عالوه بر آن بواسطه مجموعه اي از عوامل داخلي رفته رفتـه در صـدد انجـام اقـدامي  يافتند

و از ايـن رو، تـال. عملي براي مبارزه بـا اسـتعمار خـارجي برآمدنـد  ش هـايي را بـراي بـسيج

به شكل گيـري نخـستين نطفـه هـاي بنيـادگرايي كه سازماندهي نيروهاي مسلمان آغاز كردند

و. اسالمي در جامعه مصر منجر شد  عامل ديگر كـه جريـان اسـالمي را بـه نهـضتي اجتمـاعي

ب  به تشكيل سازمانهاي بنياد گرايانه اسـالمي منجـر شـد، و در نهايت حـران سياسي تبديل كرد

را. فرهنگي ناشي از غربگرايـي بـود  و الغـاي خالفـت غربگرايـان ليبـرال، فروپاشـي عثمـاني

و از اين فضا در تبليغات گسترده در جهت منافع خـود  مي پنداشتند پيروزيي بزرگ براي خود

به تمدن غرب. بهره بردند  مخصوصاً اينكه پس از جنگ اول جهاني، روشنفكران مصري نسبت

و  و حتي وقتـي متفقـين خوش بين و ضرورت الگوبرداري از آن بودند به تمدن اروپايي معتقد

مي دانـستند  و ارزش هاوتمدن آن پيروز شدند اين پيروزي را موفقيت ليبرال دموكراسي غربي

.)59ص، 1384، عنايت(
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به چند دليل خيلي رشد كرد از يكسو: مضافاً اينكه در آن دوران گرايشات غربگرايانه

و در برابر نفوذ حزب حز ب مشروطه خواه ليبرال براي رابطه با طبقه تحصيل كرده

دناسيو و از سوي ديگر،  مجدداً سازماندهي 1924انشگاه مصر در سال ناليست شكل گرفت

و طه حسين گذاشت كه و رهبري جريان مشروطه ليبرال را بر عهده متفكراني نظير هيكل شد

به طور كلي موجب رشد غر بدين ترتيب، پس از جنگ جهاني اول.بگرايي در مصر شدنداينها

و تبليغ  و غربگرايان به شدت رواج يافت و فروپاشي خالفت، غربگرايي در ميان روشنفكران

شديي غربارزش ها از. باب در اين دوره، روشنفكران غربزده مصري خواستار جدايي دين

.سياست بودند

دي رشد حركت و رشد جنبش هاي ناسيوناليستي از به شكل گيري كه گر عواملي بود

و فعاليت احزاب ملي به صورت ترويج ناسيوناليسم و گراي مصر اسالمي در مصر انجاميد

و ناتواني امپراتوري عثماني، با آشكار شدن شكست18تا اينكه در اواخر قرن. ظاهر شد ها

به عنوان مانع تحقق منافع دول اروپايي دست بكار شدند تا در برابر وحدت جهان اسالم 

و در اين راه اقدام به تجزيه امپراتوري عثماني از طريق رواج  و اقتصادي خود بايستند سياسي

و تركان كردند  ص1384تقوي،( انديشه هاي ملي گرايانه ميان اعراب ،29(.

و گرايشات ناسيوناليستي ميان تركان جوان عثماني، با توجه به رشد ملي گرايي

و در صدد برآمد تا از تركان عثماني جدا شودناسيو . ناليسم عرب هم از دل آن بيرون آمد

هم18اعراب تا قبل از قرن و از وحدت خود با تركان  احساس بيگانگي با تركان نمي كردند

كه حكام مي دانستند چرا و حتي سلطان عثماني را حاكم بر حق مسلمانان رضايت داشتند

ص( را عليه آنها روا نداشتند عثماني هم هيچ تبعيضي ، .)9عنايت، پيشين

و پارلماني را 1923پس از استقالل ظاهري مصر در سال ، قانون اساسي حكومت مشروطه

در شرايط جديد حاكميت سياسي احزاب، شرايطي تازه براي فعاليت هاي.به رسميت شناخت

ليست در موقعيت بهتر قرار هاي ناسيوناسياسي در مصر پا گرفت كه در ميان آنها جماعت

به. داشتند در حقيقت پس از فروپاشي عثماني طيفي وسيع از احزاب ناسيوناليست غربگرا پا

ميهاارزشعرصه گذاشتند كه از  ها در اما برنامه هاي ناسيوناليست. كردندي ليبرالي حمايت

ا و و اروپا با افكار مسلمانان مصر در تعارض بود ز سوي ديگر با رشد الگوبرداري از غرب

و شكست برنامهتدريجي بحران و توسعههاي داخلي در مصر ي نخبگان هاي نوسازي

و جذب گروه به سمت اسالم روي آوردند .هاي اسالم گرا شدندناسيوناليست، مردم مجدداً
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در مصر و بنياد گرايي اسالمي معاصر  رشد بحران هاي اجتماعي
به نظر مي كه مياز آنجا و ظهور جنبشرسد هاي مذهبي بنيادگرايانه ان بحران هاي اجتماعي

و بناي جامعه اي بر پايه ي ايدئولوژي خود ارتباطي تنگاتنگ خواهان برهم زدن وضع موجود

و محيطي، رواج بنيادگرايي وجود دارد ضروري است ريشه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي

كه جامعه عميقاً از بررسي شود، چرا كه قدرتگيري جنبش هاي بنيا د گرا دقيقاً زماني بوده است

و بحران ،(. گير آن شده بودهاي گوناگون دامنهر لحاظ دچار آشفتگي بوده و قوام سيف زاده، پيشين

و بحران)پيشين به بررسي عوامل و اقتصادي جامعه مصر در اين قسمت و سياسي هاي اجتماعي

گركه تاثيري زياد بر اوج ميگيري اصول . پردازيمايي اسالمي در دهه هاي اخير داشته

و بحران فرهنگي-1 هاي هر نظام سياسي در دوران حياتش درگير بحران: بحران هويت

مي شود و ادغام حال برخي از كشورها. شش گانه هويت، مشروعيت، مشاركت، نفوذ، توزيع

به طريقي موفقيت ميها آميز اين بحراننظير جوامع توسعه يافته و برخي را پشت سر گذارند

ميديگر، نظير كشورهاي در حال توسعه درگير حل اين بحران و گذار از آنها شوند كه ها

به چالش مي ها با اتخاذ الگوهاي فرهنگي برخي دولت. كشدحاكميت كشورهاي جهان سوم را

به. به سبك غرب موجبات پيدايش بحران هاي فرهنگي را فراهم آورده اند  از گفتهبنا ي يكي

مي محققين عرب جنبش كه بيداري ديني را تبليغ كنند بدنبال بحران هاي عميق هاي اسالمي

مي آيند و فكري و. فرهنگي و نابودي استقالل در جوامع مسلمان هم با الغاي خالفت

و تقليد از آن روز به روز بحران هاي فرهنگي  و رواج وابستگي به غرب حاكميت سياسي

و گرايش مردم به جريانات بنيادگرا بيشتر شده استدا ريشه ، ( رتر ص1978فيالني ،340(.

به بررسي كشورهاي عربي كه مي-هنگامي پردازيم وجود بحران اسالمي در دوران معاصر

مي شود در حقيقت دنياي اسالم طي دو قرن اخير بحران هاي. هاي هويتي كامالً آشكار

ت و اجتماعي عميق را به. جربه كرده استفرهنگي در دوران خالفت عثماني آن چيزي كه

و مسلمانان عرب هم زير سايه مي داد دين اسالم بود ي خالفت مشروع حكام ترك مشروعيت

مي بردند و فرهنگي بسر و رواني و اتحاد روحي در اما پس از شكست. در هماهنگي هاي پي

مگريپي عثماني در برابر نظامي به عقبهاي اروپا، آنها و از قرن جبور در19نشيني شدند

و اروپا را هم الگوي خود قرار ، در طريق اصالحات وارد شدند به پيشرفت هاي اروپا واكنش

شروع اصالحات به سبك غرب رفته رفته موجب شورش تركان جوان عليه سلطان. دادند

و طي انقالب  در كشورداري شدند اما، تركان جوان خواهان تغييرات بنيادي 1908عثماني شد

به اجرا وعده و حمايت از حقوق ملل تابعه داده بودند كه در خصوص برابري اجتماعي هايي

و تركي كردن جامعه بودند كه آنها در صدد اجراي ايدئولوژي جديد پان تركيسم .در نيامد چرا

سيي اين سياست، اعراب كه بزرگدر نتيجه  است تركيترين ملت تابعه در عثماني بودند
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و به مخالفت با آن برخاستند دور شدن. كردن را در تضاد با هويت اسالمي عربي خود ديد

و  به گسترش ناسيونالسيم عرب شد به همراه نفوذ افكار غربي منجر اعراب مسلمان از تركها

و از هم  مخصوصاً اينكه پس از فروپاشي امپراتوري عثماني، جهان عرب هم گرفتار تجزيه

و فرانسه قرار گرفتگسيختگ تكه اي از آن تحت سلطه استعمار انگليس و هر در اين.ي شد

و بويژه مصريان با ناهنجاري و هنگام، مسلمانان عرب و مشكالت گوناگون فرهنگي ها

كه اين ناهنجاري و حقارت اجتماعي دست به گريبان بودند ها خود را به صورت خود كم بيني

مي داد .نشان

و عليپس از انقرا رغم وجود اسالمض عثماني، يافتن منبعي هويت بخش بسيار دشوار بود

و برنامه اي فراگير براي  مي داد به عنوان آييني كه تمام ابعاد زندگي را تحت شعاع خود قرار

و سياست را در خود جمع كرده بود، در چنين شرايطي اجتماع ارائه مي و دين كرد

كه زمام ناسيوناليست امور كشورهاي عربي را در دست داشتند در صدد كسب هاي عرب

و مي خواستند برنامه .ي ايدئولوژيك براي استقرار حكومتي قانوني ارائه دهندااستقالل برآمدند

و طرح و اما مشكل اينجا بود كه شعارها و عقايد اسالمي مردم هاهايشان با احساسات ي سنت

و هيچ ارتباطي به آنه .ا نداشتآنان بيگانه بود

و فرانسه نفوذ سابق پس از جنگ جهاني دوم، قدرت هاي سابق استعماري نظير بريتانيا

و قدرت و اسرائيل جانشين آنها شدندخود را از دست دادند . هاي جديد نظير آمريكا، شوروي

و تاسيس كشور اسرائيل در سال 1948پس از اشغال فلسطين بوسيله رژيم صهيونيستي

 ناسيوناليسم عربي 1950دههدر.دداشتنهاي زيادي با يهوديانبه ناچار جنگمسلمانان مصري

و خود را به صورت پان عربيسم به شكل ايدئولوژي مسلط در آمد مصر با آغاز رياست ناصر

و. نشان داد پان عربيسم ناصر در يك دوره كوتاه تالش كرد تا راه حلي براي هويت فردي

و مجادله بر سر ارزش هاو ايدئولوژيدر. جمعي مردم مصر بيابد هاي متعدد آن زمان بحث

و غلط  و نزاع بر سر درست و بنياد گرايي اسالمي در ميان بود نظير كمونيسم، ناسيوناليسم

هابودن  و مرگ ناصر1967با شكست مصر در جنگ.ي عمده در كشور درگرفته بودارزش

ش1970در و همراه با آن كاخ پرعظمت شخصيت، جريان پان عربيسم با شكست مواجه د

و جمعي اعراب فرو ريخت ص( فردي ، ، پيشين .)28-29دكمجيان

و غربي در مصر بوسيله روشنفكران انواع مختلف از ايدئولوژي70تا اواخر دهه هاي بومي

و نتايجي ناخوشايند حاصل شده بود بدين ترتيب بحرانو سياستمداران مصري امتحان شده

و خودآگاهي آنان را در معرض خطر هويت  و هويت رواني، مجدداً در ميان مصريان ظاهر شد

به از خودبيگانگي بزرگ. قرار داد و كه جامعه مصر را درگير خود كرده بود ترين تهديدي بود

در اين ميان، توجه. همين خاطر تالش هاي جديد براي يافتن ايدئولوژيي تازه از سر گرفته شد
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و بنياد گرايي اسالمي بودبيشتر به لي از تا اينكه باالخره در طول سال. براليسم غرب هاي پس

به. جامعه مصر شيوه اسالمي را به عنوان ايدئولوژي خود برگزيد1970 به اين ترتيب، گرايش

.ي مصر بنياد گرايي اسالمي پاسخي بود به بحران هويت در جامعه

كه: بحران مشروعيت-2 و از خود بيگانگي بدنبال داشت نخستين نتيجه اي بحران هويت

و نهادهاي حكومتي بود در. بحران مشروعيت نخبگان و نا امني اين بحران موجب نابساماني

و همگاني را تأمين نظام سياسي شد به طوري كه اين نظام ديگر قادر نبود خواسته هاي عمومي

و نهايتاً با ايجاد شرايطي مناسب موجبات ظهور انق الب را با رهبري فردي كاريزماتيك كند

. فراهم آورد

در واقع، رهبران مصر بجز ناصر در طول دهه هاي اخير هيچكدام مباني مشروعيت فوق را

از. نداشتند به انحطاط خـود پـس و مبارك تالش كردند تا از مشروعيت رو براي مثال، سادات

و مذهبي برسـند  به مشروعيتي قانوني ن. مرگ ناصر بحـران مـشروعيت1970اصـر در بـا مـرگ

به معضلي جدي در جامعه  به اينكه وي در دوران زمامداري خـود تبديل و با توجه ي مصر شد

و در رأس آن اخوان المسلمين را سركوب كرد، ولي پس از طيفي وسيع از جريانات اصول گرا

و فعاليت مجدد اسالم گراها فـراهم شـد  ان سـادات در دور. مرگ وي زمينه براي قدرت گيري

و مخصوصاً پس از پيمـان يـك جانبـه هم مخالفت  هاي گسترده داخلي عليه او صورت گرفت

و سياست  و زمينـه را بـراي هاي اقتصادي صلح با اسرائيل به شدت مورد انتقاد قرار گرفت اش

،(ظهور بنياد گرايان فراهم آورد  ص1370هيكل ،291(.

و سرك-3 و سياست فشار و:وب سوء حكومت رهبران آنچه كه مشروعيت نخبگان

مي كند نوع عملكرد، سياست و خط مشيرهبران را تأمين  رهبران مصر. هاي آنان است ها

و عاجز از ايجاد نظم عمومي به همين خاطر هميشه ناتوان و پايه هاي مشروعيت قوي نداشتند

و  و غيرموثر آنها و عالوه بر آن اقدامات خودسرانه ناتواني شان در اتخاذو با ثبات بودند

و تنها راه باقي مانده استفاده از زور، سياست هاي سودمند، موجب تضعيف مشروعيت آنها شد

و فشار، بود به طوري كه در دهه هاي اخير رهبران مصر غالباً از طريق افزايش  سركوب

و مشاركت بسركوب مخالفان كه از آزادي بيان ر سر هاي جمعي مدني محروم بودند خود را

بر سركوبهايستپس از سادات سيا. قدرت نگاه داشتند و و خشونت بار ادامه يافت گرانه

.اوج گيري عمليات بنياد گرايان اسالمي افزوده شد 

و تضاد طبقاتي-4 و: بحران اقتصادي از اقداماتي كه نخبگان انجام دادند توزيع نامساوي

كه تضادها و.ي طبقاتي را شدت بخشيدنامطلوب ثروت ميان شهروندان بود  شكاف عميق فقير

به قدرت70ي اما در ابتداي دهه. هاي اسالمي بود هاي مهم ظهور جنبشغني از علت و با

و متعاقب آن در و نزديكي به غرب در پيش گرفته شد رسيدن سادات سياست دوري از شرق
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و تحوالت اساسي رخ داد اما پس از گذشت دو دهه شرايط زندگي توده ها بخش اقتصاد تغيير

و حتي تامين حداقل امكانات معيشتي با مشكل مواجه شد .به شدت دشوار

ن و و مسايل آنشورش نان و اجتماعي ناشي از ، تنها نمونه اي از پيامدهاي تايج سياسي

و توزيع ناعادالنه ثروت حاصل از سياست. نامطلوب سياست درهاي باز بود هاي وضعيت فوق

ا و نهايتاً باعث ظهور جنبشليبرالي . هاي اسالمي بود قتصاد

نه تنها با اتخاذ سياست درهاي باز شكاف طبقاتي عظيم كه رژيم مصر در نهايت بايد گفت

بين مردم بوجود آورد بلكه نتايج ناشي از اين اقدامات موجب شد تا توده هاي ضعيف جامعه 

.ند به سرعت جذب ايدئولوژي انقالبي اسالم گرايان شد

دولت ها با اتخاذ الگوهاي فرهنگي به سبك غرب موجبات پيدايش: بحران فرهنگي-5

يكي از محققين عرب، جنبش بنا به گفته. بحران هاي فرهنگي را فراهم آورده اند  هايي

و فكري مي آيند . اسالمي كه بيداري ديني را تبليغ مي كنند بدنبال بحران هاي عميق فرهنگي

و رواج وابستگي در جوامع مسلم و حاكميت سياسي و نابودي استقالل ان هم با الغاي خالفت

و تقليد از آن روز به روز بحران هاي فرهنگي ريشه به جريانات به غرب و گرايش مردم دارتر

ص1978فيالني،(بنيادگرا بيشتر شده است  ،340(.

هاكم رنگ كردن در مصر پيارزش و عقايد اسالمي كه در  سياست غربگرايانهي اجتماعي

و اين از خودبيگانگي پي داشت از پيگيري شده بود بحراني فرهنگي را در ها، پاسخي قاطع را

مي طلبيد كه درقالب بنيادگرايي ظاهر شد  . سوي مسلمانان مبارز بنياد گراي مخالف غرب

پي در پي در برابر: ضعف نظامي-6 كه متعاقب شكستهاي ضعف نظامي رهبران عرب

پس. سرائيل آشكار شد يكي از عوامل مهم رشد بنياد گرايي اسالمي در دهه هاي اخير استا

، توده هاي وسيع مردم مصر به لحاظ ايدئولوژيك به اسالم گرايش1967از جنگ شش روزه

حل. پيدا كردند و حتي راه و روي گردانيدن مردم از شيوه پان عربيسم هاي سوسياليستي عربي

و بنياد گرايي شد ماركسيست انقال  همان،(بي موجب روي آوردن آنها به چارچوب اسالمي

.)84ص

و ايدئولوژي-7 كه زمينه رشد: هاي وارداتي شكست مكاتب يكي ديگر از عواملي

هاي در دهه هاي اخير ايدئولوژي. جريانات بنياد گرا را فراهم آورد بحران ايدئولوژي بود

و لي و به شدت ناسيوناليستي، سوسياليستي به سرعت موقعيت خود را از دست دادند براليستي

و تعارضات داخلي شدند .دچار اختالفات

به مخالفت با ايدئولوژي1967پس از شكست با هم مسلمانان و هاي وارداتي پرداختند

به فضاي  و نوميد كنندة موجود خودتوجه و يأس آور بخود جا براي ورود ايدئولوژي اسالمي

كه ايدئولوژيها راه حل و از آنجا راي آن باز شد هاي پيشين نتوانسته بودند نيازهاي مردم
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و برنامه و اصالحات آنها مشكالت عميق در سطح جامعه فراهم آورده برآورده كنند ي نوسازي

.بود در نتيجه قبول دعوت بنياد گرايان دور از ذهن نبود

و تكيه اشغال فلس: اقدمات رژيم صهيونيستي اسرائيل-8 و كشتار مسلمانان طين

هاها بر مذهب براي مطرح كردن صهيونيست و ديني قوم يهود، نقشي مهم در ارزش ي تاريخي

و برانگيختن احساسات ديني آنها داشت به مذهب اين شرايط امكاناتي را براي. گرايش مردم

و انتشار ديدگاه به ترويج  اصول گرايانه خويش هايانقالبيون مصر ايجاد كرد تا در سايه آن

به مطامع خود نزديك مي كه هر قدر اسرائيل با استفاده از يهوديت هم بپردازند چرا شد اعراب

به اسالم روي آورند مي كردند تا هرچه بيشتر .سعي

را: تاثير انقالب اسالمي ايران-9 پيروزي انقالب ايران اسباب اميدواري انقالبيـون مـصري

و آنها را  هاي مستبد رژيم غربگـراي مطمئن كرد كه اسالم بسيار قوي تر از دستگاه فراهم آورد

و صفوي،(مصري است  ص1365آقايي ،124-114(.

و عوامل و عوامل رشد بنيادگرايي در مصر آنچه دراين بخش مورد بررسي واقع شد علل

كه جامعه مصر را درنوردي.تشديدكننده آن بود ، زمينه درواقع با ظهور بحران هاي متعدد د

كه از همه امكانات رفاهي. براي پيدايش جنبش هاي بنياد گرا فراهم آمد توده هاي محروم

و وعده هاي ايدئولوژي ميمحروم بودند و بي نتيجه به سرعت هاي پيشين را نشدني ديدند

و. جذب جماعت هاي بنيادگرا شدند ي جهاني شدن كه پديده در ادامه نبايد فراموش كرد

و مطلع ساختن آنها از تسريع  و پيشرفت تكنولوژي، در آگاهي بخشي به اين توده ها ارتباطات

درهحقايق جامعه شان بسيار حائز اهميت بود به سمت بنيادگرايي و در جريان گرايش مصر

مي كندكنار عوا استعمار با نفوذ تاريخي خود در مصر،. مل داخلي نقش تشديدكننده را ايفا

ر و واكنش هاي گستردهروند غربي شدن و تاثيرات مي كرد وا دنبال ي سياسي، اجتماعي

در عصر حاضر هم مطرح شدن موضوعات بين المللي نظير. اقتصادي را برجاي گذاشت

و مسايل محيط زيستي كه از پيامدهاي جهاني شدن  دموكراسي، حقوق بشر، حقوق زنان

و طرز حكومت نخبگان جوامع اس .المي متاثر از اين جريان خواهد بوداست، زندگي اجتماعي

و هادر خاورميانه كه كانون فرهنگ و نگرشارزش هاي دينيي اسالمي است اتفاقاً اصول

به چالش كشيدن رژيم هاي سياسي حاكم شده  و تبديل به وسيله اي براي مخالفت كردن

ج. است و هر ا نوسازي در اسالم، ابزار نيروهاي مخالفت دولت در منطقه خاورميانه است

و واكنش قالب سكوالريسم بوسيله حكومت هاي مسلمان در پيش گرفته شده با مخالفت

و طرفداران ده مثالً در مصر منازعات دامنهگردياسالم گرايان مواجه  دار ميان اسالم گرايان

در. غربگراي نوسازي در گرفته است و نوسازي كه پيشتر اشاره شد جهاني شدن همان طور
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ج مياين كه رويدادي ناخوشايند محسوب و زمينهوامع، معادل غربزدگي است ساز تشديد شود

و سياسي است .منازعات قومي، مذهبي

در مصر اين. كانون خاص گرايي اسالمي در آفريقا چند كشور واقع در شمال آن است

كه در بين اقشار تحصيل كرده پايگاهي گسترده دارد، خواستار برقراري حكوم ت جنبش

برخي از اعضاي تندروي اين جنبش مانند گروه الجهاد همه جوامع. اسالمي راستين است

به احياي اسالم ناب فرا اسالمي را نوعي جامعه جاهلي بشمار مي و مسلمانان حقيقي را آورند

و بمب گذاري. خوانندمي البته در برخي از موارد مبارزان اسالمي مصر به اقداماتي مانند ترور

ميو حم  انگيزدشوند كه خشم مقامات حكومتي را برميله مسلحانه نيز متوسل

)Zubaida,1987:40 Sharma,1994:206(.كه نيروي اسالمگرايي در جوامع اصل مهم اين است

و داراي  و طبقات تهي دست نيستند بلكه از طبقات متوسط خاورميانه اي روستاييان

كه اين جنبش ماهيتاً و از تمام طبقات عضوگيري تحصيالت هستند چرا  فراطبقاتي است

.)www.iran-newspaper.com/1380/800814/think.htmمصاحبه روزنامه ايران بادكترحميداحمدي(كند مي
و زمـان،،با در نظر گرفتن چارچوب نظري  فرايند جهاني شـدن از طريـق بازسـازي فـضا

ا و گسترش چشمگير فضاي و شرايط الزم براي هويـت نفوذپذير ساختن مرزها جتماعي، منابع

مي برد  و معنايابي سنتي را از بين  در نتيجه، نـوعي بحـران هويـت پديـد مـي آيـد كـه. سازي

و راديكاليسم اسالمي زمينه از. است اي مناسب براي خاص گرايي فرهنگي ضمن اينكـه نبايـد

به طور ذاتي خواستار خيزش دوباره نظر دور   قوميتها نيست چرا كـه بـا داشت كه جهاني شدن

و بي ثباتي هاي ناشي از گسترش حركت و هر ناآرامي ها مي ورزد هاي سياسي قومي مخالفت

مي  و دموكراسي است، حذف كه مانعي بر سر راه اقتصاد ليبرال جهـاني شـدن بـر. كندآنچه را

و فدراليـسم  نه حمايت از قوم گرايـي و يكپارچگي مبتني است ص1388احمـدي،(وحدت  تـا 324،

به بعد، بيشتر تحـت تـاثير وضـعيت سياسـي90تر شدن جريانات بنيادگرا از دهه سياسي.)327

و بحران هويت ناشي از جهاني شدن است اخوان المسلمين كه از نماينـدگان. حاكم بر جهان

70و60 بيشتر رويكردي استعمار ستيز داشت در دهـه50و40فكري بنيادگرايي است در دهه 

و گروهر به تشكيالت مسلحانه آورد هاي مخفـي را بـراي سـرنگوني نظـام هـاي سياسـي وي

 بـه ايـن سـو كـه جهـاني شـدن شـدت بيـشتر يافتـه راديكاليـسم90از دهه. سازماندهي كرد 

كه از نمونه هاي آن قتل عام مصر بنيادگرايان با تكيه بيشتر بر خشونت طلبي نمودي تازه يافت

 www.iran-newspaper com/1380 /800814( الجماعـه االسـالميه بـود بوسـيله 1993در سـال 

/think.htm(.كه جهاني شدن اسباب آن را رايان نسبت به چالشگهاي بنياد واكنش هاي نوظهور

و گفتمـان فراهم كرده به صورت چالش  و ضديت سـنتي بـا مدرنيتـه نمـود يافتـه هاي هويتي
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و سياسي اين كشورها بدون حل و مدرنيته قادر نخواهد بـود كـه فرهنگي دوگانگي بنيادگرايي

ص1380هانتر،(در ضيافت جهاني عصر جديد فعاالنه حاضر شود  ،120(.

 نتيجه
و تحلي و جهاني شدن بر رشد هدف مقاله حاضر، بررسي ل تاثير بحران اجتماعي

به سوال. بنيادگرايي در مصر بود و پاسخ دادن براي رسيدن به هدف اين پژوهش، تاييد فرضيه

؟(آن  و جهاني شدن چه تاثيري در ظهور بنيادگرايي در مصر داشته است )بحران اجتماعي

شدابتدا بحثي نظري در خصوص مفاهيم بحران اجتماعي، جهاني و بنيادگرايي ارائه . شدن

و تاثير بحران و جهاني شدن سپس به بررسي ريشه هاي تفكر بنيادگرايانه هاي اجتماعي

و هشام شرابي استفاده شد و از نظريات هراير دكمجيان . برظهور بنيادگرايي در مصر پرداخته

به نظر دكمجيان بحران هويت، تحت تاثير فرهنگ غرب  بخاطر بحران مشروعيت،بنا

و بازداشت گسترده مخالفين و مردم و شكاف بيش از پيش رهبران  بحران،ناكارامدي نخبگان

به كم رنگ شدن و كه با الغاي خالفت تشديد شدهاارزشفرهنگي  بحران،ي سنتي منجر

و مرج اقتصادي به هرج و منتهي كه ناشي از توزيع نابرابر ثروت بود و تضاد طبقاتي اقتصادي

شدو رشد  شكست ايدئولوژي هاي خارجي نظيرو در نهايت سرمايه داري وابسته

و تاثير انقالب اسالمي ايران و ليبراليسم و همه از مجموعه ...ناسيوناليسم، سوسياليزم همه

كه در جهان  بحران هايي بودند كه در ظهور بنياد گرايي در مصر نقش اساسي داشتند؛ عواملي

و در عصر جهاني شد و تسريع شده اند امروز به.ن تشديد در واقع بحران هاي داخلي مصر

مي. اتفاق عامل جهاني شدن زمينه رشد بنيادگرايي را فراهم كردند  كه توان گرفت نتيجه اي

و ضعف كه جوامع مسلمان بخاطر وجود بحران ها و مواجهه با اين است هاي مكرر داخلي

و نوسازي و نفوذ غرب به فكر تغيير كه. در جوامع خود افتادندسلطه اما اين الگوهاي تغيير

خود را در قالب ايدئولوژي هاي مختلف نشان داد منطبق با شرايط بومي اين جوامع نبود وبه 

مي. شكست منتهي شد  كه توان كرد اين كه توسعه بنيادگرايي كامالً در ارتباط استنباطي

ب و استعمار اروپا و ديالتيك با نوسازي به ايجاد همان. وده استمستقيم كه گفته شد نياز گونه

به اواخر قرن  و نوسازي در جوامع اسالمي  كه مقارن با حمله ناپلئون 1798 يعني سال18تغيير

مي گردد در.به مصر بود بر و در آن زمان جامعه عرب تحت استيالي حاكميت عثماني بود

و فقدان استقالل مد ميشرايط زوال اقتصادي، بازرگاني به سر و تودة عظيم مردم، ني برد

بي سواد بودند و به مصر، مسلمانان را در برابر پيشرفتهاي عظيم علمي،. محروم حمله ناپلئون

به ايجاد تغييرات بنيادين در حوزه هاي  و دولت عثماني را و نظامي اروپا قرار داد تكنولوژيك

و اقتصاد واداشت و اصالحات جهان عرب، در حقيقت نوس. مختلف نظامي، آموزش ازي
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هاي اسالمي در پديده اي بود كه بوسيله امپراتوري عثماني بر آنها تحميل شد چرا كه سرزمين

و الگوبرداري. شدندآن زمان جزء متصرفات عثماني تلقي مي به سبك غربي در نتيجه نوسازي

آ،از آن و متعاقب ن نظم پدرساالر جهان كه روشنفكران غربگرا داعيه دار آن بودند، آغاز شد

كه مهم كه صورت غالب اجتماع آنها بود با بحران هايي تازه مواجه شد ترين آن تضاد عرب

و فرهنگ كامالً تحت نفوذ  و استقالل سياسي، آموزش به سبك غرب بود و مدرنيته سنت

.غرب قرار گرفت

و جاكنشجريان الگوبرداري مطلق از غرب هاي نبشهايي را برانگيخت كه در قالب

و ليبرالهااز يكسو حاميان جريان غربگرايي، ناسيوناليست. ايدئولوژيك ظاهر شد ي سكوالر

و در و احياي مذهب مسلك بودند  سوي ديگر، جريان بنيادگرا كه طرفدار اصالح اسالمي

 جريان اصالح ديني در ضديت با ناسيوناليسم، خواهان نشاندن مذهب بجاي.نداسالم بود

و تا زماني كه ايدئولوژي سكوالر قدرت غالب داشت، نتوانست گوي قدرت را گراييملي  بود

به زعامت سكوالرهاي غربگرا در جامعه. بربايد كه نوسازي اعمال شده بزودي آشكار شد

كه بنا به گفتهااسالمي صرفاً نسخه ي هشامي جديد از پدرساالري قديمي را عرضه كرده

به شرابي همان پدرساالري نوسا و الگوبرداري صرف از غرب و بواسطه تقليد زي شده است

رخ. نتيجه نخواهد رسيد و سپس بحران مشروعيت نخبگان متعاقب اين جريان، بحران هويت

و شكاف. نمود كه در اثر سوء عملكرد آنها بود هاي از سوي ديگر، استقالل صوري، تضاد

و مهم و غني تو طبقاتي ميان فقير و سعهتر از آن جريان و نامتعادل اقتصادي ي نامتوازن

و روي كار آمدن شكست ي سقوط غربگرايان پي اعراب از اسرائيل زمينه هاي پي در

. بنيادگرايان را فراهم كرد

و نوسازي جوامع مسلمان كه امپرياليسم اروپا بر سر راه توسعه در حقيقت، مشكلي را

ازي طبيعي در قالب سرمايهايجاد كرد، ممانعت از شكل گيري توسعه اقتصاد و جلوگيري داري

كه همزمان با آن وابستگي  شكل گيري طبقه كارگر در برابر ساختار سنتي پدرساالرانه بود

و برنامه نوسازي را منتهي به  و اعمال الگوهاي فرهنگي اروپا مشكل را دو چندان اقتصادي

و واردات هايي نظير جايگزيني واردات، تكياعمال سياست. شكست كرد ه بر دالرهاي نفتي

و سلطه كمپاني كه برنامه هاي بيش از حد مواد غذايي به بار آورد هاي نفتي، توسعه ناموزني را

به شكست كرد70گرايان سكوالر را در دهه نوسازي ملي و استثمار. منجر عالوه بر سلطه

كه موجب تضعيف  چه استثمار فرهنگي و چه از لحاظ الگوي توسعه به نفس غرب اعتماد

و  و ايجاد حس خود كم بيني شد، ساختار پدرساالر هم اجازه ايجاد تغييرات متوازن مسلمانان

و با اصول مدرنيته در تضاد بود هماهنگ سياسي اجتماعي را نمي نهايتاً اينكه در جوامع. داد

و نوسازي باالخص در دهه به نتايج نتوانس80و70هاي اسالمي، پياده كردن الگوي توسعه ت
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و عدم استقالل از مطلوب برسد، چرا كه نوسازي در اين جوامع بواسطه وابستگي خارجي

به شكست بود و همچنين نظم پدرساالر در جامعه از سوي ديگر محكوم در اين جوامع. يكسو

و مدرنيته كه تنها نظم قديم نوسازي در شرايط وابستگي رخ داد و غيراصيل اي غيربومي

ص(نه را به شكلي جديد باز توليد كرد شكل گرفتپدرساالرا ، ، پيشين در درون اين.)54شرابي

نه سنت و تنش برانگيز وجود دارد كه و جوامع به ظاهر مدرن، تضادهاي عميق گرايي محض

به.نه مدرنيته اصيل را تداعي مي كند و نقادي تنها و خالقيت اين جوامع بدون قدرت ابتكار

كه سرپرستي جريان. اند از غرب پرداختهالگوبرداري محض  به عالوه ملي گرايان سكوالر

و به ايجاد حس هويت ملي در ميان اعراب نبوده و مدرنيته را بعهده داشته اند قادر نوسازي

كه وفاداري. هاي ناسيوناليستي را در اجتماع اشاعه دهندنتوانستند ايده و هاي قبيلهچرا اي

و ريشه دارتر از وفاداري خانوادگي اصوالً عميق و در جوامع عربي هويتههاي ملي بودتر

و تعيين كنندهديني مقوله و ناسيوناليستي اي تأثيرگذارتر ميتر از هويت ملي .شد قلمداد

كه محصول نوسازي شكست خورده به سبك غربي بود ظهوربدين هاي بحران ترتيب، آنچه

و مهم تر از همه شكل  به عنوان تنها راه باقي مانده متعدد اجتماعي گيري جنبش بنيادگرايي

هابراي اصالحات موفق بر پايه  به اصول اوليه دين بودارزش و بازگشت .ي اسالمي
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