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چکیده
پژوهش حاضر درصدد بررسی مستندات قرآنی بیداری جامعه بشری بر مبنای وحدت فطری
انسانهاســت( .مســئله) مقاله پیشرو با روش تحلیلی و توصیفی و منابع کتابخانهای و با
استناد به آیات و روایات (روش) ،درصدد تبیین و بررسی این مطلب است؛ که توجه و تاکید
به اخوت و برادری طبیعی میان انســانها ،بیداری بشــر و وحدت فطری در سطح گسترده و
َ
بینالملل را نتیجه میبخشــد(.فرضیه) قرآن کریم با توجه دادن به دو مساله ن َسب بشریت از
پــدر و مادری واحد و امت واحده بودن ،بر وحدت انســانها تأکید دارد .در قرآن کریم واژه
برادر بهطور مطلق بر نسبت برادری مؤمن و مشرک و مؤمنان باهم بهکار رفته است ،طوری که
رســول و نبی الهی ،قوم معاند و مشرک را ،برادر خود خطاب میکند .تأکید قرآن کریم بر این
مســئله ،برادری و نسبت اخوت میان انســانها ،انس و الفت و اتحاد فطری و طبیعی آنها را
قویتر میکند و این نوع وحدت امری غیرقابل ســلب و جهانشمول است .توجه دولتهای
مختلف جهان به این مســئله ،موجب تعامل و ارتباط آمیخته با امنیت ،زمینه رشد و پیشرفت
جوامع بشری را فراهم میکند و این اتحاد بستری برای تجلی توحید و باورهای مذهبی مشترک
خواهد شد( .یافتهها)
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،بیداری جامعه بشری؛ وحدت؛ اخوت؛ وحدت فطری
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فطرت عامل اشــتراک انســانها در سطح وسیع و گسترده اســت؛ که هیچ فردی از افراد انسانی
از این دایره وســیع ،اســتثنا نمیشــود .رنگ و نژاد و مذاهب مختلف ،عوارض و نقاط اختالفی
هســتند؛ که تأکید و توجه بر این موارد ،زمینه اختالف و تفرقه بشر را فراهم میکند؛ تا جایی که
خودکامگی و استکبار از سوی برخی از انسانها ،به قتل و غارت و خونریزی هم منتهی میشود؛
ازاینرو الزم است ،با چشمپوشــی از اختالفات نژادی و حتی اختالفات عقیدتی ،همبستگی و
اتحاد بیشتر شود و توجه جامعه بشریت به اشتراکات؛ ازجمله اخوت و برادری فطری جلب شده
و موارد اختالف و تفرقه برجس��ته نشود .نوش��تار پیش رو به این سؤال پاسخ میدهد؛ مستندات
قرآنی بیداری و ّ
تنبه جامعه بش��ری برمبنای وحدت فطری چیست؟ در پاسخ به این سؤال ،الزم
است به سؤاالت فرعی دیگر پاسخ داده شــود؛ ازجمله اینکه انسانها از دیدگاه آیات و روایات
چه نسبتی با همدیگر دارند؟ اتحاد و انس و الفت حاصل از این نسبت ،موجب چه نوع وحدتی
میان انســانها میشود؟ و حدود این نوع وحدت در تعارض با موارد اهمی مثل دین و مذهب تا
چه اندازه است؟
پیشینه

در جســتجوهای انجامشــده ،وحدت فطری در نظرات برخی دانشــمندان؛ ازجمله عالمه
طباطبایی ،بهصورت گذرا موردتوجه قرارگرفته است .همچنین مقاالتی ازجمله «امت واحده؛ از
همگرایی تا واگرایی» نوشته نعمتالله پیشان؛ که در مجله پگاه حوزه در سال  ۱۳۸۵شماره ۲۰۳
به چاپ رســیده اســت ،وحدت اولیه و ابتدایی مردم را قبل از بعثت پیامبران موردتوجه قرار داده
اســت و برای بازگشت دوباره مسلمانان به امت واحده ،آنها را به اصل اخوت و برادری و انس و
الفت توجه میدهد .این مقاله باوجود اینکه به مبنای اخوت توجه نشــان داده است ،اما برادری
در محدوده و قلمرو اسالم و مسلمین را تبیین کرده و به برادری و اتحاد در جامعه بشری ،توجهی
نمیکند .مقالهای دیگر با عنوان «بررســی تطبیقی روانشناســی وحدت مدار و روانشناســی
وجــودی :تقابل دو رویکرد معنادار فطرینگر و پدیدارگرا» نوشــته علــی زادهمحمدی در مجله
روانشناسی فرهنگی ،شماره اول ،در سال  ۱۳۹۷به چاپ رسیده است .این مقاله وحدت فطری
را ازنظر روانشناسی بررسی کرده و معتقد است؛ انسان موجودی جدا و منزوی در هستی نیست؛
بلکه ماهیت و انگیزههای روانی انســان را برآمده از عشــق ،اتصال و وحدت معرفی میکند .به

طرح بحث

از مواردی که قوت و اســتحکام وحدت در سطحی فراتر از مسلمانان را شامل میشود ،توجه به
اخوت و برادری برخاسته از فطرت و طبیعت بشر و بهتبع آن وحدت حاصل از این نسبت است؛
که در دو عنوان اخوت و وحدت طبیعی و فطری بررسی میشود:

الف :اخوت و برادری

در این گفتار ،معنای نسبت میان انسانها ،معنای ّ
اخوت و نوع نسبت انسانها باهم تبیین میشود:

 .۱معنای نسبت انسانها با همدیگر

گاهی یکچیز با دیگری همان رابطه را دارد؛ که آن دیگری با او دارد ،همانند ُا ّ
خوت؛ که اگر زید
برادر بکر اســت ،بکر نیز برادر زید اســت و گاهی رابطهای که یکطرف با دیگری دارد؛ غیر از
ُ
رابطهای اســت؛ که طرف مقابل با او دارد ،مثل ا ُب ّوت و ُب ُن ّوت؛ که اگر حسن پدر تقی است ،تقی
پدر حسن نیست؛ بلکه پسر اوست؛ که به آن رابطه سرپرستی و رهبری گویند( .چ :جوادی آملی،
 )۲۲۵ :۱۳۸۹نســبت تقابل یکســان مانند اخوت ،میتواند ،میان بیش از دو برادر برقرار باشد،
زید اگرچند برادر داشــته باشد ،برادری او ازآنجهت که برادر عمرو است ،غیر از جهت دیگری
است؛ که برادر بکر یا خالد است .اگر نسبت اخوت زید ،با همه برادران نسبت واحد باشد ،الزم
اســت ،این نسب باقی باشد؛ درحالیکه با برادران دیگر نیز باقی است و هرگاه یکی از برادران از
بین برود ،آن نسبت نیز از بین رفته باشد؛ درحالیکه اینچنین نیست؛ بلکه میان زید و ده برادر او

وحدتتأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
تهدیدها با
فطری وبودن
ائتالفها
مبنای
شناخت
بشری بر
خاورمیانه و
بیداری جامعه
قرآنیامنیتی
مجموعه
مستندات
بررسی
آبادی بیدگلی
سرووند
حسین معین
علیانسب ،اکرم
عسکری کرمانی،
سیدضیاء الدین
محمد

نظر میرســد؛ این نوشته بیشتر به جنبه عرفانی وحدت توجه نشــان داده است ،اما نوشتهای که
جای بررسی و تحلیل دارد ،بیان مستندات قرآنی و روایی وحدت انسانی یا بشری است .نوشتار
پیشرو ،که به شــیوه گردآوری اطالعات از طریق کتابخانهای انجام میشود؛ درصدد بیان این
مطلب است؛ که وحدت برمبنای اخوت و برادری فطری ،بهطور طبیعی میان همه انسانها وجود
دارد و الزمه آن ،کنار زدن غفلت و بیتوجهی مردم نسبت به این نوع وحدت است .توجه بشریت
به این مسئله ،موجب ّ
تنبه و بیداری در عرصه بینالملل شده و انسانها را بر محور عقاید مشترک
و اخوت طبیعی کنار هم نگه میدارد.
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ده نســبت برقرار است( .الف :جوادی آملی )۲۹۵ :۱۳۸۶ ،معنای ّاولی نسب ،که رابطه طرفینی
ّ
و تأثیر و تأثر متقابل است ،رابطهای است؛ که افراد یک جامعه باهم دارند( .الف :جوادی آملی،
َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ
َ َ ُْ
اس ِإنا خلقناک ْم ِم ْن ذک ٍر َو أنثی(»...حجرات )۱۳ :عالوه بر
 )۲۲۵ :۱۳۸۹آیه ش��ریفه «یا أیها الن
نسبت اخوت و برادری میان مؤمنان ،به نسبت همه انسانها نیز توجه میدهد؛ که از پدر و مادری
واحد هستند و این نسبت همان نسبت فطری یا طبیعی است.
بنابرایــن ،هر فردی از اجتماع ،به تعداد اعضای اجتمــاع ،رابطه متقابل باهم دارند .پس هر
انسانی با همه انسانهای روی زمین ،نسبت اخوت و اتحاد فطری را دارد.

 .۲معنای اخوت

«وخاء» مشتق از آن و به معنای ثابت بودن است .همچنین
کلمه «اخوت» از ریشه «أخو» و کلمه ِ
َ
«األ ِخ ّیة» نیز مشتق از این ریشــه و به معنای؛ چوبی است ،که در دیوار میگذارند ،تا چهارپا را
َ
به آن ببندند( .فراهیدی )۳۱۹ :۱۴۰۹ ،با توجه به معنای بیانشده ،میتوان گفت؛ معنای ثبات و
َ
محکم بودن از لوازم معنای کلمه «أخو» است و اخوت؛ به معنای ثبات و محکم بودن در پیمان
برادری است.
اخوت ،جمع کلمه «أخ»؛ به معنای مشــارکت با دیگــری در والدت از هر دو طرف؛ یعنی
پــدر و مادر یا از یکطــرف؛ یعنی مادری یا پدری یا از طریق رضاع اســت( .راغب اصفهانی،
 )۶۸ :۱۳۷۴همچنین ،این کلمه ،استعاره از کسانی است؛ که در دین ،صنعت ،دوستی و مودت،
معامالت و مواردی از این قبیل ،شــریک باشــند( .همان) تفاوت دو واژه مذکور این است؛ که
َ ٌَ َ
ٌَ
ّ
َّ َ ُ
أصل ُحوا َب َین
ؤمنون إخوة ف ِ
«إخــوة» ،برای مراحل ابتدایی اخوت و مودت به کار میرود« :إنما الم ِ
ً
َ َ ُ
حتم بن َ
ََ
عم ِت ِه إخوانا»(آ لعمران)۱۰۳ :؛ برای بیان
أخو یکم»(حجرات )۱۰ :و اخوان در آیه «فأصب ِ ِ
مراحل کمال الفت و خلوص در مودت به کار میرود( .مصطفوی )۵۴ :۱۴۳۰ ،بهعنوان شاهد
میتــوان این مطلب را نیز بیان کرد که برادران ،اگر از یک پدر باشــند« ،إخوة» و اگر از یک پدر
ً
«إخوانا علی ُس ُرر ُم َتقاب َ
نباشند؛ «إخوان» گویند( .طوسی ،بیتا )۱۰۱ :اخوان در آیاتی مانند:
لین»
ٍ ِ
(حجر ،)۴۷ :به معنای منتفی بودن هرگونه اختالف میان افراد اســت( .راغب اصفهانی:۱۳۷۴ ،
 )۶۸آنچه در این نوشتار موردتوجه است ،اخوت؛ به معنای نسبت برادری میان انسانها از طریق
پدر و مادر واحد است و میتوان گفت؛ به برادری طبیعی انسانها داللت دارد.

 .۳انواع نسبت و برادری
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نسبت اخوت و برادری به دستهبندیهای مختلفی آمده است؛ اخوت و برادری ایمانی و انسانی،
اعتباری ،طبیعی؛ که هرکدام از آنها به شرح زیر است:

اول .اخوت دینی یا ایمانی

دوم :اخوت انسانی

افراد یک نژاد و قوم در دنیا در کنار هم به سر میبرند و از همه آنها بهعنوان قوم معین یاد میشود
ّ
اخــوت نژادی و قومی بین آنان محفوظ اســت( .چ :جوادی آملی،
و عنــوان قومیت و همچنین
)۴۴۸ :۱۳۸۹

وحدتتأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
تهدیدها با
فطری وبودن
ائتالفها
مبنای
شناخت
بشری بر
خاورمیانه و
بیداری جامعه
قرآنیامنیتی
مجموعه
مستندات
بررسی
آبادی بیدگلی
سرووند
حسین معین
علیانسب ،اکرم
عسکری کرمانی،
سیدضیاء الدین
محمد

اطالق اخوت به مؤمنین ،اطالق مجازی و اســتعاره اســت؛ به خاطر اینکــه مؤمنین در ایمان
مشــترکاند و در اصل توالد نیز اشتراک دارند و وجه َش َ
ــبه ،بقا و حیات در هر دو است؛ چراکه
ایمان مایه حیات معنوی و توالد مایه حیات مادی اســت( .ب :همــان )۳۱۷ ،این نوع اخوت،
آثــار اجتماعی دارد ،و احکام نــکاح و ارث ،بر این نوع برادری مترتب نمیشــود( .طباطبایی،
َُ ْ
َّ ْ
ُ ََ
َ
 )۳۱۶-۳۱۷ :۱۳۷۱امام صادق علیهالسالم میفرماید«ِ :إن ال ُم ْؤ ِم َن أخو ال ُم ْؤ ِمن ع ُین ُه َو َد ِلیل ُه فل
ُ ُ َ ْ ُُ
ِ َّ
َ
«إن َما ُ
ؤمنون
الم
یخون ُه َو ل یخذله»؛ (کوفی اهوازی :۱۴۰۴ ،ص )۴۲؛ قرآن دراینباره میفرماید:
ِ
ُ
َ
إخو ٌة»(حجرات .)۱۰ :رســول خدا صلیالله علیه و آلــه میفرماید« :أنا و علی أبوا هذه اال ّمة»؛
ّ
اخوت ایمانی تنها در حوزه اسالمی برقرار است( .ب :جوادی آملی :۱۳۸۹ ،ص  )۵۵۰برادری
ُْْ ُ َُ
میان مؤمنان ،حکایت از روح واحد میکند .امام صادق علیهالس�لام میفرماید« :المؤ ِمن أخو
ْ
ْ
ْ َ
ال ُم ْؤ ِمن کالج َس ِد ال َو ِاحد»(کلینی :۱۴۰۷ ،ص )۱۶۶؛ به نظر میرسد ،امام علیهالسالم ،مؤمنان
ِ
را از مرتبــه ّ
اخوت بــه اتحاد ترقی میدهد ،یا اینکه برادری میان آنها ،همانند ســایر برادریها
ْ
َ
«کال َج َسد ْال َواحد»ُ ،
کع َ
ضو ِی الج َس ِد الواحد است؛ یعنی
تقدیر عبارت
ِ
ِ
نیست؛ با توجه به اینکه ِ
ّ
مؤمنان ،بهمنزله اعضای یک جســد هستند؛ که یک روح به آن تعلق گرفته است .پس همانطور
که یک عضو به درد میآید ،ســایر اعضا نیز آن درد را احساس میکنند .مؤمنین نیز نسبت به هم
این گونهاند ،هرگاه یکی از آنها ناراحت و محزون شــود ،ســایر مؤمنان هم ناراحت و محزون
میشوند( .مجلسی)۱۳ :۱۴۰۴ ،
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سوم :اخوت اعتباری

آثار اعتباری بر آن مترتب میشــود و در اسالم ،همان اخوت نسبی است؛ که آثار نکاح و ارثبر
آن مترتب است و اخوت رضاعی؛ که آثار نکاح بر آن مترتب میگردد؛ نه ارث( .همان)

چهارم :اخوت طبیعی
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انســانها ازنظر پدر و مادر یا از یکطرف ،مشترک هســتند و این اخوت در شریعت و قوانین آن
تأثیری ندارد( .طباطبایی)۳۱۶ :۱۳۷۱ ،
آنچه در مقاله پیشــرو موردتوجه اســت ،برادری انسانی اســت؛ که میتوان از آن با عنوان
اخوت طبیعی هم نام برد .در نوشــتار پیشــرو ،اخوت انسانی؛ که از فطرت و طبیعت بشر ناشی
میشــود موردتوجه قرار میگیرد و نوعی اتحاد و همبستگی میان همه انسانها را نشان میدهد؛
که غیرقابل ســلب اســت؛ چراکه امور فطری ،قابلیت ســلب و تبدیل ندارند .ازاینجهت وجه
اشتراک و مســئله فطری در نگرش جهانشــمول مقام معظم رهبری موردتوجه قرارگرفته است:
«بــرای همهچیز میتوان طــول عمر مفید و تاریخمصرف فرض کرد ،اما شــعارهای جهانی این
انقالب دینی از این قاعده مســتثنا نیســت؛ آنها هرگز بیمصرف و بیفایده نخواهند شد؛ زیرا
فطرت در ٔ
همه عصرها با آن سرشته اســت .آزادی ،اخالق ،معنویت ،عدالت ،استقالل ،عزت،
عقالنیت ،برادری ،هیچیک ،به یک نســل و یک جامعه مربوط نیست؛ تا در دورهای بدرخشد و
در دورهای دیگر افول کند .هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد؛ که از این چشــماندازهای مبارک
دلزده شــوند .هرگاه دلزدگی پیشآمده ،از رویگردانی مســئوالن از این ارزشهای دینی بوده
اســت و نه پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها»(متن بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به
ملت ایران)۲ :۱۳۹۷ ،
بنابراین در حفظ وحدت و همبســتگی الزم اســت؛ روی نقطه اشتراکی دست گذاشت؛ که
عوامل و عــوارض مختلف عقیدتی و جغرافیایی موجب از بین رفتن این نقطه مشــترک و عامل
وحدت انسانها نباشد.

ب .وحدت فطری و طبیعی

نسبت برادری و اخوت طبیعی میان انسانها ،موجب وحدت و انس فطری میشود ،آنچه انسانها

را باوجــود تفاوتها و عقاید و مذاهب گوناگون کنــار هم و متحد نگه میدارد ،همان وحدت و
همبســتگی فطری و طبیعی است؛ که در این قســمت بر اساس آیات و روایات موردبررسی قرار
میگیرد:
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وحدتتأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
تهدیدها با
فطری وبودن
ائتالفها
مبنای
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بشری بر
خاورمیانه و
بیداری جامعه
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مجموعه
مستندات
بررسی
آبادی بیدگلی
سرووند
حسین معین
علیانسب ،اکرم
عسکری کرمانی،
سیدضیاء الدین
محمد

برادری انسانی که همه انسانها را در برمیگیرد ،بدان جهت است؛ که حضرت آدم علیهالسالم،
بهطور طبیعی پدر همه انســانها؛ اعم از مســلمان و کافر اســت و همه انســانها فرزندان آدم
علیهالســام و درنتیجه ،برادر انسانی یکدیگر هستند( .ب :جوادی آملی )۵۵۰ :۱۳۸۹ ،خدای
َ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ َّ
َ ََ ْ ْ َْ
َ
واحد ٍة»(نســاء)۱ :؛ نفس در
متعال میفرماید« :یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم ِمن نف ٍس ِ
این آیه همان انسان بماهو انسان است و آن مجموع روح و جسم انسان در این دنیا و تنها روح او
در زندگی برزخی است( .طباطبایی )۱۳۴ :۱۳۷۱ ،انسان نوعی تام است؛ که میان اصناف و افراد
آن تفاوتی در انسانیت وجود ندارد؛ بلکه تنها تفاوت در عوارض خارجی انسانها بوده و این هم
به شــکل آفرینش (تقویم) ،موجودیت او (تقوم) ،اصل هدایت و نیز ضرورت آن دخالتی ندارد.
نوع انسان ،در حال سعود یا ســقوط ،ثابت و پایدار است و تبدیل به غیر انسان نمیشود .پس تا
وقتی انسان ،انسان اســت ،اختالفات و مسائل عارضی ،موجب از بین رفتن اتحاد نوعی و تکثر
وحدت فطری او نمیگردد( .ج :جوادی آملی )36-۳۷ :۱۳۸۸ ،بنابراین در آیه شــریفه نفسبر
نوع انسان صدق میکند؛ که با حذف عوارض و اختالفات ،وحدت نوعی یا همان وحدت فطری
و طبیعی افراد انسانی را نمایان میکند.
َْ
َ
واحد ٍة»؛ داللت بر واحد بودن پدر و مادر بشــر
خطاب بــا واژه «ناس» و خلقت از «نف ٍس ِ
میکند و ذریه آدم شامل مؤمن و مشرک؛ هر دو میشود .ازنظر عالمه ،آیه شریفه خطاب به عموم
مــردم بوده و اختصاصی بــه مؤمنان ندارد( .طباطبایــی .)۱۳۴ :۱۳۷۱ ،نفس واحد همان آدم و
همسرش است( .فخر رازی )۴۵۸ :۱۴۲۰ ،همچنین آنچه از لفظ نفس متبادر میشود؛ ماهیت
یا حقیقتی اســت؛ که انسان با آن موجود شده و از سایر کائنات متمایز میشود و فرقی نمیکند،
این حقیقت حضرت آدم باشد یا غیر او( .رشیدرضا)۳۲۷ :۱۴۱۴ ،
َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ
َ
واحــد ٍة»؛ این آیه و آیات نظیر آن،
خدای متعال میفرماید« :و هو ال ِذی أنشــأ کم ِمن نف ٍس ِ
مبدأ نسل انسان موجود را نفس واحده بیان میکند( .طباطبایی )۲۸۸ :۱۳۷۱ ،با توجه به خلقت

14

سال دهم ،شماره دوم(پیاپی ،)20تابستان 1400

انســانها از نفس واحد؛ این امر موجب انس و الفت و اتحاد میان مخلوقات است( .فخر رازی،
 )۴۷۷ :۱۴۲۰در ماجرای غارت و حمله مأموران اموی به بخشــی از قلمرو حکومت ســخنان
حضرت علی علیهالســام چنین اســت؛ غارتگران اموی بر منطقه حکومتی من حمله کرده و
زیورآالت برخی از زنان مســلمان و نامسلمان را به غارت بردند .اگر مرد مسلمان با شنیدن این
حادثه بمیرد ،ازنظر من ســتایش کردنی است و جای تقدیر دارد نه مالمت( .نهجالبالغه /خطبه
 )۲۸حضرت علی علیهالســام ،نهتنها چنین مسلمانی را تأیید؛ بلکه موردستایش قرار میدهد و
میتوان این الفت و دلسوزی مســلمان در حق فرد نامسلمان را دلیلی بر اتحاد و برادری خواند.
بنابراین تولد انســانها ،ازدیاد نسل و فراوانی درحالیکه منشأ آنیک نفس باشد ،دلیل روشنی بر
اتحاد و وحدت فطری و طبیعی میان انسانها است.
َ
عاد
قرآن کریم نیز به نسب واحد انسانها توجه کرده است .خدای متعال میفرماید« :و ِإلی ٍ
َ ُ ْ ُ ً
ً
ْ
َ
َُ َ َ ُ ْ
صالحا»(اعراف )۷۳ :و در آیه َ«و ِإلی َمد َین
أخاه��م هودا»(اعراف« ،)۶۵ :و ِإلی ثمود أخاه��م ِ
َ ُ ْ ُ َ ً
أخاهم ش
��عیبا»(اعراف )۸۵ :با آنکه این اقوام مشــرک بودند ،خدای سبحان ،پیامبران را برادران
مشــرکان میداند؛ این همان برادری نوعی اســت( .ب :جوادی آملی )۲۵۴ :۱۳۸۸ ،در فرمان
َْ
َ َْ
َّ ْ َ
َ َّ
الرح َمة ِل َّلر ِع ِیة  ...ف ِإن ُه ْم
ــع ْر قل َبک
حضرت
علی علیهالس�لام به مالک اش��تر آمده است« :و أش ِ
ِّ َ َّ َ ٌ َ
َّ َ ٌ َ
ْ َ ْ
َ
��ان ِإما أخ لک ِفی الدین و ِإما ن ِظیر لک ِفی الخلق»(نهجالبالغه :نامه )۵۳؛ به کار بردن واژه
ِص ْنف
ِ
ِ
«أخ»؛ به این دلیل اســت؛ که واژههای «أخ» و «أخت»؛ در مواردی به کار میرود؛ که مثل هم
َّ
هستند .همچنین واژه «إخوة»؛ به معنای نظیر آمده است؛ به همین خاطر قرآن میفرماید« :کلما
ََ ْ ُ ٌَ ْ ُْ
َدخلت أ َّمة ل َع َنت أخ َتها»(اعراف«)۳۸ :هر بار که امتی [در آتش] درآید همکیشــان خود را لعنت
َ ْ َ
کند».؛ واژه «أختها» به معنای «ل َع َنت ِمثلها» اســت( .ب :جــوادی آملی )۲۵۴ :۱۳۸۸ ،امام
ََ َ
ََ َ
صادق علیهالسالم به فرد زندیق فرمود« :یا أخا أ ْهل ِم ْص َر تف َّه ْم ع ِّنی(»...کلینی )۷ :۱۴۰۷ ،امام
ِ
علیهالســام فرد زندیق و مشــرک را برادر خطاب میکند .بنابراین ،همه انسانها به خاطر حکم
واحد انسانیت ،نظیر و مثل هم بوده و برادر انسانی به شمار میروند.
قــرآن کریم بهطور صریح در مناســبتهای مختلف ،بشــر را فرزنــد آدم خطاب میکند.
َْ
َ ْ َ
َ َ َ َ َّ ُ ُ
ُ
َ
ال ْ
ــو َء َة أ ِخ ِیه(»...مائده)۳۱ :؛ در این آیه
ض ِل ِیر ُیه کیف َیو ِاری س
ر
ــه غ َر ًابا ْیب َحث ِفی
«فبعث الل
ِ
فرزندان اول حضرت آدم را برادر هم خوانده اســت و درآیات دیگر آمده است«َ :أ َل ْم َأ ْع َه ْد إ َلیکمْ
ِ
َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ
ُ
ْ َ
یابنی َ
َ
ــیطان کما َأ ْخ َ
ــر َج َأ َب َو ْ
یکم ِم َن الج َّنة»(اعراف:
کم الش
آد َم»(یس )۶۰ :و «یا بنیآدم الیف ِتنن

 .۲امت واحد

قرآن کریم همه مردم را امت واحده خوانده اســت .امتی که مختص به مردم دین و آیین و مذهب
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)۲۷؛ و سایر خطابهای قرآنی با عبارت «یا بنیآدم» که داللت آن به بشر و فرزندان آدم ابوالبشر
ُّ
«کل ْ
کم
است؛ نه گروه خاصی .همچنین در روایتی از رسول خدا صلیالله علیه و آله آمده است:
ُ
ِم ْن َآد َم َو َآد ُم ِم ْن ت َراب»(مجلسی ،۱۴۰۳ ،ص )۲۸۶؛ با توجه به حرف «من» این روایت داللت
بر مبدأ و منشأ پیدایش انسانها دارد؛ که همه بشریت را به ُصلب حضرت آدم علیهالسالم نسبت
َّ َ ْ
میدهد و به جنبه فطری و طبیعی خلقت توجه میدهد .همچنین میفرماید«ِ :إن َما أن ُت ْم ِم ْن َر ُجل
ٍ
َ ْ ََ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ
ضل إ ّل ب َّ
َ
الت َقوی»(قرطبی ۹۴ :۱۳۸۴ ،و طبرســی،
وام��رأ ٍة کجم ِام الص ِاع لیس ِلح ٍد علیأح ٍد ف ِ ِ
)۲۰۶ :۱۳۷۲؛ بیان مســاوات انســانها در این روایت همراه با نســبت دادن به یک مرد و زن،
دلیل بر وحدت وجودی و وحدت نس��بت انسانها اس��ت؛ چنانکه در قرآن نیز آمده است« :یا
َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َّ
کم ِع ْند الل ِه
بائــل ِلتعارفوا ِإن أ کرم
کر و أنثی و جعلناکم شــعوبا و ق ِ
َأ ْیها الناس ِإنا خلقناکم ِمن ذ ٍ
أت ْ
قاکم»(حجرات)۱۳ :؛ خلقت از ذکر و انثی موجب وحدت فطری انســانها بوده و اختالفات
عارضــی مثل قوم و قبیله و رنگ و نژاد ،این وحــدت را از بین نمیبرد و موجب فضیلت وبرتری
کســی بر دیگری نمیشــود؛ بلکه عامل فضل و زیادی کســی بر دیگری ،تقوا است .همچنین
خلقت همه انســانها از یک انسان ،واضحترین دلیل بر کمال قدرت خدای متعال است؛ چراکه
الزمه آفرینش همه انســانها از یک انسان ،مخلوقاتی همشکل و شبیه هم بود؛ درحالیکه مردم
در رنگهای مختلف ،زیبا و زشت ،کوتاه و بلند ،داللت بر خالق مدبر و قادر دارد( .فخر رازی،
 )476-۴۷۷ :۱۴۲۰بنابراین عوارض و اشــکال مختلف موجود در انســانها باقدرت آفرینش
الهی صورت گرفته و مانع از وحدت طبیعی افراد در نوع تام انسانی نمیشود.
با توجه به مطالب بیانشــده میتوان گفت؛ مطابق با آیات قرآن کریم و روایات ،همه انسانها
از نفس واحده آفریدهشــدهاند و بنا بر نظراتی که بیان شد؛ آن نفس واحده حضرت آدم علیهالسالم
اســت .پس با توجه به وحدت در آفرینش میان انســانها ،این وحدت موجــب برادری و اخوت
انســانها بوده و نباید مورد غفلت و بیتوجهی قرار بگیرد؛ لذا توجه به این مسئله مبنایی ،بیداری و
ّ
تنبه جامعه بشریت را موجب میشود .بیداری در سطح فراگیر بشریت ،انسانها را به الفت و اتحاد
بیشتر دعوت میکند؛ نه اینکه بر اختالفات پافشاری کرده و به کدورتها و کشتارها دامن بزنند.
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خاصی نیســت و انســانها را متوجه وحدتی میکند؛ که فراتر از دیــن و مذهب و عقاید بوده و
با چشمپوشــی از نقاط اختالفی ،این وحدت و همبســتگی بدون مشقت و تالش و برنامهریزی
َ َّ ُ ُ َّ ً َ ً َ َ َ َ َّ
یین ُم َب ِّش َ
الل ُه َّالنب َ
رین
واحدة فبعث
خاصی بروز َمیکند .خدای متعال میفرماید« :کان الناس أمة ِ
ِ
َّ
َ ْ ََُ
َ َ ْ ََ َ
کتاب ب ْال َح ِّق ل ْ
ریــن َو أ ْن َ
ــز َل َم َع ُه ُم ْال َ
َو ُم ْنذ َ
یح َ
فیه ِإال
کم َب َین َّالن
ِ
ِ
فیه و ما اختلف ِ
اس فیما اختلفــوا ِ
ِ
ِ
َّ
َّ َ ُ ُ
َْ ُ ُ َْ ُ َ ْ ً َ َ ُ ْ َ َ َ
ذین َآم ُنوا ل َما ْاخ َت َل ُفوا فیه م َن ْال َحقِّ
ْ
َ
الل ُه َّال َ
ْ
ُ
الذین أوتوه ِمن بع ِد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدی
ِ
ِ ِ
ْ
ِب ِإذ ِن ِه»؛ (بقره )۲۱۳ :در معنای «کان» آمده اســت؛ که ایــن کان از نوع ناقصه بوده و معنایش با
خبر تمام میشــود .درواقع داللت بر زمان دارد و نســبت خاصی را بیــان میکند؛ (صدرالدین
شــیرازی )۶ :۱۳۸۳ ،یعنی نســبت وحدت به مردم؛ که در زمان خاصی وجود داشــته سپس به
دالیــل مختلف ،اتحاد جای خود را به اختالف و تفرقه داده اســت ،خدای متعال برای یادآوری
وحدت مورد غفلت واقعشده پیامبران خود را مبعوث میکند.
در مالک وحدت امت ،نظرات مختلفی آمده است؛ ازجمله وحدت بر دین حق ،وحدت بر
ضاللت و گمراهی ،وحدت بر فطرت ســالم و دستنخورده ،وحدت بر شریعت عقلی ،وحدت
بدون مالک ایمان یا کفرو ...اینها نظراتی هســتند که در مالک وحدت امت آمده است( .فخر
ًّ
ً
واحدة» نیز نشــان میدهد که مردم بر
«أمة
رازی )۱۴۲۰:۳۷۴ ،وصــف تأکیدی «واحدة» در
اســاس فطرت اولیه خود َســمت واحدی را در نظر داشتند و مشــاجره مهمی در میان آنان نبوده
اســت ،چون یا باهم اختالف فکری و علمی نداشتند یا اختالف علمی و فکری برفرض تحقق،
بســیار ضعیف بود .اختالفات عملی نیز اگر در میانشان راه پیدا میکرد ،در پرتو فطرت توحیدی
رفع میشــد( .ب :جوادی آملی )۳۸۸ :۱۳۸۹ ،پس آنچه روشن است؛ انسان در اولین اجتماع
امت واحده بود ،ســپس اختالف ایجاد میشود و به سبب این اختالف الزم میشود؛ که قوانینی
وضع شــود؛ تا این اختالف را برطرف کند؛ ازاینجهت این نوع اختالف ،عارضی بوده و بعد از
وحدت فطری ایجادشده اســت( .طباطبایی )۱۱۲ :۱۳۷۱ ،ازاینرو ،در پی این وحدت فطری،
اختالفــات عارضی ،اختالف طبیعی و ممدوح به شــمار میرود و درنهایت موجب پیشــرفت
انسانها و ظهور حق میشود( .ح :جوادی آملی)۶۴۴ :۱۳۸۸ ،
از ســوی دیگر ،روایات در معنای واژه «امت واحده» را میتوان در سه دسته جای داد؛ امت
َ َّ ُ ُ َّ ً َ
واحد ًة ال مؤمنین
واحــده یعنی مذهب و روش واحد که نه کفر بود و نه ایمان...« :کان الناس أمة ِ
َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ِّ
یین ُم َبش ِر َین َو ُم ْن ِذ ِر َین(»...عدهای از علما)۱۶۱ :۱۳۶۳ ،؛ منظور از
و ال مشــرکین فبعث الله الن ِب
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امت؛ یعنی مردمی که قبل از زمان حضرت نوح بوده و در ضاللت و گمراهی به ســر میبردند:
َ َّ ُ ُ َّ ً َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ
َ ْ َُ
واحد ًة قال ق ْبل نوح علی َمذ َه ٍب َو ِاح ٍد فاخ َتلفوا»....؛ (الکافی )۸۲ :۱۴۰۷ ،و
«کان النــاس أمة ِ
ٍ
َ َّ ُ ُ َّ ً َ ً َ َ َ َ
واحدة فبعث
دســته دیگری از روایات ،امت را به
معنای وقت مشخص میداند« :کان الناس أمة ِ
َّ ُ َّ َ ُ َ ِّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ُ
الله الن ِبیین مبش ِرین و من ِذ ِرین ِمنها؛ المة أی الوقت الموقت (»...بحار األنوار)۲۳ :۱۴۰۳ ،؛ در
روایات دســته اول و دوم ،میتوان معنای وحدت را دریافت و اختالف روایات در مالک و مبنای
وحدت اســت اینکه وحدتشان همراه با ضاللت بود یا بر یک مذهب .بههرحال آنچه مشخص
است وحدت امت در یکزمانی بود و سپس اختالفاتی عارض شده است.
در جمــع آیات و روایات میتوان گفت؛ روایتی که معنای امت را وقت و زمان مطرح میکند
مراد وحدت مردم در زمان مشــخصی از دوران گذشته اســت و اگر هم این معنا مدنظر نباشد،
نهایت معنایی که برداشــت میشود خبر دادن روایت از وجود مردم در یکزمان مشخص قبل از
بعثت انبیاء اســت؛ که در صورت اول هماهنگ با آیه و دودســته دیگر روایات و در صورت دوم
به نتیجه بهدستآمده از آیات و روایات؛ یعنی وحدت امت قبل از بعثت انبیاء ،آسیبی نمیزند.
َ َ ُّ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ ً َ َ ُ َ ْ
َ َْ
واحد ًة َول َیزالــون ُمخ َت ِل ِف َین»(هود«)۱۱۸ :و اگر
در آیه «و لو شــاء ربک لجعل النــاس أمة ِ
ً
پروردگار تو میخواســت ،قطعا همه مــردم را ّامت واحدی قرار میداد ،درحالیکه پیوســته در
اختالفاند».؛ با توجه به آیات سابق که اختالف در دین را مطرح میکند ،دلیل بر این است؛ که
اختالف بعد از مرحله وحدت ابتدایی و طبیعی اس��ت (فخر رازی )۴۱۰ :۱۴۲۰ ،و بر اختالفی
حمل میشــود که آنها را از دین واحد بودن خــارج میکند(.فخر رازی )۴۱۱ :۱۴۲۰ ،اگر خدا
میخواســت مردم را بهمقتضای غریزه و فطرت نه اختیار بر دین واحــدی متحد قرار میداد اما
خدای متعال آنها را مختار و بدون اجبار و اضطرار خلق کرد و در استعداد و کسب علم متفاوت
قرار داد؛ طوری که دورههای اولی زندگی اختالفی میان انســانها نبود ســپس به خاطر کثرت و
تنوع نیازها و مطالباتشــان ،اختالف میانشان آشکار شــد( .مراغی ،بیتا )۹۸ :ازاینرو اگر خدا
میخواســت مردم را بر فطرت و سرشــتی خلق میکرد؛ که همگی بهطرف حق حرکت کنند؛ تا
همه بدون موانع و ظلمات هوا و هوس و شــهوت بهســوی حق هدایت شــوند ،اما قضا و حکم
الهی بر این شد؛ که سرنوشت انسان را بر عهده اختیار و اراده و تفکر خودش بگذارد ازاینجهت
اختالف در مسائل دینی حاصل میشود( .رشیدرضا)۲۸۰ :۱۴۱۴ ،
در بیانات مقام معظم رهبری به اتحاد و همبســتگی مسلمانان و فراتر از آن برادری انسانها
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تأکید شــده است« .پیام اسالم ،پیام وحدت و امنیت و برادری است .امیرالمؤمنین علیهالسالم،
درباره ٔ
ٔ
ٔ
همه انســانها است .میفرماید :این انسانی که در مقابل توست،
جمله ابدی دارد که
یک
ٔ
یا برادر دینی توســت ،یا شــریک خلقتی توست و بههرحال ،یک انســان است 1.همه انسانها،
باید باهم ّمتحد و مهربان باشــند؛ مخصوص یک دســته و یک گروه هم نیســت .لذا در اسالم،
به مســلمانان دستور دادهشــده است؛ که حتی کســانی که ازلحاظ دین و عقیده ،برخالف شما
ْ ُ َّ
ِّ َ َ ْ ْ
یخر ُج ْ
الل ُه َعن َّالذ َین َل ْم یقات ُل ْ
وکم
م
ل
و
ین
الد
ی
ف
وکم
هستند ،با آنها هم خوبی کنید« .ال ینهاکم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َّ َّ َ ِ ُّ ْ ُ ْ
ْ
یحب المق ِس ِطین»(ممتحنه )۸ :این ،منطق اسالم
یارکم أن تبروهم و تق ِســطوا ِإل ِیهم ِإن الله ِ
ِمن ِد ِ
ٔ
عقیده دیگری دارد ،مظهر سزا
اســت .یعنی کســی هم که ازلحاظ فکری با شما یکی نیســت و
َ
ّ
ُ
َ َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
لیه القیامة؛
گرفتن به خاطر عقیده ،اینجا نیست و شما مرجعش نیستید« :و الحکم الله و المعود ِا ِ
(نهجالبالغه /خطبه (»)۱۶۱بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم« )۹۹/۱۲/۸ ،عدالت ،کرامت
انســان ،حفظ ارزشها ،ســعی برای ایجاد برادری و برابری ،اخالق ،ایســتادگی در مقابل نفوذ
دشمن؛ اینها آن اجزاء ساخت حقیقی و باطنی و درونی نظام جمهوری اسالمی است(».بیانات
در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت )۹۹/۱۲/۱۰ ،اگر ملتها به خود بیایند،
خود را بیابند ،به خود تکیه کنند ،با یکدیگر دســت دوســتی بدهند...دنیای اســام روی عزت
و کرامــت و آقایی را خواهد دید( .بیانات در دیدار مســئوالن نظــام و میهمانان اجالس وحدت
اســامی)۲۹/۱۰/۱۳۹۲ ،؛ چراکه هدف اسالم تشــکیل اخوت و برادری انسانی میان بشریت
اســت و این کار با بیداری اسالمی مسلمانان شــروع و دوام مییابد .بیداری اسالمی هم امری
ّ
تمامشدنی یا موقت نیست ،یک حادثه سیاســی محض نیست .بیداری اسالمی کودتا و جنبش
خاصی نیســت؛ که با جابهجایی حکومت و دولتها از بین برود؛ بلکه یک حالت ّ
تنبه و آگاهی
با تکیهبر اسالم است .چراکه مسئله فطری و برخاسته از طبیعت ،تمامشدنی و قابل سلب نیست.
(بیانات رهبری در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری)۹۹/۱۲/۱۲ ،
در یــک جمعبندی و با توجه به آیات و روایــات و بیانات مقام معظم رهبری میتوان گفت؛
اینکه مالک و مبنای وحدت به خاطر عقل ســلیم بوده یا ســادگی و بساطت انسانهای اولیه یا
موارد دیگری که ذکر آن گذشت ،با صرفنظر از این مبانی ،یکی دیگر از مبانی وحدت ،میتواند
َ
ّ
ّ َ ٌ َ َ
ّ ٌ َ َ
ظیر لک ِفی الخلق»(نهج البالغه /نامه  )۵۳میباشد.
«إما أخ لک ِفی الدین و إما ن
 .1اشاره به حدیث

 .۳محدوده وحدت فطری

انسانها طبیعتی ناس��ازگار باهم و فطرتی هماهنگ با یکدیگر دارند و منظور از فطرت ،سرشت
توحیدی است؛ که مقابل طبیعت و جنبه مادی انسان ،بدون توجه به جنبه توحیدی است .دشمنی
و مانند آن ناشی از طبیعت انسان است؛ که خاصیت آن ناسازگاری با یکدیگر در اثر منفعتطلبی
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ
طفة َفإذا ُه َو َخ ٌ
صیم ُمبین»(یس)۷۷ :؛ ازآنجاییکه منافق،
است« :أولم یر ِالنسان أنا خلقناه ِمن ن ٍ
َ
«وقد َ
خاب َمن
کافر و مشــرک ،به طبیعت نزدیک اســت و فطرت الهی خود را دفن کرده است:
َ ُ َ ٌ َ
��وم خ ِص ُمون»(زخرف )۵۸ :و در
َد ّساها»(شــمس )۱۰ :در این افراد ،جز خصومت« :بل هم ق
َ َ ُّ ْ
برخی از آنها ج��ز «ألد ال ِخصام»(بقره )۲۰۴ :بودن چیزی ظهور نمیکند( .ب :جوادی آملی،
 )۲۱۶ :۱۳۸۹اجتماع اینگونه افراد ،تنها معنای اجتماع را با خود حمل میکند و برادری انسانی
را زیر پا گذاشته است و مصداق کسانی هستند ،که حضرت علی علیهالسالم درباره آنان فرموده
َ َ َّ ُ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ
اس ال ُمج َت ِم َعة أ ْبدان ُه ُم ال ُم َتف ِّرقة أ ْه َو ُاؤ ُهم»(ثقفی )۳۳۳ :۱۴۱۰ ،هوا و هوسهای
است« :أیها الن
شیطانی ،هرکس را بهطرف خود برده و انسانها را از هم دور میکند؛ هرچند که بهظاهر در کنار
هم زندگی کنند .بنابراین برادری انســانی باید حفظ شود و موجب صلح و دوستی را فراهم کند،
اما درعینحال انسانها را از اعتقاد توحیدی دور نکند.
آنچه مســلم است ،وجود اتحاد و همبستگی بر اســاس برادری است .اگر برادری طبیعی و
ً
انســانی در جای خود باقی باشــد ،در صورت تزاحم با توحید و فطرت توحیدی ،مسلما فطرت
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اخوت و برادری نســبی میان ذریه آدم علیهالسالم باشد و لذا حمل وحدت بر بساطت یا مذهب
و روش ابتدایی مردم در فاصله زمانی حضرت آدم تا نوح علیهمالســام ،منافاتی با وحدت امت
بــر مبنای اخوت ندارد؛ به عبارتی مبنای اخوت و برادری طبیعی یکی از قویترین مبانی وحدت
انســانها است و چهبســا مبانی دیگر وحدت منتهی به اختالف بشود ،اما این مبنا در قوت خود
باقی اســت ،اگرچه ممکن اســت مورد غفلت و بیتوجهی واقع شــود ،ولی در ایجاد وحدت و
همبستگی میان بشریت ،امری غیرقابل سلب است .پس آنچه به نظر مهم میرسد ،بیداری و ّ
تنبه
مردم و بشریت نســبت به این مبنا است ،که توجه به این مبنا ،بشر را از محدوده دین و مذهب و
ســایق که برای خود یا دولت خودساخته ،خارج میکند و در نظام نوینی از جهان قرار میدهد؛
که در این نظام مبنای روابط انسانی و اتحاد ،امری طبیعی و فطری و غیرقابل سلب است.

19

20

سال دهم ،شماره دوم(پیاپی ،)20تابستان 1400

توحیدی مقدم اســت؛ وحدت برمبنای اخوت باید طبق فرموده قرآن کریم رنگ و صبغه الهی به
َّ
ْ َ َ َّ
ًَ َ َ َ ُ َ
الله َو َم ْن َأ ْح َس ُ
ــن ِم َن الل ِه ِص ْبغة َون ْح ُن ل ُه ع ِابدون»(بقره )۱۳۸ :و انســانها
«صبغة ِ
خود بگیرد؛ ِ
بهحــق برادری و اخوت طبیعــی ،باید یکدیگر را به وحدت فراتر و توحیــدی فراخوانند .خدای
ُ ً َ َ
ُ
َّ
َّ
هذ ِه ا َّم ُتکم ا َّمة وحد ًة وانــا َر ُّبکم فاتقون»(انبیاء)۹۲ :؛ یعنی نهتنها
ســبحان که میفرماید« :و ِان ِ
مســلمانها امت واحدند؛ بلکه مسلمانها و مســیحیها و کلیمیها و همه پیروان انبیای الهی
یک امتاند؛ زیرا معتقد به مبدأ و مرجع و معاد و اصل رســالت و مانند آن هستند( .خ :جوادی
آملی ،بیتا )۱۰۹ ،پس برادری و اخوت انســانی تا جایی است؛ که به باور و عقیده انسان آسیب
َ َ
ُْ َْ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ
کم أال ن ْع ُبد ِإال
واء بیننا و بین
ال
نرساند .قرآن کریم میفرماید« :قل یا أهل
کتاب تعال ْوا ِإلی ِکلم ٍة س ٍ
َّ
َّ َ َ ُ ْ
َ ً َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ً ِ َ ْ ً
ُ
ْ
ون الله»(آ لعمران)۶۴ :؛ محور حق
د
ن
م
بابا
ر
أ
ضا
ع
ب
نا
ض
ع
ب
ذ
خ
یت
ال
و
ــیئا
ش
ه
ب
ک
ــر
ش
ِ
ِ
ِ
ِ
الله و ال ن ِ ِ
اخوت و برادری انســانی ،توحید و یگانگی خداوند اســت؛ درصورتیکه بشر ،بخواهد انسان را
از این وحدت و اعتقاد به توحید ،منحرف کند ،الزم اســت ،برادری انســانی محدود شود .مقام
معظم رهبری نیز در حدود وحدت ســخنانی فرمودهاند« :در ٔ
زلزله بیداری اسالمی هم« ،دین»،
مردم را به میدان کشاند اما چون دستگاههای دینی در آن کشورها ّ
متفرق هستند ،این کار استمرار
ٔ
نتیجه الزم نرســید»(دیدار مدیران ،مدرسان و طالب حوزههای علمیه استان
نیافت و بیداری به
تهران با رهبر انقالب )۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ،برادران و ملتهای مسلمان و روشنفکران دنیای اسالم و
علما هرچه میتوانند باید این حرکت را تقویت ببخشــند( .برداشت از بیانات در دیدار مسئوالن
نظام و میهمانان اجالس وحدت اســامی )۱۳۹۷/۹/۴ ،از طرفی باید به رهنمودهای قرآن کریم
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
ُ
ذین ظلموا ف َت َم َّسک ُم ّالنار»(هود)۱۱۳ :؛
توجه شود؛ اینکه قرآن به ما میگوید« :وال ترکنوا ِالی ال
بــه ظالمان اعتمــاد و تکیه نکنید؛ این مســئله گرفتاری امروز مردم دنیا اســت؛ چون به این آیه
شریفه عمل نکردند و به تکیهبر استکبار خســران و زیان کردند( .تلخیص از بیانات مقام معظم
رهبری در محفل انس با قرآن کریم )۱۶/۰۲/۱۳۹۸ ،ایشــان در حدود روابط بینالملل و برادری
انســانی به نکات مهمی تأکید کردهاند« :عزت ملی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشــمن؛ این
هر ســه ،شــاخههایی از اصل «عزت ،حکمت و مصلحت» در روابط بینالمللیاند ... .دولت
ّ
جمهوری اســامی در همه حال ،عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و از
موضع انقالبی ،مشــکالت قابلحل خود را با آنان حل کند .در مورد آمریکا حل هیچ مشــکلی
متصور نیســت و مذاکره با آن جز زیان ّ
ّ
مادی و معنوی محصولی نخواهد داشــت(».متن بیانیه
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گام دوم انقــاب )۱۰ :۱۳۹۷ ،از طرفی بر وحدت مســلمانان باهم نیز تأکید داشــته و هرگونه
رخنه و شــکاف در این وحدت را مانعی بزرگ در پیشرفت و رشــد اسالم معرفی کردهاند« :هر
ّ
ٔ
جامعه مسلمان ساکن اروپا و آمریکا را که متشکل از میلیونها
حرکت هیجانی و شــتابزده که
انســان ّفعال و مســئولیتپذیر اســت ،در انزوا یا هراس و اضطراب قرار دهد و بیش از گذشته
ٔ
صحنه اجتماع کنار َ
گذارد ،نهتنها مشکل را حل
آنان را از حقوق اصلیشــان محروم ســازد و از
نخواهد کرد بلکه فاصلهها را عمق ،و کدورتها را وسعت خواهد داد .تدابیر سطحی و واکنشی
ً
ـ مخصوصــا اگر وجاهت قانونی بیابــد ـ جز اینکه با افزایش قطببندیهــای موجود ،راه را بر
بحرانهای آینده بگشــاید ،ثمر دیگری نخواهد داشت(».متن نامه رهبر انقالب اسالمی به عموم
جوانان در کشــورهای غربی )۹۴/۹/۸ ،آفت بزرگ نهضت اســامی و هر نهضت دیگر ،دامن
زدن به اختالفات فرقهای و مذهبی است .دشمن تالش دارد؛ مفهوم وحدت اسالمی را تضعیف
کند و نقاط اختالف را برجســته و نهضت را تضعیف کند .بیداری اســامی حاصل یک اندیشه
کلی و حرکت اجتماعی اســت و با مسائل جزئی و ســایق مختلف کاری ندارد .بنابراین وجود
وحدت فکری در میان جوامع و فرق اسالمی برای جلوگیری از نفوذ فکری بیگانگان و روشهای
سلطهجویانه ضروری است( .محمودی)۱۲۶ :۱۳۹۸ ،
بنابرایــن ،عقاید دینی و گرایش بــه آیین و مذهب خاص ،به جنبه فطری و طبیعی انســان و
برادری طبیعی آســیبی نمیزند و این نسبت میان همه انسانها باقی بوده و غیرقابل سلب است؛
بلکه تنها به خاطر اتحاد و همبســتگی با صبغه و رنــگ توحیدی ،رنگ میبازد و وحدت فطری
برمبنای توحیدی جلوه بیشــتری به خود میگیرد .درواقع میتوان گفت؛ در تعارض جنبه طبیعی
و مادی با سرشــت الهی و ملکوتی انسانها ،فطرت و سرشــت الهی باید مقدم شود و قلمرو و
حدود اظهار وحدت برمبنای برادری و اخوت طبیعی را معین کند ،وگرنه وحدت طبیعی برمبنای
برادری همچنان باقی اســت و از بین نمیرود .درنتیجه وحــدت طبیعی و فطری اگر موردتوجه
دولتها و ملتها قرار بگیرد ،ثمرهاش بیداری جامعه بشــریت است؛ در سایه این ّ
تنبه و آگاهی
ملتها و دولتها ،زمینه امن و آرامی جهت ترویج باورهای حق و توحیدی ،اخالق و همبستگی
در برابر رفتارهای خالف فطرت حاصل میشود.
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توجه به مســئله وحدت ،بشــریت را از فرافکنی و خودکامگی دور کرده و او را بیش از هر چیز به
یافتن نقاط اشتراک و گردآمدن پیرامون آن فرامیخواند .هر چه مبنای وحدت قویتر و همگانیتر
و دارای شــمول زمانی باشد ،انســانها بدون تفرقه و اختالف ،استکبار و استضعاف در کنار هم
زندگی خواهند کرد؛ ازجمله مبانی ،اخوت و برادری میان انسانهاست .برادری میان انسانها از
نوع اخوت طبیعی و فطری بوده و عامل اساسی و غیرقابل سلب در وحدت جامعه بشری است.
به دنبال شــکلگیری چنین وحدتی ،بیداری و هوشیاری انســانها نسبت به اتحاد و همبستگی
طبیعی و فطری حاصلشده و درواقع وحدت فطری عامل و مبنای اصلی در بیداری جامعه بشری
میشــود .در سایه چنین وحدت و بیداری اســت؛ که ملتها و دولتها با تکیهبر اشتراکات ،به
ارتباط و تعامل بیشتر و همبستگی روی میآورند .وحدت فطری ،جوامع و انسانها را از پیلههای
خودبینــی به دور خود تنیده ،بهســوی کمال و آزادی فرامیخواند .بیــداری و ّ
تنبه حاصل از این
ِ
وحدت ،موانع خودســاخته بشریت را نابود میکند و رشد و پیشــرفت فراهمشده ،زمینه عقیده
توحیدی و اسالمی ،در سطح جهانی را فراهم میکند.
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در جامعه اسالمی کتاب خداوند مبنای تفکر و اساس سامانبخشی زندگی اجتماعی است .این
اعتقاد وجود دارد که وحی بر پیامبر اســام (ص) نازلشــده و سیر تعالی و راه درست زندگی را
مشخص نموده است .مسلمانان نص قرآن را اساس تعقل سیاسی قرار داده و آن را بهعنوان مبنای
اندیشهورزی سیاسی و هویتبخشی زندگی در رأس امور قرار دادهاند .مسلمانان با تعالیم دین و
دریافت احکام اســام مطابق با آیات قرآن در مقابل ظلم ،فساد ،استبداد و استعمار ایستادهاند.
نمونه بارز این مسئله پیروزی انقالب اسالمی در ایران با رهبری امام خمینی بود .در مراحل بعد
بیداری اسالمی به سایر ســرزمینهایی که با ظلم و استبداد مبارزه میکردند با تأسی از انقالب
اسالمی در ایران اشــاعه پیدا کرد .بهویژه در کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از
ســال  ۲۰۱۱به بعد شاهد نوعی خیزش اسالمی بودیم .مسئله اساســی این است که مسلمانان
کمال مطلوب خود را در زندگی سیاسی و اجتماعی از احکام الهی که بهصورت کتاب مقدس و
آســمانی قرآن درآمده است دریافت میکنند .ولی عدهای از اندیشمندان اسالمی که از نظریات
غربی متأثر هســتند نظریاتی در باب وحی و چگونگی نزول آن مطرح کردهاند که با اندیشه رایج
مسلمانان در این زمینه متفاوت است .عبدالکریم سروش ازجمله افرادی است که نگاه خاصی به
مســئله وحی و نزول قرآن دارد .وی در سیر آراء و اندیشههای خود به این مرحله اشاره میکند که
اعتقاد به رؤیاانگاری خواب پیداکرده اســت .برای وی مسئله این بوده است که آیا قرآن با همین
الفاظ ،ســاختار و ترکیبات کالمی و محتوایش از ســوی خداوند بر پیامبر نازل گردیده ،یا آنکه
قرآن محصول نوعی مواجه روحانی اســت که در بیداری و یا در عالم رؤیا برای شــخص پیامبر
پدید آمده و طی آن حقایقی بر آن حضرت مکشوف گردیده و آنگاه توسط ایشان در قالب الفاظ و
ســاختار عربی موجود درآمده و بر مردمان عرضه گردیده است؟ سروش معتقد است پیامبر معنا
را از عالم ماورایی دریافت کرده ،اما وحی محصول مکاشــفات پیامبر بوده و جنبه رؤیایی دارد.
بنابراین زبان قرآن انســانی و بشری است .به این دلیل که رویکرد غالب به وحی ،قرآن را کلمات
مستقیم خداوند میشمارد که توسط فرشته وحی بر پیامبر القا میشود و نظریه سروش با اندیشه
اکثریت قاطع مســلمانان در تضاد اســت ،این اندیشــه جای تأمل و نقد دارد .بهمنظور بررسی
انتقادی این نظریه ،ســؤال این است که مهمترین وجوه نقد نظریه رؤیاانگاری وحی سروش چه
میباشــند؟ اهمیت این مسئله ازآنروســت که حلوفصل و ارائه پاسخ نهایی به آن ،آثار و نتایج

 .1تقریر نظریه رؤیاانگاری وحی

ٔ
درزمینه وحی و چگونگی آن دو نظریه وجود دارد.

.1-1نظریه وحیانی بودن قرآن

نظریه اول ،وحیانی بودن الفاظ قرآن اســت .مدعای اصلی این نظریه آن است که وحی نازلشده
بر پیامبر اســام مجموعهای از معارف ،آموزهها ،پیامها و دستورالعملهای اعتقادی ،معرفتی و
رفتاری اســت که در قالب الفاظ ،کلمات و ســاختار و ترکیبات کالمی و به زبان عربی از سوی
خداوند بر پیامبر نازل ،و توســط ایشــان بدون هیچ تغییری بر مردمان عرضه گردیده و جبرئیل و
پیامبر (ص) فقط واســطه در ابالغ پیام الهی به انســان بودهاند .ســیوطی با تأکید بر این دیدگاه
ادلــهای همچون معجزه بودن الفاظ و معانی و توانایی نداشــتن برای همانند آوردن را اقامه کرده
اســت (شــفیعی .)۹۹ :۱۳۸۸ ،این نظریه موردقبول بســیاری از اندیشــمندان اسالمی است.
بهعنوانمثــال عالمه طباطبائی در این خصوص میگوید« :عقیده عموم مســلمانان درباره وحی
قرآن این اســت که قرآن مجید به لفظ خود سخن خداســت که بهوسیله یکی از مقربین مالئکه
که موجوداتی آسمانی هســتند به پیغمبر (ص) فرستادهشده است .نام این فرشته جبرئیل و روح
األمین اســت و بــه پیامبر اکرم (ص) مأموریت داده شــد که لفظ آن آیات را بــر مردم بخواند»
(طباطبائی.)۷۲ :۱۳۷۵ ،
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گســتردهای در چگونگی بیداری و مواجهه مسلمانان با قرآن و عرضه مسائل معرفتی ،معیشتی و
رفتاری خود بر آیات قرآن و دریافت پاســخهای مناسب و راهگشا برای حرکت مطمئن در مسیر
کمال ،در پی خواهد داشــت .هدف افرادی مانند ســروش تقدسزدایی از قرآن و عرفی و بشری
ســاختن دین است .در مقابل هدف قرآن بیداری انسانهاست و بدون شک بیداری مسلمانها و
اتحاد آنها در مقابل دشــمنان اسالم ،ظلم ،استبداد و انحراف افرادی مثل سروش هدف دیگری
اســت .در این راستا همواره اندیشمندان و مصلحان مســلمان با اتکا بر قرآن و با حمایت آحاد
مســلمانان در مقابل ظلم ،فساد ،اســتبداد و انحراف به مبارزه برخاسته و در این مسیر با هدایت
قــرآن و تعالیم الهی همواره ســربلند بودهاند .روش پژوهش حاضر تحلیلی -انتقادی اســت و
جمعآوری دادهها نیز به شیوه کتابخانهای صورت گرفته است.
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 .1-2رؤیاانگاری قرآن و وحی

نظریه دوم ،دیدگاه رؤیاانگاری قرآن و وحی است .طبق این نظر ،سروش پیامبر را در جایگاه یک
راوی مینشــاند و روشی که برای تفســیر وحی ارائه میدهد تعبیرگرایی است ،که بهزعم سروش
میتواند تمام ضعفهای روشهای قبل مانند ظاهرگرایی و تأویلگرایی در تاریخ اســام را حل
نماید (صادقی و دیگران.)۳۰ :۱۳۹۶ ،
سال دهم ،شماره دوم(پیاپی ،)20تابستان 1400

 .1-2-1تقریر نظریه رؤیاانگاری قرآن در شش مرحله

سروش برای اثبات مدعیات خود بنا بر یک شرح و تفصیل ،شش مرحله را مطرح میکند .مراحل
استدالل سروش در تبیین نظریه خود بدین قرار است:
 .1ســروش قرآن و وحی را محصول مکاشــفات و تجربه دینی پیامبــر میداند .لذا محمد
(ص) بهعنوان پیامبر ،در مقام وحی ،مشــاهدات و مکاشــفات شــخصی خود را بیان
میکند.
 .2آن چه محمد (ص) مشاهده کرده است در خواب و حالتی رؤیایی بوده است.
ً
 .3اگر وحی و مشاهدات ،محصول رؤیاانگاری پیامبر باشد ،پس الزاما زبان وحی نیز باید
رؤیاگونه باشد.
 .4اگر زبــان وحی را رؤیایی بپنداریم ،در این صورت ،مجاز ،کنایه و اســتعاره در آنجایی
ندارد و زبان آن حقیقی است .پس پیامبر مشاهدات خود در قالب رؤیا و با زبان حقیقی
برای مردم گزارش مینماید.
 .5اگر با متنی مواجه شدیم که رؤیایی بوده و زبانش حقیقی باشد ،روش فهم آن تعبیرگرایی
است.
 .6ظاهرگرایی و تأویلگرایی قدرت کافی برای تفسیر و تحلیل آیاتی با ظاهر یکسان ،پریشان
و نابسامان را ندارند .به همین جهت برای درک و فهم متن قرآن بایستی به تعبیرگرایی روی
آورد (صادقی و دیگران .)۳۱ :۱۳۹۶ ،در ذیل این مقدمات موردبررسی قرار میگیرند.
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 .2بررسی و نقد مقدمات نظریه رؤیاانگاری وحی
 .2-1مقدمه اول :وحی بهمثابه تجربه دینی و نقد آن

1. religious experience
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ٔ
تجربه دینی 1را در معنایی عام که عبارت است از «مواجهه با امر مطلق و متعالی»
ســروش لفظ
(ســروش ،)۷ :۱۳۷۷ ،به کار میبرد .به نظر ســروش ،وحی محصول مکاشفات و تجربه دینی
پیامبر اســت .لذا پیامبر (ص) ،در مقام وحی ،مشاهدات و مکاشفات خود را بیان میکند .وی
وحی را کشفی ناقص و تدریجی میداند که اگر پیامبر عمر بیشتری مییافت ،وحی و قرآن فربهی
و تکامل بیشتری پیدا میکرد .سروش دراینباره مینویسد:
ً
«قرآن مســتقیما و بیواسطه ،تألیف و تجربه و جوشــش و رویش جان محمد
و زبان و بیان اوســت .محمدی که تاریخی اســت و در صراط تکامل اســت و
پابهپای زمان پیامبرتر میشود ...و اگر عمر بیشتری مییافت و غواصی را نیکوتر
میآموخت ،ایبسا که از دریای حقایق ،گوهرهای گرانتر صید مینمود و قرآن
را فربهتر و جهان را توانگرتر میکرد» (سروش.)۸۶ :۱۳۹۷ ،
ً
بنابراین سروش معتقد است« :پیامبر تدریجا عالمتر میشد ،هم متقینتر ،هم ثابتقدمتر،
هم شکفتهتر ،هم مجربتر و در یککالم پیامبرتر» (سروش .)۱۹ :۱۳۸۳ ،بنابراین زیربنای نظریه
رؤیاانگاری قرآن تأکید بر نقش روایتگر پیامبر اســت (نجاتی .)۱۳۰ :۱۳۹۳ ،ازنظر ســروش،
پیامبر راوی است و روایتگر مناظری است که خود دیده و میان ناظر راوی و مخاطب خبر تفاوت
بســیار است .کالم سروش در این باب چنین است« :محمد راوی است ،یعنی مخاطب و مخبر
نیست .چنین نیســت که مخاطب آواهایی قرارگرفته باشد و در گوش باطنش سخنانی را خوانده
باشــند و فرمان به ابالغ آن داده باشند .بل محمد روایتگر تجارب و ناظر مناظری است که خود
دیده است و فرقی عظیم است میان ناظر راوی و مخاطب خبر» (سروش.)۸۷ :۱۳۹۷ ،
اولین مســئله در این باب در مورد قداســتزدایی از قرآن و همچنیــن نفی اعجاز بیانی این
کتاب آسمانی است :مسلمانان همیشه برای الفاظ و واژههای قرآن قداست خاصی قائل بودهاند.
بشری دانستن الفاظ قرآن این ارزش و قداست را از بین میبرد و الفاظ و کلمات قرآن را در سطح
الفاظ و کلمات ســایر کتابها و نوشتهها قرار میدهد .همچنین با نگرش بشری به الفاظ قرآن،
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اعجاز بیانی آن نیز منتفی خواهد بود (شفیعی .)۱۰۴ :۱۳۸۸ ،مسئله دیگر این است که اگر وحی
محصول تجربه دینی پیامبر و محصول مکاشــفات ایشان است ،چگونه خود پیامبر مورد خطاب
قرارگرفته است؟ مورد خطاب گرفتن پیامبر به این معنی است که فرد دیگری ایشان را خطاب قرار
داده اســت .بیش از  ۳۰۰بار در قرآن کلمه «قل» بهکاررفته است که در بیشتر آنها مشهود است
که مخاطب شــخص پیامبر است .در بســیاری از آیات منادی با خطاب «یا ایها الرسول» و «یا
ایها النبی» و  ...حضرت را ندا میدهد و در بسیاری دیگر حرف «ک» و «انت» و ضمیر مستمر
افعــال ،حضرتش را خطاب میکند .لذا میفهمیم امر کننــده و ندا دهنده و خطاب کنندهای در
قرآن هســت که باید او را بیابیم .حالآنکه وقتی به آیاتی مینگریــم که خداوند در آنها گوینده
مخاطب خداوند بوده است .بهعنوان نمونه چند مورد مثال
است ،میفهمیم که آن آمر و منادی و
ِ
آورده میشود:
 .1هنگامیکــه بندگانم از تو درباره من ســؤال کردند {به آنها بگو }:من نزدیک هســتم و
دعوت دعاکنندگان را ،هنگامیکه مرا میخوانند ،اجابت میکنم (بقره،)۱۸۶ ،
 .2به بندگانم اعالم کن که همانا منم آن آمرزنده مهربان (حجر،)۴۹ ،
 .3همانا به تو وحی کردیم ،همانگونه که به نوح و  ...وحی کردیم (نساء( )۱۶۳ ،ساجدی
و ساجدی.)۳۷ :۱۳۹۴ ،
اگر کســی در قرآن کریم مطالعهای داشــته باشد احســاس میکند خطابهای خداوند به
پیامبر(ص) انواع مختلف دارد :گاهی خداوند پیامبر خود را هشــدار میدهد ،یا ایشــان را انذار
میکند ،یا گاهی حتی پیامبر را توبیخ میکند یا گاهی تعریف و تمجید میکند .اینها همه نشان
میدهد که گوینده این عبارات با شخص پیامبر (ص) متفاوت است .آنجایی که قرآن میفرماید:
َ
َ
َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ
َّ
ُُ َ
َ«و ِإنــک ل َعلی خل ٍق ع ِظ ٍیم» (قلم ،)۴ ،یــا میفرماید َ«ول ْو کنت فظا غ ِلیــظ القل ِب النفضوا ِم ْن
ً
َ
ح ْو ِلک :اگر تندخو و سختدل بودی ،قطعا از پیرامون تو پراکنده میشدند( ».آل عمران،)۱۵۹ ،
یا تعبیرات دیگری که در قرآن رســیده است ،نشان میدهد کس دیگری هست که با پیامبر (ص)
صحبت میکند (ایازی.)۱ :۱۳۹۲ ،
همچنین میتوان گفت از واژههای بســیار متعارف قرآن که با مشتقاتش نزدیک به  ۳۰۰بار
در این کتاب تکرار شــده« ،نزول» و «تنزیل» است ،نزول قرآن به معنای پایین آوردن سطح پیام
ّ
پروردگار جهان ،در حد درک و فهم بشــری و گیرندههای حواس اوســت ،مکانیســم نزول این

 .2-2مقدمه دوم :رؤیا ظرف مشاهدات و مکاشفات پیامبر و نقد آن

انتقاد بعدی بر نظریه رؤیاانگاری وحی به این موضوع برمیگردد که ســروش میگوید ماحصل
مکاشــفات پیامبر در کجا رویداده اســت و درواقع ظرف مکانی آن کجاست؟ بهزعم سروش،
فضای وحی متناسب با فضای خواب و رؤیا و نمایانگر خوابگونه بودن نزول آن است و با عالم
بیداری نزدیکی ندارد .لذا به اعتقاد وی:
«وحــی را هرچه در نظر بگیریم ،به گواه تاریخ و به شــهادت مأثورات دینی ،فضای بیداری
را در ذهــن مخاطب متبــادر نمیکند و درواقع به زبان خاص و رؤیاگونه خود از حقایق ســخن
میگوید .عروض وحی چنان شــکلگرفتهاند که جز در بستر رؤیا قابلتشخیص و تمیز نیست،
بهطوریکه تمامی موارد و مباحث پیرامون وحی و قرآن جز در رؤیا و حاالت مربوط به آن میسر
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َ
حقایق در «شب قدر» را قرآن به زبانی سربسته و رمزگونه ،که حقیقت آن به مصداق َ«و َما أ ْد َراک
َ َ ُ َْ ْ
َما لیلة القد ِر» ،برای شخص پیامبر هم پوشیده بود ،در سورههای قدر و ُدخان بیان کرده است .از
مفاد این دو سوره و از اجماع مســلمانان میتوان فهمید خداوند حقایقی را که بهتدریج مکتوب
و ّ
مدون شــد ،مســتقل از تأثیرگذاری ظرف ذهنی حامل و گیرنده (فرشته واسطه وحی و پیامبر)
بهطور خالص برای هدایت بشــریت نازل کرده اســت (قیامه ،۱۶ ،طه ۱۱۴ ،و جن ۲۷ ،و ،)۲۸
اصرار قرآن بر این اســت که آن حقایق را خدا بر زبان پیامبر ّ
میســر و جاری کرده است ،نه آنکه
تلقی و برداشــت او چنان بوده باشــد (مریم ۹۷ ،و دخان .)۵۸ ،حالآنکه سروش ،این امر را در
ّ
حد برداشتهای ذهنی یک انسان ،هرچند بیداردل ،با تمام ویژگیهای محدود بشری ،که پیام را
در قالب ظرف ذهنی خویش فهمیده است ،پایین میآورد (بازرگان.)۳ :۱۳۹۵ ،
همچنین هیچکس بهتر از خود پیامبر نمیتواند در مورد سرشت وحی اظهارنظر کند .بنابراین
باید به مطالب خود حضرت هم توجه کنیم .ایشــان وحی را کالمی مختص خداوند میدانند و
هیچگاه اشــارهای به کشف یا مشاهدات شخصی نکردهاند .در اینجا بد نیست که به روایت ولید
بن مغیره اشــارهکنیم هنگامیکه برای تمسخر و اســتهزا به نزد پیامبر آمد و گفت« :ای محمد از
این شــعرت برای ما نیز بسرا» ،حضرت محمد در جواب فرمودند« :این شعر نیست ،بلکه کالم
خدای سبحان و تعالی است که به فرستادن آن از طریق وحی کردن آن بر مالئکه و سپس انبیایش
راضی شده است» (ساجدی و ساجدی.)۳۸ :۱۳۹۴ ،
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نخواهد گردید .مگر تجربه دیدن تخت خداوند بر دوش هشــت فرشته در بیداری صورت گرفت
که زبانش را زبان بیداری بدانیم؟» (سروش ،۱۳۹۲ ،مقاله دوم).
بنابراین ســروش مدعی اســت که حضرت محمد آنچه را در خــواب و رؤیا دیده بیان کرده
است .سروش یک دلیل دیگر برای فضای رؤیاگونه وحی و قرآن میآورد و به یکسری چالشهای
متناقض اشاره میکند ،لذا مینویسد:
«به این نمونهها نگاه کنید :جوانانی که پیر نمیشــوند ،حوریانی که همیشه باکره میمانند،
شــراب و نوشیدنیهایی که با خود مستی و ســردرد نمیآورد ... ،با تمام این عجایبی که مطرح
شــد باید خطاب شــگفتتری را در نظر گرفت که به پیامبر میگوید :تو تیر افکندی ،اما تو تیر
نیفکنــدی ،بل خــدا بود که تیر افکند که در یک جمله تیرانــدازی محمد را هم نفی و هم اثبات
میکند» (سروش :۱۳۹۲ ،مقاله سوم).
در نقد این مســئله نیز باید گفت اگر رؤیا پیام الهی باشــد ،پیــام مردمان به خداوند چگونه
به او میرســد؟ ســؤال و جوابهای قرآنی چگونه از طریق رؤیا قابلفهم است؟ زیرا اینجاست
که تقدم و تأخر معنا خواهد داشــت؛ یعنی در بیداری رســول و شأن نزول .رؤیا نمیتواند پاسخ
«شأن نزول» باشد .زیرا در اینجا نخست مردم و مخاطبان وحی چیزی میخواهند یا میپرسند و
سپس رسول وحی را دریافت میکند و به ایشان ابالغ میکند .چنانکه در شأن نزول قصه یوسف
ً
مثال میخوانیم .یهودیان کتاب خود را به ســبب قصص آن خاصه قصه یوســف برتر و فاضلتر
میخواندند و عمر نزد پیامبر آمد و ماوقع بگفت و پیامبر غمناک شــد «جبرئیل بیامد و این سوره
بیاورد» که :نحن نقص علیک احســن القصص .یعنی که متن قرآن یا بخش بزرگی از آن حاصل
گفتوگویی میان مردمان و خداوند اســت ،چنانکه دیگر نصشناسان بر آن تأکید کردهاند .قرآن
ً
متنی یکسویه نیست .پیامبر هم در آن صرفا ابالغ کننده نیست؛ فرستاده حق است بهسوی خلق
و فرســتاده خلق است بهسوی حق .قرآن درنهایت وقتی درونی شــد به گفتوگویی میان انسان
َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َّ َ َ
یب َدع َو َه الداع ِإذا َدع ِان
و خدا ختم میشــود و رابطهای دوســویه اســت (فاذکر ِونی أذکرکم .أ ِج
ِ
َْ
فل َی ْس َت ِج ُیبوا ِلی) (جامی.)۷ :۱۳۹۸ ،
همچنین قرآن خود را روایت رؤیا نمیداند و هیچ جا نگفته که روایت رؤیاست .اگر درست
باشد که تمامی قرآن روایت رؤیای رسول است چرا در قرآن به آن تصریح نشده است؟ درحالیکه
از اشــاره به معدود موارد رؤیاهای انبیا دریغ نشــده اســت .بهعنوانمثال در قضیه قربانی کردن

 .2-3مقدمه سوم :زبان رؤیاگونه وحی و نقد آن

اگر نزول قرآن و وحی را محصول مکاشــفات پیامبر در رؤیا و خواب بدانیم ،پس میتوان زبان
وحی را نیز ناگزیر رؤیایی دانست .سروش دراینباره مینویسد« :او پیامبر بود .حقایق را در بستر
رؤیا و مکاشفه دریافت میکرد و سپس در بیداری آنچه را فراگرفته بود برای بیداران بازگو میکرد.
زهی مرابت خوابی که به ز بیداری اســت» (ســروش ،۱۳۹۲ ،مقاله اول) .سروش در تحلیل و
بررســی این مطلب یادآور میشود« :اگر پدیداری به نام وحی داریم که محصول حالتی ناهشیار
و نامتعارف اســت ،آنگاه باید باور کنیم که زبانش هم نامتعارف اســت ،حتی اگر مشابه زبان ما
باشــد .و این عین همان باوری اســت که ما درباره همه خوابها داریم و بیتکلف و بیتأمل به
دنبال خوابگزاری میرویم» (ســروش :۱۳۹۲ ،مقاله دوم) .ســروش برای اثبات رؤیایی بودن
زبان وحی به برخی شواهد ساختاری در قرآن از وجود تکرارهای فراوان ،نظم پریشان و گسست
بین آیات قرآن و نیز وجود برخی امور متناقض در زبان وحی میپردازد.
در نقد این مدعا باید گفت گه هدف قرآن هدایت و ســعادت بشــر اســت (بقره ،)۱۸۵ ،و
این هدف بابیان معماگونه و رمزی برآورده نمیشــود .بر این اساس زبان آن نیز زبانی معماگونه
و رمزآلود و رؤیایی نیســت ،بلکه زبانی همگانی و متناســب با سرشــت مشترک یعنی فطرت
انسانهاســت ،گرچه درجات فهم و ظرفیت بهرهمندی انســانها از یکدیگر متفاوت اســت .بر
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اسماعیل توســط حضرت ابراهیم ،خدای متعال ،حضرت ابراهیم را با این عبارت ستوده است:
ْ
َ ْ َ َّ ْ َ ُّ ْ َّ َ َ َ ْ
ذلک نج ِزی ال ُم ْح ِســنین» (صافات« :)۱۰۵ ،آن رؤیا را تحقق بخشیدی
«قد صدقت الرؤ یا ِإنا ک ِ
َّ
ْ
َّ
(و به مأموریــت خود عمل کردی) ما اینگونه ،نیکوکاران را جزا میدهیــم( ».الد ِائم التص ِدیق:
ُ َ ِّ ُ َ
ُ
قوله َ
بالع َمل /تــاج العروس) (محدثین .)۴ :۱۳۹۵ ،بنابراین آیا محمد که به
یکون الذی یصدق
راســتگویی مشهور بود آگاهانه و از روی قصد یا بنا به مصلحت ،حقیقت رؤیا دیدن خود را از
مردم پنهان میداشت؟ یا آنچه میدید و میشنید از جنس توهمات شنیداری و دیداری بودهاند؟.
واکاوی شــواهد و ادله سروش نشــان میدهد وی هیچ موضعی را ذکر نکرده که پیامبر آشکارا به
ً
رؤیاهای رسوالنه خود در قرآن اذعان کرده باشند .یا به عبارت بهتر چنین موضعی اساسا در قرآن
وجود ندارد (بهشــتی و دیگران .)۱۳ :۱۳۹۴ ،بنابراین مشاهدات پیامبر در رؤیا اتفاق نیفتاده ،و
اگر اینطور بود میبایست حداقل یکبار قرآن یا خود پیامبر به این مسئله اشاره میکردند.
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این مبنا زبان قرآن زبانی مشــترک و عام و جهانی اســت و با زبان خوابگونه و خاص و نیازمند
تعبیر سازگار نیست (جوادی آملی .)۷۸ :۱۳۸۷ ،و اگر اینطور بود نهتنها باهدف هدایتگری آن
ناسازگار بود ،بلکه برخالف حکمت نیز بود.
بدین ترتیب ،هدف اصلــی نزول قرآن« ،مردم» (ناس) و پیامبر واســطهای برای ابالغ بوده
اســت ،به او گفتهشــده« :ما این کتاب را بهحق (نــه خوابوخیال) ،به خاطر مــردم بر تو نازل
کردیم» (زمر )۴۱ ،و اینکه« :این کتاب (حقایقی) تنزیل یافته از ســوی ربالعالمین ،بهواسطه
روحاالمین (فرشــته وحی) بر قلب تو است تا به زبانی آشــکار و روان (نه رمزگونه و نمادین) از
هشداردهندگان باشی» (شعراء( )۱۹۲ ،بازرگان.)۲ :۱۳۹۵ ،

 .2-4مقدمه چهارم :زبان رؤیا عاری از مجاز و کنایه و نقد آن

اگر زبان وحی رؤیایی اســت ،در این صورت ،بیــان آن حقیقی خواهد بود ،نه مجازی ،کنایی،
ٔ
هرگونه دیگر .لــذا پیامبر هر آنچه را که در رؤیا دیده اســت را با زبان حقیقی برای
اســتعاری یا
دیگران گزارش مینماید .سروش دراینباره میگوید« :در زبان رؤیا ،مجاز و کنایه راه ندارد ،یعنی
الفاظ بر غیر معانی حقیقیشــان حمل نمیشوند .گرچه برای فهمیدنشان به کتاب لغت مراجعه
نمیتوان کرد ،بلکه باید از شــیوه خوابگزاری بهره جســت .وقتی محمد از گرفتن خورشــید و
ســتارگان ،قرآن شــنیدن جنیان ،سجده فرشــتگان بر آدم وبالهای دوگانه و سهگانه و چهارگانه،
شــهابهای ثاقب و طرد دیوان ،و  ...ســخن میگوید ،اینها عین رؤیاها و مکاشفات اوست.
روایتگرش خود اوســت و روایتش هم بر ســبیل مجاز و نماد نیســت ،امــا فهمش البته محتاج
خوابگزاری است» (سروش ،۱۳۹۲ ،مقاله اول).
سروش مدعی است:
«اکثر مفسران جهان اسالم از نوعی خوابگزاری در تفاسیر خود بهره میبرند .در قرآن واژگانی
همچون آتش ،خورشــید ،باغ ،غضب ،آب ،تخت ،ترازو ،کتاب و  ...نقلشــده اســت که برای
آنها تفاســیری همچون آب ،آتش و کتاب و ترازو و تعابیری که در بیداری میبینیم و میشناسیم
استفادهشــده است ،درحالیکه پیامبر این مثالها را در رؤیا و در حالتی رمزآلود و رؤیاگونه دیده
ََ
ُ ُ
ُ
الشــمس ک ِو َرت ،و اذا ُالنج ُوم انکد َرت»
اســت .برای مثال مفسران در قرآن خواندهاند که« :اذا

 .2-5مقدمه پنجم :تعبیرگرایی روش تحلیلی یک متن رؤیایی و نقد آن

بــه بیان ســروش ،یگانه راه مواجه بــا متنی که رؤیایی بــوده ،ولی زبان بیان آن حقیقی اســت
خوابگزاری و تعبیرگرایی اســت .درواقع این رؤیاها نیاز به تعبیر دارند نه تفســیر (ســاجدی و
ســاجدی .)۳۲ :۱۳۹۴ ،به اعتقاد ســروش« :خواب به هر میزان که صریح ،شفاف و بیپرده در
انتقال مفاهیم کمک کند ،بازهم یکســری وجوه رمزآلود و مهآلود دارد که نیازمند تعبیر اســت و
اینکه زبان آن را معادل بیداری بنامیم اشتباهی بس بزرگ است .این مغالطه که باید آن را مغالطه
خوابگزارانه نامید ،مهلکتر از خطای خلط حقیقت و مجاز و اســتنتاج «باید» از «اســت» و
عظیمتــر از مغالطه طبیعتگرایان اســت» (ســروش .)۹۵ :۱۳۹۷ ،طبق این دیــدگاه ،باید به
تعبیرگرایــی روی آورد و از معبران واقعی که عرفا هســتند و از طریق ورود به عالم کشــف نبوی
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(التکویر ۱ ،و ( .)۲وقتیکه خورشــید گرفت و ســتارگان تیره شــدند  )...و چنین معنا کردهاند:
روزی که همین خورشــید که در آسمان است بگیرد و همین ستارگان که در بیداری میبینیم تیره
شوند و  ،...یعنی روز قیامت .اما مفسران غافل از معنای خورشید و ستارگان و تعبیر آن در خواب
بودهاند .چنانکه داستان خواب یوسف در سوره یوسف بر آن گواه است( .سروش.)۹۶ :۱۳۹۷ ،
در نقــد این مقدمه باید گفت کــه این مطلب برفرض رؤیایی بودن وحــی و زبان آن متکی
اســت و همانطور که بیان شــد ،این فروض از اساس نادرست اســت و دلیل و شواهدی برای
اثبات آنها وجود ندارد .زبان رؤیا ،زبان رمز و تأویل اســت که برای خود شــخص هم مبهم و
مشتبه مینماید ،چه رســد به دیگران ،همچنا ن که رموز ماه و خورشید و یازده ستاره در «رؤیای
یوســف» ،نه برای او آشکار بود و نه برای پدرش یعقوب ،همینقدر دریافتند که باید رمزی الهی
در آن رؤیا باشد که تأویل (تحقق) آن در آینده به ّ
«مشیت الهی» آشکار گردد ،که البته حدود سه
دهه بعد تحقق یافت .اگرچه یوســف به تعلیم الهی به تأویل رؤیاها آگاهی یافت ،اما صرفنظر
از چنین اســتثناهایی ،تعلیم او ربطی به ابالغ رســالت آشکار توحیدیاش نداشت .همچنان که
رؤیای ابراهیم در ذبح اسماعیل امری شخصی بود .به پیامبر اسالم نیز برحسب قرآن در مواردی
اندک ،خداوند آگاهیهایی در رؤیا القاء کرده بود؛ همچون بازگشت به مسجدالحرام (فتح)۲۶ ،
خبیث (اسراء ،)۶۰ ،که این استثناها نیز مستقل از کتاب و رسالت آشکار او بوده است
یا شــجره ِ
(بازرگان.)۲ :۱۳۹۵ ،
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که مخصوص آنهاســت برای فهم قرآن باید اســتفاده کرد .بنابراین معبران به شیوه خوابگزاری
درصدد برداشــتن پوســتهها و الیحههای ظاهری دین و نشــان دادن مغز و هسته اصلی آن قدم
برمیدارند (صادقی و دیگران.)۴۶ :۱۳۹۶ ،
در نقــد این مقدمه میتوان گفت که برفرض پذیرش ایــن مقدمات ،بازهم این مقدمه دارای
اشــکال اســت .به این دلیل که میتوان متنی را رؤیایی و زبانش را حقیقی دانست ،ولی قائل به
این بود که این متن نیازمند به تعبیر نیست .به سبب آنکه رؤیاها دودسته هستند :یک دسته شامل
رؤیاهای صریح هســتند که صاحب رؤیا در آن هیچ تصرفی ندارد و به صورتی واضح میشــود
به معنا و حقیقت آن نائل آمد ،و دســته دوم ،رؤیاهای غیرصریح که نفس صاحب رؤیا در آن با
حکایت و تمثیل تصرف کرده و انتقال به معنای آن نیازمند تعبیر اســت (طباطبائی :۱۳۷۱ ،جلد
 .)۲۷۲ :۱۱در ادامــه باید گفت هنگامیکه نفس از راه ارتباط با عالم غیب حقایقی را مشــاهده
میکند ،اگر آنچه مشاهدهشده بدون تصرف قوه مخیله وارد حافظه شود ،در این صورت ،حقیقتی
که دریافت شده نیاز به تعبیر (در صورت وقوع در خواب) یا تأویل (در صورت وقوع در بیداری)
ندارد .ولی اگر قوه مخیله در آن دخل و تصرف کند؛ در این صورت نیازمند تعبیر یا تأویل اســت
(ربانیگلپایگانی.)۲۰۰ :۱۳۹۱ ،

 .2-6مقدمه ششم :تعبیرگرایی تنها تئوری کارآمد و نقد آن

ســروش در انتهای مدعای خود یگانه راه فهم متن را تعبیرگرایی میداند و مدعی است نظریات
و رویکردهایی مانند تأویلگرایی و ظاهرگرایی توان کافی برای رجوع و پاســخگویی به فهم آیات
متشــابه و نابسامان و پریشــان را ندارند .تعبیرگرایی از پیچیدگیها و تکلفهای بیمورد کمتری
نسبت به تئوریهای رایج (تأویلگرایی و ظاهرگرایی) برخوردار است و به همان میزان از سازگاری
درونی و فراگیری بیشــتری نسبت به نظریههای دیگر برخوردار است (صادقی و دیگران:۱۳۹۶ ،
 .)۴۹ســروش درباره فرضیه کمتکلف خود مینویسد« :بر طبق نظریه رؤیاهای رسوالنه حجم
عظیمی از مجاز و کنایه از قرآن رخت برمیبندد و نیاز به تأویل از میان برداشته میشود و عبارات
قرآنی را بر معانی ظاهریشــان باقی میگذارد» (ســروش .)۱۰۰ :۱۳۹۷ ،سروش معتقد است
نظریه تعبیرگرایی او به دلیل ســازگاری درونی و فراگیری بیشتر نسبت به نظریههای ظاهرگرایی و
تأویلگرایی بهتر میتواند آیات متشابه و پارادوکسی کال را تبیین کند.

 .3نقش قرآن در همسویی فطرت بشری ،آ گاهیبخشی و بیداری اسالمی

جنبــش بیداری اســامی پدیدهای عظیــم و فراگیر بوده اســت که در دو قرن گذشــته با فراز و
نشیبهایی روبرو بوده است .این خیزش اسالمی ابتدا در مناطق جغرافیایی خاصی ظهور یافت،
ســپس در طول دهههای گذشــته دامنه آن از شرق آســیا تا جنوب و غرب آفریقا را در برگرفت.
پیشقراول این حرکت ابتدا جمعی از علمای دین ،نخبگان و اندیشمندان بودند ،اما امروزه عموم
مســلمانان با رهبری علمای اسالمی در پیشــبرد آن نقش دارند (میرخلیلی و ملکوتیان:۱۳۹۹ ،
 .)۳۰۸با مراجعه به تاریخ سیاسی جهان اسالم ،نقش دوباره قرآن در تحرک بخشیدن به مبارزان
و حفظ تقویت روحیه آنها آشــکار میگردد و البته در ایــن زمینه نباید از نقش هدایتی قرآن در
محو خرافات و شکســتن بتهای اجتماعی و تربیت و آماده کــردن مبارزان ،غافل بود (زینی و
مهری .)۳۱ :۱۳۹۸ ،در این قســمت ابتدا به تأثیرات قرآن کریم در همســویی فطرت بشــری و
آگاهیبخشی و بیداری انسانها پرداخته میشود ،سپس نقش قرآن در بیداری اسالمی مسلمانان
تحلیل خواهد شــد و در انتها نیز پیامدهای نظریاتی همچون سروش و راهکارهای برونرفت از
این چالشها نقد و بررسی خواهد گردید.

 .3-1نقش قرآن در همسویی فطرت بشری و آ گاهیبخشی انسانها

باید توجه داشت که فطرت همه انسانها بهگونهای است که همه در ذات خود به نیکی و درستی گرایش
دارند و از بدی و پلیدی بر حذر میباشــند ،ولی این شرایط محیطی است که انسانها را به گمراهی و
ضاللت میکشاند .بنابراین الزم است تا انسانها با طرقی که خداوند ارائه میدهد هدایت شوند .قرآن
کریم ،کتاب هدایت انسانهاست که از طرف خداوند بر پیامبر اسالم نازلشده است.
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در ایــن مورد و بهطورکلی باید گفت فرضیه رؤیای رســوالنه از ســازگاری درونی برخوردار
نیســت ،بلکه شــواهد روایی و دالیل تاریخی زیادی علیه آن وجود دارد که فراگیری آن را دچار
اشــکال میکند و همچنین با روایات زیادی ناسازگار است ،به دلیل آنکه در برخی روایات وحی
ً
را صریحا در بیداری دانســته و حتی بهصورت مشــاهده حسی دانســتهاند؛ مانند تمثل جبرائیل
بهصورت دحیه کلبی و از ســوی دیگر ،با شــواهد تاریخی گواهی ناظران عینی ناســازگار است
(صادقی و دیگران.)۵۰ :۱۳۹۶ ،
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بهصورت فطری برای همه افراد اصل این است که پارهای از رفتارها خوب و پسندیده هستند
و پارهای بد و قبیح شمرده میشوند .اگرچه در مصادیق آن اختالفنظر باشد .خوب و بد در میان
مردم جامعه بشــری به معانی متفاوتی به کار میرود که یکی از آنها خوب و بداخالقی اســت.
قرآن کریم بهعنوان منبع اصلی تبیین علم اخالق برای دســتیابی به اهداف خود مانند اســتواری
نظم ،عدالت و تأمین ســعادت انســانها در دنیا و آخرت ،انجام و ترک پارهای از امور را به گونه
بایدها و نبایدها بر مکلفان خود الزام نموده اســت .آیات قرآن کریم بیانگر آن اســت که منشــأ
الزامات اخالقی وحی و اراده تشریعی خداوند است (جانیپور و لطفی .)۳۰-۳۱ :۱۳۹۴ ،انسان
از نگاه قرآن موجودی است که با موجودات دیگر تفاوت ماهوی دارد .او ذاتش تکاملی است و با
تالش آگاهانه بهمراتب آن دست مییابد .طریق انسان بهسوی هدف عالی و مقصد نهایی ،همان
نفس انسان اس��ت .نفس همان مخلوقی است که انسان از ناحیه آن و به مالحظه آن محروم و یا
رســتگار میشود و مقصد و هدف نهایی الله است (بابایی .)۷۱ :۱۳۹۴ ،بنابراین انسانهایی که
در فطرت و ذات خود نیکسرشــت هستند و ممکن اســت دچار لغزش و گمراهی شوند باید از
دســتورات قرآن بهمنظور هدایت و سعادت بهرهمند شوند .لذا اسالم سنت حیات و راه و روشی
است که بر انسان واجب است از آن پیروی کند تا سعادتمند شود .انسان نیز مانند دیگر آفریدهها
فطرتی دارد که او را بهســوی تکمیل کمبودها و رفع نیازهایــش هدایت میکند (بابایی:۱۳۹۴ ،
.)۷۵

 .3-2نقش قرآن در بیداری اسالمی

از منظر قرآن مقصد و هدف تمام نظام هســتی خدا است .بدین ترتیب تمام حرکتهای جامعه
اسالمی باید به اینســو باشــد ،در غیر این صورت از هدف واقعی بازخواهد ماند .هدف قرآن
بیداری انسانهاست و بهطور حتم بیداری مسلمانان و اتحاد آنها در مقابل دشمنان اسالم هدفی
دیگر است .بیداری اسالمی باید در عمل ،کمالجویی و خداخواهی خویش را نشان دهد و این
نیازمند آن است تا آدمی صفات الهی را در خود متجلی و ظهور ببخشد .هدف از خالفت انسان
آن اســت که بتواند شــبیه ارزشهایی که در وجود خداوند متجلی است ،در وجود خود بهعنوان
خلیفه خدا بر روی زمین تحقق بخشــد ،یعنی صفات خداوند از عدالت ،علم ،قدرت ،رحمتش
بر ضعفا ،و انتقامش از جباران و مســتکبران و بخشش بیانتهایش ،اینها در رفتار جامعهای که

 .4پیامدها و تحلیل نظریه رؤیاپنداری سروش بر بیداری مسلمانان

مس��ئله تحقیق حاضر این است که بیداری اسالمی با چه چالشهایی مواجه هست؟ تفسیرهای
ً
نوین از قرآن بهویژه رؤیاپنداری قرآن مســلما به تقدسزدایی از قرآن و نفی جامعیت دستوری و
محتوایی این کتاب الهی میانجامد و با طرح انتظار حداقلی از دین به نفی سنتگرایی ،گسترش
عقالنیت مدرن ،عصری کردن دین و انتقال بشــری دین خواهد انجامید .در ادامه به چند مورد از
این پیامدها خواهیم پرداخت.

 .4-1فاصله گرفتن از سنتگرایی دینی و گسترش عقالنیت مدرن

ازجملــه ایــن پیامدها فاصله گرفتن از ســنتگرایی دینی و گســترش عقالنیت مدرن اســت.
روشنفکرانی مانند سروش رویکرد عقالنیت مدرن را برای پذیرش ،اداره و کنترل جامعه ضروری
میدانند و استفاده از عقالنیت مدرن را برای تفسیر دین امری پیوسته قطعی و ضروری میدانند.
سروش در این باب به تفاسیری عقل پسند اشاره میکند و مدعی است هر آنچه در کفه و ترازوی
عقل قرار نگیرد باید کنار گذاشته شود و سایر امور در جامعه مدرن زمینه پذیرش ندارند .به همین
جهت است که برخی از این نظریهپردازان از جایگزینی معنویت بهجای دیانت ،صحبت به میان
میآورند .مهمترین پیامد این تفکرات ورود عقالنیت در عرصه دین و بازســازی اندیشــه دینی
برمبنای عقالنیت مدرن و یا عقل نقاد خود بنیاد ،عرفیســازی دین و بسط تفکرات مدرنیته و در
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خلیفهالله شــده و در اهداف آن باید منعکس شــود .ازاینرو بیداری جویان مسلمان باید شرایط
الزم را برای حرکت پیوسته و همیشگی بهسوی این هدف مطلق را فراهم سازند (یوسفی و رضایی
اصفهانی .)۱۲ :۱۳۹۲ ،این قرآن است که هدایتگر انسان و مسلمانان بهسوی این اهداف متعالی
است .ولی متأســفانه عدهای از مسلمانان دانسته و یا نادانســته ،در جهت عکس این مسیر گام
برمیدارند .عدهای از اندیشــمندان مسلمان نیز با اندیشــه و قلم خود با تفاسیر متفاوت ازآنچه
هســت و باید باشد ،مســیر را بهگونهای دیگر مینمایند .عبدالکریم ســروش با نظریات بدیع و
خالف جریان اصلی و با تفاســیر مدرن خود ،در جهت خالف آنچه گفته شــد حرکت میکند.
ً
جریاناتی اینچنینی مطمئنا اثرات خود را بر اندیشــه و عمل مســلمانان در جهان اسالم خواهد
گذاشت که در ادامه به آن پرداخته میشود.
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تضاد با دین است .بدین ترتیب دینزدایی و دینگریزی از دین صورت میگیرد .این مسئله با زیر
ســؤال بردن احکام دین در عصر مدرن و بهبیاندیگر ،طــرح دین منهای فقه ،دین اقلی و اکثری،
طــرح معنویت بهمثابه گوهر ادیان ،جوهــر و ماهیت دین ،دین حقیقی و دیــن تاریخی ،تقابل
دین و ایمان مطرح میشــود که پیام مشــترک همه این عبارات متنوع و متکثر این است که فقه و
شریعت در دنیای مدرن کنونی هیچگونه تأثیر و کارایی ندارد .بنابراین ،ویژگی «تمامیتخواهی»
و «ایدئولوژیگرایی» دین زیر سؤال میرود و دین بهتدریج کارآمدی و کارکردهای اجتماعی خود
ً
را از دســت میدهند و درنهایت به یک دغدغه کامال فردی و شخصی و بلکه خصوصی کاهش
مییابد (فصیحی.)۴۵ :۱۳۸۶ ،
ً
تحلیل و راهکار :بیداری و خیزش جنبشهای اســامی مخصوصا انقالب اســامی ایران
دریکی دو دهه اخیر سرمنشــأ تحــوالت عظیمی بود که در حوزه اندیشــهای نیــز تغییرات آن
غیرقابلانکار اســت .یکی از مهمترین دالهای انقالب اســامی عقلگرایی است .این گفتمان
با بهرهگیری از ظرفیتهای اســام شیعی و اجتهاد ،برای عقل جایگاه ویژهای قائل است ،اما نه
عقالنیت مدرنی که مدنظر ســروش و امثالهم اســت ،بلکه عقل اجتهادی که با به دست آوردن
مالکهای مصالح و مفاسد قوانین ،نسبت به تغییر احکام شرعی و مقتضیات زمان نظر میدهد
و با اثبات تغییر مالک حکمی ،حکم نیز دچار تغییر میشــود .در این دال فقه و شــریعت نهتنها
کمرنگ نمیشود ،بلکه مبنا و پایه تمامی اصول قرار میگیرد .گفتمان انقالب اسالمی با استمداد
از عقلگرایی ،متغیرها را بر اساس ثبات بررسی و استنباط میکند .به همین دلیل در برابر مسائل
نو همچون عرفیســازی دین و بسط تفکرات مدرنیته متوقف نمیشود و در مسیر حرکت انقالبی
و نظامیسازی در مواجه با مسائل مختلف ،مالحظات عقلی و مصالح جامعه و مقتضیات زمان
را مدنظر میدهد (نباتیان)۱۳ :۱۴۰۰،

 .4-2عصری کردن دین و عرفیسازی دین

یکی دیگر از تأثیرات نظریاتی اینچنینی عصری کردن دین است .بر این اساس تمام معرفتهای
ً
دینی عصری هســتند و با توجه به اوضاع و شرایط عصر خویش پدید آمدهاند و طبعا با دگرگونی
و قبض و بســطی که در آن شــرایط براثر تحوالت فرهنگی ،تاریخی ،سیاســی ،زبانی و  ...رخ
میدهد ،آنها هم دچار تغییرات اساســی و شگرفی میشــوند (عباسی .)۱۱۱ :۱۳۸۳ ،عصری

 .4-3انتقال بشری دین

از دیگر پیامدهای نظریه رؤیاانگاری وحی را میتوان مســئله انتقال بشــری دین دانست .در این
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شــدن دین ناخواسته و ندانســته به تهی کردن دین از جوهر اصیل خود و قلب ماهیت آن کمک
مینماید و به دســت خود ،زمینههای عرفی شــدن دین را فراهم میسازد (شجاعیزند:۱۳۸۱ ،
 .)۱۰۸همچنین با عصری شــدن دین ،از یکسو به تالش برای همسوسازی دین با دنیای مدرن و
ایان
پستمدرن میپردازد و از سوی دیگر تالش میکند تا باب ورود قرائتهای
متجددان و نوگر ِ
ِ
را فراهم سازد .بنابراین مسلمانان اعتقاد راسخ و درواقع یقین خود را نسبت به دین و مسائلی مانند
وحی و الهی بودن قرآن از دســت میدهند .ماحصل این امور قطع امید کردن از پشتوانه معرفتی
و باورهای دینی است و مادامیکه بدانها یقین نداشته باشد بدون تردید در حوزه عمل سست نیز
سست خواهند شد (فصیحی.)۴۹ :۱۳۸۶ ،
تحلیل و راهکار :از زمان خیزشها و انقالب عربی تا به امروز ،نظریات گوناگونی بیانشدهاند.
نظریاتی که در فضای اســامی و ملی و بافرهنگ واژههای دینی به این تحوالت نگاه نمیکنند،
ً
اکثرا با مایه گرفتن از مدرنیته سعی در تأثیر مستقیم بر اندیشه و اعتقادات جوامع مسلمان دارند.
ً
در این نظریات غربگرا ،غالبا سکوالریســمی نهفته است که قادر نیست جهتگیری آسمانی و
معنوی مجاهدان مسلمان را فهم کند (مطلبی.)۹۹-۹۰ :۱۳۹۹ ،
امام خمینی (ره) یکی از مهمترین افرادی بوده اســت که تفکرات و اندیشه ایشان در بیداری
اســامی تأثیرگذار بوده است .ایشــان در خصوص چالشهای عرفیسازی و عصری کردن دین
معتقدند که فقه ســنتی پویایی خود را حفظ کرده اســت و هیچگاه رنــگ و بوی کهنگی به خود
نگرفته اســت .ازنظر ایشــان زمان و مکان دو عنصــر تعیینکننده در اجتهادنــد .از منظر امام،
مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است بهظاهر ،همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و
اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند .پس در باور امام خمینی بهعنوان
یک متفکر دینی ،موضعگیری در مقابل ســنن کهنه وجود دارد .ایشــان معتقدند که دین و فقه ما
در مقابل سنن کهنه دســت به پاالیش و تصحیح میزند و چنانچه پیرایههای اجتماعی ،سیاسی
و محیطــی با توجه به مقتضیات زمان و مکان تحت معیارهای ناب دینی اصالت وجودی خود را
مییابند (کشیشیان.)۲۶۰-۲۲۰ :۱۳۹۹ ،
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تفکر دین در مرحله ابالغ و انتقال خود بشری است و از پیامبر بهعنوان ناقل نخستین یاد میشود.
برای مثال ســروش مدعی است که دین آســمانی در مرحله ابالغ آن دچار تنزل گردیده است و
بهناچار مطابق بافهم بشــری و درگیر محصورات زمانی و مکانی خاص قرار شــکلگرفته است.
نکته حائز اهمیت اینکه پیام پیامبران با تمام تالشهای ایشــان برای امانتداری و حفظ صحیح
و انتقال بدون کموکاســت ،در مرحله انتقال به شــاگردان و معاصرین خویش دچار تحریفات و
بدفهمیهای متعددی شده اســت که غیرقابلچشمپوشی است .لذا آنچه انسانها بعد از پیامبر
خود بهعنوان دین در اختیاردارند مبتنی بر فهم ناقص بشری است (شجاعی زند.)۱۱۴ :۱۳۸۱ ،
تحلیل و راهکار :یکی دیگر از آسیبهایی که در حوزه مطالعات اندیشهای بیداری اسالمی
باید بهدقت واکاوی در مورد آن صورت بگیرد ظهور اندیشهها و تفکرات ضاله است ،همچنان که
در این پژوهش نیز اندیشه و نظریات سروش را به بوته نقد و تحلیل گذاشتیم باید با چنگ زدن به
اصل و ریشه اسالم ناب آسیبها و چالشهای آن را نیز پاسخ دهیم.
ً
قبال در تفکر و آراء امثال سلمان رشدی نیز چنین برداشتهایی را داشتهایم .لذا در پاسخ این
شبهات باید گفته شود این قرآن ذکر خداست و از حیث آیات و بیاناتش محکم بوده و بههیچوجه
باطل در آن رخنه نمیکند .قرآن هم خودش روشــن و واضح اســت و هم روشنکننده معارف و
حقایق مرتبط با مبدأ و معاد اســت .کتابی که نه در عصــر نزولش باطلی در آن رخنه کند و نه تا
قیامت دیگر کتابی از ناحیه خدای حکیم نازل خواهد شــد .پس چطور میتوان قرآن را بشــری
دانســت و امکان تحریــف در آن را پذیرفت درحالیکه بعد از هزار و چهارصد ســال همچنان
نوری است که خاموشی ندارد (مروتی و گراوند .)۱۰۸-۱۲۰ :۱۳۹۶ ،قرآن کریم بهعنوان منادی
حقیقی بیداری اســامی ،حفظ و برقراری وحدت را در سایه ایجاد بیداری اسالمی میداند و از
تفرق و جدایی بر حذر میدارد .چگونه میتوان قرآن را دســتخوش تحریف دانســت درحالیکه
وحدت و یکپارچگی از ابتدا تا انتهای آن قابلمشاهده است.
امام خمینی (ره) بر آن اســت که حفظ و بقای بیداری اســامی در سایه وحدت امکانپذیر
اســت .ایشان در فتاوا و سخنرانیهای خویش ،شیعه و اهل ســنت را به همبستگی و وحدت با
یکدیگر دعوت و به مبارزه علیه عوامل تفرقهافکن توصیه میکنند و از علمای دین خواســتهاند تا
مدام با روشــنگری این تفکرات و اندیشــههای ضاله که باهدفهای مشخص پدید آمدهاند را به
مردم بشناسانند.

 .4-4ایجاد جریانهای افراطی و لیبرال
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یکی از آسیبها و چالشهایی که تفکرات و اندیشههایی همچون سروش برای جامعه اسالمی
ایجاد میکند ،ایجاد جریانهای فکری انحرافی ،افراطی و لیبرالی اســت که قدم در جهت نفی
کامل بودن دین برمیدارند.
اسـتفاده از پوشـش مذهـب ،بهتریـن روشـی اسـت کـه میتـوان آن را علیه مذهـب به کار
گرفـت .جریانهـای افراطـی و انحرافـی در اهـل سـنت و تشـیع نیـز بـه دلیـل پوشـش مذهبی
آنهـا همـاره در جهـان اسلام ایجـاد چالـش میکننـد .تشـکیل گروههـای تنـدروی موسـوم
بـه تکفیریهـای وهابـی ،بهاییـت ،انجمـن حجتیـه و فرقـه شـیرازی در داخـل ایـران ،عـراق و
کشـورهای منطقـه ازجملـه ایـن اقدامـات اسـت .مقام معظـم رهبری ضمـن تأکید بـر اهداف
اسـتکبار بـرای ایجـاد اختالف مذهبی در جهان اسلام ،مسـلمانان اعم از شـیعه و اهل سـنت
را کـه در ایـن راسـتا قـدم برمیدارنـد را عاملیـن اسـتکبار و عاملیـن انحـراف بیداری اسلامی
میدانـد (نوریگلجایـی.)۱۴ :۱۳۹۶ ،
از ســوی دیگر عواملی که بهصورت بــارز بر روند اتحاد و بیداری مســلمانان تأثیر خواهد
گذاشــت ایجاد جریانهای لیبرالی همچون سروش هســتند که در کنار جریانات افراطی قلب
جوامع بیدار مســلمان را هدف قرار دادهاند .طرح و گسترش تفکرات اندیشههایی مانند سروش
باعث میشود تا با یکسری مطالب مبهم و بیاساس به شکلگیری جریانها و اندیشههای لیبرالی
کمک کند تا با گسترش شعارهای لیبرالی همچون آزادی ،عدالت ،دموکراسی و ...بطن و شریان
اصلی جوامع بیدار مسلمین را دچار آسیب کند (نوریگلجایی.)۱۳ :۱۳۹۶ ،
تحلیل و راهکار :اما با مراجعه به تاریخ سیاســی جهان اســام بهویژه در قرنهای اخیر ،در
کشورهایی که مســلمانان با جریانات انحرافی و افراطی مبارزه داشــتهاند ،نقش دوباره قرآن در
تحرک بخشیدن و انرژی دادن به مبارزان و حفظ و تقویت روحیه آنها آشکار میگردد و البته در
ایــن زمینه نباید از نقش هدایتی و اصالح جهانبینی قرآن در محو خرافات و شکســتن بتهای
اجتماعــی و موهوم و تربیت و آماده کردن مبارزان غافل بود .این قرآن ذکر خداســت و از حیث
آیــات و بیاناتــش محکم بوده و بههیچوجه باطــل در آن رخنه نمیکند .یگانــه راه مقابله با این
جریانات رجوع به اصل قرآن و اســتفاده از مضامین و مفاهیم قرآنی در جهت مقابله با تفکرات
الحادی و لیبرالی اســت .در انتها نیز باید گفت بیداری اسالمی راهش را آغاز کرده است و اینک
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در مســیری قرارگرفته است که خار و خاشــاک را از مسیر خود بردارد و زمینه آزادی و دموکراسی
واقعی را در کشورهای مختلف فراهم میسازد.
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یکی از مهمترین ملزومات مســئله نبوت ،وحی و حقیقت آن است .پیرامون این مسئله شبهات
زیادی مطرحشــده است .نظریه رؤیاانگاری وحی نبوی سروش نیز یکی از این شبهاتی است که
واردشده است .سروش ذیل دو مقاله خود (محمد (ص) ،راوی رؤیاهای رسوالنه) ،مفهوم وحی
نبوی را بهگونهای از وحدت و تجربه عرفانی پیامبر تحت عنوان رؤیا تقلیل میدهد .بر این اساس
وی قرآن را خوابنامهای میداند که باوجــود اتصاف آن به صدق ،ماهیتی از جنس خوابهای
بشری دارد .سروش فهم صحیح قرآن را مستلزم گذار از تفسیر به تعبیر دانسته و مدعی است آنچه
پیامبر گزارش کرده خوابی اســت که نیازمند خوابگزار اســت .در بررسی و نقد این نظریه باید
گفت فرضیه رؤیای رســوالنه در تمامی یا اکثر مقدماتش مخدوش است .میتوان گفت نه وحی
ً
قابلمقایســه باتجربه دینی و عرفانی است و نه اینکه تماما ظرف آن میتواند عالم رؤیا و خواب
باشد و بالطبع زبان آن نیز رؤیایی نخواهد بود .این نظریه به جهت فقدان مبانی و ادله و همچنین
وجود تعارضات درونی (آیات بخش عمدهای از سورهها و آیات قرآن) ،که به برخی از آنها اشاره
شــد ،نمیتواند نظریهای جدی تلقی شود .بهطورکلی ،بررسی نظریه رؤیاهای رسوالنه نمایانگر
ً
ً
پیامدها و لوازم متناقض و ناسازگاری است که سهوا یا عمدا در کالم سروش به آنها اشاره نشده
اســت .در مقابل هدف قرآن بیداری انسانهاست و بدون شک بیداری مسلمانها و اتحاد آنها
در مقابل دشمنان اسالم ،در مقابل ظلم و استبداد و در مقابل انحراف افرادی مثل سروش هدف
دیگری است .در این راستا همواره مصلحان مسلمان با اتکا بر قرآن و با حمایت آحاد مسلمانان
در مقابل ظلم ،فســاد ،استبداد ،اســتکبار و انحراف به مبارزه برخاسته و در این مسیر با هدایت
قرآن و تعالیم الهی همواره ســربلند بودهاند .مسئله اساسی این است که مسلمانان کمال مطلوب
خود را در زندگی سیاســی و اجتماعی از احکام الهی که بهصورت کتاب مقدس و آسمانی قرآن
درآمده اســت دریافت میکنند .ولی عدهای از اندیشمندان اســامی که از نظریات غربی متأثر
هستند نظریاتی در باب وحی و چگونگی نزول آن مطرح کردهاند که با اندیشه رایج مسلمانان در
این زمینه متفاوت و متضاد اســت .بنابراین میبایست این نظریه هرچه بیشتر موردنقد قرارگرفته

تا ماهیت و بنیان سســت آن بر همگان آشکار شود ،تا افرادی که در مقام سوءاستفاده از نظریات
روشنفکران دینی برمیآیند ،به نتایج دلخواه خود دست پیدا نکنند.
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ظرفیتهای جریان نوصدرایی در احیای دانش اسالمی در جهان
اسالم با تاکید بر موسسه بین المللی اندیشه اسالمی ()IIIT

چکیده
جریان نوصدرایی در اثر تعامل با چالشهای دنیای مدرن به نوآوریهای جدیدی رسیده است
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و اثرگــذاری مقبولی بر جریانهای مؤثر فکری در دنیای اســام ازجمله موسســه بینالمللی
مطالعات اسالمی ( )IIITکه دغدغه اسالمی سازی دانش و ایجاد تمدن نوین اسالمی رادارند،
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توجه اندیشــمندان مسلمان به موضوع نظام آموزشی و دانش اسالمی از دهه هفتاد میالدی رنگ
و بوی جدیدی به خود گرفت و موجب بروز جریانهای متعدد فکری در جهان اســام و پیرامون
آن شــد .نقطه مرکزی همه این جریانها ،نقد نظام آموزشی ســکوالر غرب و تأکید بر این نکته
است که بسط و گسترش دانش سکوالر غرب از عوامل مهم رواج بیدینی و جلوگیری از تقویت
اندیشه و رفتارهای دینی و اسالمی در امت اسالمی است .در خارج از فضای فکری و اندیشهای
ایران ،حداقل میتوان به پنج جریان اصلی که دارای تأثیرگذاری و بسط بیشتری در بحث اسالمی
سازی معرفت بودهاند ،اشاره کرد.
معروفترین و پردامنهترین این جریانها ،جریان موسسه بینالمللی اندیشه اسالمی ()IIIT
اســت که توسط اسماعیل فاروقی با نگارش کتاب «أســلمة المعرفة» در سال  ۱۹۸4در آمریکا
شــروع شد (فاروقی  .)22 ,1984جریان دوم مربوط به سید نقیب عطاس است که البته او خود
را مبتکر اصطالح «اســامی سازی معرفت» میداند ( ،)Al-attas 1993, xiو در رویکردهایش
تفاوتهای جدی با اندیشههای فاروقی دارد .محور اندیشههای عطاس بر فلسفه ،عرفان و تصوف
اسالمی برای بازســازی نظام آموزشوپرورش است .سومین جریان از سوی ضیاءالدین سردار،
مسلمان انگلیسی پاکستانیاالصل ،و در قالب جریان «اجمالیان» (استنبرگ  )56 ,1398رهبری
میشود .این جریان بیش از آنکه یک حرکت ایجابی باشد ،جزو منتقدین «نظریه علم اسالمی»
ً
بوده ،لکن به دلیل نگارش مقاالت انتقادی فراوان در دو دهه پایانی قرن بیستم عمال به جریانی در
این حوزه تبدیلشده است (ساداتی  .)164 ,1392چهارمین جریان را سید حسین نصر با تأکید
بــر مفهوم «علم مقدس» رهبری میکند .نصر با تأکیــد بر اینکه ماهیت علم ،منحصر در «علم
تجربی» نیســت ،تالش میکند به بشر امروزی بفهماند که نباید خود را از دو منبع معرفتی مهم
دیگر یعنی وحی و عقل شــهودی محروم کند (ســاداتی  .)244-239 ,1392پنجمین جریان،
مربوط اســت به موریس بوکای که پس از آشــناییاش با قرآن و رویکرد علمی آن ،مسلمان شد
و جریانی با محوریت قرآن راهاندازی کرد و نشــان داد که برخالف عهدین که در مواجهه با علم
ً
جدید ناتوان و بیاستعدادند (ساداتی  ،)272 ,1392قرآن کریم بدون تحریف باقیمانده و کامال
مبتنی بر اصول علمی و هماهنگ با علم جدید اســت .در ســوی دیگر جریانهای فکری درون
ایران قرار دارد .گرچه اهتمام جدی به این موضوع در ایران متأخر اســت ،لکن پس از دو دهه از

 .1شــمار جریانهای فکری ناظر به تولید دانش اســامی در ایران را میتوان قریب ده جریان دانســت که برخی
تئوریهای تولید علوم انســانی اسالمی را در سه دســته :تئوریهای مبناگرا ،تئوریهای فرامبنا و تئوری روشهای
مضاف دســتهبندی کردهاند (پور  ،)133 ،1398برخی از الگوهای دیگری برای این دســتهبندی استفاده کردهاند
(ابطحی .)59 ,1395

ظرفیتهای جریان نوصدرایی در احیای دانش اسالمی در جهان اسالم با تاکید بر موسسه بین المللی اندیشه اسالمی ()IIIT
سیدهادی ساجدی

انقالب اسالمی تمرکز زیادی بر این موضوع پیش آمد و جریانهای مختلف شکل گرفت.
موضوع نقد دانش سکوالر غربی و تولید دانش اسالمی از دهه هفتاد شمسی در ایران جدی
شــد و جریانهای مختلف فکری به ارائه الگوهای خود بــرای آن پرداختند 1.جریان نوصدرایی
یکی از این جریانهاست که ریشه در اندیشههای مالصدرا و حکمت متعالیه دارد و سعی میکند
با بهرهگیری از منابع اســامی و دســت آوردهای حکمت متعالیه به پاســخگویی به چالشهای
دنیای مدرن و جامعه اســامی معاصــر بپردازد .عالمه طباطبایی و امــام خمینی (ره) و پس از
آنها شاگردانشان از طالیهداران جریان نو صدراییاند که توانستهاند در چالشهای نوین امروزی
ازجمله موضوع تولید دانش اســامی به ارائه نظریــه و راهکار اقدام کرده واصلیترین جریان در
این حوزه بهحســاب آیند .عالوه برریشه تاریخی و میراث علمی ،این جریان به دلیل گره خوردن
با انقالب اســامی ایران از صرف نظریهپردازی خارجشده و به کنش اجتماعی ،سیاسی رسیده
اســت که خود موجب رویارویی با چالشهای جدید و زایشهای فکری و اندیشــهای در پاسخ
به آنها شــده اســت .ازاینرو ،جریان نوصدرایی در میان همه جریانهای تولید دانش اسالمی
در جهان اسالم جزو پیشــروترین و عملیاتیترین آنهاست و میتواند الهام بخشی و الگودهی
منحصربهفردی برای دیگر جریانهای ناظر به اسالمی سازی دانش داشته باشد.
خالصه آنکه جریان نوصدرایی هم به لحاظ غنای محتوایی و ریشه داشتن در سنت تاریخی
جهان اســام و هم به لحاظ کنشــگری اجتماعی و سیاسی به بلوغ و پختگی ویژهای در قیاس با
دیگر جریانهای فکری در موضوع دانش و معرفت اسالمی رسیده است .از سوی دیگر ،در میان
پنج جریان پیشگفته ،جریان موسســه بینالمللی مطالعات اســامی پیشروترین و گستردهترین
آنهاســت .این جریان عالوه بر بیش از  50سال فعالیت مستمر و چاپ بیش از  400اثر علمی
و پژوهشی ،دارای شعبههای متعدد در غالب کشورهای اسالمی است .باآنکه شروع این جریان
در آمریکا بوده ،اما اثرگذاریاش در جهان اسالم و بهویژه بر نخبگان مسلمان بیبدیل است .این
جریان در برخی کشورهای اسالمی همانند مالزی و مصر ،از صرف اثرگذاری علمی و نخبگانی
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فراتر رفته و در ساختارهای آموزشی و مدیریتی بهصورت محدود نقشآفرینی کرده است؛ بنابراین
مقایســه این دو جریان در موضوع تولید دانش اسالمی برای کشف چگونگی الهامبخشی جریان
نوصدرایی برای موسســه و همچنین آوردههای موسســه برای تقویت جریان نوصدرایی میتواند
بروندادهای ارزشــمندی برای کل جهان اســام داشــته باشــد؛ چراکه هر دو جریان علیرغم
ظرفیتهــا و توانمندیهایی که دارند از ضعفهایی رنج میبرند کــه ایجاد ارتباط و همافزایی
بیــن آنها موجب تقویت متقابل میگردد .عالوه بر اینکه ،ادعای این مقاله آن اســت که جریان
نوصدرایی به دلیل توانمندیهای عقلی ،فلســفی و عرفانیاش میتواند نقاط ضعف فراگیرترین
جریان اسالمی سازی دانش را پوشش داده و موجب اثرگذاری بالفعل در امت اسالمی گردد .به
تعبیر دیگر ،عمده یاریگری جریان نوصدرایی برای موسســه از جنس درونی و بنیادهای اندیشه
اســت ،اما کمک موسسه برای جریان نوصدرایی از جنس بیرونی و در سطح بسط و فراهمسازی
زمینههای گســترش آن در جهان اسالم است .به همین دلیل اســت که جریان نوصدرایی متغیر
مستقل و الهامبخش جریان دیگر است.

روش پژوهش

آلبرت هامفری از دانشــگاه اســتنفورد آمریکا در دهه  70میالدی بهمنظــور ارزیابی برنامههای
راهبردی خودشان ،روشــی را با عنوان  SOFTمطرح کرد ،1این روش بعدها با تغییراتی به روش
 SWOTارتقــا یافت .این روش در مدیریت راهبردی و همچنین ســازمانهای تجاری بهمنظور
ارزیابی و ارتقای بروندادهای ســازمانی بسیار مورداســتفاده قرار میگیرد .ازآنجاکه هدف این
مقاله بررســی تطبیقی جریان نوصدرایی و موسسه بینالمللی اســت و قصد دارد نشان دهد که
چگونه موسســه بینالمللی از ضعفها و خألهایی برخوردار اســت کــه الهامگیری از جریان
نوصدرایــی میتواند آنها را جبران کند ،لذا این روش با ابعاد چهارگانه خود میتواند چارچوبی
نظری برای این بررســی تطبیقی و ارائه راهکارهای عملیاتی فراهم آورده .ضمن آنکه این بررسی
تطبیقی خألهایی را نسبت به جریان نوصدرایی پیش میکشد که ارتباطش با موسسه بینالمللی
میتواند به رفع آنها کمک کند .عالوه بر تناسب این روش باهدف مقاله ،دوری از پیچیدگیهای
 .1مخفف چهــار واژه ( Satisfactoryبه معنی رضایتبخش)( Opportunities،به معنی فرصتها)Faults ،
(به معنی ایرادها) و (Threatsبه معنی تهدیدها) ارائه کرد.

پس از تهیه فهرســتی از عوامــل چهارگانه هر جریان ،بهمنظور تحلیــل دادهها باید از چهار
راهبرد این روش استفاده کرد .راهبردهای چهارگانه عبارتاند از:
راهبرد  :SOبهرهگیری حداکثری از فرصتهای بیرونی با تمرکز بر نقاط قوت؛
راهبرد  :WOبهرهگیری حداکثری از فرصتهای بیرونی جهت کاهش نقاط ضعف؛
راهبرد  :STغلبه بر تهدیدهای بیرونی با استفاده از نقاط قوت؛
راهبرد  :WTاتخاذ تصمیمات مناســب جهــت غلبه بر تهدیدها از طریــق مدیریت نقاط
ضعف؛
الزم به ذکر اســت که محور این مقاله احیای دانش اســامی در جهان اسالم است .از میان
پنج جریان مهم جهان اســام در احیای دانش اسالمی ،موسســه بینالمللی اندیشه اسالمی به
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گمراهکننده و ماتریس آســان استفاده از آن نیز بر اولویت اســتفاده از این روش در مقاله حاضر
افزوده است .روش سوات ( )SWOTبرگرفته از چهار واژه :نقاطقوت ( ،)Strengthsنقاطضعف
( )Weaknessesفرصتها ( )Opportunitiesو تهدیدها ( )Threatsاســت .این چهارگانه از دو
حیث قابل دســتهبندی اســت .اول اینکه نقاط قوت و نقاط ضعف جــزو عوامل درونی قلمداد
میشــوند و فرصتها و تهدیدها جزو عوامل بیرونی هســتند .دوم اینکه نقاط قوت و فرصتها،
عوامل ســازنده و موفقیت زا هستند و در مقابل نقاط ضعف و تهدیدها ،عوامل مخرب بهحساب
میآیند.
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دلیل ســابقه بیشــتر ،اثرگذاری ملموستر و مقبولیت عامتر در جهان اسالم انتخابشده است.
ازاینرو ،روش ســوات و راهبردهای چهارگانه آن بر روی موسسه و با الهام گیری از ظرفیتهای
جریان نوصدرایی انجام میپذیرد.

تحلیل روششناسی جریان نوصدرایی
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صدرالدین محمد شــیرازی (م  1050ق) مشهور به مالصدرا پایهگذار سومین مکتب فلسفی در
جهان است که با عنوان حکمت متعالیه شناخته میشود .پس از او ،آموزههای حکمت متعالیه در
چهار دوره بسط و تکامل یافت .دوره اول همان مکتب اصفهان است که پس از مالصدرا سالها
اســتمرار داشته و به رشد بیشتری رسیده اســت .با انتقال حوزههای داغ فلسفی به تهران ،مکتب
تهران شکل میگیرد .ســومین دوره را میتوان با تالشهای وافر مالهادی سبزواری دوره سبزوار
نامید .دوره چهارم که پایگاه آن را میتوان قم دانســت توســط عالمه طباطبایی و امام خمینی و
شــاگردان ایشــان رقم خورد .مراد از جریان نوصدرایی در این مقاله همین دوره اخیر اســت که
جهان اســام پس از رویارویی با دنیای مدرن ،با چالشهــای جدی معرفتی ،دینی و اجتماعی
روبرو شد .جریان نوصدرایی از موفقترین سنتهای فکری جهان اسالم است که توانست با این
تفکــرات جدید ارتباط گرفته و بهنقد ،ارزیابی و تعامل با آنها بپردازد .برجســتگی دیگر جریان
نوصدرایی آن اســت که در ســاحت نظریه و تئوری باقی نمانده ،بلکه با رخداد انقالب اسالمی
در ایران بهصورت جدی درگیر کنش اجتماعی و سیاسی شد که نتیجهاش رشد و غنای مضاعف
آن شد.
جریان نوصدرایی حاصل مواجهه حکمت متعالیه با چالشهای نوین دنیای معاصر اســت.
این جریان میکوشد تا با بهرهمندی از مبانی فلسفی و ابداعات مالصدرا در عرصههای مختلف
علمی به نظریهپردازی بپردازد .مبنای این تفکر بر این محور اســتوار اســت که فلسفه به معنای
متافیزیک به پرســشهای بنیادینی همانند علیــت ،وجود ،وحدت و کثرت میپردازد که در همه
علوم و جهان هســتی مشترک هســتند؛ بنابراین آنچه در متافیزیک بهعنوان مبانی و اصول کالن
هستی و علم به اثبات میرسد ،در دیگر علوم بهعنوان اصل مسلم پذیرفتهشده و با تکیهبر آنها به
موضوعات خاص خود میپردازند .اینجاست که فلسفه را مادر علوم نامیدهاند؛ بنابراین بر اساس
این بیان ،حکمت متعالیه بهعنوان یک متافیزیک جامع ،دانشی در کنار دیگر دانشها و یا پادویی
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برای علوم تجربی نیست ،بلکه شروع جریان تولید دانش و شاهراهی است که به صدها راه دیگر
بازمیگردد .مأموریت دانشمندان دیگر علوم این است که با شناخت و محور قرار دادن این مبانی
کالن ،به موضوعات جزئی هر علم پرداخته و ساختار علم را در این چارچوب شکل دهند.
نوآوریهای مالصدرا نیز دودســتهاند .دسته اول شــامل ارائه پاسخهای بدیع به پرسشهای
ریشــهدار تاریخی اســت که به نحوی بین جریانهای متعارض وفاق ایجاد کرده اســت همانند
موضوع اصالت وجود و دسته دوم طرح مسئلههای جدید و نظریهپردازی درباره آنهاست همانند
آنچه در موضوع تشکیک وجود ،امکان فقری ،اتحاد عاقل و معقول ،حرکت جوهری و جسمانیة
الحدوث و روحانیة البقا بودن نفس طرح کرده اســت .لکن به جهــت غنای محتوایی حکمت
متعالیه که بهنوعی نقطه وفاق جریان کالمی ،فلســفی و عرفانی بهحساب میآید و از سوی دیگر
گستردگی و وسعت پدیدههای نوظهور دنیای مدرن ،حتی مرور اجمالی اصول این جریان بسیار
طوالنی خواهد شد ،در این قسمت تنها بهمرور مبانی اصلی این جریان در حوزه معرفت و تولید
دانش اسالمی اکتفا میشود.
گر چه در مورد چیســتی و هویت دانش اســامی ،تعاریف مختلفی از ســوی نویسندگان
جریان نوصدرایی عرضهشده است ،لکن نقطه اشتراک همه آنها در این است که دانشی اسالمی
است که از مبانی و اصول دینی برخوردار باشد« .اسالمی بودن علوم در نخستین مرتبه به معنای
تأثیرپذیری از هستیشناسی ،انسانشناسی و معرفتشناســی دینی و بهبیاندیگر تأثیرپذیری از
متافیزیک الهی و دینی اســت .هستیشناسی دینی مســتلزم نگاه واقعگرایانه ،غیر ایدئالیستی و
درعینحال توحیدی و غیر ماتریالیســتی به موجودات اســت و نگاه توحیدی به موجودات همه
عوالــم را آیات و نشــانههای الهی میبیند و بدین ترتیب همه علوم بــه لحاظ موضوع خود دینی
خواهند بود» (پارســانیا  .)536 ,1399به لحاظ هستیشناســی ،جهــان منحصر به عالم ماده
نیست ،بلکه عالم ماده پایین سطح از نظام تشکیکی وجود است و طبیعت منقطع االول و اآلخر
نیست( .آملی  .)140 ,1389در کانون هستی ،خداوند متعال بهعنوان خالق و حافظ جهان قرار
دارد که در عالیترین ســطح هستی قرار داشــته و درواقع دیگر موجودات تجلی ظهور و حضور
اویند .به لحاظ معرفتشناسی ،مسیر کسب دانش محدود به علوم حسی و تجربی نیست ،بلکه
چهار منبع وحی ،شــهود ،عقل و حس میتوانند با رعایت ضوابط و شــروط خود معرفتبخش
باشند (واعظی  .)1378به لحاظ انسانشناســی ،انسان خلیفه خداوند بر زمین و عالم صغیری
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اســت بنشسته در گوشــهای که از دو ساحت جســم مادی و روح مجرد برخوردار است (یزدی
.)22 ,1389
ناظــر به موضوع تولید دانش اســامی در نظام جمهوری اســامی ایــران ،طی چهار دهه
گذشــته تئوریهای مختلفی از سوی دو امام انقالب مطرحشده است .امام خمینی (ره) که خود
از طالیــهداران جریان نوصدرایی اســت به موضوعاتی چون انقــاب فرهنگی ،وحدت حوزه و
دانشــگاه ،نقش زمان و مکان در اجتهاد 1و تفسیر نظام سیاسی بهعنوان فلسفه عملی فقه پرداخته
است (سبحانی  .)1385با رشد انقالب اسالمی و مواجهه با موضوعات مشخصتر ،مقام معظم
رهبری نیز در ادامه با طرح موضوعاتی چون تهاجم فرهنگی ،اســامی شدن دانشگاهها ،نهضت
آزاداندیشــی و جنبش نرمافزاری ،مهندســی فرهنگی و الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت به دنبال
بومیســازی مسیر دانش و حرکت اجتماعی بر اساس تعالیم دینی بوده است (سبحانی .)1386
خالصه آنکه جریان نوصدرایی و در تعامل تنگاتنگش با انقالب اســامی مســیرش در راستای
اســامی ســازی دانش و تولید علم دینی را بهصورت صعودی طی کرده و بــه ارائه راهکارهای
عملیاتی و نظریهپردازیهای عینی پرداخته است.

موسسه بینالمللی اندیشه اسالمی

اسماعیل راجی فاروقی ،پایهگذار موسسه بینالمللی اندیشه اسالمی در سال  1921در شهر یافا
در فلسطین به دنیا آمد .از مهمترین نقاط عطف زندگی فاروقی تغییر موضع او از یک پانعربیسم
و متأثر از فلســفه اروپایی و آمریکایی به یک مســلمان مخلص ّ
مروج باورهای دینی ،قابلتوجه
است .اســماعیل فاروقی در کتاب «أســلمة المعرفة» در سال  ۱۹۸4که ســنگ بنای عملیاتی
موسسه با آن گذاشته شد ،بحث خود را با عنوان «بیماری امت» شروع کرده است .او مینویسد:
«جهان اســام در نظر مردمان این زمان «مرد بیماری» است و دشمنان اسالم قصد دارند جهان
را به این باور برســانند که عامل همه این مشکالت «دین اسالم» است» (فاروقی .)22 ,1984
لذا تنها راه برای تجدید دوباره تمدن اســامی و خروج از این شرایط بحرانی به دلیل تسلط نظام
آموزشی سکوالر ،اسالمی سازی دانش و اصالح فکر و عقل مسلمان است .اسالمی سازی نقطه

 .1رجوع کنید به مقاله« :دیدگاهها درباره تأثیر عنصر زمان و مکان بر اجتهاد» (رضایی .)1375

 .1پیشینه تاریخی

با اعتقاد اندیشــمندان موسسه ،شروع پروژه اســامی سازی مختص و منحصر به دوران معاصر
نیســت ،بلکه جزئی از حرکتهای اصالحی و تجددگرایانه در طول تاریخ اسالم است؛ بنابراین
ریشــهها و پیشینه تاریخی این پروژه را باید در دوران تمدن اسالمی یافت ،هرچند پروژه معرفت
اســامی کنونی دارای ویژگیهای معاصر خود در راستای تغییر ،اصالح و حرکت تمدنی است
(ملکاوی  .)51 ,2018پیشینه تاریخی این پروژه به پنج قرن اول اسالم برمیگردد که مسلمانان با
رجوع به میراث دیگر تمدنها به ترجمه و مطالعه آنها پرداخته و قسمتهای متناسب و هماهنگ
با تمدن اســامی را گزینش کرده و وارد ادبیات جهان اسالم کردند .گر چه اندیشمندان موسسه
این جریان را در ابتدا که توســط «فالسفة االسالم» و سپس معتزله بسط یافت را شکستخورده
تلقی کرده ،اما اعتقاددارند که در ادامه مســیر با اصالحاتی که غزالی و سپس ابنتیمیه با مکتب
خاص خــودش در رد بر منطقگرایان 2ایجاد کردند به اصالح گرایید .ســپس ابن رشــد بود که
تالشهایی در شــرح و آسانسازی و تنقیح فلسفه داشــت .او بر موضوعات علوم عقلی و علوم

 .1مدیران موسســه بر استفاده از عنوان «مشروع إسالمیة المعرفة» اصرار دارند (ملکاوی  .)50 ,2018این اصرار
دو دلیل عمده دارد ،اول اینکه تولید دانش اســامی صرف یک نظریه یا فعالیت ذهنی نیست ،بلکه با حوزه عمل و
فعالیتهای اجرایی مثل برگزاری کنفرانسها ،نگارش و چاپ کتاب ،ایجاد ساختار آموزشی و امثال آن نیز مرتبط
است .دیگر اینکه معرفت اسالمی یک امر ثابت و ایستا نیست ،بلکه یک فرآیند مستمر در حال رشد است که گام
به گام به موفقیتهایی میرسد و هر موفقیتی ،مقدمهای است برای موفقیتهای بعدی و گاه باید به قبل برگشت و
در نتایج قبلی تجدید نظر کرد (علوانی  .)9 ,1996لذا از آنجا که باب مراجعه مســتمر و اصالح و تکمیل همیشه
باید گشوده باشد ،بهترین عنوان برای این منظور «مشروع إسالمیة المعرفة» است.
ّ
المتمیزة فی الرد علی المنطقیین» (ملکاوی .)86 ,2018
« .2فکانت له مدرسته
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شــروع بازسازی تمدن اسالمی است؛ چرا که «اسالمی سازی باید با عمق تمدنی به میدان خود
ورود کند» (ابوالقاسم .)31 ,2003
نویسندگان موسسه تأکید فراوانی دارند که «أسلمة المعرفة» که بعدها به «إسالمیة المعرفة»
تغییر کرد ،یک پروژه اســت که در زبان عربی به «مشروع» و در انگلیسی با عنوان  Projectاز آن
یاد میشود 1.پروژه اسالمی سازی دانش در نگاه اندیشمندان موسسه دارای ویژگیهایی است که
ذیل آنها به شرح این نظریه خواهیم پرداخت.
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طبیعی یونان تأکید داشــت و ضمن اهمال نســبت به جنبههای روش شناسانه دوگانه بهنقدهای
ً
غزالی بر فلســفه پرداخت (ملکاوی  .)86 ,2018با این سیر تاریخی ،عمال زمانی این پروژه به
موفقیت میرســد که از جنبه عقلی خود خارجشــده و رنگ و بوی اشعری گری از نوع غزالی و
ابنتیمیه را پیدا میکند.
بنابراین تولید دانش اســامی در دوران معاصر را نمیتواند و نباید از نقطه صفر شروع کرد.
جهان اسالم در قرون متمادی و در دوران اوج خود آثار علمی و میراث گرانسنگی را عرضه کرده
اســت که نمیتوان بهسادگی از آن گذشــت( .خلیل  .)40 ,2006ازاینرو ،نادیده گرفتن چنین
میراث عظیمی یک خســارت بزرگ و اشــتباهی جبرانناپذیر اســت« .مکاتب عقلی و نقلی در
جهان اسالم بسیار اســت ،و همین تنوع و کثرت مهمترین مبنای ارتقای تمدن اسالمی و پیشی
گرفتن بر دیگر امتهاست» (محمد .)154 ,1991

 .2تعریف اسالمی سازی

اندیشــمندان موسسه در طول چند دهه فعالیت خود دستکم چهار تعریف برای اسالمی سازی
ارائه دادهاند .اولین آنها در ســال  1983از ســوی فاروقی ارائهشده که مرادش از اسالمی سازی
معرفت ،ایجاد ســاختار آموزشی اســامی با خروج از دوگانه نظام آموزشــی سکوالر و سنتی
بهســوی یک نظام واحد یکپارچه است« .پروژه اسالمی ســازی معرفت (مرادم بهصورت دقیق
اسالمی سازی علوم است یا به معنای روشنتر تولید کتابهای درسی دانشگاهی در حدود 20
رشته علمی مطابق با معارف اسالمی) از سختترین کارهاست» (فاروقی  .)31 ,1983تعریف
دوم از ســوی طه جابر علوانی در سال  1996با عنوان «الجمع بین القرائتین» عرضهشده است.
دو کتاب تدوین و تکوین ،دو وجه از یک حقیقت هســتند که شناخت این حقیقت پیچیده بدون
التفات به وجوه مختلف و تجلیات متفاوت آن امکانپذیر نیست .بنابراین اسالمی سازی یعنی در
تولید دانش هم باید به جهان مادی (تکوین) و هم به قرآن و سنت (تدوین) مراجعه کرد .تعریف
سوم از سوی محمد ابوالقاسم در سال  2003طرحشده و بیشتر ناظر به نفی معنای پوزیتویستی
از علم اســت« .اســامی ســازی معرفت به معنای قطع ارتباط بین تولیدات علمی تمدنی بشر
از احاله دادنهای فلســفی پوزیتویستی در اشــکال مختلف خود و به خدمت گیری جدید این
علوم در ضمن یک نظام روشــی و معرفتی دینی و غیر پوزیتویســتی است» (ابوالقاسم ,2003

 .3هدف پروژه

کالن هدف پروژه تولید دانش اســامی از منظر موسســه حرمت به سمت ایجاد تمدن اسالمی
اســت .اسالمی سازی هدف نهایی موسسه نیست ،بلکه وســیلهای است برای هویتبخشی به
مســلمانان و تربیت آنها تا بتوانند در ایجاد تمدن نقشآفرین باشــند .چنین بیانی نشان میدهد
که هدف اولی واصلی از اســامی سازی ،تربیت شــخصیت انسانی و ایجاد تمدن اسالمی
اســت .به این نکته در عبارتهای دیگران نیز اشارهشــده است« .پروژه اسالمی سازی معرفت،
دروازه شروع تمدن جدید بشری است» (ابوالقاسم  .)92 ,2003دیگر اهداف ازجمله رهایی از
نظام آموزشی سکوالر ،پیوند امت اسالمی به مبادی و غایاتش و تحقق انسانیت در مقایسه با این
هدف اساسی ،اهداف جزئی بهحساب میآیند.

 .4توحیدمحوری

همانگونه که توحید اولین مبدأ برای اسالم است ،هر آنچه بخواهد اسالمی باشد نیز باید برمدار
توحید شــکل بگیرد .فاروقی و پیروان او ،تأکید خاصی بر محوریت توحید در همه فعالیتها و
نظریهپردازیهای خوددارند .او تصریح دارد که ذات تمدن اسالمی ،اسالم است و ذات و جوهر
اسالم نیز توحید است« .شکی در این موضوع وجود ندارد که جوهر تمدن اسالمی ،اسالم است
و جوهر اسالم توحید است» (الفاروقی .)131 ,1998

ظرفیتهای جریان نوصدرایی در احیای دانش اسالمی در جهان اسالم با تاکید بر موسسه بین المللی اندیشه اسالمی ()IIIT
سیدهادی ساجدی

 .)31چهارمین تعریفی که از ســوی اندیشمندان موسسه ارائهشده نشاندهنده نوعی دقت ،عمق
و همچنین فرآیند روبه رشــد این جریان اســت .عمادالدین خلیل در سال  2006اسالمی بودن
یا اسالمی ســازی معرفت را اینگونه شرح میدهد« :اسالمی بودن یا اسالمی سازی معرفت به
معنای پیگیری تالش معرفتی نسبت به هستی ،زندگی و انسان در مسیر کشف ،تجمیع ،ترکیب،
رساندن به مخاطب و نشر از منظر اندیشه اسالمی است» (خلیل  .)9 ,2006عالوه بر خروج از
رویکرد تهذیبی و ارائه بنیاد تأسیسی برای تولید معرفت اسالمی ،توجه به مخاطب و حوزه نشر و
انتشار دانش نیز جزئی از پروژه تولید دانش اسالمی بهحساب میآید.
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جریان موسسه طی قریب به پنج دهه فعالیت ،سه ظرفیت روششناسی برای تولید دانش اسالمی
عرضه کردهاند .ظرفیت اول ،بهرهگیری از قرآن کریم و اســتخراج روششناســی دانش اسالمی
از آیات قرآن اســت .ظرفیت دیگر برای روششناســی دانش اســامی ،بهــره گرفتن از مقاصد
الشــریعه در فقه است .سومین روش مورداستفاده متفکرین موسسه که در دهه اخیر به آن التفات
پیداکردهاند ،اســتفاده از ظرفیت فلسفه اسالمی اســت که برخالف دو ظرفیت سابق از پشتوانه
ضعیفی در آن برخوردارند .هر ســه روش قرآنی ،مقاصدی و فلســفی هماکنون در کانون توجه
اندیشمندان موسسه قرار دارد.
استفاده از قرآن کریم برای استخراج روششناسی تولید دانش اسالمی از محورهای موردتوجه
این جریان است .در یک سیر تاریخی ،حداقل چهار مرحله میتوان برای این روششناسی مطرح
کــرد .مرحله اول را خود فاروقی در کتاب اطلس الحضارة اإلســامیة بیان کرده اســت .دومین
مرحله که بهنوعی تکاملیافتهتر اســت را میتوان به منتصر محمود مجاهد نســبت داد (مجاهد
 .)29 ,1996سومین مرحله توسط عمادالدین خلیل و با عنوان مبانی قرآنی علم عرضهشده است
(خلیل  .)26 ,2006چهارمین مرحله مربوط به محمد ابوالقاسم حاج حمد است که در کتابی
با عنوان «روششناســی معرفتی قرآن» مطرحشده و مهمترین حرکت ایجابی موسسه در راستای
ارائه روششناســی برای تولید دانش اسالمی از قرآن کریم است .محمد ابوالقاسم در فصل دوم
این کتاب به تأسیس شش اصل کاربردی بهمنظور شکلدهی به روشهای علوم طبیعی و انسانی
و اجتماعی بر اساس روششناســی معرفتی قرآن میپردازد تا متخصصان در رشتههای مختلف
اقدام به عملیاتی سازی این اصول در حوزه مطالعاتی خود کنند است( 1ابوالقاسم .)112 ,2003
این اصول عبارتاند از :روششناســی معرفت کارکردی ،معرفت کارکردی و نه نســبی درروش
ً
« .1عــدم الفصل بین مناهج العلــوم الطبیعیة و مناهج العلوم اإلنســانیة و األجتماعیة :یقرر القــرآن ،تماما کما
ً
تقرر فلســفة العلوم الطبیعیة أن األنسان بدنا و حواس و کذلک نفســا و عقال هو مولود طبیعی للمجال الکونی ،و
ّ
بالتالی یمکن أن تنســحب علیه و علی أطره األدراکیة و سلوکیاته النفســیة و اإلجتماعیة کافة القوانین و النظریات
ّ
جذریا عن النهایات المنهجیة
المتولدة عن العلوم الطبیعیة ،ثم تفترق (النهایات) المنهجیة المعرفیة للقرآن افتراقا
المعرفیة لفلســفة العلوم الطبیعیة األخری ،فاألولی و هی المنهجیة المعرفیــة القرآنیة تنتهی بالکون الطبیعی إلی
مفهوم (الخلق) فی حین الثانیة و هی المنهجیة المعرفیة لفلســفة العلوم الطبیعیة إلی مفهوم (التشیؤ) و الفارق بین
المفهومین ان الخلق أکبر من التشیؤ» (ابوالقاسم .)112 ,2003

 .1به عنوان مثال رجوع کنید به یوسف قرضاوی.)Al-Qardawi 1987, 28( :

ظرفیتهای جریان نوصدرایی در احیای دانش اسالمی در جهان اسالم با تاکید بر موسسه بین المللی اندیشه اسالمی ()IIIT
سیدهادی ساجدی

قرآنی ،ارتباط بین روششناســی خلقت و روششناســی ایجاد ،روششناسی خلقت و معرفت
کارکردی برای علوم ،ترکیب طبیعی انســان در ارتباطش بازمان و تغییر و تولید اندیشــه و ششم،
غایتگرایی هستی شناختی دوگانه.
اســتفاده از اجتهاد اســامی در قالب رویکــرد مقاصدی دومین روش موسســه برای حل
بحرانهای فکری امت اســامی در دوران معاصر و اسالمی ســازی علوم دینی و انسانی است.
به اعتقاد اندیشــمندان موسسه ،بسته شــدن باب اجتهاد ،از بزرگترین بالیای واردشده بر عقل
مسلمان است .نتیجه متوقف شــدن اجتهاد ،تأثیر خود را به شکل واضح و فجیعی بر سرنوشت
امت اســامی گذاشته است ،بهگونهای که فقط باب اجتهاد فقهی بسته نشده ،بلکه بهرهگیری از
عقل و تالشهای فکری در عرصههای مختلف متوقفشــده است .ثمره این توقف ،فراگیر شدن
تقلید همگانی و مشــابهت ورزی با بیگانه و عقبافتادگی تمدنی بوده است؛ چرا که وقتی کسی
عقلش دچار آسیب میشود ،نمیتوان انتظار پیشرفت در هیچ زمینهای از او داشت (عبید ,1998
 .)129این دغدغه موجب گردیده که طرفداران موسسه بهسوی فقه مقاصدی پیش بروند و در هر
مسئله ابتدا مقاصد الشریعه را کشف کرده و سپس بر اساس آن کم کنند.
سومین ظرفیت روششناسی برای تولید دانش اسالمی ،بهرهگیری از فلسفه اسالمی است .گر
چه اندیشــمندان موسسه به دلیل ریشههای اشــعری گری خود بهطور ّ
سنتی با فلسفه زاویهدارند و
برخی از آنها عبارات بســیار تندی علیه فلســفه ابراز کردهاند ،1امــا دریکی دو دهه اخیر طیفی از
اندیشمندان موسسه متوجه خأل فقدان روش عقلی برای ساماندهی علوم اسالمی شدهاند و ازاینرو
تالشهایی برای زنده کردن فلســفه اسالمی به خرج دادهاند .کتاب «الفلسفة فی الفکر اإلسالمی»
نمونهای از تالشهای اخیر موسســه برای توجه ویژه به فلســفه است .نویسندگان کتاب معتقدند
فلسفه اســامی اگر قصد حضور جدی و تأثیرگذار دارد ،چارهای جز این ندارد که چشمانش را بر
تحوالت فکری بزرگی که در جهان رخداده ،بگشــاید .فلســفه اسالمی باید بتواند با برقرار تعاملی
ســازنده با محصوالت علمی و فلســفی جدید در عرصههای مختلف و درعینحال بهرهگیری از
ارشــادات وحی الهی و منظومه ارزشهای اسالمی به نقشآفرینی جدی بپردازد( .عکاشه ,2012
ً
 .)586-584تالش برای تغییر موضع نسبت به فلسفه در این عبارات کامال به چشم میخورد.
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به اعتقاد متفکران موسســه همه علوم قابلیت طرح مســئله اســامی ســازی رادارند ،اما به این
معنا نیســت که نســبت آنها با اسالمی ســازی هم در یک رتبه قرار دارد .علومی مانند هندسه،
جبر ،مثلثات ،ریاضیات به شــکل عمومی ،آمار ،شیمی و چهبسا زمینشناسی ارتباط مستقیم با
اســامی ســازی ندارند ،هرچند نتایج و چگونگی تعامل با آنها دارای ارتباط مستقیم با اندیشه
اسالمی اســت .اما علوم انسانی همانند تاریخ ،جامعهشناســی ،روانشناسی ،حقوق ،اقتصاد،
سیاست ،مدیریت ،آداب و انواع هنر در درجه اول از اهمیت و اولویت قرار دارند (خلیل ،2006
 .)21بنابرایــن یک اولویتبندی و همچنین ســطحبندی بین علوم مختلــف در ارتباط با بحث
اسالمی ســازی وجود دارد ،باآنکه هیچیک از دایره اسالمی سازی خارج نیست .از سوی دیگر
موضعگیریهای این جریان نســبت به علوم رایج جهان اســام هماننــد کالم ،تصوف و عرفان
اسالمی و علم حدیث قابلتوجه است.

علم کالم

اندیشمندان سنتی موسسه ورود به مباحث کالمی را بیمورد و لغو دانسته و بر پایبندی عملی به دین
تأکیددارند .محمد غزالی اشــاره دارد که گاهی سؤاالت کالمی در مورد خداوند و یا برخی مفاهیم
ً
مثال معنای «الرحمن علی العرش اســتوی» 1به ذهنم خطور میکند ،اما با خودم تصمیم گرفتم که
آنها را کنار بگذارم .نســل اول از صحابه و تابعین نیز از چنین مباحثی اعراض داشتهاند و بهجای
آن همت خودشان را مصروف تعلیم دین و دعوت به آن قرار دادهاند (محمد  ،)55 ,1991به همین
دلیل او تأکید دارد که من از بحث در نظریات کالمی اجتناب کردهام و به جنبههای عملی در فقه و
رفتار اهتمام ورزیدهام (محمد  .)146 ،1991عمادالدین خلیل نیز به همین منوال معتقد اســت که
جدلهای بین فرقهای و انواع بسط یافته علم کالم ،همانند فلسفه جزو بخشهای کمارزش میراث
ٔ
کلیدواژه موسسه نسبت
اسالمی و غیرمفید برای بشریت است (خلیل  .)45 ،2006بنابراین اولین
به علم کالم ،کمارزش بودن محتوای آن و بیثمر بودن جدلهای کالمی است .چنین موضعگیری
بهطور طبیعی منجر به مبنای تعطیل در مباحث عمیق معارفی و اعتقادی میگردد.
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تصوف و عرفان اسالمی

اهل حدیث و تفکر سلفی

اعتراض به اهل حدیث ،ظاهرگرایی و تفکر ســلفی ازجمله کلیدواژههای مشترک جریان موسسه
ً
اســت .پرداختن بهنقد ســلفیگری و ظاهرگرایی غالبا در بین طیف سنتی موسسه قابلمشاهده
اســت .مهمترین ریشــه ظاهرگرایی و جمود بر ظواهر ،ضعف تفکر و ناتوانی در اندیشه و خرد
اســت .غزالی مینویسد« ،ریشههای پشت پرده تدین صوری [به ظواهر] در قصور عقل و غرور
کور اســت» (محمد  .)84 ,1991و البتــه در کنار ضعف تفکر و اندیشــه ،دلدادگی افراطی و
کورکورانه و ترس از فقدان ایمان نیز بیتأثیر نیســت .دیگر آنکه آســیبها و خطرات ناشــی از
ظاهرگرایی تنها متوجه خود فرد نیســت ،بلکه گاهی به مجموع جامعه اســامی آسیب میزند.
رواج ســلفیگری و فرصت عرضاندام برای جماعت ســنتگرای اهل ظاهر موجب وارد شدن
ضربه به اســام واقعی میگردد« .اگر برای این افراد اهل ظاهر صدایی برای شنیدن باقی بماند،
بدون شک جریان بیداری اسالمی به شکست خواهد رسید» (محمد .)58 ,1991

 .1محمد غزالی در مورد ابن عربی به صراحت میگوید« :و ابن عربی عابث کذوب( »...محمد .)62 ,1991

ظرفیتهای جریان نوصدرایی در احیای دانش اسالمی در جهان اسالم با تاکید بر موسسه بین المللی اندیشه اسالمی ()IIIT
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ً
نویسندگان موسسه نسبت به تصوف و عرفان اسالمی که از آن به باطنیۀ یاد میکنند ،موضع تقریبا
یکدســت و تهاجمی دارند .هر دو سوی طیف موسسه از ســنتیها گرفته تا تحصیلکردگان در
غرب نسبت به تفکرات باطنیۀ نگاه منتقدانه و منفی دارند .درمجموع اتفاقنظری بین اندیشمندان
موسســه در محکومیت جریان باطنیۀ وجود دارد که به لحاظ فکری دچار انحراف هســتند و به
لحاظ سیاســی و اجتماعی آسیبهای زیادی به جهان اســام زدهاند .محمد غزالی ریشه عمده
مباحث عرفانی بهویژه اندیشــههای ابن عربی را از جهان مســیحیت میداند .او مینویسد« :بر
بخشهایی از فتوحات مکیه ابن عربی اطالع یافتم و با خود گفتم :ســزاوار است فتوحات رومیة
نامیده شــود! چرا که واتیکان طمعی برای دسیســه علیه جهان اســام بدتر از این لغو ندارد»...
(محمد  .)60 ,1991او به برخی از اندیشــههای تثلیث در آرای ابن عربی اشــارهکرده و بر این
باور است که نهتنها خواص که عوام از مسلمانان نیز میدانند که ریشه این حرفها در مسیحیت
است.1
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برخی از مفاهیم در ادبیات نویسندگان موسسه از برجستگی و بسامد فراوان برخوردار است .در
اینجا به سه مورد شامل :تربیت شخصیت مسلمان ،غیب و وسطگرایی اسالمی اشاره میکنیم.
تربیت شــخصیت مســلمان معاصر نیز از مفاهیم کلیدی موسسه است و به معنای ساخت
شــخصیت انسانی بر اســاس مبادی اســامی بهمنظور تربیت شــخص و درنتیجه ایجاد امت
اســامی است .باآنکه قریب بهاتفاق نویسندگان موسسه به این موضوع پرداختهاند ،در این میان
عمر عبید حسنه پرداخت ویژهای به این موضوع دارد .او موضوع تربیت شخصیت فرد مسلمان را
در اولویت اول قرار داده؛ چرا که این فرد مسلمان است که میتواند ارزشهای اسالمی را درواقع
عملی تحقق ببخشد (عبید  .)76 ,1998بر این اساس ،مأموریت فلسفه تربیت اسالمی «ایجاد
توانمندی برای تحقق مشارکت دوسویه بین انسان و مبانی اسالمی است که نتیجهاش تربیت فرد
مســلمان و ایجاد امت اسالمی است» (عبید  .)85 ,1998چنانکه در تعریف هم روشن است،
محور امت سازی و حتی اسالمی سازی بر تربیت فرد مسلمان است.
مفهوم غیب از مفاهیم کلیدی پروژه اســامی سازی موسسه اســت که معنا و جایگاه ویژه
خود را دارد .فقدان توجه به عالم غیب ازجمله نقدهای موسسه به علم مدرن است .اندیشمندان
این جریان ســعی میکنند با بازســازی جایگاه غیب و بازیابی مفهوم آن ،بتوانند آن را در جایگاه
مناســب خود برای پروژه اسالمی سازی قرار دهند .محمد ابوالقاسم معتقد است« ،إن المشکلة
کامنة فی تفهم البعد الغیبی ّ
تفهما منهجیا و ّ
معرفیا» (ابوالقاسم  .)46 ,2003بنابراین بخشی از
اهتمام پروژه اسالمی سازی باید مصروف تولید یا ارتقای این روششناسی گردد.
وسط گرایی اســامی ازجمله راهبردهای پربســامد اندیشمندان موسســه بهویژه در پروژه
ً
اســامی سازی است .تقریبا همه نویسندگان موسســه بهنوعی بر امت وسط بودن جهان اسالم
تأکید کردهاند .1وســطگرایی اسالمی بر این اصل اســتوار است که منطق حاکم در هر دو طرف
نقیــض را درک کند و با جمع بین هر دو وجه مثبت موضع فعال در وســط را اتخاذ کند .محمد
عماره معتقد اســت این وسط گرایی جامع میتواند بسیاری از دوگانههای تفکر اسالمی همانند:
روح و جســم ،دنیا و آخــرت ،دین و دولت ،فرد و جامعه ،فکر و واقــع ،اهداف و ابزار ،ثابت و
 .1به عنوان نمونه میتوان به محمد ابوالقاســم حاج حمد در «منهجیة القرآن المعرفیة» اشــاره کرد (ابوالقاســم
.)51 ,2003

متغیر ،عقل و نقل ،دین و علم ،اجتهاد و تقلید و غیره را حل کند (عماره .)80-77 ,2009
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بر اساس چهارگانه روش ســوات ،به نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای جریان موسسه
بهصورت تفکیکشده اشاره میکنیم.

با توجه به شــرحی که از پروژه موسسه بینالمللی اندیشه اســامی به دست دادیم ،به مهمترین
نقاط قوت آنها اشاره میکنیم:
 این جریان به موضوع تمدن اســامی توجه دارد و در مســیر خود سعی دارد یک رویکردتمدنی که منجر به ایجاد تمدن نوین اسالمی شود را اتخاذ کند .درواقع ،اسالمی سازی
قطعهای از جورچین بزرگ تمدن اسالمی است.
 تفاوت و یا تعارض جهان اسالم با غرب یک تعارض عمیق و در سطح تمدنی است. بحران فکر در جهان اســام موضوع اصلی است و تا حد زیادی ناشی از علم سکوالر ونظام آموزشی غربی است که باید برای آن چارهاندیشی شود.
 این جریان توجه دارد که موضوع اســامی سازی در سابقه تاریخی تمدن اسالمی وجودداشته و همان تجربه حاصل از قرنهای اولیه در جهان اسالم میتواند الهامبخش باشد.
ّ
 تلقی آنها از تمدن غرب بهعنوان یک تمدن بحرانزده و غیر قادر بر حل بحرانهای جدیداست که بهنوعی امیدی به آن نمیتوان بست.
 این جریان توجه ویژهای به میراث اســامی دارد و آنها به شــروع از صفر معتقد نیستند،بلکه اصرار دارند که باید از ذخایر پیشین جهان اسالم بهره گرفت.
 این جریان توانسته در طی قریب به پنج دهه فعالیت خود ،سرزندگی و استمرارش را حفظکرده و درعینحال در بسیاری از موضوعات به عمق و درک صحیحتری از مسائل برسد.
 فرآیند اســامی ســازی و تولید دانش اســامی یک پروژه تلقی میشود که دائم در حالاصالح و بهروزرسانی است و اینیک نقطه مثبت بهحساب میآید.
 تولید دانش اســامی یک فعالیت جنبی و یا یک عمل مطلوب صرف نیســت ،بلکه یکضرورت است که نباید در تحقق آن هیچ وقفهای حاصل گردد.
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نقاط قوت موسسه بینالمللی اندیشه اسالمی
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نقاط ضعف موسسه بینالمللی اندیشه اسالمی

 این جریان اجتهاد ّســنتی را نقد کرده و برای تحول در فقه و اســامی کردن علوم مدرن
گرایش شدیدی به فقه مقاصدی پیداکرده است.
 بااینکه اصل هفتم فاروقی جامع گرایی درروش و ابزار اســت و باوجود تأکید بر اهمیتمیراث اسالمی ،آنها بخش مهمی از آن میراث ازجمله مباحث کالمی ،فلسفی ،عرفانی
و صوفیانه را نادیده میگیرند.
 محور قرار دادن علوم غربی در فرآیند تولید دانش اسالمی بهویژه در نسلهای اولیه یکی ازنقاط ضعف این جریان است که در دهههای بعد تا حدودیترمیم شده است .این همان
رویکرد تهذیبی در مقابل رویکرد تأسیسی است.
ً
 باآنکه بر لزوم غربالگری میراث اســامی تأکید فراوان دارند ،اما عمال معیارهای روشن وقابل ارزیابی جهت این غربالگری ارائه ندادهاند.
 اندیشــمندان موسسه تأکیددارند که علم اسالمی وجه جهانی دارد و برای همه انسانها ومؤمنین مفید و قابلبهرهبرداری است ،اما در تبیین وجه جهانی بودن آن ناتوان هستند.
ً
 باوجودآنکه از همان ابتدا به اهمیت روششناســی توجه داشتهاند ،اما عمال در این چنددهه نتوانستهاند این تالش را به ثمر برسانند.
 هویت علم برای این جریان چندان شــفاف و روشــن نیست و همین امر موجب پذیرشمعنای پوزیتویستی از علم و محور قرار دادن آن شده است.
 تولید دانش اســامی نزد این جریان به علوم انسانی محدود مانده و پیادهسازی این پروژهدر علوم طبیعی به اهداف و نحوه اســتفاده محدودشده و توجهی به تأثیرگذاری مبانی در
محتوای علوم طبیعی نمیشود.

فرصتهای موسسه بینالمللی اندیشه اسالمی

 ّمقر اصلی و خاســتگاه شروع این جریان آمریکاســت و این میتواند یک فرصت جدی
بهحساب بیاید.
 این جریان توانســته طی چنــد دهه فعالیت در غالب کشــورهای اروپایــی و همچنینکشورهای اسالمی اقدام به گسترش فعالیت و تأسیس شعبه کند.
 اعضای این جریان دارای تنوع باالیی از ملیتها و زبانهای مختلف هستند که خاصیتچند فرهنگی زیادی به آنها داده است.
 اندیشمندان و متفکرین جهان اسالم شناخت قابل قبولی از این جریان دارند و تا حدودینیز از آنها متأثرند.
 محوریت توحید و توجه به میراث اســامی میتواند حلقه اتصال و ارتباطگیری بین اینجریان و دیگر جریانهای اسالمی باشد.

تهدیدهای موسسه بینالمللی اندیشه اسالمی
 این جریان در ارتباطات سیاسی بهشدت محافظهکار هستند و تأکید زیاد بر تربیتشــخصیت مســلمان موجب شــده تا از ورود به حوزه عملیات و یا فعالیتهای
سیاسی خودداری کنند.
 باوجود ارتباطات گســترده در کشــورهای مختلف جهان اسالم ،از پیشرفتهایعلمی و آثار منتشرشده در ایران بسیار ناآگاه و کماطالع هستند.
 -به دلیل حضور در بستر غرب ،امکان تأثیرپذیری شدید از اندیشههای غربی بهویژه
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 در آثــار این جریان ،همچنان برخی مفاهیم کلیدی مثــل رابطه عقل و وحی مبهم و غیرشفاف هستند.
 آنهــا از قرآن کریم توقع بیشازحد دارند و انتظار دارنــد قرآن به آنها روش (نه اصول ومبانی) تولید علم و اسالمی سازی عطا کند.
ّ
 باوجــود تأکیــد بر موضوع غیب و تلقــی آن بهعنوان یکی از شــاخصههای تمایز تمدناسالمی از تمدن غرب ،اما توان و ابزار کافی برای بحث در آن را ندارند.
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تفکرات پستمدرن رادارند.
 آنها در نســبت تعامل فکر و واقع ،زمینههای کافی برای اجرا و عملیاتی ســازیندارند .زمانی عربســتان از آنها حمایت مالی و اجرایی میکرد ،اما سالهاست
کنار کشیده است.
 در فقه مقاصدی زمینه تأثیرپذیریشــان از عقل عرفی و دادههای امروزی تفکراتپستمدرن بسیار باالســت ،چنانچه برخی آرای جدیدشان در موضوعات فقهی
نشاندهنده همین موضوع است.
 توجه به اهمیت فلسفه اسالمی پیداکردهاند ولی بسترها و عقبه الزم و کافی را برایشندارند و یک لغزشگاه است.
 مواضع بســیار تند و منفی نسبت به عرفان و تصوف دارند درحالیکه این جریان درجایجای جهان اســام دارای ردپا و آثار باقیمانده از گذشته است و نفوذ باالیی
بر عموم مسلمانان دارند .نادیده گرفتن آنها یعنی حذف یک ظرفیت بسیار باالی
تمدن در جهان اسالم.
 بحثهای کالمی بهویژه در دنیای امروز و موضوعات مرتبط با فلسفه دین خیلی درحفظ مبانی و محافظت از اندیشــههای اسالمی نقش دارند ،اما آنها این مباحث
را لغو و بیارزش میدانند.
 این جریــان عجله زیادی برای عملیــات و تغییر واقع خارجــی دارد ،لذا ورود جدی ووقت کافی برای مباحث بنیادین و نظــری اختصاص نمیدهند .این همان غلبه رویکرد
ایان فضای فلسفه تحلیلی و آمریکاست.
پراگماتیسمی و کارکردگر ِ

تحلیل و ارزیابی

دو جریان نوصدرایی در ایران و موسسه بینالمللی اندیشه اسالمی در جهان اسالم دارای اشتراکات
و دغدغههای اســامی نزدیک به هم هســتند ،لکن تفاوتها و کاستیهایی دارند که الزم است
با به اشــتراکگذاری توانمندیها و پوشش کاستیها ،مسیر حرکت امت اسالمی بهسوی اهداف
بلند و بازآفرینی تمدن اســامی را هموارتر کنند .جریان موسســه بینالمللی مطالعات اسالمی
بهعنوان یکی از مهمترین جریانهای احیای دانش اســامی که دارای اشتراکات فراوانی با دیگر

جریانهای رقیب اســت ،زمینههای فراوانی برای رشد و کاستن از نقاط ضعف خود دارد که در
ادامــه با الهام گیری از جریان نوصدرایی و توجه به ظرفیتهای آن در قالب راهبردهای چهارگانه
روش سوات تحلیل و تبیین پروژه احیای دانش اسالمی میپردازیم.
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راهبرد  :SOبهرهگیری حداکثری از فرصتهای بیرونی با تمرکز بر نقاط قوت؛

1

اســتفاده از رویکرد تمدنی و اینکه اسالمی ســازی قطعهای از جورچین بزرگ تمدن اسالمی
اســت بهعنوان عنصر مشــترک جهت ارتباطگیری مؤثرتر با جریانهای موفق جهان اســام
ازجمله جریان نوصدرایی؛

2

الهام گیری از جریــان نوصدرایی در تبیین و تعمیق مباحث تمدنی بهویژه وجوه تعارض تمدن
اسالمی با تمدن غرب؛

3

توجه بیشــتر به موضوع اسالمی سازی در سابقه تاریخی تمدن اسالمی و پرهیز از گزینشهای
نابجا با الگو گیری از جامع گرایی جریان نوصدرایی؛

4

تقویت همراهی با دیگر جریانهای اسالمی ازجمله نوصدرایی در اینکه تمدن غرب یک تمدن
بحرانزده و غیر قادر بر حل بحرانهای جدید است که امیدی به آن نمیتوان بست.

5

تقویت پیوند بیشــتر با میراث جهان اسالم با تأکید بر اهمیت ویژه سنت اسالمی و یاری گیری
از جریان نوصدرایی در تقویت مبانی فلسفی ،کالمی و عرفانی؛

6

تبییــن عالمانه جهانی بودن و فراگیری علم اســامی و عدم محدودیــت آن در یک جغرافیای
خاص بهویژه با کمک از دست آوردهای عمیق جریان نوصدرایی؛

7

به سرانجام رســاندن پروژههای روششناسی تولید دانش اســامی ،با توجه به تأکید آنها بر
اهمیت روش و توانمندیهای جریان نوصدرایی در این موضوع؛

8

حضور مراکز اصلی جریان موسســه در غرب موجب ایجاد فرصت تعامل با نخبگان مسلمان
حاضر در این کشورها و همچنین ارتباط با برخی دست آوردهای مفید آنجا شده است.

9

لزوم حفظ و تقویت خاصیت تنوع فرهنگی موسســه به دلیل تنوع باالی ملیتی و زبانی اعضای
موسسه و ایجاد زمینه تعامل گسترده با همه بخشهای جهان اسالم؛

 10تقویت اثرگذاری بیشــتر برجهان اســام با تعامل ســازندهتر با جریــان نوصدرایی با توجه به
مقبولیت و پذیرش موسسه در بین نخبگان و اندیشمندان جهان اسالم؛
 11تمرکز بر محوریت توحید و میراث اســامی بهعنــوان حلقه اتصال جریانهای مختلف جهان
اسالم ،البته با تقویت مبانی و فهم عمیقتر از آنها در تعامل با جریان نوصدرایی؛

ظرفیتهای جریان نوصدرایی در احیای دانش اسالمی در جهان اسالم با تاکید بر موسسه بین المللی اندیشه اسالمی ()IIIT
سیدهادی ساجدی

ردیف

عنوان
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راهبرد  :WOبهرهگیری حداکثری از فرصتهای بیرونی جهت کاهش نقاط ضعف؛
عنوان
ردیف
 1مباحث کالمی ،فلســفی ،عرفانی و صوفیانه بخش مهمی از میراث اسالمی هستند که نادیده
2
3

سال دهم ،شماره دوم(پیاپی ،)20تابستان 1400

4
5

انگاشتن آنها موجب حذف بخش مهمی از میراث میگردد.
استمداد از جریان نوصدرایی در جهت کسب و تقویت ابزارهای غربالگری میراث اسالمی؛
توجه بیشــتر به تجربه موفــق جریان نوصدرایی در اداره جامعه و علــوم تجربی و پایه؛ چرا که
اسالمی سازی منحصر به علوم انسانی نیست؛
نزدیکی و تعامل با جریان نوصدرایی جهت تقویت مبانی نظری و فهم عمیقتر از مسائلی چون
هویت علم ،وجوه جهانی بودن علم اسالمی ،طبقه بندی علوم و روش تولید دانش اسالمی؛
توسعه ارتباط گســتردهتر با اندیشمندان و نخبگان ایرانی بهویژه به دلیل تجربه موفق جمهوری
اسالمی از طریق تعامل با جریان نوصدرایی؛
راهبرد  :STغلبه بر تهدیدهای بیرونی با استفاده از نقاط قوت؛
عنوان

ردیف
 1تقویت جریان اســامی ســازی و تولید دانش اســامی با بهرهگیری از جامــع گرایی جریان
2
3
4
5
6

نوصدرایی جهت غلبه بر علم سکوالر و نظام آموزشی غربی بهعنوان یک تهدید جدی
حفظ نشــاط و استمرار علمی جریان موسســه پس از  5دهه فعالیت بهمنظور پیگیری اهداف
بلندمدت و اجتناب از حرکتهای مقطعی و کوتاهمدت؛
تقویت تلقی اسالمی سازی بهعنوان یک پروژه در حال اصالح و بروز رسانی جهت جلوگیری
از جمود و توقف در اندیشه ورزی؛
محوریت دادن به موضوع احیای دانش و اندیشــه اســامی با توجه بر تأکید آنها بر ضرورت
انکارناپذیر اسالمی سازی؛
تقویت تعامل فکر و عمل با نزدیکی به جریانهای تحققیافته بیرونی همچون جریان نوصدرایی
جهت غلبه بر شکاف عمل و نظر در جهان اسالم؛
لزوم تقویت ارتباط با جریانهای اصیل اسالمی جهت جلوگیری از گرفتار شدن در اندیشههای
پستمدرن غربی به دلیل استقرار مراکز اصلی موسسه در غرب؛

راهبرد  :WTاتخاذ تصمیمات مناسب جهت غلبه بر تهدیدها از طریق مدیریت نقاط ضعف؛
عنوان
ردیف
1

مدیریت اجتهاد مقاصدی در جهت تحول در فقه و اسالمی کردن علوم و جلوگیری از فاصله گرفتن از
اجتهاد سنتی و اصیل اسالمی و گرفتار شدن در عقل عرفی و دادههای امروزی تفکرات پستمدرن؛

2
3
4

6
7
8

کنترل توقعات نســبت به منابع اســامی بهویژه قرآن کریم و اینکه نباید از آن توقع ارائه روش
مستقیم تولید دانش داشت.
ارتباطگیری جدیتر فلســفی با جریــان نوصدرایی با توجه به ورود اخیر موسســه به مباحث
فلسفی و فقر تجربه فلسفه ورزی و فقدان مباحث فلسفی آنها؛
لزوم تجدیدنظر نسبت به عرفان و تصوف اسالمی و توجه به کارکردها و ثمرات مثبت آن جهت
تقویت جهان اسالم و استقرار تمدن نوین اسالمی؛
تلقی جدیتر نسبت به ارزش مباحث کالمی بهویژه در موضوعات مرتبط با فلسفه دین و کالم
جدید؛
ایان متأثر از فلسفه تحلیلی و فضای
مدیریت نگاههای بیشازاندازه پراگماتیســمی و کارکردگر ِ
آمریکا و توجه بیشتر به مبانی تئوریک و نظری؛

نتیجهگیری

جریان نوصدرایی در ایران و موسســه بینالمللی اندیشه اسالمی ( )IIITدر غرب و جهان اسالم
دارای اشتراکات فراوانی است .توجه به لزوم شکلگیری تمدن نوین اسالمی ،ضرورت بازنگری
در علوم ســکوالر غربی و تولید دانش اســامی ،تلقی تعارض غرب با جهان اسالم در الیههای
بنیادین و تمدنی ،رجوع به میراث اســامی و مرجعیت قرآن و سنت در حل چالشهای مدرن،
تولید محصوالت فکری متعدد و مســتمر ،تأکید برجهانی بودن دانش اســامی ،توجه ویژه به
موضوع روششناسی و همچنین تعامل نظر با واقع خارجی از دغدغههای مشترک هر دو جریان
اســت .باوجوداین همافقیها در اهــداف و رویکردهای کالن ،تاکنون تعامل جدی دوســویه
رقم نخورده ،باآنکه جریــان نوصدرایی بهویژه در حوزه محتوای اســامی و مبانی عمیق نظری
ظرفیتهای مهمی برای موسسه به همراه دارد.
باگذشت پنج دهه از تأسیس موسسه و چهار دهه از انقالب اسالمی ،این دو جریان علیرغم
دغدغههای مشــترک فراوان هرگز نتوانستهاند سر میز مذاکره نشسته و به تعامل فکری و کنشگری
همسو بپردازند .عوامل سیاسی ،فاصله جغرافیایی ،تفاوتهای زبانی و همچنین گرایش مذهبی
متفاوت برخی از این موانع هستند که تاکنون اجازه این تعامل مشترک را نداده است.

ظرفیتهای جریان نوصدرایی در احیای دانش اسالمی در جهان اسالم با تاکید بر موسسه بین المللی اندیشه اسالمی ()IIIT
سیدهادی ساجدی

5

شــروع اســامی ســازی از علوم غربی خود میتواند موجب گمراهی و بازی کردن در زمین
آنها شــود ،لذا نقطه شروع دانش اسالمی نباید از علوم غربی باشد (ترجیح روش تأسیسی بر
تهذیبی)؛
غلبه بر ضعف تبیین مفاهیم کلیدی همچــون رابطه عقل و وحی ،عالم غیب و مباحث عمیق
الهیاتی با استمداد از آوردههای جریان نوصدرایی؛
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جریــان نوصدرایی به دلیــل جامعنگری دانشــی در حوزههای مختلف فلســفی ،کالمی،
عرفانی و قرآنی ،ظرفیتهای بســیاری برای عرضه به اندیشــمندان موسســه دارد .محصوالت
ایان
فکری و نظریهپردازیهای نوصدرایی میتواند موسســه را از نگاههای ســطحی و کارکردگر ِ
خارج کرده و به عمقبخشی و تقویت مبانی نظری آنها در موضوعات مختلف تمدنی ،دانشی،
روششناســی و بهرهگیــری همهجانبه از میراث اســامی کک کند .بهویژه آنکه ســیر فعالیت
موسســه در پنج دهه فعالیت بهروشنی نشاندهنده عمیقتر شدن نظریات آنها و دست برداشتن
از برخی موضعگیریهای افراطی اشــعریگرایانه اســت .اکنونکه غالب اندیشــمندان موسسه
بهنوعی گشــایش و عمق فکری رسیدهاند ،این فرصت بسیار مغتنمی است که جریان نوصدرایی
با شــروع گفتگوهای نخبگانی و علمی به غنای اندیشــههای آنان کمک کند .از سوی دیگر ،به
دلیل تأسیس موسســه در آمریکا و فعالسازی شعبههای متعدد در کشورهای غربی و اسالمی و
ارتباط و اثرگذاریاش بر نخبگان و نویسندگان جهان اسالم ،برقراری ارتباط با آنها برای جریان
نوصدرایی فرصت مغتنمی اســت تا بتواند از طریق آنها با جامعه مخاطب بســیار گســتردهای
ارتباط گیرد.
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چکیده
فراتحلیل مقاالت مرتبط با نقش شــبکههای اجتماعی مجازی در وقوع بیداری اسالمی است.
پرسش اساسی تحقیق آن است که «نقش شبکههای اجتماعی مجازی در وقوع بیداری اسالمی»
کدام اســت؟ (مســئله) روش تحقیق کیفی از نوع فراتحلیل است .روش گردآوری اطالعات،
روش کتابخانهای و ابزار آن پرسشــنامه معکوس اســت .جامعه آماری کلیه مقاالت چاپشده
از ســال  )2۰1۰( 13۸۹تا ســال  )2۰1۷( 13۹6که موضوع آنها بهطورکلی نقش شبکههای
اجتماعی در بیداری اســالمی است .حجم نمونه 22 ،مقاله با توجه به محدوده زمانی خاص،
نزدیکی حــوزه موضوعی و معدود بودن منابــع مذکور بهعنوان نمونه انتخاب شــد( .روش)
مهمترین عوامل بیداری اســالمی :فقر ،بیکاری ،شــکاف طبقاتی ،فساد ،تبعیض ،بیعدالتی،
اســتبداد بوده و بیداری از خالل فرآیندهای بسیج خودجوشی بودند که از فراخوانهای اینترنتی
و شــبکههای ارتباطی بــه وجود آمدند؛ و در ابتــدا بدون رهبر بودند اما آهستهآهســته رهبری
یافتند؛ کشــورهایی که دارای رهبری کارآمد و ایدئولوژی واحد بودند ،زودتر به نتیجه رسیدند.
نتیجه تحقیق نشــان میدهد که نخست ،شبکههای اجتماعی مجازی اگرچه عامل اصلی وقوع
انقالبها نیســتند ،با این وصف میتوانند بســیج عمومی را تقویت کرده ،به رهبری و موفقیت
جنبشها کمک کنند .دوم ،جنبشها و انقالبها در جوامع با الگوگیری از یکدیگر در جستجوی
هویت ازدسترفتهاند( .یافتهها)
واژگان کلیدی :بیداری اســالمی؛ مقاالت بیداری اســالمی؛ فراتحلیل مقاالت؛ شــبکههای
اجتماعی مجازی.
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حقیقت این است که ما بیش از هر زمان دیگری در عصر تغییر زندگی میکنیم و آنچه زمینهساز
تغییرات شگرف در این برهه از تاریخ گردیده و آن را واجد برجستگی و اهمیتی فوقالعاده نموده،
دســتاوردهای نوپدید فناورانه اطالعات و ارتباطات اســت .ظهور اینترنت و درنتیجه شبکههای
اجتماعی مجــازی بهعنوان ابزاری جدید ،بیبدیل ،ســریع و ارزان ،تمامی عرصههای مختلف
زندگی بشــر را تغییر داده و از بسیاری جهات معنا و مفهوم جدیدی به آن بخشیده است .اینترنت
بهعنوان رسانهای قدرتمند ،با درنوردیدن فاصلههای مکانی و زمانی ،جهان را برای همه به عرصه
حضور تبدیل کرد .در جهانی که بهوســیله اینترنت ،به حالت شــبکهای درآمده و ویژگی بارز آن
پخش همهجانبه و سریع تصاویر و افکار اســت ،برخی از دولت مردان جهان ،علیالخصوص
کشــورهای جهان سوم ،را به وحشت انداخت .جنبشها و انقالبهای اجتماعی ،علل گوناگون
همچون گسترش بحران در شــرایط زندگی ،بیاعتمادی بهنظام سیاسی ،فقر و ناامیدی سیاسی،
خشــم حاصل از بیعدالتی و نابرابری ،بحران مشــروعیت ،بحرانهای اقتصادی و ســاختاری
دارد .روشــن اســت که نه اینترنت و نه هیچ فناوری دیگری نمیتواند منبــع اصلی علیت آنها
باشد .چراکه جنبشهای اجتماعی از تناقضات و تضادهای جوامع و اعمال حکومتها نشاءت
میگیرد و گسترش مییابد.
با این وصف کاربرد دقیق و راهبردی رســانههای دیجیتال برای شــبکهبندی مردم منطقه ،در
کنار شبکههای حمایت بینالمللی ،فعاالن را به روشهای نوینی مجهز کرد که منجر به برخی از
بزرگترین اعتراضات در خاورمیانه شد .امروزه شبکههای اجتماعی مجازی بخشی جداییناپذیر
در عملکرد و ســازمان جنبشها شــدهاند .جنبشهای اجتماعی شبکهای شده زمان ما ،تا ٔ
اندازه
زیادی مبتنی بر اینترنت ،که بخش الزم اما نه کافی برای کنشهای جمعی بوده و ابزاری اساســی
برای بســیج ،سازماندهی ،هماندیشی ،هماهنگی ،و تصمیمگیری است .بااینهمه اینترنت تنها
یک ابزار نیســت (اوراگ می .)۱۵۶-۱۴۸ :۲۰۱۲ ،1بیداری اسالمی ازجمله پدیدههای شگرفی
اســت که طی سالهای گذشته بسیاری از کشورهای خاورمیانه و افریقا را دچار چالش ساخته و
موردتوجه بسیاری از محققان داخلی و خارجی قرارگرفته است .در بین تحقیقات و پژوهشهای

1. Aouragh, M.

پیشینه تحقیق

بــه باور کاســتلز ( )۱۳۹۳عوامــل گوناگونی در میــزان موفقیت یا عدم موفقیت شــورشها و
اعتراضات مردمی نقش دارد که اینترنت و شــبکههای اجتماعــی (بهویژه در انقالبها عربی یا
بیداری اســامی) خبرگزاری الجزیره در ایجاد انگیزه ،تشدید و هماهنگسازی شورشها نقشی
برجسته داشت (کاســتلز .)۳۳ :۱۳۹۳ ،دراینبین محققان زیادی در داخل کشور مانند :سردار

1. Meta Analysis
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فراوانــی نیز انجامگرفته که نیازمند بذلتوجه بوده اســت .مقاله حاضــر در همین خصوص ،به
فراتحلیل بخش اعظمی از مقاالت درباره وقوع بیداری اس�لامی پرداخته است .چراکه فراتحلیل
به محقق اجازه میدهد تا به ترکیب مناسبی از نتایج مطالعات سازگار و ناسازگار درگذشته ،دست
پیدا کند ،تضادها را تفســیر کند و متغیرهای تعدیل کنده ساختاری را در نتایج مطالعات گذشته
شناســایی نماید .فراتحلیل با مقایسه مبانی بینشی و روشــی و یافتهها و نتایج توصیفی و تبیینی
بهدســتآمده درباره هر موضوع ،بهنوعی بینش و روش تلفیقی منجر میشــود و مبنایی محکم
مبتنی بر انباشــت یافتهها برای جلبتوجه بیشــتر به بینشها و روشهــای چندگانه در ارتباط با
تحلیل هریک از پدیدههای اجتماعی فراهم میسازد (بیات.)۱۳۸۸ ،
با تأکید بر موضوعات فوق ،و نیز س��ؤال اصلی تحقیق« :نقش شبکههای اجتماعی مجازی
در وقوع بیداری اس�لامی کدام اس��ت»؟ مهمترین پرســش فرعی بهقرار زیر است :ویژگیهای
مشــترک این انقالبها کدماند؟ بهعبارتدیگر اشــتراکات اعتراضات و اغتشاشات و انقالبها
متکی بر اینترنت و فضای مجازی کدماند؟ شــیوهها و ابزارهای اثرگذاری شــبکههای اجتماعی
مجــازی در هر یک از انقالبها چه بوده اســت؟ الگوی جدید پیدایــی انقالبهای مبتنی بر
فناوریهای اینترنتی و مکانیســمهای ارتباطی آنها چیست؟ رویکردهای نظری ،سازوکارهای
بهکاررفته ،و فرضیات محتمل موجود در انقالبهای یادشــده چه بودهاند؟ با چه روشهایی این
تحقیقات انجامگرفته است؟ مهمترین نتایج بهدستآمده از تحقیقات چه بودهاند؟ نقش انقالب
اســامی در این جنبشها چه بوده است؟ پاسخگویی به این پرسشها و پرسشهای فرعی دیگر
هدف فراتحلیل 1حاضر است.
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نیا ( )۱۳۸۸نیز بر تأثیر اینترنت بر درگیر شدگی مـــدنی شـهروندان پرداخته؛ صالحی و شهابی
( )۱۳۹۱به تأثیر انقالب اســامی ایران بر بیداری اسالمی منطقه خاورمیانه پرداخته بر این باور
بودند که انقالب اســامی ایران فصلی نوین و الگویی است که با ایجاد امید و نشاط برای ملل
اســامی و جنبشهای مردمی مبارزه کننده با استعمارگران ،صحنه تحوالت منطقه را تغییر داده
اســت ،بهنحویکه امروز در حال بازگشــت به هویت و قدرت خود و مقابلــه جدی با غرب و
اســتعمارگران هســتند و هرروز پیروزی جدیدی را میآفرینند .آقایی و صادقی و هادی ()۱۳۹۱
که به واکاوی نقش اینترنت و رســانههای اجتماعی جدید در تحوالت منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا پرداخته؛ انوشــه ( )۱۳۹۲که بر نقش شبکههای اجتماعی در تحوالت اخیر خاورمیانه (با
تأکید بر فیسبوک) توجه داشــته؛ ابراهیمیپور و مسعودنیا و امام جمعهزاده ( )۱۳۹۳به ماهیت
شناســی تحوالت سال  ۲۰۱۱شمال افریقا؛ بهمثابه جنبش اجتماعی جدید توجه کرده؛ سردارنیا
و حیــدری ( )۱۳۹۴که به جنبش مصر در قالب نظریه متأخر جنبشهای اجتماعی و جان فوران
پرداختهاند معتقدند که وابســتگی شدید به اینترنت و شــبکههای اجتماعی همراه باقابلیتهای
بســیجی و بهرهمندی از آنها ،اطالعرسانی و شبکهسازی آنها ،بســیج خودانگیخته جوانان و
تودههای شهری ،به فراگیر شــدن جنبش و نزدیکی و درهم تنیدگی بدنه اجتماعی و روشنفکری
و ..منجر شد .رســولی و غفوریان تبریزی ( )۱۳۹۵هم به بررسی نقش شبکههای اجتماعی در
جنبشهــای اجتماعی جهان پرداختهانــد .احمدی پور و جعفرزاده و بویــه ( )۱۳۹۶با تحلیل
چارچوبهای بیداری اســامی و انقالبها و جنبشهای جدید و اینترنت به نقش شــبکههای
اجتماعی در شکلگیری و گسترش آن در خاورمیانه و افریقا پرداختهاند.
هســته اصلی تمامی این مطالعات تأکید بر اهمیت اینترنت ،فضای مجازی و شــبکههای
اجتماعی مجازی در افشــا و انتشــار اخبار ،شایعهســازی ،نمایش فیلم و عکس ،بزرگنمایی
حــوادث ،فراخوان بــرای حضور در خیابانها ،تشــویق به نافرمانی مدنی و شــورش و باالخره
ایجــاد ناامنی؛ و نیز رابطــه میان ابزارهای اینترنتی و شــکلگیری این جنبشهــای جدید بوده
اســت .درعینحال فراتحلیل در این خصوص دیده نشده اســت .در این مقاله منظور از بیداری
اســامی سلسله قیامها و حرکتهایی است که در کشــورهای عربی رخ داد .این قیامها از نیمه
دوم سال ( ۱۳۸۹سالهای  ۲۰۱۰و  )۲۰۱۱شمسی شروع شد .اولین آن در تونس بود و پسازآن
در مصر ،لیبی ،یمن و بحرین ادامــه یافــت .این قیامها در تونس ،مصر ،لیبــی و یمن منجر به

ســرنگونی حکومت شــد و در بحرین ،نبرد میان مردم و حکومت همچنان ادامهدارد .در جدول
شماره  ۱به برخی از این حرکتها اشارهشده است.
جدول شماره  :۱شروع و پیامد جنبشها

 ۱۳ژانویه ۲۰۱۱

لیبی

اعتراض به فساد و وضعیت
مسکن

 ۷ژانویه ۲۰۱۱
 ۱۷ژانویه ۲۰۱۱

اردن
عمان

تظاهرات خیابانی
تظاهرات خیابانی

 ۱۴ژانویه ۲۰۱۱

یمن

تظاهرات خیابانی و اختالف
در داخل حکومت ضد
رئیسجمهور ،علی عبدالله
صالح

 ۱۸دسامبر  ۲۰۱۰تونس خودسوزی محمدبوعزیزی و
آغاز اعتراضهای خیابانی
تظاهرات خیابانی
 ۲۸دسامبر  ۲۰۱۰الجزایر

تظاهرات خیابانی و
 ۲۱ژانویه  ۲۰۱۱عربستان
خودسوزی و کشتار معترضان
مصر

اعتراضها و قیام ملی

 ۲۵ژانویه ۲۰۱۱

 ۳۰ژانویه  ۲۰۱۱مراکش

خودسوزی و تظاهرات
خیابانی

 ۱۴فوریه  ۲۰۱۱بحرین تظاهرات خیابانی سراسری

پیامد

فرار بن علی ،سرنگونی حکومت و
برگزاری انتخابات سراسری
پایان قانون وضعیت اضطراری از سوی
رئیسجمهور
شرق لیبی به دست مخالفان افتاد که
نبردی ششماهه تا سرنگونی قذافی را به
دنبال داشت
تغییرهایی در هیئت دولت اردن
افزایش حقوق و دستمزدها و اصالحات
سیاسی توسط سلطان قابوس
پس از اعتراضهای خونین مردمی در
یمن ،علی عبدالله صالح با کنارهگیری از
قدرت موافقت کرد و دولت وحدت ملی
در این کشور برای دوره انتقالی شکل
گرفت
پس از اعتراضها در ناحیه شیعهنشین
قطیف ،محدودیتهای گسترده امنیتی
و اجتماعی در سراسر کشور به دنبال
داشت
سقوط حکومت حسنی مبارک و پیروزی
انقالب مصر ،برگزاری انتخابات
مجلس ،انتخاب محمد مرسی ،نامزد
اخوان المسلمین و سپس انتخاب سیسی
انجام اصالحات سیاسی توسط رژیم
پادشاهی مراکش و پیروزی اسالمگرایان
در انتخابات مجلس
مقابله خشونتآمیز با تظاهرکنندگان و
تداوم اعتراضهای مردمی
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بررسی مقاالت مرتبط با موضوع نشــان میدهد که محققان نظریههای مختلفی را در خصوص
علل وقوع بیداری اســامی ارائه کردهاند .با توجه به اینکه مقاله حاضر فراتحلیل مقاالت یادشده
اســت ،لذا در اینجا تنها به ذکر مهمترین نظریههایی که در منابع یادشــده استفادهشــده است،
بســنده کردهایم .اگرچه که در تحلیل بیدار اسالمی در کشورهای عربی با تأکید بر نقش فضای
ً
مجازی و شــبکههای اجتماعی ،احتماال همیــن نظریهها و نظریهپــردازان بهعنوان نظریههای
مب��دع موردتوجه و تأکید نگارندگان این مقاله نیز ق��رار میگرفت .به هر ترتیب یافتههای جدول
شماره  ۲نشــان میدهد که نظریه جنبش اجتماعی کاستلز با فراوانی چهار بار ،مهمترین نظریه
استفادهشده در درون مقاالت انتخابشده است ،که معتقد است در جهانی که بهوسیله اینترنت
بیسیم ،شــبکهای شده و ویژگی بارز آن پخش ویروســی تصاویر ،و افکار است ،اعتراضات و
جنبشها از طریق سرایت گسترش مییابند (کاستلز .)۱۰ :۱۳۹۳ ،او بر این اعتقاد بود که عوامل
گوناگونی در میزان موفقیت یا عدم موفقیت شــورشها و اعتراضات مردمی نقش دارد که اینترنت
و شــبکههای اجتماعی (بهویژه در بیداری اســامی) در ایجاد انگیزه ،تشدید و هماهنگسازی
شورشها نقشی برجسته داشت (کاستلز .)۳۳ :۱۳۹۳ ،همچنین نظریه هابرماس (حوزه عمومی
و جنبش اجتماعی) ،اینکلهارت (انقالب خاموش) بال رو کیج ،دی فلور (وابســتگی) ،ملوین
دیفلور ،اورت دنیس (وابســتگی) موفــه و الکالو (افکار عمومی و جنبــش اجتماعی) باتامور
(جنبش اجتماعی) آلبرتو ملوچی (جنبش اجتماعی) ،چالرز تیلی (انقالب) ،مارکس (انقالب)،
هادســون (دیدگاههای ارتباطات توانمندساز و صدا) ،جان فوران (توسعه وابسته) ،گیدنز و پالتر
(وضعیت اجتماعی جدید) ،بوردیا (اطالعات) استفادهشده است (جدول شماره .)۲
دراینبین خارج از بحث مقاالت منتخب گروه زیادی از محققان داخلی نیز مانند :سردارنیا
( ،)۱۳۸۸آقایی و صادقی و داریوش ( ،)۱۳۹۱صالحی و شــهابی ()۱۳۹۱؛ انوشــه (،)۱۳۹۲
رسولی و غفوریان تبریزی ( ،)۱۳۹۵غفاری و دهقانی محمدابادی و نجارزاده ( )۱۳۹۲به رابطه
میان شــبکههای اجتماعی و وقوع و گسترش شورشها ،اغتشاشــات ،نهضتها ،انقالبها ،و
جنبشها اشــارهکردهاند .اینها همه نشــان از اهمیــت اینترنت ،فضای مجازی و شــبکههای
اجتماعی مجازی در افشــا و انتشــار اخبار ،شایعهســازی ،نمایش فیلم و عکس ،بزرگنمایی
حوادث ،فراخوان برای حضور در خیابانها ،تش��ویق به نافرمانی مدنی و شورش و باالخره ایجاد
ناامنی است.

81

جدول شماره  :۲توزیع فراوانی نظریههای بهکاررفته در مقاله

نظریهپرداز

نام نظریه

فراوانی درصد

نظریهپرداز

نام نظریه

فراوانی درصد

هابرماس

حوزه عمومی

۳

۱۳/۵

آلبرتو
ملوچی

جنبش اجتماعی

۱

۴/۵

هابرماس

جنبش
اجتماعی

۲

۹/۵

چالرز تیلی

انقالب

۱

۴/۵

اینکلهارت

انقالب
خاموش

۲

۹/۵

مارکس

انقالب

۱

۴/۵

بال رو
کیج

-

۱

۴/۵

هادسون

دیدگاههای
ارتباطات
توانمندساز و
صدا

۱

۴/۵

دی فلور

وابستگی

۱

۴/۵

جان فوران

توسعه وابسته

۱

۴/۵

ملوین
دیفلور

-

۱

وضعیت
 ۴/۵گیدنز و پالتر
اجتماعی جدید

۱

۴/۵

۱

۴/۵

۲۴

۱۰۰

اورت
دنیس

وابستگی

۱

۴/۵

بوردیا

موفه و
الکالو

افکار
عمومیجنبش
اجتماعی

۱

۴/۵

جمع کل

اطالعات

روششناسی

روش تحقیق کیفی از نوع فراتحلیل 1است ،که اولین بار رئیس انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا
در سال  ۱۹۷۶به کاربرد .فراتحلیل نوعی پژوهش علمی و روش آماری است که در آن پژوهشگر،
نتایج تعدادی از مطالعات اولیه را برای پاســخگویی به ســؤال پژوهشی خود با یکدیگر ترکیب
میکند و نتیجه جمعی جدیدی را به دســت مــیآورد .فراتحلیل با مرور نظاممند منابع برای پیدا
کردن ،ارزشیابی ،ترکیب و در صورت نیاز ،جمعبندی آماری ،به مستندات و مقاالتی میپردازد.
1. meta analysis

مقاومت در مناسبات آن مجموعه
اسالمی()2017-2010
بیدارینقش ائتالف محور
تأکید بر
وقوع
تهدیدها با
مجازی در
ها و
اجتماعی
شناخت ائتالف
شبکه های
خاورمیانه و
مرتبط با نقش
مقاالتامنیتی
مجموعه
فراتحلیل
بررسی
بیدگلی
عبدالرحمانی
معین آبادی
حسینرضا
کرمانی،آبادی،
رفیعی دولت
عسکری
محمدرضا
محمد

کاستلز

جنبش
اجتماعی

۴

۱۸/۵

باتامور

جنبش اجتماعی

۱

۴/۵
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فراتحلیل روشــی است برای تجزیه و ترکیب واحدهای تحلیل برای حصول شناخت از مجموعه
منســجم یا غیر منسجم از مبانی علمی و سازههای پژوهشــی (دوئل ۳۲۳ :۲۰۰۳ ،1به نقل از
شــفیعا و کاظمیان .)۱۳۹۲ ،تحلیل یعنی شکســتن یک کل به قســمتهای مختلف ،بهمنظور
تعیین ماهیت آن کل .فراتحلیل چشــماندازی اســت که در آن روشهای مختلف اندازهگیری و
آماری بهکاربرده میشــود .بهصورت کلی فراتحلیل حاضر با تأکید بر پنج بخش اصلی هر منبع
تحقیقاتی (کلیات ،مبانی نظری ،روششناســی ،یافتهها و نتیجهگیری و البته مشــخصات منبع
شناســی) و زیرمجموعههای آن؛ به نقــش یا تأثیرات یا رابطه میان فضــای مجازی و به عبارت
دقیقتر شــبکههای اجتماعی مجازی بر شــکلگیری یا گســترش بیداری اســامی میپردازد.
بهعبارتدیگر در فراتحلیل حاضر کلیه مراحل تحقیقات مرتبط با نقش شــبکههای اجتماعی در
بیداری اســامی ،یعنی نظریه ،روش ،نتایج و ..موردتوجه قرارگرفته و در ادامه تحقیقات دیگران
باهم مقایســه شــده تا بتواند تحلیلهای ترکیبشده اطالعاتی را نشــان دهد که اطالعات اولیه
نشــان نداده بودند ،و در عمل یک کل جدید را تشکیل دهند .در همین راستا و بهمنظور دستیابی
به دادههای موردنیاز پژوهش در فراتحلیل حاضر ،چکلیســتی با  ۱۵سؤال طراحی و تنظیم شد
ٔ
مطالعه دقیق هر اثر و کشــف دیدگاههای زیربنایی آن بود .ازاینرو ،پس
که تکمیل آن مســتلزم
ٔ
مطالعه دقیق هر پژوهش و برمبنای کدگذاریها و حاشیهنویســیهای انجامشده ،مؤلفههای
از
چکلیست در ارتباط با هر اثر تکمیل شدند .آنچه در ادامه میآید ،یافتههای بهدستآمده از این
فراتحلیل است که در قالب چندین جدول ارائهشده است.
جامعه آماری این تحقیق عبارت اســت از کلیه مقاالت چاپشــده از سال )۲۰۱۰(۱۳۸۹
همزمان با شــروع بیداری اســامی تا ســال  )۲۰۱۷(۱۳۹۶که موضوع آنها بهطورکلی نقش
شــبکههای اجتماعی در بیداری اســامی اســت .برای حجم نمونه با نظر به اینکه مقاالت در
حوزههای رابطه شــبکههای اجتماعی با بیداری اســامی از تنوع باالیی برخوردار بود لذا از بین
ً
آنهــا  ۲۲مقاله (جدول شــماره  )۳را بهعنوان نمونه جامعه آماری برگزیدیم .که اوال به ســبب
محدوده زمانی خاص و در ثانی نزدیکی حــوزه موضوعی مقاالت با فراتحلیل حاضر و باالخره
معــدود منابع مذکور ،مالک و معیار اصلی انتخاب مقاالت اســت .پایایی این تحقیق از طریق

1. Doyle

تقابل یافتههای پژوهشــی و روایی آنها از طریق آزمون ســازگاری آنها با واقعیت که از انباشت
دانش و توسعه آن اســت ،به دست آمد .تحلیلهای آماری با استفاده از روش دستی و نیز کمک
نرمافزار فراتحلیل جامع صورت گرفت.
جدول شماره  :۳مشخصات مقاالتی که بهعنوان نمونه تحقیق حاضر انتخابشدهاند.
نام فصلنامه
نویسندگان
عنوان مقاله پژوهشی
ردیف

۳
۴
۵

۶
۷
۸

نقش شبکههای اجتماعی در شکلگیری تحوالت
سیاسی و فرهنگی با تمرکز بر امواج بیداری اسالمی
در خاورمیانه
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر
تحوالت سال  ۲۰۱۱منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا (مطالعه موردی مصر)
واکاوی نقش اینترنت و رسانههای اجتماعی
جدید در تحوالت منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا(اطالعرسانی ،سازماندهی و گسترش سریع
اطالعات
جایگاه رسانههای نوین در تحوالت نوین جهان
عرب
نقش رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی در
بیداری اسالمی ،مطالعه موردی انقالب تونس
نقش شبکههای اجتماعی در تحوالت اخیر
خاورمیانه (با تأکید بر فیسبوک)

کبریایی زاده

اطالعات سیاسی
اقتصادی
علوم اجتماعی:
روابط فرهنگی

۱۳۹۰
۱۳۹۰

ّ
مجل ٔه جغرافیا و
ٔ
توسعه ناحیهای،

۱۳۹۱

آقایی و صادقی و
هادی

روابط خارجی

۱۳۹۱

شمسینی غیاثوند

علوم سیاسی

۱۳۹۱

بدیعی و
میراحمدی

۱۳۹۲

غفاری ودهقانی مطالعات بیداری
اسالمی
محمدآبادی نجار
زاده
فصلنامه تحقیقات ۱۳۹۲
انوشه
سیاسی بینالمللی
دانشگاه آزاد اسالمی
۱۳۹۲
فصلنامه
عباسی ،کوهکن،
پژوهشهای سیاسی
آبساالن
جهان اسالم

بررسی نقش رسانهها و گروههای مرجع بر
۹
ٔ
(مطالعه
شکلگیری نگرش سیاسی دانشجویان
ٔ
منطقه
موردی :خیزشهای اخیر اسالمی در
خاورمیانه)
۱۳۹۲
فصلنامه
 ۱۰بررسی جنبشهای خاورمیانه بهمثابه جنبشهای شهرامنیا ،میالنی
پژوهشهای سیاسی
اجتماعی جدید (فرصتها ،تهدیدها)
جهان اسالم

مقاومت در مناسبات آن مجموعه
اسالمی()2017-2010
بیدارینقش ائتالف محور
تأکید بر
وقوع
تهدیدها با
مجازی در
ها و
اجتماعی
شناخت ائتالف
شبکه های
خاورمیانه و
مرتبط با نقش
مقاالتامنیتی
مجموعه
فراتحلیل
بررسی
بیدگلی
عبدالرحمانی
معین آبادی
حسینرضا
کرمانی،آبادی،
رفیعی دولت
عسکری
محمدرضا
محمد

 ۱جایگاه رسانه و شبکههای اجتماعی در خیزشهای عشوری مقدم
انقالبی جهان عرب
کیا و محمودی
نقش شبکههای اجتماعی در انقالب تونس
۲

دین و ارتباطات،

سال
چاپ
۱۳۸۹
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۱۱
۱۲
۱۳
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۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲

تحلیل جامعهشناختی جنبشهای اخیر کشورهای محمدیان خانیکی پژوهش اجتماعی
رضایی
عربی برمبنای نخستین رویکردهای رسانههای
ایرانی
بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر صالحی و فرج مطالعات جهان
اسالم
زاده
فرح بخش
بررسی نقش شبکههای اجتماعی و فضای مجازی التیامینیا وعلیمی و فصلنامه دانش
سیاسی و بین الملل
حسینی
در تحوالت سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا
بهار عمل و زمستان آسایش :کردارشناسی بیداری سرفراز و بهستانی فصلنامه راهبرد
اجتماعی فرهنگی
اسالمی از منظر ارتباطات جمعی
فصلنامه
ماهیتشناسی تحوالت سال  ۲۰۱۱شمال افریقا؛ ابراهیمیپور,
مسعودنیا ,امام پژوهشهای سیاسی
بهمثابه جنبش اجتماعی جدید
جهان اسالم
جمعهزاده
مطالعات سیاسی
نقش اینترنت و شبکههای اجتماعی در انقالبهای عباس زاده
جهان اسالم
خاورمیانه و شمال آفریقا؛ نظریه و عمل
تحلیل جنبش اجتماعی مصر در چارچوب نظریه سردارنیا و حیدری فصلنامه سیاست
مجله دانشکده
متأخر جنبشهای اجتماعی و جان فوران
حقوق و علوم
سیاسی
فصلنامه دولت
سردارنیا
اینترنت و انقالب خاموش جوانان در خاورمیانه
پژوهی،
مدلسازی تحقق تمدن نوین اسالمی به کمک سمسار و سمسار جامعهشناسی
سیاسی جهان
و کریمی
شبکهسازی اجتماعی
اسالم،
رسانههای اجتماعی و توانمندسازی شهروندان در ملکوتیان -فارسی پژوهشهای انقالب
اسالمی
جوکار
جریان تحوالت بیداری اسالمی
پژوهشهای سیاسی
دارابی
رسانههای ارتباطی نوین و تأثیر آن بر فرایند بیداری
جهان اسالم،
اسالمی در انقالب تونس
احمدی پور ،جامعهشناسی جهان
نقش راهبرد رسانهای در شکلگیری جنبشهای
اسالم
نوین اجتماعی در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا از جعفر زاده ،بویه
منظر ژئوپلیتیک عمومی

۱۳۹۲
۱۳۹۲
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۳
۱۳۹۳
۱۳۹۳

۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶

درمجموع  ۲۲مقاله موردبررســی قرارگرفته که همانگونه مالحظه میگردد ،در ســالهای میان
 ۱۳۸۹تا  )2017-۲۰۱۰( ۱۳۹۶بوده که توسط اعضای هیئتعلمی و دانشجویان دانشگاههای
سراسر کشور نگاشته شده است.
یافتههای تحقیق .در این بخش مهمترین یافتههای تحقیق با تأکید بر روش فراتحلیل آورده
شده است.

کدام شبکه اجتماعی بیشترین توجه را به انقالبها عربی یا بیداری اسالمی داشته است؟ بر
اساس این پرسش جدول شماره  ۷ترسیمشده است.
جدول شماره  :۴توزیع فراوانی توجه به شبکههای اجتماعی
فراوانی
قلمرو موضوعی مقاالت

فیسبوک
توییتر
اینترنت
یوتیوب
جمع کل

درصد

۶۳/۵
۴۰/۵
۳۲
۲۷/۵
۱۰۰

یافتههای جدول شــماره  ۴نشان میدهد که توجه به شبکه اجتماعی فیسبوک با فراوانی چهارده
بار ،بیشترین استفاده را در درون مقاالت انتخابشده ،درحالیکه توجه به شبکه اجتماعی یوتیوب
با شش بار فراوانی در مرتبه آخر قرار داشتند .فراوانی و درصدها بر اساس اینکه در مقاالت به دو
یا سه شــبکه اجتماعی اشارهشده ،محاسبهشده است .بر اساس مندرجات جدول اهمیت شبکه
فیسبوک و سپس توییتر در مسئله بیداری اسالمی بسیار باالتر از سایر شبکهها بوده است.
محققان در مقاالت خود چه نظریهها و یا نظریهپردازانی را در تحلیل کار خود به کار بستهاند؟
جدول شماره  :۵توزیع فراوانی نظریهها و چارچوب نظری و چارچوب تحقیق
رعایت چارچوب مقالهنویسی فراوانی درصد رعایت چارچوب مقالهنویسی فراوانی درصد

چکیده دارد
چکیده ندارد
مقدمه و بیان مسئله دارد
مقدمه و بیان مسئله ندارد
سؤال دارد
سؤال ندارد
فرضیه دارد
فرضیه ندارد
چارچوب نظری دارد
چارچوب نظری ندارد
پیشینه دارد

۲۲
۰
۲۲
۰
۱۶
۶
۵
۱۷
۱۸
۵
۴

۱۰۰
۰
۱۰۰
۰
۷۲/۵
۲۷/۵
۲۲/۵
۷۷
۸۱/۵
۲۲/۵
۱۸/۵

نظریه دارد
نظریه ندارد
مدل مفهومی دارد
مدل مفهومی ندارد
مدل تحلیلی دارد
مدل تحلیلی ندارد
نتیجهگیری دارد
نتیجهگیری ندارد
منابع استاندارد
منابع غیراستاندارد
روش پژوهش دارد

۱۶
۵
۹
۱۳
۹
۱۳
۲۱
۱
۱۸
۴
۵

۷۲/۵
۲۲/۵
۴۰/۵
۵۹
۴۰/۵
۵۹
۹۵
۴/۵
۸۱/۵
۱۸/۵
۲۲/۵

مقاومت در مناسبات آن مجموعه
اسالمی()2017-2010
بیدارینقش ائتالف محور
تأکید بر
وقوع
تهدیدها با
مجازی در
ها و
اجتماعی
شناخت ائتالف
شبکه های
خاورمیانه و
مرتبط با نقش
مقاالتامنیتی
مجموعه
فراتحلیل
بررسی
بیدگلی
عبدالرحمانی
معین آبادی
حسینرضا
کرمانی،آبادی،
رفیعی دولت
عسکری
محمدرضا
محمد

۱۴
۹
۷
۶
۳۶
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پیشینه ندارد
روش تجزیهوتحلیل دارد
روش تجزیهوتحلیل ندارد

۱۸
۰
۲۲

۸۱/۵
۰
۱۰۰

روش پژوهش ندارد
روایی و پایایی دارد
روایی و پایایی ندارد

۷۷
۰

۱۷
۰

۱۰۰

۲۲
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یافتههای جدول شــماره  ۸۵نشان میدهد بر اساس چارچوب علمی مقاالت ،همگی دارای چکیده،
مقدمه و بیان مســئله بوده  ۱۶مقاله دارای سؤال داشته و  ۵مقاله از فرضیه استفاده کرده است ۱۸ ،مقاله
دارای چارچوب نظری است ولی فقط  ۴مقاله پیشینه داشت ،هیچکدام از مقاالت از روشهای تجزیه
تحلیل آماری اســتفاده نکردهاند ،تعداد  ۱۶مقاله از نظریات استفاده کردند و  ۹مقاله مدل مفهومی و
تحلیلی داشتند ۲۱ ،مقاله بخش نتیجهگیری را در آخر آورده و منابع  ۱۸مقاله استاندارد الزم را داشتند،
درعینحال فقط  ۵مقاله به روش پژوهش اشاره کردند و هیچیک از مقاالت دارای روایی و پایایی نبودند.
جدول شماره  :۶توزیع فراوانی اشاره به انقالب اسالمی ایران
فراوانی
ارزیابی نوع مقاله

اشاره به انقالب اسالمی ایران ندارند
اشاره به انقالب اسالمی ایران دارند
جمع کل

۱۸
۴
۲۲

درصد

۸۱/۵
۱۸/۵
۱۰۰

یافتههای جدول شماره  ۶نشان میدهد که مقاالتی که به انقالب اسالمی ایران اشاره ندارند
با فراوانی هجده بار ،باالترین ،درحالیکه مقاالتی که به انقالب اسالمی ایران اشاره دارند با چهار
بار فراوانی در مرتبه آخر قرار داشــتند .این به آن معناست که محققان به تأثیرات انقالب اسالمی
ایران بر بیداری اســامی کمتر توجه کردهاند و تمرکز خود را بیشــتر به موضوع تأثیر شبکههای
اجتماعی و رسانهها متمرکز کردهاند.
نتایج بهدستآمده از تحقیقات حول بیداری اسالمی چه بوده است؟

ردیف

جدول شماره  :۷توزیع فراوانی نتایج تحقیقات
فراوانی
نتایج تحقیقات

 ۱عامل اصلی جنبشها و انقالبها در خاورمیانه و شمال آفریقا را اینترنت،
موبایل و پایگاههای مجازی تشکیل نمیدهد .بلکه فقدان مشروعیت،
زورگویی و بیرحمی سامانههای سیاسی و اقتصادی است که باعث
فروپاشی آنها میشود .باوجوداین شرایط است که رسانهها میتوانند
بسیج عمومی را تقویت کرده و به رهبری و موفقیت جنبشها کمک کنند

۲۲

درصد

۱۰۰

۲
۳
۴

۶

۷

۸

۰
۲۰

۹۱

۲

۹/۵

۲۰

۹۱

۲

۹/۵

۱۴

۶۳/۵

۸
۸۸

۳۶
۱۰۰

بر اساس مندرجات جدول شماره  ۷و نیز مقایسه یافتههای این جدول با یکدیگر مشخص گردید
که فقدان مشــروعیت ،زورگویی و بیرحمی ســامانههای سیاسی و اقتصادی تا اندازه زیادی (با
فراوانی بیس��تودو بار ،باالترین فراوانی) عامل اساسی فروپاشی دولتهای خاورمیانه و شمال
آفریقا بوده اس��ت .دراینبین عدم اعتقاد به اینک��ه اینترنت ،موبایل و پایگاههای مجازی بهعنوان
عامل اصلی جنبشها و انقالبها در خاورمیانه و شمال آفریقا با کمترین فراوانی را در میان مقاله
داشتند .مقایسه یافتههای جدول فوق همچنین نشان میدهد که:
• مهمترین شــباهت این انقالبها به یکدیگر (با تأکید بر نمونههای تحقیق) آن بود که تمامی
ً
این کشــورها از پدیدههایی تقریبا واحد مانند فقر ،بیكاری ،شكاف طبقاتی ،فساد ،تبعیض،
بیعدالتی ،ظلم رنج میبردند .ازاینرو با گســترش حضور اینترنت و شــبکههای اجتماعی
مجازی در میان مردم ،ســرعت تجمعات و تظاهرات و گردهمایی بیشتر و پیروزیها سریعتر
شد.

مقاومت در مناسبات آن مجموعه
اسالمی()2017-2010
بیدارینقش ائتالف محور
تأکید بر
وقوع
تهدیدها با
مجازی در
ها و
اجتماعی
شناخت ائتالف
شبکه های
خاورمیانه و
مرتبط با نقش
مقاالتامنیتی
مجموعه
فراتحلیل
بررسی
بیدگلی
عبدالرحمانی
معین آبادی
حسینرضا
کرمانی،آبادی،
رفیعی دولت
عسکری
محمدرضا
محمد

۵

عامل اصلی جنبشها و انقالبها در خاورمیانه و شمال آفریقا را
اینترنت ،موبایل و پایگاههای مجازی تشکیل نمیدهد.
شبکههای اجتماعی نمیتوانند در جامعه نهادسازی کنند و
دموکراسی را استوار و پایدار سازند و تنها قادر به شکل دادن به
اعتراضها و رساندن آن به فرمانروایان و افکار عمومی جهانی هستند
شبکههای اجتماعی میتوانند در جامعه نهادسازی کنند و دموکراسی
را استوار و پایدار سازند و اینترنت بر شکلگیری انقالب و وقوع بهار
عربی تأثیر دارد
تفاوتی بین تأثیر اینترنت بر سپهر نگرشی و ارزشی و نیز سپهر رفتاری
جوانان شهری و تحصیلکردگان و تودههای بیسواد و کمسواد وجود
ندارد.
اینترنت در بیش از یک دهه اخیر تا حد زیادی بر سپهر نگرشی و
ارزشی و نیز سپهر رفتاری جوانان شهری و تحصیلکردگان تأثیرگذار
بوده است اما این نتیجه در مورد تودههای بیسواد و کمسواد تأیید
نمیگردد.
این رسانهها ماهیت این رخدادها را «انقالب» نمیدانند بلكه این
تحـوالت را جنبش مینامندٔ .
همه رسانهها این جنبشها را «درونزا»
دانستهاند و بر عوامل فقر ،بی بیكاری ،شكاف طبقاتی ،فساد،
تبعیض ،بیعدالتی ،ظلم ،استبداد در پیدایش آن تأکیددارند
این رسانهها ماهیت این رخدادها را «انقالب» میدانند
جمع کل
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بیداریهای اســامی حاصلــه ،همانگونه که برونز و هایگفیلــد و بورگس-۸۷۱ :۲۰۱۳( 1
 )۸۹۸و نمونههای (مقاالت) این تحقیق نیز تأکید داشته؛ فرآیندهای بسیج خودجوشی بودند
که از فراخوانهای اینترنتی و شبکههای ارتباطی ظهور کردند.
ً
یکی از ویژگیهای تمامی مقاالت فوق آن بود که این انقالبها اساســا از طریق رســانهها و
بهویژه رســانههای جدید آغاز شده ،در ابتدا بدون رهبر بودند اما آهستهآهسته رهبری در آنها
شکل گرفت.
ویژگی مهم بعدی آن بود که کشــورهایی که دارای رهبــری کارآمد و ایدئولوژی واحد بودند،
زودتر به نتیجه رسیدند تا کشــورهایی که فاقد این دو شاخص بودند .ضمن آنکه کشورهایی
رهبران ضعیفی داشــتند در مدتزمان اندکی شکســت خوردند .زیــرا همانگونه که هراتی
( )۱۳۹۱یادآور شده در دیدگاههای شیعه رهبری در انقالبها باید از ابتدای شروع جنبش در
کنار انقالبیون قرار گیرد .ضمن آنکه در ادامه جنبشها همچنان که اشرفی و سالمت ()۱۳۹۴
تحلیل کردهاند رهبر باید همراه با مردم بتواند نارضایتیهای عمیق را باروحیه انقالبی در قالب
یک ایدئولوژی جدید هدایت کند.
یافتههای بســیاری از مقاالت مانند علی و مچاریــا )366-۳۵۹ :۲۰۱۳( 2حاکی از آن بود
که بیشــتر انقالبیون ،جوانانی بیشترین کاربری شبکههای اجتماعی را داشتند و در اعتراضات
خیابانی شرکت مینمودند.
یافته دیگر در مقاالت مذکور آن اســت که بهطورکلی همه رسانهها این جنبشهای مردمی را
مرتبط با بحران هویت در کشــورهای عربی در پاسخ بهتحقیر عرب دانستهاند .بر این اساس
برخی انقالبها با الگو گیری از انقالبها سایر کشورها در جستجوی هویت ازدسترفتهاند.
به همین ســبب اگرچه برخی از رسانهها این تحوالت را با انقالب اسالمی مرتبط نمیدانند،
بــا این وصف گروهی از محققــان نیز این حرکتها را الهام گرفته از انقالب اســامی ایران
دانســته ،آن را بیداری اســامی نام نهادهاند .به نظر این گروه (شــیرودی۱۳۸۸ ،؛ طاهری،
۱۳۸۷؛ هزارهای  ،۱۳۹۱سوری و احمدی ،۱۳۹۲ ،غفاری هشجین ،۱۳۹۲ ،ناظمی اردکانی
و الونــدی و امامی و نجات پور ،۱۳۹۲ ،تالشــان و نصر دهزیــری ،۱۳۹۳ ،هانتر)۲۰۱۴ ،
1. Bruns, A., Highfield, T., Burgess, J
2. Ali, F. A., Macharia, H. M.

•

•
•

جدول شماره  :۸نام حرکت یا جنبش
فراوانی
نام حرکت

بیداری اسالمی
تحوالت سیاسی منطقه
جنبش اجتماعی
انقالب
انقالب توییتری و فیسبوکی
تمدن نوین اسالمی
خیزشهای اسالمی
خیزش انقالبی
جمع کل

۶
۵
۴
۳
۱
۱
۱
۱
۲۲

درصد

۵۲۷/
۵۲۲/
۵۱۸/
۵۱۳/
۵۴/
۵۴/
۵۴/
۵۴/
۱۰۰

یافتههای جدول شــماره  ۸نشان میدهد که بیداری اســامی با فراوانی شش بار ،مهمترین
مفهوم یا واژه برای حرکتهای انجامشــده در درون مقاالت انتخابشــده ،درحالیکه مفاهیمی
دیگری مانند انقالب توییتری و فیسبوکی و تمدن نوین اسالمی و خیزشهای اسالمی و خیزش

مقاومت در مناسبات آن مجموعه
اسالمی()2017-2010
بیدارینقش ائتالف محور
تأکید بر
وقوع
تهدیدها با
مجازی در
ها و
اجتماعی
شناخت ائتالف
شبکه های
خاورمیانه و
مرتبط با نقش
مقاالتامنیتی
مجموعه
فراتحلیل
بررسی
بیدگلی
عبدالرحمانی
معین آبادی
حسینرضا
کرمانی،آبادی،
رفیعی دولت
عسکری
محمدرضا
محمد

•

تحـــوالت اخیر کشــورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا فرصتهای خطیری برای كشورمان
فراهم آورده است.
پیشبینیهای ارائهشــده در مقاالت نشــان میدهد که طی سالهای آینده :انجام اصالحات
حکومتهــای دیکتاتــوری در خاورمیانه عربی و شــمال آفریقا بهســوی رعایت حقوق و
آزادیهای شهروندان خواهد بود و این جنبشها ادامهدار است.
در این مقاالت ،اولین اتفاقات در وقوع بیداریها متفاوت ،اما شروع آن از تظاهرات خیابانی
بوده است .برای نمونه اگرچه انقالب در تونس و مراکش با خودسوزی محمدبوعزیزی و یکی
دیگر از شهروندان شروع شد ،اما مابقی آنها با اعتراضهای خیابانی آغاز شد.
رویکرد عمده مقاالت موردبررســی ،اگرچه که نگارندگان آنها از حوزه سیاسی بودند؛ لکن
یک رویکرد اجتماعی -ارتباطی بوده است.
عمــده چارچوب نظری استفادهشــده مقــاالت در خصوص موضوع به نظریههای کاســتلز
(جامعه اطالعاتی) ،هابرماس (حوزه عمومی) ،دی دف لور و بال روکیچ (وابستگی) ،رونالد
اینگهارت و کریستین ولزل (نوسازی ،تغییر فرهنگی و دموکراسی) و ..مرتبط بوده است
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انقالبی با یکبار فراوانی در مرتبه آخر قرار داشتند .بر همین اساس در این فراتحلیل از اصطالح
بیداری اسالمی که موردتوجه مقام معظم رهبری هم بوده است ،استفادهشده است.
موضوع دیگر در فراتحلیل ،شناســایی سالهای نگارش مقاالت است تا از خالالن دریافت
در چه سالهایی محققان بیشترین تحقیقات را در این خصوص انجام دادهاند.
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جدول شماره  :۹توزیع فراوانی و درصد دوره زمانی تحقیق و انتشار
درصد
فراوانی
دوره زمانی تحقیق و انتشار

۱
۲
۳
۷
۴
۳
۱
۱
۲۲

۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
جمع کل

۴/۵
۹/۵
۱۳/۵
۳۲
۱۸/۵
۱۳//۵
۴/۵
۴/۵
۱۰۰

یافتههای جدول شماره  ۹نشان میدهد که در سال  ۱۳۹۲با فراوانی هفت بار ،بیشترین تعداد
مقاالت نوشتهشــده در درون مقاالت انتخابشــده ،درحالیکه در سالهای  ۱۳۸۹و  ۱۳۹۵و
 ۱۳۹۶با یکبار فراوانی در مرتبه آخر قرار داشتند .نتیجه اینکه با توجه به شروع اولین اعتراض با
خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس در سال  ۱۳۸۹نوشتن مقاالت در این زمینه شروعشده و با
اوجگیری اعتراضها نوشتن مقاالت هم بیشتر شده و بهتدریج با فروکش کردن هیجان انقالبها
نوشتن مقاالت هم کاهشیافته است.
یکی از موارد فراتحلیل حاضر شناسایی توزیع فراوانی رشتههای تخصصی نگارندهها بوده تا
دریابیم چه حوزههایی از دانش به این موضوع بیشتر توجه داشتهاند.
جدول شماره  :۱۰توزیع فراوانی رشته تحصیلی نویسندگان
قلمرو موضوعی مقاالت
فراوانی درصد
قلمرو موضوعی مقاالت
علوم سیاسی
جغرافیای سیاسی

۱۹
۶

۸۶
۲۷/۵

الهیات
مدیریت فناوری اطالعات

فراوانی درصد
۱
۱

۴/۵
۴/۵

مطالعات منطقهای
روابط بین الملل
علوم اجتماعی
علوم ارتباطات
جامعهشناسی

۵
۵
۳
۳
۲

۲۲/۵
۲۲/۵
۱۳/۵
۱۳/۵
۹/۵

برنامهریزی درسی
حوزه علمیه
سیاستگذاری فرهنگی
حقوق خصوصی
جمع کل

۱
۱
۱
۱
۴۹

۴/۵
۴/۵
۴/۵
۴/۵
۱۰۰

بحــث و نتیجهگیری .این پژوه��ش درصدد آن بود که مقاالت مرتبط با نقش شــبکههای
اجتماعی مجازی در وقوع بیداری اسالمی را فراتحلیل نماید .بر این اساس تعداد  ۲۲مقاله مورد
تحلیل قرار گرفت .تالش گردید عالوه بر اینکه شــاخصهای مقاالت و نویسندگان تحلیل شود
به پرســشهایی نظیر :ویژگیهای مشــترک این انقالبها کدماند؟ شیوهها و ابزارهای اثرگذاری
شــبکههای اجتماعی مجازی در هر یک از انقالبها چه بوده است؟ فرآیند شکلگیری و تداوم
انقالبها و جنبشهای اسالمی چگونه بوده است؟ پاسخ گفته شود .بر اساس یافتههای تحقیق
میتوان نتیجه گرفت که:
اینترنت و انقالب .در میــان تمامی تحقیقات انجامگرفته ،توجه به فضای مجازی و نیز
نقشــان در وقوع انقالبها و جنبشها بسیار پررنگ بود ،مانند :التیامینیا و علیمی و حسینی ()۱۳۹۲
و احمدی پور و جعفرزاده و بویه ( )۱۳۹۶و انوشــه ( ،)۱۳۹۲به این معنا که به نظر میرســد رســانهها و
اینترنت میتواند عاملی برای وقوع و گســترش تغییرات اجتماعی باشــد؛ درحالیکه بسیاری از
محققان و نظریهپردازان بر این باورند که علت انقالبها چیز دیگری است و بنیادهای انقالبها
را باید در جای دیگری جســتجو کرد .مانند :فقر و بیکاری ،ظلم ،ســتم و تبعیض ،دیکتاتوری،
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یافتههای جدول شــماره  ۱۰نشان میدهد که در بین رشتههای تحصیلی نویسندگان ،رشته علوم
سیاسی با فراوانی نوزده بار ،بیشترین در درون مقاالت انتخابشده ،درحالیکه رشتههای دیگری
مانند الهیات ،مدیریت فناوری اطالعات ،برنامهریزی درســی ،حوزه علمیه ،سیاســتگذاری
فرهنگــی ،حقوق خصوصی با یکبار فراوانی در مراتب آخر قرار داشــتند .فراوانی و درصدها بر
اســاس اینکه مقاالت توسط دو یا سه نفر نوشتهشده ،محاسبهشــده است .بر اساس این جدول
مشخص میشود ،موضوع بیداری اسالمی بیشــتر یک موضوع سیاسی تلقی شده و عرصههای
نزدیک به حوزه سیاســی مانند جامعهشناسی سیاســی و علوم اجتماعی ،بااینکه حتی گرایشها
ارشد آنها انقالبها و جنبشهاست؛ توجه اندکی به موضوع داشتهاند.
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ناکارآمدی و خودکامگی حکومتها ،فقدان آزادیهای فردی و اجتماعی و...
نیروهای اجتماعی .در میان مقاالت کمتر بــه موضوعاتی مانند :مقاومتها و وفاداری
نیروهای مسلح به رژیمها و حمایت بیچونوچرای آنها از دیکتاتوری در استمرار حکومتها و
عدم موفقیت انقالبیون و یا طوالنیتر شدن زمان پیروی اشارهشده بود .درحالیکه یافتههای نشان
میدهند در هرکجا که نظامیان و نیروهای مســلح چندان مقاومتی در برابر نیروهای اجتماعی از
خود نشان ندادند ،انقالبیون بسیار سریعتر از کشورهای دیگر به پیروزی رسیدند.
ً
ً
روشهای تحقیق تقریبا تمامی مقاالت ،اساســا با تأکید بر اســناد ،کتابها و منابع و
اطالعات ثانویه صورت گرفته است .در همین رابطه  ۱۷مقاله هیچ روشی را مشخص نکرده و از
منابع کتابخانهای اســتفاده نموده است ۵ .مقاله نیز به ترتیب روش را مشخص کردهاند-۱ :روش
تبیینی–علی و تحلیلی -۲کیفی از نوع از نوع توصیفی-تحلیلی (بدون مصاحبه و تحلیل آماری)؛
-۳روش تحلیلی تبیینی؛ -۴توصیفی-تحلیلی؛ -۵کیفی از نوع کاربردی – توصیفی کتابخانهای.
همچنین بر اساس چارچوب علمی مقاالت ،همگی دارای چکیده ،مقدمه و بیان مسئله بوده ۱۶
مقاله دارای سؤال داشته و  ۵مقاله از فرضیه استفاده کرده است ۱۸ ،مقاله دارای چارچوب نظری
اســت ولی فقط  ۴مقاله پیشینه داشــت ،هیچکدام از مقاالت از روشهای تجزیه تحلیل آماری
اســتفاده نکردهاند ،تعداد  ۱۶مقاله از نظریات استفاده کردند و  ۹مقاله مدل مفهومی و تحلیلی
داشــتند ۲۱ ،مقاله بخش نتیجهگیری را در آخر آورده و منابع  ۱۸مقاله استاندارد الزم را داشتند،
درعینحال فقط  ۵مقاله به روش پژوهش اشاره کردند و هیچیک از مقاالت دارای روایی و پایایی
نبودند.
چارچوبهای انقالب .نتایج تحقیقات نشــان داد که بســیاری از مقاالت مورد تحلیل
قرارگرفته مانند :سردارنیا ( )۱۳۹۴و رسولی و غفوریان تبریزی ( )۱۳۹۵از چارچوب نظری قابل
قبولی برخوردار بودند .دراینبین کاســتلز ( )۱۳۹۱و ( )۱۳۹۳و ( )۱۳۹۶بیشــترین چارچوب
نظری استفادهشــده در مقاالت و ســپس هابرماس ،دی دف لور و بال روکیچ ،رونالد اینگهارت
و کریس��تین ولزل و ..مرتبط بوده اس��ت .دراینبین کمتر به دیدگاههای اســامی و اینکه دین و
نیروهای دینی چگونه میتواند در گســترش یا ســاماندهی و حتی پیــروزی این انقالبها نقش
داشته باشند ،توجه شده است.
بیداری اســامی .نتایج این فراتحلیل نشــان داد ،مقاالتی که به تأثیر انقالب اسالمی

1. Howard, Philip N. et al.
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ایران بر این بیداری اســامی اشاره داشتند ،چندان زیاد نبوده است .این به دو معناست .نخست
ً
اینکــه واقعا این جنبشها مســتقل و با تأثیرات اندک انقالب اســامی بودهاند (که بر اســاس
شواهد ،اینگونه نبوده) ،و دوم اینکه این انقالبها اگرچه تااندازهای تحت تأثیر انقالب اسالمی
بودهاند (کبریایی۱۳۹۰ ،؛ تالشان و نصر دهزیری۱۳۹۳ ،؛ سوری و احمدی۱۳۹۲ ،؛ شیرودی،
۱۳۸۸؛ طاهری ۱۳۸۷؛ صالحی و شهابی)۱۳۹۱ ،؛ لکن به دو دلیل (عدم توجه محققان و دوم با
محوریت رسانهای بودن این انقالبها) کمتر بدان پرداختهشده است .لذا محققان تمرکز خود را
بیشتر به موضوع تأثیر شبکههای اجتماعی و رسانهها متمرکز کردهاند .ضروری است که همزمان
هم بر نقش بســیار مهم ارتباطات در صورتبندی و عملکرد جنبشهای اجتماعی ،تأکید کرده،
و هم بر نقش انقالب اسالمی را وقوع بیداری اسالمی بیشتر موردتوجه قرارداد.
انقالب و رسانهها .طی چند سال گذشته ،فناوری ارتباطات و اطالعات ازجمله اینترنت
و ابزاران ،نقش��ی برجس��ته در فعالیتهای جنبشهای اجتماعی ایفا کردهاند .رسانههای نوین و
شــبکههای اجتماعی ،نقش مهمی در تحوالت سیاســی و اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا
داشــتهاند .به این معنا که کمک فراوانی به شکلگیری و تداوم و انتشار اخبار و اطالعات انقالب
داشــتند .این یافته با یافتههای بســیاری از محققان مانند :هاوارد و دیگران )۲۰۱۱(1و غفاری و
همکاران ( )۱۳۹۲و عشوری مقدم ( )۱۳۸۹قرابت داشت .در این تحوالت ،بخش اعظم محتوای
تولیدشــده برای پیشبرد انقالبها ،توســط نیروهای معترض و انقالبی ،با استفاده از رسانهها و
شــبکههای اجتماعی صورت گرفت .این فناوریهای جدید ارتباطی از طریق مقابله با مرزهای
رسمی ،جایگزین صدای رسانههای سنتی مانند روزنامهها ،تلویزیون ،رادیو و شبنامهها شدهاند
که اساس دیدگاهها و سیاستهای رسمی دولتهای عربی را منعکس میکردند.
آینده بیدار یهای اسالمی .یافتههای کبریایی ( )۱۳۹۰و محمدیان و خانیکی و رضایی
( )۱۳۹۱همانند این تحقیق نشــان داد کــه پیدایش و تکامل ّفناوریهــای ارتباطی نوین مانند
اینترنت و شــبکههای اجتماعی مجازی و در ادامه گسترش گفتمانهای دموکراتیک اسالمی دو
زنگ خطری اســت که حکومتهــای خودکامه و رژیمهای توتالیتــر را تهدید میکند .به نظر
میرسد دیگر نمیتوان با ابزار کهنه سانسور فیزیکی به مقابله با این حرکتها برخاست .دراینبین
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نقش شبکههای اجتماعی در تحوالت سیاسی آینده بسته به مبارزهای دارد که میان دولت ملتها
(که خواهان انحصار بیشــتر بر فعالیت رسانهها و بنگاههای اطالعرسانی و همچنین شبکههای
اجتماعی) و نیروهایی اس��ت که خواهان اطالعرسانی شفاف هس��تند ،است .به دالیل زیادی
برخی کشورهای عربی مانند شیخنشینهای عربی خلیجفارس بهجز بحرین به انقالب نینجامیده
است ،بااینوجود بایستی گفت که در صورت عدم اهتمام حکومتها به انجام اصالحات واقعی
سیاسی ،در آینده با حرکتهای اعتراضی جدی برای اصالحات سیاسی مواجه خواهند شد.
فراینده جنبشها .بیشــتر حرکتها و جنبشهــای انجامگرفته ،ابتدا ناخواســته و غیر
ســازماندهی شده بود .اما آرامآرام بهصورت تشــکیالتی درامدند و از سوی احزاب و گروههای
انقالبی موردحمایت و رهبری قرار گرفتند.
سن و تحصیالت .ارزیابی نتایج نشان میدهد برخی مانند سردارنیا ( )۱۳۹۴و هزارهای
( )۱۳۹۱معتقدنــد اگرچــه اینترنت در بیش از یــک دهه اخیر تا حد زیــادی بر چارچوبهای
نگرشی و ارزشــی و نیز رفتاری جوانان شــهری و تحصیلکردگان تأثیرگذار بوده ،با این وصف
این نتیجه در مورد تودههای بیســواد و کمسواد تأیید نمیگردد .رسانههای بزرگ مانند تلویزیون
ً
و رادیو و مطبوعات اساسا دولتی بودند و البته در اختیار دولتهای استبدادی و سانسور .جوانان
تحصیلکرده ،با توســل به رسانههای جانشین (اینترنت و شبکههای اجتماعی) دست به ساخت
جهانهایی نو برای خود زدند که هرچند ابژهای واقعی نداشت ،اما آثار واقعی بسیاری داشت.
نظریههای بیداری اســامی .بر اساس نتایج مقاالت ،مشــخص گردید که مهمترین
نظریههای مرتبط با توضیح بیداری اسالمی بر این تأکید داشتند که تغییر و جنبشهای اجتماعی
از کنش ارتباطی منتج میشــود .این جنبشهای اجتماعی همچنان که کبریایی ( )۱۳۹۰غفاری
ودهقانــی محمدآبادی نجــارز اده ( )۱۳۹۲و ســرفراز و بهســتانی ( )۱۳۹۳و کیا و محمودی
( )۱۳۹۰نیز یادآور شــدهاند ،تا اندازه زیادی در اشکال مختلف شبکهای ،منتصب به رسانههای
اجتماعی هستند.
آینده انقالبها مجازی .از نتایج دیگر اینکه ،پیشبینیشده طی سالهای آینده :انجام
اصالحات حکومتهای دیکتاتوری در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا بهسوی رعایت حقوق و
آزادیهای شــهروندان خواهد بود و این جنبشها ادامهدار خواهد بود .این با یافتههای محققانی
ماننــد :ذوالفقاری ( )۱۳۹۴که بر ماهیت اســامی و ســکوالر جنبشهای اخیــر خاورمیانه
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 .1ابراهیمیپور ,حوا؛ مسعودنیا ,حسـ�ین؛ امام جمع هزاده ،سیدجواد ( ،)۱۳۹۳ماهیتشناسی

تحوالت ســال  ۲۰۱۱شــمال افریقا؛ بهمثابه جنبش اجتماعی جدید ،فصلنامه پژوهشهای
سیاسی جهان اسالم ،سال چهارم ،شماره  ،۳پاییز  ،۱۳۹۳صص 1-۲۶
 .2احمــدی پور ،زهرا؛ جعفرزاده ،حســن؛ بویــه ،چمران ( ،)۱۳۹۶نقش راهبرد رســانهای در
شکلگیری جنبشهای نوین اجتماعی در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا از منظر ژئوپلیتیک

عمومی ،دوفصلنامه جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،۵شماره  ،۱پیاپی ۱۰
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نقش محمد مرسی در شکست انقالب مصر ،جســتارهای سیاسی معاصر ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،دوره  ،۲شماره  ،۲صص ۱۰۱-۱۱۷
 .4آقایی ،ســید داود؛ صادقی ،ســید ســعید؛ هادی ،داریوش ( )۱۳۹۱واکاوی نقش اینترنت و
رســانههای اجتماعی جدید در تحوالت منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا(اطالعرســانی،
ســازماندهی و گسترش ســریع اطالعات ،فصلنامه روابط خارجی ،ســال چهارم ،دوره ،۴
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اشــارهکرده؛ و هزارهای ( )۱۳۹۱که به تأثیرات انقالب اسالمی در بیداری اسالمی و آینده اسالم
سیاســی در منطقه پرداخته و نیز یافتههای کارگری و شــعیب و حجازی ( )۱۳۹۶که به تشریح
سناریو نگاری آینده تحوالت بیداری اسالمی در آسیای مرکزی پرداخته و نیز صادقی ( )۲۰۱۶که
بهطور انتقادی به آینده روابط بین الملل پس از انقالبها عربی پرداخته ،نزدیک است.
سرانجام .به هر ترتیب بیشتر مقاالت بر این تأکید داشتند که شبکههای ارتباطی دیجیتال
بخشــی جداییناپذیر در عملکرد و ســازمان امروزه جنبشها شــدهاند .جنبشهای اجتماعی
شــبکهای شده زمان ما تا اندازه زیادی مبتنی بر اینترنتاند که بخشی الزم اما نه کافی برای کنش
جمعی آنهاســت .آنها ابزارهایی اساسی برای بسیج ،ســازماندهی ،هماندیشی ،هماهنگی و
تصمیمگیریاند .درعینحال ویژگیهای مشــترک این جنبشها آن اســت که در اشکال مختلف
شبکهای هســتند ،بهطور همزمان محلی و جهانیاند ،ازلحاظ پیدایش ،تااندازهای خودجوش،
ً
و به تبعیت از منطق شــبکههای اینترنتی میباشــند .معموال بدون خشــونت ،و بهندرت ،دارای
برنامههای مدون سامانمندند.
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شماره  ،۲صص ۷-۳۴
 .5انوشــه( ،ابراهیم  ،)۱۳۹۲نقش شبکههای اجتماعی در تحوالت اخیر خاورمیانه (با تأکید بر
فیسبوک) ،فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا ،دوره
 ،۵شماره  ،۱۶صص ۱۶۹-۱۹۱
 .6اینگلهارت ،رونالد؛ ولزل ،کریستین ( ،)۱۳۷۳نوسازی ،تغییر فرهنگی و دموکراسی ،ترجمهٔ
یعقوب احمدی ،تهران ،انتشارات کویر.
 .7بدیعی ،مرجان؛ میراحمدی ،فاطمه ســادات ( ،)۱۳۹۱نقــش فناوری اطالعات و ارتباطات
( )ICTدر تحوالت ســال  ۲۰۱۱منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا (مطالعه موردی مصر)،
ّ
ٔ
توسعه ناحیهای ،دوره  ،۱۰شماره  ،۱۹صص ۱۴۳-۱۷۵
مجل ٔه جغرافیا و
 .8بیات ،بهرام ( )۱۳۸۸فراتحلیل آسیبهای اجتماعی و جرائم .تهران :معاونت اجتماعی ناجا.
 .9تالشــان ,حســن و نصر دهزیری ,الماس .)۱۳۹۳( .تأثیر انقالب اســامی ایران در بیداری
اسالمی تونس .فصلنامه سیاست ،دوره  ،۴۴شماره  ،۴صص .743-762
 .10التیامینیا ،رضا؛ علیمی ،محمودرضا؛ حســینی ،علی ( )۱۳۹۲بررســی نقش شــبکههای
اجتماعی و فضای مجازی در تحوالت سیاســی خاورمیانه و شــمال آفریقا ،فصلنامه دانش
سیاسی و بین الملل ،سال دوم ،دوره  ،۲شماره  ،۲صص .۷۵-۹۸
 .11دارابــی ،علی ( ،)۱۳۹۵رســانههای ارتباطــی نوین و تأثیر آن بر فرایند بیداری اســامی در
انقالب تونس ،فصلنامه پژوهشهای سیاســی جهان اســام ،سال ششم ،دوره  ،۶شماره ،۲
صص ۵۵-۸۰
 .12ذولفقــاری ,وحید .)۱۳۹۴( .ماهیت جنبشهای اخیر خاورمیانه :اســامی یا ســکوالر؟.
دوفصلنامه علمی مطالعات بیداری اسالمی ,دوره  ،۴شماره  ،۸صص .57-76
 .13رســولی ،محمدرضا؛ آزاده غفوریان تبریزی ( )۱۳۹۵بررسی نقش شبکههای اجتماعی در
جنبشهای اجتماعی جهان .دوره  ،۵شماره  ،۱۷صص .10-27
 .14زیویار ،ف ،.و شــهیر ،ا .)۱۳۹۴( .احســاس امنیت کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی
از حیث جنسیت ,سن ,میزان تحصیالت و میزان اســتفاده (مطالعه موردی :شبکه اجتماعی

فیسبوک) .مطالعات بین رشتهای در رســانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ) ,دوره  ،۵شماره ,۱
صص .55-78
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 .15سردار نیا ،خیلی الله ( )۱۳۸۸تأثیر اینترنت بر درگیر شدگی مـــدنی شـــهروندان .فصـلنامه
پژوهشهای ارتباطی .دوره  ،۱۶شماره  ،۱صص 193-211
 .16ســردارنیا ،خلیل اله ( ،)۱۳۹۴اینترنت و انقالب خامــوش جوانان در خاورمیانه ،فصلنامه
دولت پژوهی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،۱شماره  ،۲صص ۱-۳۸
 .17سردارنیا ،خلیل اله و حیدری ،مصطفی ( )۱۳۹۴تحلیل جنبش اجتماعی مصر در چارچوب
نظریههای متأخر جنبشهای اجتماعی و جان فوران .مجله دانشــکده حقوق و علوم سیاسی,
دوره  ,۴۵شماره  ;۳صص .699-719
 .18ســرفراز ،حسین؛ بهســتانی ،مجید ( ،)۱۳۹۳بهار عمل و زمستان آســایش :کردارشناسی
بیداری اسالمی از منظر ارتباطات جمعی ،فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ،سال سوم ،دوره
 ،۳شماره  ،۱۰صص ۱۱۱-۱۳۹
 .19سمسار ،حامد؛ سمسار ،محمدصادق؛ کریمی ،صدیقه ( ،)۱۳۹۵مدل سازی تحقق تمدن
نوین اســامی به کمک شبکهســازی اجتماعی ،دو فصلنامه جامعهشناســی سیاسی جهان
اسالم ،دوره  ،۳شماره  ،۲صص ۱۹-۶۲
 .20سوری ،فرشــته و احمدی ،زهرا ( )۱۳۹۲نقش انقالب اسالمی در بیداری اسالمی ،اولین
کنفرانس بینالمللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحوالت خاورمیانه) و حماسه اقتصادی
(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) ،رودهن.
 .21شفیعا ,سعید ,شــفیعا ,محمدعلی ,کاظمیان ,غالمرضا .)۱۳۹۲( .فراتحلیل روش و نتایج
پژوهشهای کیفیت زندگی شــهری در ایران .جامعهشناســی کاربردی ،دوره  ،۲شماره ،۲۴
صص 21-40
 .22شمســینی غیاثوند ،حسن ( ،)۱۳۹۱جایگاه رسانههای نوین در تحوالت نوین جهان عرب،
فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،دوره  ،۸شماره  ،۱۹صص ۲۰۵-۲۲۹
 .23شــهرامنیا ,امیرمســعود؛ میالنی ،جمیل ( ،)۱۳۹۲بررســی جنبشهای خاورمیانه بهمثابه
جنبشهای اجتماعی جدیــد (فرصتها ،تهدیدها) ،فصلنامه پژوهشهای سیاســی جهان
اسالم ،سال چهارم ،دوره  ،۳شماره  ،۱صص ۷۸-۹۸
 .24شــیرودی ،مرتضی ( )۱۳۸۸انقالب اسالمی و بیداری اســامی (تأثیرگذاری و نمونهها).
مطالعات انقالب اسالمی سال پنجم ،دوره  ،۵شماره  .۱۶صص .73-106
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در جنبش اجتماعی مصر ،فصلنامه مطالعات جهان اسالم ،دوره  ،۱شماره  ،۳صص 1-۱۶
 .26صالحی ،جواد و شــهابی ،مهدیه ( )۱۳۹۱تأثیر انقالب اســامی ایران بر بیداری اسالمی
منطقۀ خاورمیانه .دو فصلنامه بیداری اسالمی .سال اول .دوره  ،۱شماره  ،۱صص .51-61
 .27طاهری ،ســید مهدی ( )۱۳۸۷انقالب بیدارساز :نقش انقالب اســامی ایران در بیداری
جهان اسالم .پگاه حوزه ،شماره .۲۴۸
 .28عباس زاده ،مهدی ( ،)۱۳۹۳نقش اینترنت و شبکههای اجتماعی در انقالبهای خاورمیانه
و شــمال آفریقا؛ نظریه و عمل ،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ،سال سوم ،دوره ،۳
شماره  ،۱۱صص ۶۹-۸۸
 .29عباســی ,روحالله؛ کوهکن ,علیرضا؛ آبســاالن صادق ( )۱۳۹۲بررسی نقش رسانهها و
ٔ
(مطالعه موردی :خیزشهای اخیر
گروههای مرجع بر شــکلگیری نگرش سیاسی دانشجویان
ٔ
منطقه خاورمیانه) ،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم
اسالمی در

 .30عشــوری مقدم ،محمدرضا ( ،)۱۳۸۹جایگاه رسانه و شبکههای اجتماعی در خیزشهای

انقالبی جهان عرب ،فصلنامه دین و ارتباطات ،ســال هفدهم ،دوره  ۳۷و  ،۳۸شماره  ۱و ،۲
صص ۱۱۳-۱۴۰
 .31غفاری هشــجین ،زاهد ( )۱۳۹۲نقش انقالب اسالمی بر بیداری اسالمی :مطالعه موردی
حرکت اســامی مصر ،اولین کنفرانس بینالمللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحوالت
خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) ،رودهن.
 .32غفاری ،جالل؛ دهقانی محمدآبادی ،محمدصادق؛ نجارز اده ،محمدرضا ( ،)۱۳۹۲نقش
رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی در بیداری اسالمی ،مطالعه موردی انقالب تونس،
دو فصلنامه مطالعات بیداری اسالمی ،سال دوم ،دوره  ،۲شماره  ،۳صص ۶۱-۷۷
 .33كاستلز ،مانوئل ( )۱۳۸۹عصر اطالعات؛ ترجمه؛ حسن چاوشیان .تهران :طرح نو
 .34کارگری ،غ ،.و بهمن ،ش ،.و حجازی ،س .)۱۳۹۸( .سناریونگاری آینده تحوالت بیداری
اسالمی در آســیای مرکزی .مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ,دوره  ،۳شماره  ،۹صص
.343-384
 .35کاســتلز ،مانوئل ( )۱۳۹۶قــدرت ارتباطات ،مترجــم حســین بصیریانجهرمی .تهران:

44. Ahy, M. H. (2016). Networked communication and the Arab Spring: Linking
broadcast and social media. New Media and Society, 18(1), 99–116.
45. Ali, F. A., Macharia, H. M. (2013). Women, youth, and the Egyptian Arab
Spring. Peace Review, 25(3), 359–366.
46. Aouragh, M. (2012). Framing the Internet in the Arab revolutions: Myth meets
modernity. Cinema Journal, 52(1), 148–156..
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پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
 .36کاستلز ،مانوئل ( )۱۳۹۳شبکههای خشم و امید ،ترجمه مجتبی علیپور ،تهران ،نشر مرکز.
 .37کبریایی زاده ،حســین ( ،)۱۳۹۰نقش شبکههای اجتماعی در شکلگیری تحوالت سیاسی
و فرهنگــی با تمرکز بر امواج بیداری اســامی خاورمیانه ،فصلنامه علــوم اجتماعی :روابط
فرهنگی ،شماره  ،۱صص ۳۰-۳۷
 .38کیــا ،علی اصغر؛ محمودی ،عبدالصمد ( ،)۱۳۹۰نقش شــبکههای اجتماعی در انقالب
تونس ،فصلنامه اطالعات سیاسی اقتصادی ،شماره  ،۲۸۳صص ۱۲-۲۱
 .39محمدیــان ،جلیــل ،خانیکی ،هــادی؛ رضایی ،نــادره ( )۱۳۹۱تحلیل جامعهشــناختی
جنبشهای اخیر كشورهای عربی برمبنای نخســتین رویكردهای رسانههای ایرانی ،فصلنامه
پژوهش اجتماعی ،سال ششم ،صص ۱۰۹-۱۳۷
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بازتاب سیاستهای ایران و روسیه
بر پرستیژ منطقهای آنها در تحوالت یمن و سوریه

چکیده
با توجه به اینکه جنگها ،از ســادهترین و سریعترین اهرمهای ارتقای پرستیژ به شمار میآیند،
مسئله اصلی تحقیق تأثیر نوع کنش و اقدامات ایران و روسیه بر پرستیژ منطقهای آنها در جنگ
ســوریه و یمن است( .مســئله) با توجه به اینکه تحقیق پیش رو اکتشــافی بوده ،فاقد فرضیه
اســت اما یافتهها با اســتفاده از روش توصیفی-تحلیلی (روش) نشــان داد که تحوالت یمن
و ســوریه به ارتقای پرستیژ منطقهای ایران و روســیه کمک کردهاند .یافتهها نشان داد مسکو به
دلیل اولویتدهی به منافع غیرمادی و ســطحبندی خود در محیــط یک قدرت بینالمللی ،از
مکانیسمهای ســریع و موقت ارتقای پرستیژ در سوریه اســتفاده کرده و در بحران یمن به دلیل
ً
تعارض با منافع اقتصادی و سیاسی ،اساسا وارد مکانیسم ارتقای پرستیژ نشده است .در مقابل،
جمهوری اســامی ایران به دلیل اولویتدهی به حفظ ژئوپلیتیک مقاومت در دو بحران سوریه
و یمن ،کوشــید تا همزمان از دو مکانیسم استفاده کند .مکانیسم ترکیبی ایران در بحران سوریه
سبب شد تا ضمن حفظ منافع ملی ،پرستیژ منطقهای این کشور نیز در کوتاهمدت ارتقا یابد .اما
تثبیت آن در بلندمدت نیازمند تقویت اهرمهای نرم پرستیژ-ساز خواهد بود( .یافتهها)
واژگان کلیدی :ایران؛ روسیه؛ سوریه؛ یمن؛ پرستیژ؛ سیاست خارجی
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پرســتیژ یک دســتاورد جانبی در سیاســت خارجی به شــمار میآید .اما چگونگی تحقق آن،
موضوعی است که پژوهشگران از گذشته تاکنون ،دیدگاههای متفاوتی را در تبیین آن ارائه دادهاند.
مقاله حاضر ،میکوشــد تا ادبیات موجود را مبتنی بر رفتار ایران و روسیه در سوریه و یمن منطبق
کند .نتیجه رفتار ایران و روسیه در سوریه ،شکست معارضین و حفظ دولت اسد بود .درحالیکه
در بحران یمن ،ایران سیاستهای متفاوتی را در مقایسه با روسیه دنبال کرد .به نظر میرسد منطق
رفتاری ایران در این تحوالت متفاوت از نوع عملکرد روسیه بوده است .در مقاله حاضر به بررسی
این تفاوتها و چگونگی تأثیر کنش هر دو طرف بر پرستیژ منطقهای آنها پرداختهشده است.
هدف :هدف اصلی مقاله حاضر تبیین مکانیســمهای ارتقای پرســتیژ در سیاست خارجی
ایران و روسیه و ارائه یک الگوی مفهومی نوین برای مطالعات بیشتر در این زمینه است.
اهمیت :با توجه تراکم انگیزههای پرســتیژ-مدار ِان از سوی کنشگران منطقهای خاورمیانه،
درک بهتر این مکانیســمها میتواند به توسعه نقشــه راه برتری منطقهای ایران و نفی حضور نظام
سلطه در منطقه کمک کند.
ضرورت :نادیده گرفتن این مکانیسمها میتواند عالوه بر تحمیل هزینههای هنگفت جانی
و مالی ،درنهایت منجر به تضعیف پرستیژ منطقهای ایران و گفتمان مقاومت شود.
نــوع تحقیق و روش :این مقالــه از حیث ماهیت داده ،کیفــی ،از حیث هدف کاربردی و
همچنین روش مورداستفاده در این مقاله ،توصیفی-تحلیلی است.

 .2پیشینه تحقیق

در این راستا میتوان دودسته از منابع را مورد شناسایی قرار داد:

 .1-2منابعی که به بررسی سیاست خارجی ایران در قبال سوریه و یمن پرداختهاند.

آدمی و کشاورز مقدم ( )۱۳۹۴در «جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران» تالش کردهاند تا ارتباط میان رفتار ایران و تالش برای تقویت مجموعه
امنیتی مقاومت را تبیین کنند که البته این مهم به مســئله نوع عملکرد روســیه اشارهای نمیکند.
عباســی ،حمیدفر ،کهریزی ( )۱۳۹۸در «بحران سوریه و تقابل دو راهبرد متفاوت ایران و ترکیه

در مدیریت بحران در منطقه غرب آســیا» به تفاوتها میان کنش ترکیه و ایران پرداختهاند .در این
مقاله انگیزه پرستیژمدارانه بازیگران تبیین شده اما به چگونگی مکانیسمهای پرداخته نشده است.
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 .2-2منابعی که به بررسی سیاست خارجی روسیه در سوریه و یمن پرداختهاند.

 .3ارتقای پرستیژ منطقهای

تفاسیر مختلفی در مورد اینکه پرستیژ چیست ،وجود دارد ،اما به نظر میرسد شایعترین تعریف
موجود از مفهوم پرســتیژ را میتوان برداشــت ذهنی از قدرت مادی عنوان کرد (:2013 ,wood
 .)388در روابط بینالملل ،پرســتیژ درواقع به معنای سیاست نمایش قدرت است که هدف از
آن ،تحت تأثیر قرار دادن دولتها نســبت به قدرت یک کشــور است .در عصری که تالش برای
کسب و حفظ قدرت نهتنها از طریق سنتی مثل فشار سیاسی و نیروی نظامی اعمال میشود ،بلکه
در ســطح وسیعی معطوف اذهان انسانها شده است .پرســتیژ بهعنوان سالحی سیاسی اهمیت
خاص یافته اســت ( .)Sarver and others,2019: 66در سیاســت پرســتیژ ،عالوه بر اقدامات
دیپلماتیک ،از نمایش نظامی نیز بهعنوان ابزاری برای نیل به اهداف موردنظر اســتفاده میشود.
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مســعودی ( )۱۳۹۲در «اهداف و انگیزههای روســیه از ورود فعال به بحران سوریه» معتقدند،
مسکو در سوریه به دنبال نمایش خود بهعنوان یک قدرت بزرگ بوده است .این مقاله بدون اشاره
به چگونگی ارتقای پرستیژ منطقهای روســیه ،معتقد است ،مسکو در کنار انگیزههای مادی ،به
دنبال منافع غیرمادی نیز بوده اســت .حاجیلو ( )۱۳۹۷در «بررسی دالیل نقشآفرینی روسیه در
تحوالت ســوریه» بر ابعاد ژئوپلیتیکی و همچنین رویکرد موازنهای روسیه در برابر آمریکا تأکید
داشــته و لذا بهطور غیرمستقیم ،به این نکته اشاره میکند که مسکو با تالش برای شکست محور
آمریکایی در سوریه ،به دنبال احیای قدرت تاریخی خویش بوده است.
منابعی که در این راســتا منتشرشدهاند ،هیچیک ،با رویکرد بررســی مکانیسمهای ارتقای
ً
پرســتیژ این موضوع را موشکافی نکردهاند .در ادبیات کنونی ،صرفا اشاره به این واقعیت شده که
سوریه به بهبود جایگاه روسیه و ایران در نظام بینالملل کمک کرده است .اما تبیین نظری ارتقای
پرســتیژ و ارائه الگوهای تحلیلی برای فهم این مهم ،نقطه مزیت اثر حاضر با مقاالت گذشــته
است.
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ازآنجاکــه قدرت نظامی ،میزان قدرت یک ملت را نشــان میدهد ،نمایــش آن برای تحت تأثیر
قرار دادن دیگران به کار میآید (متقی ،مالحســینی .)۱۰۱ :۱۳۹۹ ،لشکرکشــی نظامی ازجمله
بارزترین و مؤثرترین اقداماتی اســت که یک دولت برای ارتقای پرســتیژ خود در نظام بینالملل
به کار میبندد ( .)Morgenthau,1948: 55نقطه کلیدی و محوری در تعریف پرســتیژ ،مســئله
جلبتوجه و قرار گرفتن در مرکزیت توجهات جهانی و بینالمللی است .درواقع دولتها تالش
میکنند با مجموعهای از اقدامات که شامل طیفی از فعالیتهای نظامی ،دیپلماتیک ،اقتصادی،
ایدئولوژیک و سیاسی است ،پرستیژ خود را در سطح جهانی ارتقا ببخشند .این اقدامات ممکن
است مثبت یا منفی و مخرب باشد .اما برداشت غالب ملتها آن است که افزایش نفرت از یک
کشور بهتر از فراموشی آن است (.)Kacos, 2011: 6-7
پرســتیژ اگر به معنای اعتبار با بازدارندگی معنا شــود ،دربرگیرنده مفهوم تفاخر اســت که
توســیدید آن را در کنار ترس و منفعت ،یکی از ســه عامل مهم بروز منــازع در نظام بینالملل
برمیشــمارد ( .)Thornton,2017دیوید مارکی معتقد است ،پرســتیژی ،تمایلی است که یک
کشور یا گروهی از کشورها برای به رسمیت شــناخته شدن قدرت و اعتبار خوددارند که همواره
یکی از علل اصلی منازعه در روابط بینالملل اســت .در مطالعاتی که پیرامون علل وقوع منازعه
در میان ملتها انجامشده ،نتایج حاکی است که از  ۹۴جنگ رخداده میان دولتها از  ۱۶۴۸تا
ً
 ،۲۰۰۸نزدیک به  ۵۸درصد باهدف ارتقای پرســتیژ و صرفا ده درصد از باهدف انتقام صورت
گرفته اســت ( .)lebow,2010: 113ازاینرو باید خاطرنشان ســاخت که متداولترین مکانیسم
ارتقای پرســتیژ در ســطح بینالمللی ،به راه انداختن جنگ و موفقیتهای نظامی است .چراکه
جنگ ،واضحترین رخدادی اســت که توجه همگان را به خود جلب کرده و بهســختی میتوان
درباره نتیجه آن مناقشه کرد .دســتیابی به پیروزیهای نظامی بهطور خودکار ،پرستیژ یک دولت
در برابر دولتهای رقیب را ارتقا بخشــیده و به ســایرین میفهماند که یک دولت دارای منابع و
مهارتهای الزم در مقابل دشمنان است (.)Kacos, 2011: 7
عمده پژوهشگران معتقدند بهترین و سریعترین مسیر برای ارتقای پرستیژ در سطح منطقهای
اســتفاده از ابزارهای نظامی یا قدرت ســخت است .این در حالی اســت که دستیابی به برتری
منطقهای از طریق قدرت نظامی اگرچه ســریعتر به دست میآید ،اما مسیر تغییر توازن قدرت را
برای رقبا بهروشنی مشخص میکند .ارتقای پرستیژ منطقهای از طریق پیروزی نظامی یا تهدید به
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اقــدام نظامی ،میتواند در قالب قدرت دفاعی یا اجبارآمیز ظهور کند .اما تأثیر قدرت نظامی در
ارتقای پرستیژ منطقهای موقت بوده و درعینحال ممکن است در سطح جهانی نیز بازتاب نداشته
باشد ( .)Kacos,2011: 136لذا بر اساس تقسیمبندی فران کل از منافع ملی به دودسته ،عملیاتی
و آرمانی ،ارتقای پرستیژ در زمره منافع آرمانی قرار خواهد گرفت که دستیابی به آن در بلندمدت
تحقق مییابد (.)frankel,1970: 31-33
مورگنتا معتقد اســت ،سیاست پرســتیژ دارای دو هدف کلی و اساسی است .۱ :صرف ارتقای
پرستیژ  .۲پشــتیبانی از سیاست حفظ یا تغییر وضع موجود که در مقایسه باهدف نخست ،پسامد
ً
بیشتری دارد .در سیاست بینالملل ،پرستیژ معموال محصول جانبی سیاستهایی است که هدف
غایی آنها ارتقای وجهه قدرت نیست ،بلکه حفظ و استحکام قدرت است (Morgenthau,1948:
 .)55درواقع باید اشــاره کرد که وقتــی دولتها در محیط منطقهای یا بینالمللی ،سیاســتهای
مشخصی را برای حفظ قدرت به کار میبندد ،این مهم میتواند پرستیژ منطقهای یا جهانی آنها را
ارتقا دهد .درعینحال ،با توجه به اینکه سیاستهای دولتها برای حفظ قدرت با یکدیگر متفاوت
اســت ،لذا ارتقای پرســتیژ هرکدام از دولتها نیز با دیگر متفاوت خواهد بود .همانطور که اشاره
شد ،برخی دولتها با ابزار زور و برخی دیگر با ابزار دیپلماتیک در اندیشه ارتقای پرستیژ هستند.
درعینحال مورگنتا به این نکته اشــاره میکند که ارتقای پرستیژ در سیاست بینالملل دارای
یک کارکرد منحصربهفرد است .ازآنجاکه سیاست خارجی هر کشوری درنتیجه برآورد از روابط
قدرت میان ملتها شــکل میگیرد ،کارکرد اصلی سیاست پرستیژ ،تأثیرگذاری بر ارزیابیها از
روابط قدرت در سیاست بینالملل است ( .)Morgenthau,1948: 56در این زمینه باید خاطرنشان
ساخت ،ارتقای پرستیژ در سیاست خارجی یک کشور همانطور که محصول عملکرد یک دولت
در عرصه سیاســت خارجی و امنیتی است ،میتواند به تنظیم روابط قدرت میان کشورها کمک
کند .دولتها باهدف ایجاد بازدارندگی مبادرت به اتخاذ سیاستهایی میکنند که ذهنیت دیگر
دولتها را دســتخوش دگرگونی میکند .در مدل مفهومی ذیل ،تالش شــده تا مکانیسم ارتقای
ً
پرستیژ یک دولت در عرصه سیاست خارجی تبیین شود .باید خاطرنشان ساخت که اساسا مقوله
پرستیژ ،یک هدف کالن و راهبردی در سیاست خارجی کشورها نیست ،بلکه برآیند رفتاری آنها
ً
در عرصه منطقهای اســت .لذا جایگاه پرستیژ در سیاست خارجی کشورها ،اساسا تابعی و متأثر
از سایر اولویتهای سیاسی و اقتصادی است.
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هادی

يظاهی/اقتصادی/جغشافيايی

قذست هلی
غيشهادی

فشهًگی/سياسی/ايذئىلىژيك

لطگشكطی ،هذسو ساصی تسليحات ،ائتالف ساصی يظاهی ،تىليذ بمب

سخت

پشستيژ

اتمی ،جًگ افشوصی
كمك اقتصادی ،يفىر فشهًگی و ايذئىلىژيك ،ػمليات سسايهای

يشم

هصالحهجىيي ديپلماتيك
ضبكه ساصی اهًيتی و يظاهی،

هىضمًذ

كسب پشستيژ
سياست پشستيژ
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تبذيل هًابغ قذست به اهشمهای استقای

ضكل دهی و تغييش بشداضتها اص سوابط

پشضتاب و

جًگ و هًاصع

صودگزس

يظاهی

قذست دس سياست هًطقهای
تغييش يا حفظ
وضغ هىجىد

كن ضتاب و

قذست

پايذاس

اقتصادی و
فشهًگی

دستيابی به اهذاف و هًافغ هلی ،افضايص ضشيب اهًيت هلی
استقا به سطح هژهىو و يا قذست بشتش هًطقهای
نمودار  -۴مکانیسم ارتمای پرستیژ منطمهای در سیاست خارجی

سیاست
منطقمهیای
پرستیژ
مکانیسم
خارجیمنطمهای آن
ارتمای پرستیژ
در بهبود و
تواند به
مکانیسمی
ارتقایی چه
یک کشور ط
-۱لدرت ملی
نمودار که
این مدل مفهومی نشان میدهد
کمک کند .در مکانیسم ارتمای پرستیژ ،اصلیترین نمش بر عهده دستگاه سیاست خارجی یک کشور که اعم از وزارت
4

این مدل مفهومی نشــان میدهد که قدرت ملی یک کشــور طی چه مکانیسمی میتواند به
بهبود و ارتقای پرســتیژ منطقهای آن کمک کند .در مکانیســم ارتقای پرستیژ ،اصلیترین نقش
بر عهده دســتگاه سیاست خارجی یک کشــور که اعم از وزارت خارجه بوده قرار دارد .طی این
فرایند ،دســتگاه سیاست خارجی منابع قدرت ملی را از وضعیت خام تبدیل به اهرمهای ارتقای
ً
پرســتیژ که لزوما در سه سطح سخت ،نرم و هوشمند طبقهبندی میشود ،تبدیل میکند .در این
میان ،اینکه کشــورها از چه اهرمی برای ارتقای پرســتیژ منطقهای خود استفاده کرده ،وابسته به

 .4تحوالت سوریه و یمن و مسئله ارتقای پرستیژ منطقهای

قدرتهای فعال تحوالت سوریه و یمن به این امید که بتوانند درنتیجه موفقیت ،پرستیژ منطقهای
خود را ارتقا دهند ،پای به این صحنه گذاشتهاند .دولت سعودی در سوریه نیز بهطورجدی تالش
کرد تا با کمک ابزارهای ســخت و نرم قدرت به دنبال توســعه نفوذ خــود و جلوگیری از تقویت
گفتمان مقاومت بوده اســت .چراکه در صورت توســعه نفوذ و گفتمان مقاومت ،پرستیژ و نفوذ
منطقهای دولت ســعودی ،در امت اســام تضعیف خواهد شــد (پوراحمدی ،قیاسی ،قائمی،
 .)۸۹ ،۱۴۰۰ترکیه که ازجمله قدرتهای مخالف وضع موجود در سوریه بود نیز باهدف احیای
ٔ
درزمینه دموکراسی ،آزادی و
نفوذ فرهنگی ،سیاسی و درنهایت ارائه این کشور بهعنوان یک الگوی
حقوق بشر بوده تا درنهایت بتواند گفتمان نوعثمان گرایی خود را بار دیگر به رخ دولتهای منطقه
بکشد (دانش نیا ،هاشمی.)۴۳ :۱۳۹۳،
کنش فعال نظامی و دیپلماتیک روسیه نیز در تحوالت سوریه و یمن ،باهدف احیای عظمت
و شکوه امپراتوری شوروی بوده و این کشــور بهطورجدی تالش کرد تا با رهیافت موازنه گرایی،
پرســتیژ منطقهای و جهانی خود را ارتقا دهد( .زکــی زاده ،برزگر ،ذاکریان .)۳۱ :۱۳۹۹ ،در این

ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
نقشسوریه
یمن و
تأکید بر
تحوالت
تهدیدها با
منطقههاایوآنها در
پرستیژائتالف
روسیه وبرشناخت
خاورمیانه
ایران و
امنیتی
مجموعههای
بررسیسیاست
بازتاب
عسکری کرمانی ،حسین معین آبادی بیدگلی
کریمی پور
محمد
داود

معادالت منطقهای و کمیت و کیفیت منابع ملی قدرت یک کشور دارد .در این میان ،هنر دستگاه
سیاســت خارجی یک کشور در سیاست پرســتیژ و در چگونگی تبدیل تغییر روابط قدرت میان
کشورها مشخص میشود .کشورهایی که دارای سیاستهای پرستیژ مدون و قدرتمندی هستند،
بهخوبی میتوانند با کمک اهرمهای موجود ،مناسبات و روابط قدرت میان کشورها را دستخوش
دگرگونی کنند.
تبدیــل منابع قدرت ملی به اهرمهای ارتقای پرســتیژ و ســپس بهکارگیــری این اهرمها در
شــکلدهی به مناسبات قدرت در ســطح منطقهای و جهانی ،فرایندی اســت که میتوان آن را
مکانیســم ارتقای پرستیژ نام نهاد .درنتیجه چنین مکانیسمی ،عالوه بر اینکه منافع و اهداف ملی
حفظشــده و ضریب امنیت ملی یک کشور ارتقا مییابد ،توأمان پرستیژ منطقهای یک کشور نیز
ارتقا مییابد .در ادامه به مکانیسمهای ارتقای پرستیژ در سیاست خارجی ایران و فدراسیون روسیه
در تحوالت ســوریه و یمن اشاره میشــده و تفاوت و نقاط تمایز و تشابه هر یک را موردبررسی
قرار داده میشود.
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میان ایران نیز از اتخاذ راهبردهای ارتقای پرســتیژ منطقهای پرهیز نکرده اســت .البته همانطور
که در بخش ادبیات نظری این پژوهش گذشــت و نمودار یک نیز آن را نشــان میدهد ،کســب
پرســتیژ یک هدف اصلی در سیاست خارجی دولتها نیست ،بلکه محصول جانبی اقدامات و
فعالیتهای کنشــگران در محیط سیاست خارجی اســت .ایران با علم به اینکه تحوالت سوریه
و یمن تأثیر مســتقیم بر قدرت ،نفوذ و پرستیژ منطقهای این کشور داشته ،بهطورجدی از جریان
مقاومت در ســوریه و یمن ،حمایت کرد تا بتواند پرستیژ خود را به سطح رهبری در جهان اسالم
نزدیک سازد (محمودی کیا ،فرهادی.)۱۶۲ :۱۳۹۸ ،


استقای پشستيژ هًطقهای





تحىالت سىسيه و يمى





بشتشي يظاهی

بشتشي گفتمايی





هكاييضم سشيغ و هىقت استقای پشستيژ

هكاييضم كًذ و پايذاس استقای پشستيژ




حفظ و تقىيت هًافغ و اهذاف هلی

هکبًیسنّبیاستقبیپشستیظدستحَالتسَسیٍِیوي

ًوَداس-۱
سوریهو یمن
های ارتقای پرستیژ در تحوالت
مکانیسم
نمودار -۲

ّنصهبىدٍهکبًیسن
ثِطَس 
ثِطَسخبظیويٍسَسیِ ،
دادُضذُ،تحَالتسَسیٍِیويٍ 
ّوبىطَسکِدسًوَداسضوبسًُ۱وبیص 

دٍلتّبیفعبل
عجبستدیگش،دسایيتحَالتّ،نهکبًیسنثشتشیگفتوبًیهذًظش 

سشیعٍکٌذاستقبیپشستیظساتَسعِدادُاست .
ثِ
یکٌذ.دسٍاقع
ثَدٍُّنثشتشی ًظبهی کِاصًظش تئَسیک ،پشستیظساسشیعاستقب دادُاهب تذاٍمٍهبًذگبسی ثبالیی سا پطتیبًی ًو 
دٍلتّبیی ّوچَىعشثستبىسعَدی یبتشکیِ
ّوبىطَس کِدسثشسسی سٍیکشدکٌطگشاىٍثبصیگشاىایيتحَالتًیضثشسسی ضذ ،

یکشدًذ تبگفتوبىهَسدًظشخَدساًیضتَسعٍِ
عالٍُثشایٌکِثِدًجبلثشتشی قَای سختًٍظبهی دسایيثحشاىثَدُ،تالشه 
تقَیتکٌٌذ .دسٍاقع تحَالتهقبٍهت،عالٍُثش  هٌبصعبتطئَپلیتیک؛ًوبیبًگشهَاجِْاسالمضیعیثباسالماخَاًیٍسلفیثَدُ
تّبی سشیع
است(ضیشٍدی،ضبُ علی،جوطیذیفشد .)۶۲ :۰۲۸۹،دسًتیجِ ثبیذگفت،تحَالت سَسیٍِیوي ،عالٍُ ثشظشفی 
تّبی طئَپلیتیک ٍ
هٌطقِای ًیضثَدُاست.اصیکسَ ظشفی 

هکبًیسنّبی دیشپبی استقبی پشستیظ

ثًَِعی داسای 
استقبی پشستیظ ،
سبصشکبسیبثِتعجیشدیگش،سٍیبسٍییگفتوبىهقبٍهتیب

طئَاکًََهیکسَسیٍِیويٍاصسَیدیگشتعبسضاسالماًقالثیثباسالم
ثْشُهٌذیایشاى
ّنصهبىثشایاستقبیپشستیظاستفبدُکٌذ.دساداهِثِچگًَگی 
سبصشسجتضذُتبایيتحَالت،اصچٌذهکبًیسن 
یضَد .
هٌطقِایدستحَالتسَسیٍِیوياضبسُه 

هکبًیسنّبیاستقبیپشستیظ

ٍسٍسیِاص

همانطور که در نمودار شــماره  ۲نمایش دادهشــده ،تحوالت سوریه و یمن و بهطور خاص
یمن و ســوریه ،بهطور همزمان دو مکانیســم سریع و کند ارتقای پرســتیژ را توسعه داده است.
بهعبارتدیگر ،در این تحوالت ،هم مکانیســم برتری گفتمانی مدنظر دولتهای فعال بوده وهم
برتری نظامی که ازنظر تئوریک ،پرستیژ را سریع ارتقا داده اما تداوم و ماندگاری باالیی را پشتیانی

 .5مکانیسم ارتقای پرستیژ منطقهای ایران در بحران سوریه و یمن
راهبرد منطمهای ایران مبتنی بر حفظ آرمانهای انمالب اسالمی ،افزایش لدرت خود در تمامی ابعاد و گسترش نفوذ
ایدئولوژیک خود و حفظ بما (محور مماومت -شرق و تشیع گرایی) و گسترش لدرت نرم خود با باال بردن افزایش ضریب
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 .5مکانیسم ارتقای پرستیژ منطقهای ایران در بحران سوریه و یمن

راهبرد منطقهای ایران مبتنی بر حفظ آرمانهای انقالب اســامی ،افزایش قدرت خود در تمامی
ابعاد و گســترش نفوذ ایدئولوژیک خود و حفظ بقا (محور مقاومت -شــرق و تشــیع گرایی) و
گســترش قدرت نرم خود با بــاال بردن افزایش ضریب تأثیرگذاری خــود در برهم زدن معادالت
منطقهای اســت (جمشیدی ،صدیق ،بسطامی .)۷۷:۱۴۰۰ ،اساس حضور منطقهای ایران با دو
هدف گسترش فرهنگ اسالمی شــیعی و حفظ منافع ملی صورت میپذیرد .لذا تمامی کنشها
و مکانیســمهای به کار گرفتهشــده در این راستا قابلبررســی و تحلیل است (قادری کنگاوری،
 .)۲۶:۱۳۹۷ایران از ابتدای وقوع تحوالت محور مقاومت و بهطور خاص ،گســترش داعش در
ســوریه و عراق و همچنین وقوع بحران در کشــور یمن ،خود را بهعنوان یک مدافع جدی حقوق
مردم معرفی کرد .این در حالی بود که سیاســت منطقهای ایران و نوع بازتاب آن در رســانههای
غربی-عربی با توجه به گفتمان غالب منطقه در دهههای اخیر زمینهساز تصویرسازی منفی علیه
جمهوری اســامی ایران فراهم کرد .ازآنجاکه در سیاســت بینالملل ،تصویر همواره مهمتر از
واقعیت بوده ،بسیاری از کشورها تالش کردند تا از مکانیسمهای نرمافزاری ،مخاطرات معطوف
به بهرهگیری از سازوکارهای سختافزاری را کاهش دهند (نیاکویی ،پیرمحمدی.)۱۹۰ :۱۳۹۸ ،

ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
نقشسوریه
یمن و
تأکید بر
تحوالت
تهدیدها با
منطقههاایوآنها در
پرستیژائتالف
روسیه وبرشناخت
خاورمیانه
ایران و
امنیتی
مجموعههای
بررسیسیاست
بازتاب
عسکری کرمانی ،حسین معین آبادی بیدگلی
کریمی پور
محمد
داود

نمیکند .درواقع همانطور که در بررســی رویکرد کنشگران و بازیگران این تحوالت نیز بررسی
شــد ،دولتهایی همچون عربستان ســعودی یا ترکیه عالوه بر اینکه به دنبال برتری قوای سخت
و نظامــی در این بحران بــوده ،تالش میکردند تا گفتمان موردنظر خود را نیز توســعه و تقویت
کنند .درواقع تحوالت مقاومت ،عالوه بر منازعات ژئوپلیتیک؛ نمایانگر مواجهه اســام شیعی
با اسالم اخوانی و سلفی بوده است (شیرودی ،شاه علی ،جمشیدی فرد .)۶۳ :۱۳۹۸ ،درنتیجه
باید گفت ،تحوالت ســوریه و یمن ،عالوه بر ظرفیتهای ســریع ارتقای پرستیژ ،بهنوعی دارای
مکانیسمهای دیرپای ارتقای پرستیژ منطقهای نیز بوده است .از یکسو ظرفیتهای ژئوپلیتیک و
ژئواکونومیک سوریه و یمن و از سوی دیگر تعارض اسالم انقالبی با اسالم سازشکار یا به تعبیر
دیگر ،رویارویی گفتمان مقاومت یا سازش سبب شده تا این تحوالت ،از چند مکانیسم همزمان
برای ارتقای پرســتیژ استفاده کند .در ادامه به چگونگی بهرهمندی ایران و روسیه از مکانیسمهای
ارتقای پرستیژ منطقهای در تحوالت سوریه و یمن اشاره میشود.
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با توجه به وضعیت دشــوار امنیتی و بههمریختگی چارچوبهای سیاسی در منطقه خاورمیانه،
ایران حامی مخالف نظامهای عربی متحد آمریکا بوده و حمایت از مظلومان هماهنگ با اهداف
عالی این کشــور است .با چنین اصلی ،ایران وارد سوریه شــده و تالش کرد تا در مقابل سقوط
اسد بایستد .زیرا سرنگونی دولت اسد ،موجب تضعیف محور مقاومت و گفتمان شیعه ،انزوای
ً
ایران ،عدم دسترســی به حزبالله و حماس ،برتریجویی ســعودی و ترکیــه در منطقه و نهایتا
کاهش ضریب امنیتی ایران میشود (زاده علی و میرحسینی .)۱۷۱-۱۷۲ :۱۳۹۶ ،قریب بهاتفاق
ائتالفهــای منطقه خاورمیانه ،جمهوری اســامی ایران را تهدید اصلی در منطقه دانســته و از
وضع کنونی موازنه قدرت در منطقه ناراضیاند و تالش دارند با اتخاذ سیاستهای متعدد ،بانفوذ
جمهوری اســامی ایران در عراق ،ســوریه ،لبنان ،بحرین و یمن مقابله کنند (محمدی ،جمال
پور .)۱۳ :۱۳۹۹ ،ازاینرو ماهیت تحوالت ســوریه به دخالت کشــورهای ضد محور مقاومت
و حمایتهای مالی و نظامی برای جبران شکســت خود در بیداری اسالمی و نگرانی از تقویت
محور مقاومت برمیگردد (ابراهیمی کیاپی .)۱۰۵:۱۳۹۶ ،لذا مکانیسم ارتقای پرستیژ ایران در
تحوالت ســوریه ،درنتیجه اتخاذ راهبرد حفظ وضع موجود دنبال شده است (عباسی ،حمید فر،
کهریزی.)۲۹۱ :۱۳۹۸ ،
درواقع سوریه از یکسو ،تقابل منافع ژئوپلیتیک ایران با جبهه معارض بود ،اما از سوی دیگر
کنش ایران در ســوریه ،ارتباط نزدیکی با تالش این کشــور برای نمایش قدرت در شرق مدیترانه
داشت .درواقع تحوالت سوریه در نقطه مقابل روایت ایران از بهار عربی بهعنوان بیداری اسالمی
الهام گرفته از انقالب اســامی است .بر این اساس ســوریه نهتنها منافع راهبردی بلکه پویایی و
جامعیــت روایت ایران از تحوالت منطقه بهعنوان بیداری اســامی را مورد چالش قرار میدهد
(نجات .)۶۵۰ :۱۳۹۰ ،ایران ،دمشق را خاکریز نخست جبهه مقاومت ارزیابی کرده و بر همین
اساس ،معتقد است بحران سوریه باهدف نابودن کردن ستون مقاومت در منطقه است .همانطور
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که امروز سوریه به نقطه قدرتنمایی میان سه رقیب منطقهای ،ترکیه ،عربستان و ایران شده است
(محمدی ،جمال پور.)۱۸ :۱۳۹۹ ،
ایران در تحوالت سوریه با دنبال کردن مکانیســم واقعگرایی تدافعی ،مخالف هر نوع تغییر
نظام سیاســی در ســوریه بود .اتخاذ این رویکرد سبب شــد تا تهران در تحوالت سوریه مواضع
پایــدار و ثابتی را دنبال کند .این کشــور عالوه بر حفظ محور مقاومت بــا حاکم کردن الگوی
حکومتی مبتنی بر اســام سیاســی امت گرا و حمایت از راهحل سیاســی در سوریه (عباسی،
حمیدفر ،کهریزی .)۲۶۸-۲۶۷ :۱۳۹۷ ،عالوه بر اینکه تالش کرد تا مانع از تغییر موازنه قدرت
به ضرر خود شــود ،کوشید تا پرســتیژ منطقهای خود بهعنوان حامی مظلومان و همچنین مدافع
دموکراســی و حقوق بشر را به رخ جهان بکشد .بهعبارتدیگر باید خاطرنشان ساخت که اگرچه
کنش راهبردی ایران در تحوالت ســوریه متأثر از تهدیدات امنیتی بود ،اما نمیتواند رویکردهای
آرمانی و ایدئولوژیک را در تحلیل مکانیســم رفتاری ایران در این بحران نادیده گرفت (موســوی
دهموردی ،غفوری ،ملکوتیان .)۴۹ :۱۳۹۵ ،راهبرد دفاع از حرم اهلبیت علیهمالســام از که
سوی جمهوری اســامی ایران مطرحشده ،نشان داد که برای جمهوری اسالمی ایران ،تحوالت
سوریه ،دارای ســویههای ایدئولوژیک اســت (کریمی .)۸۶ :۱۳۹۶،بنابراین مکانیسم رفتاری
ً
ایران صرفا متأثر از انگیزههای مادی یا امنیتی نبوده ،بلکه منابع ایدئولوژیک و هویتی نیز ســهم
بسزایی در انگیزش بروز چنین رفتارهایی در سیاست خارجی ایران دارند.
تحلیلگــران معتقدند حضور مستشــاری ایران در تحوالت ســوریه را میتوان در دو بخش
هویتی و ساختاری موردبررسی قرار داد .از منظر هویتی ،آموزههای اسالمی برآمده از آرمانهای
انقالب که در اصول قانون اساســی متبلور شده ،تبیینکننده نوع مکانیسم رفتاری ایران در بحران
ســوریه است .این در حالی است که عمده گروههای معارض ضد نظام اسد در تحوالت سوریه
نیز دارای گرایشهای افراطی ضد شــیعی بوده و لذا همین امر ،کنش حمایتی ایران از دولت اسد
را نیز با معیارها و شــاخصهای هویتی و ایدئولوژیک همراه کرده اســت (مرادی-۱۲ :۱۳۹۸ ،
 .)۱۱این مهم درواقع نشاندهنده تالش برای پیروزی گفتمانی درنبرد سوریه بوده و نشان میدهد
که جمهوری اســامی ایران عالوه بر تقابل نظامی ،در عرصه دیگری که همان جنگ گفتمانی با
اسالم اخوانی-سلفی به رهبری عربستان سعودی و ترکیه است نیز در حال ستیز است (شیرودی،
شاه علی ،جمشیدی فرد.)۵۹ :۱۳۹۸ ،
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جمهوری اسالمی ایران عالوه بر ارسال تجهیزات و مستشاران نظامی ،با ارسال نیروی زمینی،
بهطورجدی به حمایت از دولت اسد پرداخت .اقدام دیگر ایران در این تحوالت ،پایهگذاری نیروی
دفاع ملی (قوات دفاع الوطنی) با الگوبرداری از بسیج ایران بود که هدف محوری اعاده مشروعیت
و حفظ امنیت حکومت از طریق بسیج حمایت اجتماعی را تعقیب نموده است .عالوه بر نیروهای
ملی ،ســاختار شــبهنظامی دیگری به نام نیروهای دفاع محلی شــکل گرفت که خارج از ساختار
نیروی دفاع ملی بود و بهطور مستقیم توسط ایران سازماندهی شد .درواقع جمهوری اسالمی ایران
بهمنظور حفظ موقعیت خود و جلوگیری از تغییر موازنه قدرت در تحوالت ســوریه ،روی به ایجاد
مکانیسمهای نظامی-امنیتی موازی آورد (آزاد ،ابراهیمی فر.)۱۸۰ :۱۳۹۷ ،
سطح دیگر مکانیسم ارتقای پرستیژ منطقهای ایران در تحوالت سوریه به فعالیتهای فرهنگی و
اقتصادی بازمیگردد .تشکیل بسیج سازندگی با عنوان «جهاد البناء» باهدف احیای روحیه وحدت و
رفع مشکالت اقتصادی بهویژه در صنعت توریسم و نفت از یکسو و توزیع کتابهای دفاع مقدس که
با استقبال فراوان نیروهای نظامی سوریه مواجه شد (نظامی پور ،شادمانی ،اخوان ،)۱۶:۱۳۹۵،نشان داد
که ایران حفظ منافع و امنیت ملی خود در تحوالت سوریه را منوط به استفاده از اهرمهای نرم و یا هوشمند
کرده است .یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین اهرمهای ارتقای پرستیژ منطقهای ایران در تحوالت سوریه را
بایدشبکهسازیامنیتیونظامینیروهایشیعیمنطقهدانشت.تشکیلنیروهایشبهنظامیافغانستانی،
پاکستانی ،عراقی ،یمنی ،لبنانی درواقع ابتکاری بود که ایران برای تقویت محور مقاومت و جلوگیری از
تسلط گفتمان سلطه در منطقه انجام داد (نظامی پور ،شادمانی ،اخوان.)۱۷:۱۳۹۵ ،
همانطور که از بررســی مواضع و فعالیتهای ایران در تحوالت سوریه میتوان استنباط کرد،
تهران بــا تمامی امکانات و قدرت نظامی ،اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی و دیپلماتیک خود تالش
کرد تا مانع از سقوط اسد و شکست محور ژئوپلیتیک مقاومت شود .درواقع هدف اصلی ایران در
تحوالت سوریه ،حفظ منافع و امنیت ملی خود بود که مبتنی بر اصل حمایت از مستضعفان جهان
در قانون اساسی این کشور تجلی یافت .توجه به آنچه در ادبیات نظری و همچنین نمودار شماره ۱
نمایش داده شد ،دستگاه سیاست خارجی ایران تالش کرد تا منابع قدرت ملی این کشور که شامل
سیاسی ،فرهنگی ،نظامی و اقتصادی بود را در تحوالت سوریه به اهرمهای ارتقا پرستیژ تبدیل سازد.
ایران که هدف ارتقای پرستیژ خود بهعنوان رهبری در جهان اسالم را دنبال کرده ،کوشید تا خود را نه
یک قدرت منطقهای تکبعدی بلکه چندبعدی نشان دهد .درواقع ذهنیت سازی از قدرت منطقهای ایران
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الگوی کنش ایران در یمن ،متفاوت از تحوالت سوریه بود .جمهوری اسالمی ایران ،تحوالت در یمن را بهمثابه یک
فرصت امنیتی برای گسترش حوزه نفوذ سیاسی و راهبردی تلمی میکند .مولعیت بااهمیت از حیث جغرافیایی ،در کنار
حوثیهای یمنی بهعنوان بزرگترین اللیت حاشیهای یمن که از پیوندهای اعتمادی و سیاسی با ایران برخوردار بودند،
بستر کنش فعال ایران در این تحوالت را فراهم کرد .ولوع بیداری اسالمی در این کشور و شکلگیری فضای دولطبی در
میان حوثیها و دولت منصور هادی زمینهساز مداخله لدرتهای خارجی در این کشور را فراهم کرد .دروالع سعودیهای
معتمدند پیروزی شیعیان یمنی به افزایش نفوذ و اعتبار ایران منجر خواهد شد (نجات ،موسوی ،صارمی.)۴۴۰:۴۹۳۸ ،
حوثیهای یمنی ،بهعنوان محور بیداری اسالمی در یمن ،کامال متأثر از فرهنگ انمالب اسالمی عمل میکنند .این
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در تحوالت یمن و سوریه ،همسو با استفاده و بهکارگیری همزمان قدرت نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی
و دیپلماتیک بود .سیاست پرستیژ ایران در تحوالت سوریه مبتنی بر این ابتکار عمل بود که بتواند منابع
قدرت سخت و نرم خود را تبدیل به اهرمهای پرستیژ ساز کند .به نظر میرسد ایران در تحوالت سوریه،
توانست ضمن حفظ نفوذ فرهنگی و همچنین تداوم گفتمان مقاومت ،پرستیژ منطقهای خود را ارتقا دهد
(نظامی پور ،شادمانی ،اخوان .)۱:۱۳۹۵ ،البته نباید دور ازنظر داشت که غلبه وجه نظامی و همچنین
کمبود قدرت رسانهای و تصویرسازی سبب شد تا بیشتر بعد قدرت نظامی ایران در این تحوالت نشان
دادهشده و کمتر ابعاد قدرت نرم و میزان تأثیرگذاری ایران در ارتقای پرستیژ منطقهای ایران نقشآفرینی
کند .این مهم سبب شده تا مکانیسم ترکیبی ارتقای پرستیژ منطقهای ایران که شامل دو بعد سخت و
نرم میشــود ،در صورت عدم تداوم فعالیتهای نرم و همچنین شکست در عرصه رسانهای ،بیشتر
در بازههای کوتاهمدت بتواند به ارتقای نقش ایران کمک کند .در نمودار ذیل ،مکانیسم ترکیبی ارتقای
پرستیژ منطقهای ایران در تحوالت سوریه نمایش دادهشده است.
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الگوی کنش ایران در یمن ،متفاوت از تحوالت ســوریه بود .جمهوری اسالمی ایران ،تحوالت
در یمن را بهمثابه یک فرصت امنیتی برای گســترش حوزه نفوذ سیاسی و راهبردی تلقی میکند.
موقعیــت بااهمیــت از حیث جغرافیایی ،در کنــار حوثیهای یمنی بهعنــوان بزرگترین اقلیت
حاشیهای یمن که از پیوندهای اعتقادی و سیاسی با ایران برخوردار بودند ،بستر کنش فعال ایران
در این تحوالت را فراهم کرد .وقوع بیداری اسالمی در این کشور و شکلگیری فضای دوقطبی در
میان حوثیها و دولت منصور هادی زمینهساز مداخله قدرتهای خارجی در این کشور را فراهم
کرد .درواقع ســعودیهای معتقدند پیروزی شــیعیان یمنی به افزایش نفــوذ و اعتبار ایران منجر
خواهد شــد (نجات ،موسوی ،صارمی .)۱۶۰:۱۳۹۵ ،حوثیهای یمنی ،بهعنوان محور بیداری
ً
اســامی در یمن ،کامال متأثر از فرهنگ انقالب اســامی عمل میکنند .این تأثیرپذیری بیشتر
نرم ،فرهنگی و فکری بوده و ســبب شده تا قدرتیابی روزافزون آنها ،حلقههای محور مقاومت
در این کشور را تکمیل کند (عباسی.)۵۳ :۱۳۹۹ ،
در این میان ،مکانیسم ارتقای پرستیژ منطقهای جمهوری اسالمی ایران در منطقه خاورمیانه
کــه مبتنی برکنش نیابتی بوده ،خود را در تحوالت یمن نشــان میدهــد .در حقیقت الگو گیری
ً
انصار الله از ســبک مبارزاتی محور مقاومت در یمن در معادالت این کشور کامال اثرگذار بوده
اســت .الگوی مقاومت حوثیها در مقابل حمالت هوایی عربستان دارای وجوه تشابه فراوانی با
راهبرد جنگی حزبالله در مقابل رژیم مجعول اسرائیل بود .الگوی مقاومت به تعبیر سید حسن
نصرالله بر دو عنصر متکی اســت توان سازمان چریکی در آســیب ندیدن در برابر برتری هوایی
طرف قویتر و ســرمایهگذاری روی نقاط ضعف رقیب .مورد دوم با حمله به هدفهای نظامی و
غیرنظامی در آنسوی مرز به دست میآید ،همان کاری که نصرالله تاکنون در هر درگیری نظامی
با رژیم مجعول اســرائیل به آن دستزده است (لیری .)۱۳۹۴ ،تسری الگوی رزمی مقاومت در
تحوالت یمن ،در حالی صورت پذیرفت که جمهوری اســامی ایــران پیشازاین ،از ابزارهای
فرهنگی و معنوی برای تقویت روابط خود با حوثیهای یمنی استفاده کرده است .سرآغاز چنین
حمایتهایی را میتوان دوره زمانی پس از پیروزی انقالب اســامی ایران دانســت (نیاکویی،
پیرمحمدی.)۱۷۸ :۱۳۹۸ ،
ایران در تحوالت یمن ،فراتر از پیروزی در یک نبرد مسلحانه را دنبال میکند و تالش میکند
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تا آنچه امروز در لبنان به وقوع پیوسته را در یمن نیز تکرار کند .با توجه به قدرت باالی انصار الله
یمن در دولت ســازی و نظام ســازی و ملهم بودن این جنبش از انقالب اسالمی ایران ،میتوان
انتظار داشــت که عالوه بر نظام سازی ،الگوهای فکری و فرهنگی شیعی شامل جهاد و مقاومت
در صورت پیروزی انصار الله در این کشــور تقویتشــده (موسوی .)۲۴۴-۲۴۳ :۱۳۹۹ ،لذا
صاحبنظران معتقدند در صورت پیروزی انصار الله یمن ،مســیر برای ارتقای پرستیژ منطقهای
و حاکمیت ایران در غرب آســیا فراهم خواهد شد (ســمیعی اصفهانی ،موسوی.)۱۱۱ :۱۳۹۴،
چراکه یکی از اهداف مهم انصار الله یمن ،نزدیک سازی خود به سایر جنبشهای شیعی منطقه
و افزایش قدرت شــیعیان در یمن اســت (کریمی فرد ،جمشــیدی .)۱۰۸ :۱۳۹۸ ،درعینحال
برخی دیگر از پژوهشگران معتقدند ،سیاست پرستیژ منطقهای ایران در عرصه اقتصادی با ضعف
روبهرو بوده و همین امر ســبب شده تا تهران نتواند در فرایند بازسازی یمن مشارکت جدی داشته
باشد؛ اما این کشور توانسته با گسترش روابط دیپلماتیک خود در روسیه و اروپا برای حلوفصل
مناقشه یمن ،پرستیژ منطقهای خود را ارتقا دهد ( .)2019,Ramaniگرچه برخی معتقدند ایران در
همسوســازی سازمان همکاری اسالمی در حمایت از مقاومت یمن ناموفق بود و در این عرصه،
میدان را به عربستان سعودی واگذار کرد (بزرگمهری ،آقاجانی ،افشار .)۶۶ :۱۳۹۹ ،اگرچه یمن
هنوز به پایان نیامده ،اما به نظر میرســد ایران توانست تا حدودی معادالت منطقهای قدرت در
یمن را به نفع خویش تغییر دهد .درواقع الگوی ارتقای پرســتیژ منطقهای ایران در یمن ،بیشــتر
مبتنی بر مکانیســمهای کند و دیرپا اســتوار بوده و تهران برای تغییــر معادالت روی به ابزارهای
ســخت نیاورد .این نمونه سبب شــده تا جنبش انصار الله یمن ،بهعنوان اهرم جدی در ارتقای
پرســتیژ منطقهای ایران عمل کرده و در صورت تــداوم موفقیتها ،تبدیل به حزبالله دیگری در
مرزهای رقیب جدی ایران یعنی عربستان سعودی شود .در نمودار ذیل ،مکانیسم ارتقای پرستیژ
منطقهای ایران در تحوالت یمن مشاهده میشود:

115

116

هذف ايشاو دس يمى
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جًبص ايصاس ا...

هقاوهت و يفی يظام سلطه

دولت-هلت -ساصی
بشتشي گفتمايي و ژئىپليتيكي ايشاو
نمودار  -۱مکانیسم ارتمای پرستیژ منطمهای ایران در تحوالت یمن

تحوالت
ایران
ارتقای
مکانیسم
نمودار -۴۱
یمنارتمای پرستیژ
اهرمهای
درلدرت به
منابع
ایتبدیل
منطقهدر
پرستیژی ایران
است خارج
دستگاه سی
نشان میدهد
آنطور که نمودار شماره

در یمن ،عملکرد خوبی داشته اما هنوز نمیتوان با لاطعیت ادعا کرد که مکانیسم ارتمای پرستیژ منطمهای ایران در یمن
بهخوبی کارکرده است .دروالع همانطور که مشاهده میشود ،انصار هللا یمن در صورتی میتواند به ماشین ارتمای
پرستیژ منطمهای ایران کمک کند که در گام نخست مماومت در برابر نظام سلطه را با موفمیت پشت سر گذاشته و فرایند
دولت-ملت -سازی را دنبال کند .البته با توجه مماومت یمن در برابر ائتالف سعودی و تحمیل خسارتهای گسترده به این
کشور ،میتوان امیدوار بود که انصار هللا بتواند بهعنوان یک نیروی سیاسی و بخشی از بدنه دولت یمن خود را مطرح
سازد.

آنطور که نمودار شماره  ۴نشان میدهد دستگاه سیاست خارجی ایران در تبدیل منابع قدرت
به اهرمهای ارتقای پرستیژ در یمن ،عملکرد خوبی داشته اما هنوز نمیتوان با قاطعیت ادعا کرد
یمنیبهمنخوبی کارکرده است .درواقع همانطور که
بحراندر
ایدرایران
منطقه
پرستیژ
مکانیســم
که
سوریه و
روسیه
منطقهای
ارتقایپرستیژ
مکانیسم ارتقای
.6
باشود.
داخلی این
ماشــین سیاست
مشابه پیشرانهای
یتوجهی
میزان ملابل
روسیه تا
یشرانهای
ییرسد پ
نظرم م
به
پرسوتیژهای ایران
کشوورمنطق
پرستیژ
ارتقای
تواند به
صورتی
خارجیدر
سیاست یمن
انصار الله
شود،
مشــاهده
به نظور میرسود تحکویم و تمویوت التصواد روسویه بوهمنظور حفوظ رشود التصوادی در داخول ،کسوب و حفوظ اعتبوار و
بینالمللی برای تعریف و پیگیری منافع در آینده و حفظ امنیت این کشور ازجمله مهمترین پیشرانهای سیاسوت خوارجی ایون
گذاشته و فرایند
کمک کند که در گام نخست مقاومت در برابر نظام سلطه را با موفقیت پشت سر
کشور باشند .سیاست خارجی روسیه دروالع سیاست خارجی دولتی نسبتا امن است که دارای دغدغههای جدی امنیتی اسوت
و همچنین متأثر از سیاست خارجی دولتی است که بهمنظور دستیابی به اهوداف خوویش ،بوهجای تکیوهبر گزینوههای نورم ،بوه
سعودیدرو تحمیل
ائتالف
Crane,در برابر
Schwartz,یمن
Yusupov,2009:مقاومت
البته با توجه
ســازی را
دولت-ملت-
اساس روسویه
 .)Loiter,بر این
کند5-6(.
دنبال میکند
نظامی استفاده
غالبی از گزینه
شکل
خســارتهای گسترده به این کشور ،میتوان 11
امیدوار بود که انصار الله بتواند بهعنوان یک نیروی
سیاسی و بخشی از بدنه دولت یمن خود را مطرح سازد.

 .6مکانیسم ارتقای پرستیژ منطقهای روسیه در بحران سوریه و یمن

به نظر میرســد پیشرانهای سیاســت خارجی روســیه تا میزان قابلتوجهی مشابه پیشرانهای

 .1-6روسیه و بحران سوریه

ازجمله انگیزههای مهم حمایت روسیه از دولت اسد ،نمایش قدرت و ارتقای پرستیژ بینالمللی،
و بازســازی جایگاه تاریخی و سنتی روســیه بوده است (حاجیلو ،حســین وند ،قاسم اقدمی،
 .)۶۷ :۱۳۹۷در ابتدای بحران سوریه ،روسیه نگاهی خنثی به این کشور داشت .با شدت گرفتن
بحران در روسیه و مشخص شــدن صفبندیها در این دوران ،مسکو کوشید تا نقش میانجیگر
را در مقابل کشــورهای دیگر بازی کند( .میرزایی ،حیدرپور ،ترابی .)۱۴ :۱۳۹۵ ،درواقع روسیه
موضعی تدریجی و تکاملی در قبال تحوالت ســوریه داشت و همین امر نشان میدهد که مسکو
تمایلی به رفتارهای تهاجمی در تحوالت سوریه و یمن ندارد.
از ســوی دیگر ،برخــی معتقدند اهداف سیاســت خارجــی پوتین در نســبت مفهومی با
کهنالگوهای سیاست خارجی شوروی و بر اساس ذهنیت جنگ سردی تنظیمشده است .یکی از
مهمترین منافع روسیه در سوریه ،حفظ دامنه نفوذ و میراث ابرقدرت سابق است .همچنین حفظ
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سیاســت داخلی این کشور باشد .به نظر میرسد تحکیم و تقویت اقتصاد روسیه بهمنظور حفظ
رشد اقتصادی در داخل ،کسب و حفظ اعتبار و پرستیژ بینالمللی برای تعریف و پیگیری منافع در
آینده و حفظ امنیت این کشــور ازجمله مهمترین پیشرانهای سیاست خارجی این کشور باشند.
ً
سیاســت خارجی روسیه درواقع سیاست خارجی دولتی نســبتا امن است که دارای دغدغههای
جدی امنیتی اســت و همچنین متأثر از سیاســت خارجی دولتی اســت که بهمنظور دستیابی به
اهداف خویش ،بهجای تکیهبر گزینههای نرم ،به شــکل غالبی از گزینه نظامی اســتفاده میکند
( .)Loiter, Crane, Schwartz, Yusupov,2009: 5-6بر این اســاس روسیه در عرصه سیاست
خارجی ،راهبردهای همچون تعامل گزینشــی ،موازنه گرایی نــرم و تأکید بر چندجانبه گرایی،
راهبرد قدرت بزرگ مدرن هنجارمند ،اقتصادی کردن سیاســت خارجی ،سیاست نگاه به شرق،
تقابل با بنیادگرایی و تروریســم و نیز نهادگرایی سیاسی و امنیتی روس محور در منطقه اوراسیا را
به کار بســته است (زهرانی ،شیراوند .)۱۳۱ :۱۳۹۶ ،این دست از راهبردها درواقع فعالیتهایی
است که مسکو برای احیای پرســتیژ منطقهای خود در سطوح منطقهای و جهانی دنبال میکند.
ً
بهعبارتدیگر ،روســیه بهویژه در دوره پوتین عمیقا دارای رویکردهای پرســتیژ مدار ِان در عرصه
سیاست خارجی بوده است.
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منزلت و جایگاه بینالمللی روسیه در جهان و بهخصوص در خاورمیانه ازجمله دیگر انگیزههای
کنش روسیه در منطقه خاورمیانه است (آدمی ،آخرالدین .)۵۶ :۱۳۹۲ ،تحلیلگران معتقدند این
الگوی رفتار نظامی روسیه در سوریه نشاندهنده راهبرد جدید نظامی این کشور است .مسکو در
ســوریه تالش کرد تا قدرت خود برای به اجرا گذاشتن یک راهبرد نظامی قابلاعتماد را به نمایش
بگــذارد ( .)Jones, 2020: 1روســیه تالش کرد تا با پررنگ جلــوه دادن حضور نظامی خود در
شــرق مدیترانه و بحران منطقهای سوریه ،کانون توجهات را از خود دور نماید و به احیای پرستیژ
بینالمللی خود بهعنوان یک کشــور ابرقدرت بپردازد (صادقــی ،لطفی .)۱۱۹ :۱۳۹۵ ،درواقع
اگرچه روســیه در ســوریه دارای منافع مادی اســت ،اما منافع غیرمادی و بهطور خاص ارتقای
پرستیژ منطقهای از اهمیت بیشتری برای این کشور برخوردار است (زرگر.)۷۶ :۱۳۹۲ ،
جدای از اهرم نظامی ،سیاســتها و تدابیر دیپلماتیک مســکو در ســوریه ،تابعی از منافع
ژئواستراتژی روســیه در خاورمیانه و ایده بازگشت روســیه بهعنوان قدرت جهانی است .روسیه
تــاش کرد تا با راهبــردی نظامی-دیپلماتیک ،ضمن حفظ وضع موجود در ســوریه ،بازیگران
منطقهای و فرا منطقهای را به نفع حکومت بشــار اســد و اهداف خود مدیریت کند (شفقت نیا،
جعفــری .)۱۱۶۸ :۱۳۹۹ ،مســکو تالش کرد تا نقش برادر بزرگتر را برای اســد بازی کند .لذا
مســکو منافع خود را در مدیریت طرفها در ســوریه قرار داده اســت .این درحالیکه در عرصه
اقتصاد و بازســازی سوریه ،بیشــتر طرفهای فعال روابط خوبی با دولت اسد ندارند ،اما چون
ً
منافع مســکو لزومــا در عرصه اقتصادی تعریفنشــده ،باوجوداینکه تالشهــای فراوانی برای
ً
بهبود روابط تجار روســی و سوری ،این کشور صرفا به مدیریت نتایج و دستاوردها در این زمینه
پرداخت ( .)Hatahet,2019: 8به تعبیر دیگر ،روسیه بیشتر به دنبال نمایش توان مدیریت مسائل
جهانی و منطقهای اس��ت تا پر کردن جیب سرمایهگذاران و تجار خود .همین مهم سبب شده تا
کمتر از روســیه بهعنوان یک قدرت اقتصادی در منطقه و جهان یاد شــود .به نظر میرسد مسکو
به دلیل تمرکز بر اهرمهای سخت قدرت ،همچنان در انتقال منابع قدرت به مکانیسمهای پایدار
پرستیژ منطقهای با مشکل روبهرو اســت .تحلیلگران معتقدند ،رفتار روسیه در تحوالت سوریه
ً
کامال مبتنی بر سیاســت پرســتیژ بوده و این کشــور خود را بهعنوان یک ابرقدرت نشان داد ،اما
مسکو همچنان نتوانسته در دستیابی کامل به اهداف پرستیژ-مدار ِان خود موفق عمل کند .چراکه
در ابعاد سیاســی و اقتصادی با کمبود مواجه است ( .)Petkova,2020چالش دیگری که مسکو

با آن روبهرو بوده ،تصویرســازی نادرست رسانههای غربی است .عمده رسانههای غربی تالش
کردند تا روســیه را حامی یک نظام اســتبدادی و ضد مردم ســوریه معرفی کنند و از تعبیر اینکه
«مسکو برای اسد ،چوب حراج به پرستیژ خود زده است» 1استفاده کنند (.)Pace, Benac,2013
در حالت کلی میتوان مکانیسم ارتقای پرستیژ بینالمللی روسیه را بهصورت ذیل ترسیم کرد:
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هقابله با بی ثباتی ژئىپليتيک
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حفظ اسذ
تحشكات گستشده

ضكست سياست
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تقىيت پذافًذ

حفظ پايگاه يظاهی

هىايی سىسيه

گستشش يفىر و
تؼاهالت اقتصادی

يابىدی داػص

استقشاس تىپخايه

هكاييضم هىقت

هكاييضم پايذاس
استقای پشستيژ بيى المللی سوسيه
نمودار  -۸مکانیسم ارتمای پرستیژ بینالمللی روسیه در سوریه

نمودار  -۵مکانیسم ارتقای پرستیژ بینالمللی روسیه در سوریه
 .2-6روسیه و بحران یمن
آنچه روسیه را به نمشآفرینی در یمن وادار ساخت ،بیشتر ممانعت از نفوذ غرب و همچنین حفظ کنترل راهبردی این
کشور بر دریای سرخ بوده است .مسکو اگرچه بازی ویژهای همانند سوریه در یمن پیاده نکرد ،اما اجازه نداد تا لدرتهای
غربی از بحران ایجادشده برای بسط نفوذ خود نیز استفاده کنند .مسکو درحالیکه مرالب بود تا از کنش عربستان در یمن
انتماد سرسختانهای به عمل نیاورد ،بااینحال از الدام نظامی در یمن نیز حمایت نکرد .مسکو تالش کرد تا در این بحران
1.“Russia
 puttingکnow
prestige
lineیthe
 isمعتمدند
ارشناسان
itsکند .دروالع
حرکت
onدر سوریه
نظامی
بیشتر یک کنشگر دیپلماتیک بالی بماند و به سمت الگو
درحالیکه روسیه در سوریه نمش یک دالل لدرت را ایفا کرده و از انتمال لدرت جلوگیری کرد ،اما در یمن نمش خود را
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آنچه روسیه را به نقشآفرینی در یمن وادار ساخت ،بیشتر ممانعت از نفوذ غرب و همچنین حفظ
کنترل راهبردی این کشــور بر دریای سرخ بوده است .مسکو اگرچه بازی ویژهای همانند سوریه
در یمن پیاده نکرد ،اما اجازه نداد تا قدرتهای غربی از بحران ایجادشــده برای بسط نفوذ خود
نیز استفاده کنند .مســکو درحالیکه مراقب بود تا از کنش عربستان در یمن انتقاد سرسختانهای
به عمل نیاورد ،بااینحال از اقدام نظامی در یمن نیز حمایت نکرد .مســکو تالش کرد تا در این
بحران بیشــتر یک کنشگر دیپلماتیک باقی بماند و به سمت الگوی نظامی در سوریه حرکت کند.
درواقع کارشناســان معتقدند درحالیکه روسیه در ســوریه نقش یک دالل قدرت را ایفا کرده و
از انتقال قدرت جلوگیری کرد  ،اما در یمن نقش خود را به یک حالل مسـ�ائل تقلیل داده اسـ�ت
( )Olazábal, Hamad, 2019: 1روســیه در یمن ضمن اینکه از مداخله مستقیم پرهیز داشت ،به
دلیل اینکه ازنظر این کشور امکان دستیابی به صلح در کوتاهمدت ممکن نبود ،ترجیح داد تا یک
دیپلماســی مخفیانه و خاموش را در این بحران دنبال کند ( .)Ramani, 2020: 93روســیه بیشتر
در قبال یمن یک ژســت حقوق بشــری گرفت و تالش کرد تا روابط دیپلماتیک و بهدوراز هرگونه
تنشزایی به صلح و امنیت در این کشور کمک کند (.)Serebrov,2017: 8
به همین دلیل روســیه در یمن ،نقشی غیرفعال را از خود به نمایش گذاشت و بیشتر بهعنوان
یک بازیگر تزاحمی و خارجی در یمن ظاهر شد .درواقع همانطور که در بررسی جایگاه هویت
در سیاست خارجی روسیه اشاره شد  ،پوتین اگرچه مؤلفههای هویتی را در سیاست خارجی خود
بهش��دت ارج مینهد ،اما حاضر توأمان عقالیی عمل کرده و نقــش ابزارهای اقتصادی را نادیده
نمیگیرد .درواقع حجم گســترده تبادالت تجاری عربستان و کشــورهای حاشیه خلیجفارس با
روسیه سبب شد تا این کشور روابط حسنه با عربستان را به حمایت از راهبرد مقاومت در سوریه
اولویت دهد .درواقع یمن از نگاه روسیه میتوانست این کشور را به نفع ایران در برابر جهان عرب
قرار دهد .لذا روســیه تمایلی به تعامل با نیروهای انقالبی یمن نداشت و بیشتر مسکو تالش کرد
تا روابط سیاســی با دولت منصور هادی را حفظ کند (بزرگمهری ،نجفی.)۱۴۶-۱۵۴:۱۳۹۸ ،
مسکو باوجود اختالفات فراوانی که با عربستان سعودی دارد ،به دلیل فقدان منافع حیاتی و اولیه
در یمــن ،مخالفت با حرکتهــای انقالبی و عدم اطمینان از پیروزی یکــی از طرفین ،رویکرد
محافظهکارانه و عدممداخله در این بحران را انتخاب کرد (بهمن .)۵ :۱۳۹۳ ،لذا به نظر میرسد

تحوالت یمن به دلیل تزاحم با منافع اقتصادی و سیاســی مسکو ،مجال چندانی برای فعالسازی
مکانیسمهای پرستیژ منطقهای روسیه را فراهم نکرد.
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یافتههای مقاله نشــان داد ،صرف اتکا به اهرمهای نظامی اگرچه میتواند در کوتاهمدت پرستیژ
منطقهای ایران و روســیه را ارتقا دهد ،اما دو کشــور همچنان برای برتری منطقهای و بینالمللی
نیازمند اصالح مکانیســمهای دستگاه سیاست خارجی خود هستند .نکتهای که باید خاطرنشان
ساخت این است که برای روسیه ارتقای پرستیژ منطقهای و جهانی یک هدف اصلی در تحوالت
یمن و ســوریه بود .اما برای ایران ارتقای پرســتیژ منطقهای از اصالت برخوردار نبوده اما پرستیژ
منطقهای این کشور به دلیل شکست دشمنان ،به خودکار ارتقا یافت .این در حالی است که میان
ارتقای پرســتیژ منطقهای ایران و روسیه در تحوالت سوریه همسویی وجود داشت ،اما در یمن،
مســکو به دلیل تعارض منافع سیاسی ،وارد مکانیسمهای ارتقای پرستیژ نشد .مسکو به این دلیل
که مکانیســمهای پرستیژ مدارانه خود را در ســطح بینالمللی قرار داده ،نیازمند ارتقای سطوح
قدرت نرم خویش همســو با آمریکا اســت .این درحالیکه رفتار روســیه در سوریه نیز به بهبود
پرستیژ بینالمللی مسکو کمک کرد اما این توانایی با هجمه رسانهایی و فعالیتهای نرم آمریکا
بهمرور کمرنگ خواهد شــد .همچنان ایران نیز برای ارتقای بلندمدت پرستیژ منطقهای خود باید
از توانایی اقناع رســانهای و دیپلماتیک بهرهبرداری بیشتری کرده و همچنین بتواند بر چالشهای
داخلی در عرصه اقتصادی فائق شــود .لذا به نظر میرسد سوریه و یمن اگرچه در کوتاهمدت به
پرســتیژ منطقهای ایران کمک کرده ،اما برای بازه بلندمدت ،باید مکانیسمهای سیاست خارجی
ایران بهطور اساسی دستخوش دگرگونی شود.
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بررسی مجموعه امنیتی خاورمیانه و شناخت ائتالفها و تهدیدها
با تأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه

2

چکیده
مجموعه امنیتی خاورمیانه یک مجموعه امنیتی خاص و پیچیده اســت و در دل آن ائتالفهایی
وجود دارند که به دالیل مختلف سیاســی ،نظامی ،امنیتی و ایدئولوژیک دچار اختالف هستند.
هدف اصلی پژوهش بازشناســی مجموعــه امنیتی خاورمیانه با تأکید بر چیســتی و چگونگی
ائتالفهای ســازنده با نگاهی ویژهبر وضعیت نقشآفرینی ائتالف محور مقاومت است .بر این
اساس پرســشهای اصلی این پژوهش بدین گونه است که چه ائتالفهایی در مجموعه امنیتی
خاورمیانه وجود دارند؟ و ائتالف محور مقاومت چگونه در مناسبات امنیتی مجموعه خاورمیانه
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مبتنی بر آن اســت که ائتالفهای مجموعه امنیتی خاورمیانه بــا یکدیگر تعامل ندارند ،همگن
ً
نیســتند و مدام یکدیگر را تهدید میکنند .ثانیا محور مقاومــت با اثرگذاری مثبت در هر یک از
تحوالت جریان ســاز خاورمیانه زمینهساز کســب اعتبار امنیتی ـ سیاسی برای خود بوده است.
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منطقه خاورمیانه 1بهعنوان حلقه اتصال ســه قاره آفریقا ،آسیا و اروپا محسوب میشود و ازجمله
مناطق بســیار مهم و استراتژیک در چرخه قدرت جهانی اســت که دارای منابع عظیم متفاوتی
نیز هســت .خاورمیانه بهعنوان قلب اوراســیا ازلحاظ ژئوپلیتیکی ،2محل عبور مسیرهای زمینی
و راهآهــن و هوایی بخش عظیمی از جامعه بینالمللی بهحســاب میآید .وجود این منابع بدیع
از یکســو منجر به دخالت قدرتهای خارجی در این منطقه شــده و از سوی دیگر حضور این
قدرتهای خارجی در دهههای گذشته نوعی شبه استعمار را به دنبال داشته است .همچنین عمده
دولتهای این منطقه در سیاســت خارجی نگاه رقابتآمیز و غیردوستانهای نسبت به همسایگان
خــود در پیشگرفتهاند که ایــن امر منجر به ایجاد دور باطلی از رقابتهای منطقهای و تشــدید
دشمنیها شده و متعاقب خود کاهش فضای همکاریجویانه در خاورمیانه را رقمزده است .این
وضعیت نوعی پیوند امنیتی را میان دســتهبندیهای مختلف در کشورهای این منطقهایجاد کرده
اســت که باعث شده تا کشــورهای منطقه تهدیدات امنیتی محیطی مشابهی داشته باشند و یک
مجموعه امنیتی را حول این محور جغرافیایی شــکل دهند .یکی از ائتالفهای عمده و اثرگذار
درون مجموعه امنیتی خاورمیانه ،ائتالف محور مقاومت اســت که با توجه به آرمانها ،اهداف
و منافع خود؛ عملکرد پیامد ســاز و مهمی را در درون مجموعه امنیتی خاورمیانه بر جای نهاده
ٔ
مطالعه وضعیت عملکرد و نقشآفرینی این ائتالف کمک شایانی در درک بهتر
اســت و بنابراین
آرایش سیاســی امنیتی ائتالفهای درون مجموعه امنیتی خاورمیانه خواهد بود .برای بررســی
وضعیت منطقهای با چنین پیوندهای امنیتی و پیشبینی آنچه در آینده ممکن است در این منطقه
رخ دهد نیاز به ابزار تجزیهوتحلیل مناسب خواهد بود .یکی از این ابزارها ،نظریه مجموعه امنیتی
منطقهای 3از باری بوزان است .بنابراین برای فهم بهتر از مجموعه امنیتی خاورمیانه 4و درک بهتر
موضوعات مختلف درباره این مجموعه نظریه امنیتی منطقهای بوزان در ادامه مورداســتفاده قرار
میگیرد.
1. Middle East
2. Geo - Strategic
3. Regional Security Complex
4. Middle East Security Collection

بیان مسئله

بررسی پیشینه پژوهش

بهمنظور ارزیابی دقیق منابع و فهم کاســتیها و خألهــای موجود که برطرف نمودن آن خالی از
لطف و اهمیت نیســت به آثار مرتبط با پژوهش حاضر در دو بخش مطالعات داخلی و خارجی
موجود خواهیم پرداخت.

پیشینه داخلی

 .1در پژوهشــی بانام «تأثیر منازعات داخلی ســوریه و عراق بر مجموعه امنیتی خاورمیانه

بررسی مجموعه امنیتی خاورمیانه و شناخت ائتالفها و تهدیدها با تأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
محمد عسکری کرمانی ،حسین معین آبادی بیدگلی

همانطــور که از مقدمات طرحشــده در باب این موضوع پژوهشــی برمیآید ،مســئله اصلی
پژوهش حاضر بدین ترتیب شناخت ائتالفهای این مجموعه امنیتی و تهدیدات موجود برای آن
ائتالفهــا و نیز تبیین وضعیت نقشآفرینی ائتالف محور مقاومت در میان ائتالفهای مجموعه
امنیتی خاورمیانه هســت .ســؤالهای اصلی پژوهش حاضر آن اســت که چه ائتالفهایی در
مجموعــه امنیتی خاورمیانــه وجود دارد؟ و ائتالف محور مقاومت چگونه در مناســبات امنیتی
مجموعه خاورمیانه نقشآفرینی کرده است؟ سؤالهای فرعی نیز بدین ترتیب است که تهدیداتی
ً
که این ائتالف با آنها روبرو هســتند چه ماهیتی دارنــد؟ و ثانیا بهطور خاص در کدام تحوالت
سیاســی – امنیتی مهم اخیر در منطقه خاورمیانه ائتالف محور مقاومت نقشآفرینی عمده داشته
است؟ ازاینرو ،هدف پژوهشی ما پاســخ به این چهار سؤال و روشنسازی ائتالفهای موجود
در مجموعه امنیتی خاورمیانه با تأکید بر وضعیت نقشآفرینی و عملکرد ائتالف محور مقاومت
اســت .به دلیل بدیع بودن موضوع موردبحث و عدم وجود ادبیات پژوهشی کافی در باب محور
این مطالعه ،اهمیت پژوهش حاضر از منظر نظری در تبیین هر چه بیشتر و مناسبتر برای کمک
بــه غنای بحث مجموعه امنیتی خاورمیانه و نیــز ائتالف محور مقاومت بهعنوان یک بحث مهم
در سطوح دانشگاهی سیاسی داخلی کشور حائز بررسی ویژه بوده و برای پژوهشگران این حوزه
علمی مورد انتفــاع خواهد بود .از جهت اهمیت عملی موضوع نیز کار پژوهشــی حاضر برای
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران و وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران
قابلاستفاده خواهد بود.
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ٔ
نوشــته سید امیر نیاکویی و علی اصغر ستوده ( )1394که باهدف بررسی
(»)2015 -2011
تأثیر منازعات داخلی ســوریه و عراق بر تکامل مجموعه امنیتی خاورمیانه انجامشــده اســت،
یافتههای پژوهشــی حاکی از آن است که منازعات داخلی ســوریه و عراق منجر به شکلگیری
زیرمجموعهای بزرگتر با ادغام زیرمجموعههای شامات و خلیجفارس در قالب یک زیرمجموعه
واحد شده اســت .این روند نتیجه پیوند عمیق پویشهای امنیتی بین این دو زیرمجموعه است.
در ســطح روابط دولت با دولت این منازعات باعث بازســازی و تقویت الگوی پایدار منازعه و
رقابت ایران با دولتهای سنی مذهب خلیجفارس بهخصوص عربستان سعودی در قالب تقابل
دو محور متضاد شده است.
 .2پژوهش دیگر بــا عنوان «پویشهای امنیتی جدید و گــذار ترکیه از مجموعه امنیتی
بالکان-ترکیــه بــه مجموعه امنیتی خاورمیانه» اثر علی اصغر ســتوده و ســید امیر نیاکویی
( )1397به دنبال پاسخ به این پرسش است که پویشهای امنیتی جدید خاورمیانه چه تأثیری بر
شــکلگیری اولویتها و وابستگیهای امنیتی جدید ترکیه داشته است؟ یافتههای پژوهش نشان
میدهد که پویشهای امنیتی جدید خاورمیانه باعث گذار ترکیه از مجموعه امنیتی بالکان – ترکیه
به مجموعه امنیتی خاورمیانه شده است و این گذار در دو دوره زمانی رخداده است.
 .3در پژوهش بعد «بازخوانی انتقادی و تکمیلی نظریه مجموعه امنیت منطقهای بوزان
در پرتو نظام منطقهای خاورمیانه» نوشته نجمیه پور اسماعیلی و همکاران ( )1399سعی شده
تا رویکردهــای مجموعه امنیت منطقهای بوزان با رویکردی بنیــادی – نظری و تبیینی به تصویر
کشــیده شده و اصالح شود .در این مقاله اســتدالل میگردد که ضروری و الزم است یک متغیر
دیگر به نام مسئله و مشکل به نظریه پیچیده امنیت منطقهای اضافه شود.
 .4پژوهشی با عنوان «مجموعه امنیتی منطقهای ،پویشها و الگوهای روابط کشورهای
حوزه خلیجفارس» نوشته بهاره ســازمند و مهدی جوکار ( )1395با روشی توصیفی-تحلیلی
به دنبال پاســخ به این پرسش است که بر اســاس نظریه مجموعه امنیتی منطقهای چه الگوهای
روابطی در زیرمجموعه امنیتی خلیجفارس وجود دارد؟ در پاســخ به این ســؤال گفتهشده که به
دلیل وجود شکافهای هویتی ،اختالفات بر سر نفت ،کشمکشها برای برتریجویی و حضور
عامل مداخلهگر خارجی ،شــاهد الگوی رقابتی در روابط بین کشــورهای این منطقه با یکدیگر
هستیم.

پیشینه خارجی
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 .5در پژوهشــی با عنوان «محور در حال رشد ،اســتراتژی منطقهای در حال تحول ایران و
مشــارکتهای غیردولتی در خاورمیانه» از برایان کاتز ( )2018گفتهشده که مداخله ایران در
جنگهای سوریه ،عراق و یمن قدرت و دامنه "محور مقاومت" و مشارکت چند دههای میان ایران،
حزبالله و رژیم ســوریه را دگرگون کرد .تهران جای پای نظامی ،شرکای متعهد و نفوذ پایدار را
در هر حوزه مورد طرح تأمین کرده اســت و انگیزههای ایران در طی هر درگیری تکامل مییابد.
محور مقاومت به رهبری ایران ابتدا با اهداف دفاعی دفاع از متحدان آن کشور و حفظ موجودیت
این محور آغاز ش��د و س�پـس به اهداف تهاجمی علیه رژیم مجعول اســرائیل ،ایاالتمتحده و
عربســتان سعودی مترقی شد که باعث ایجاد قدرت جدید نظامی ،مشروعیت سیاسی و ذهنیت
منطقهای مشترک در میان شرکای ایران شد .این گروهها تهران و یکدیگر را بهعنوان شرکای میدان
جنگ ،متحدان ایدئولوژیک و جناحهای جداگانه در یک جبهه مشــترک منطقهای میشناسند.
همانطــور که محورهای مرتبط با ایران تقویــت و تکاملیافتهاند ،روابط آنها نیز با تهران برقرار
است .گروههای وابسته در یک طیف پویا از متحد به نیابتی با ایران همکاری میکنند که این امر
بهوسیله تواناییها ،تاریخچه و نفوذ این گروهها در ایران تعیین میشود.
 .6پژوهش دیگر مقالهای اســت تحت عنوان «خلیجفارس و یک سیســتم امنیتی جدید
خاورمیانه» اثر میشــل یافــه ( )2004که بیان میکند دو مســئله مهم در ایــن خصوص باید
تجزیهوتحلیل گردد .اولین مورد مربوط به تأثیر احتمالی جنگ عراق در محیط امنیتی خاورمیانه
اســت .مســئله دوم به این مورد میپردازد که آیا وضعیت فعلی ایجــاد امنیت جدید را ضروری
میکند یا خیر؟ یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در اطالعیههای اجالس قول حمایت از
تغییر در خاورمیانه را دادهاند اما در مورد چشمانداز یک سیستم امنیتی جدید برای ایجاد ثبات و
امنیت در منطقه توافق نشده است.
 .7پژوهش دیگر «بررســی سیاســت خارجی ما در خاورمیانه به دنبال آینده» اثر سانا
ناگوشی ( )2017به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که استراتژی اتخاذشده برای دستیابی
به اهداف در سیاســت خارجی در نزد دول اروپایی در آینده قابلتغییر است؟ یافتههای پژوهش
حاکی از آن اســت که در نقاط ژئوپلیتیکی نزدیک به رژیم مجعول اسرائیل ،شاهد تصمیم تغییر
نخبگان از سوی کشورهایی مانند فرانسه ،انگلستان و ترکیه و تغییر استراتژی آنها بودهایم.
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 .8در پژوهشی با عنوان «منطقه نو ظهور و معماری امنیت خاورمیانه و مدیترانه شرقی»
اثر مایکل هاراری ( )2017این مسئله طرحشده است که در سالهای اخیر و بهویژه از زمان بهار
عربی ،خاورمیانه تجربه تحول چشمگیری را تجربه کرده است و درواقع سیاست تغییر معماری
امنیت در خاورمیانه برای حمایت از روندی است که از سالهای اخیر آغازشده است.
روش پژوهش :پژوهش پیش رو تحقیقی ازنظر هدف نظری و ازنظر روشــی تحلیلی است.
بر اســاس پیشینه پژوهش مکان گردآوری اطالعات کتابخانهای بوده و اطالعات الزم با مراجعه
به کتب ،نشــریات و وبگاههای علمی مرتبط ،یادداشــتبرداری و فیشبرداری ،دســتهبندی و
بهصورت خالصه درآمده است.
چهارچــوب نظری :چهارچوب نظری پژوهش حاضر ،بهرهگیری از نظریه مجموعه امنیتی
باری بوزان 1است که وی به دلیل نارســایی مطالعات سنتی مطالعات امنیتی رویکرد جدیدی را
ارائه داد .در این نظریه بوزان دو گام مهم در تحلیل مفهوم امنیت برداشت؛ نخست توجه به سطح
ً
تحلیل منطقهای بر پایه ماهیت ر ٔ
ابطه امنیت و درک آن بهعنوان یک ٔ
پدیده به هم وابسته و نه صرفا
موضوع جدا از هم ،و دوم ترســیم طیف کاملی از الیههای تحلیــل( .داداندیش و کوزه گرچی،
 )77 :1389از دیدگاه بوزان ،مجموعه امنیتی عبارت اســت از مجموعهای از واحدها که فرآیند
اصلی امنیت ،عدم امنیت و یا هردوی آنها بهگونهای با یکدیگر مرتبط اســت که مسائل امنیتی
نمیتوانند بهصورت منطقی جدای از یکدیگر مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرند یا حلوفصل شوند.
درواقع ،در این مجموعه ،فرآیند ٔ
عمده امنیت سازی یا ناامنی یا هردوی آنها با مشکالت امنیتی
واحدها با یکدیگر مرتبط اســت و عالیق امنیتی آنها بهقدری زیاد است که امنیت ملی آنها را
نمیتوان جدا از یکدیگر مالحظه کرد( .بوزان1378 ،؛ )216

مؤلفههای اصلی یک مجموعه امنیتی

وابســتگی متقابل امنیتی :منظور از وابســتگی متقابل امنیتی آن است که تغییر و تحول امنیتی
در هر یک از واحدهای مجموعه بر دیگر واحدها نیز تأثیر میگذارد .همچنین وابســتگی متقابل
امنیتی میتواند مثبت (ایجابی) یا منفی (سلبی) باشد)Buzan, 1991: 189-195( .

1. Barry Buzan
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الگوی دوست یا دشــمنی :یعنی طیفی از دوســتی واقعی تا انتظار حمایت و حفاظت و
ٔ
نظریه نو
همچنین روابط سوءظن و هراس حاکم باشــد .این الگوی دوستی یا دشمنی برخالف
ً
واقعگرا ،صرفا تا حدودی به توازن قدرت ارتباط پیدا نمیکند .بلکه میتواند از اختالفات مرزی
و ارضــی ،تمایالت قومی یک واحد نســبت به واحد دیگر ،اختالف یا اشــتراک ایدئولوژیک و
ارتباط مثبت یا منفی تاریخی ناشی شود( .کرمی)57 :1380 ،
ٔ
مجموعه امنیتی نمیتواند شــامل تعدادی از کشورهای
وجود حداقل دو بازیگر قدرتمند:
ضعیف باشد و شکلگیری آن با حضور حداقل دو قدرت منطقهای مؤثر و چندین کشور ضعیف
ممکن است.
ٔ
استقالل نسبی :محدودیت قدرت ،عامل مهمی در موجودیت روشهای خودبسنده امنیت
ٔ
مجموعه امنیتی است)Buzan, opcit( .
و درنهایت استقالل نسبی یک
مجاورت یا همســایگی :مجاورت ســرزمینی ازنظر بوزان برای موجودیت یک مجموعه
امنیتی مالک ارزشــمندی اســت .با توجه به اینکه تهدیدات در فاصلههای نزدیک شدت و نفوذ
بیشتری دارند و کشورها از تهدیدات امنیتی در مجاورت خود بسیار نگران هستند ،هرگونه کنش
و واکنش را در دولتهای همســایه زیر نظر دارند .حال اگر مجموعه امنیتی از دولتهایی که در
مجاورت یکدیگر قرار دارند ،پدید آید؛ دو ٔ
نتیجه مهم را در پی خواهد داشت .اول اینکه میتواند
از حضور و نفوذ قدرتهای بزرگ فرا منطقهای در کشــورهای همسایه جلوگیری کند و دوم اینکه
هیچ نگرانی از حضور مســتقیم دولت همســایه و تجاوز به مرزهای ســرزمینی خود نخواهند
داشــت .نزدیکی جغرافیایی کشورها هم مالک اســت و وقتیکه تهدیدات سیاسی و نظامی در
حوزه جغرافیایی نزدیک باشــد ،اثرات آن بیشتر مشهود استٔ .
ایده اصلی در این نظریه این است
که ازآنجاییکه تهدیدات آسانتر در فاصلههای کوتاه در مقایسه با فواصل زیاد قابلانتقال است،
وابســتگیهای متقابل امنیتی بهطورمعمول در این مجموعهها بیشتر استReynolds, 2009:( .
 )47در مجموعه امنیتی ،بهویژه در ســطح منطقهای وجود یک قدرت برتر نیز الزم است .قدرتی
ٔ
محدوده امنیتی خود دانســته و دارای منافع اساســی در آن است و به
که سرتاســر منطقه را جزو
مقابله با عواملی که منافع این کشور را تهدید میکنند میپردازد)Buzan and wear, 2003: 47( .
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امنیت دارای ابعاد گوناگونی است و در ادامه به تعدادی از ابعاد مهم آن خواهیم پرداخت.
امنیت نظامی :1قدرت نظامی با به خدمت گرفتن فناوری به توان وبرتری خود میافزاید .با
تحول در ابــزار نظامی ،انتظار میرود تا در امور دیگر مربوط به امنیت نظامی نیز تحوالتی روی
دهد که با آن تحوالت ،تغییرات اساسی در ماهیت جنگ صورت خواهد پذیرفت .درصورتیکه
درگذشــته تهدیدات نظامی ابزارهای نظامی و تســلیحاتی بودند ،امروزه شکلهای دیگری از آن
مطرح هستند .همچنین گسترش ارتباطات و وابستگی فزاینده ،تهدیدات نظامی امنیتی را جهانی
ٔ
مداخله فرا منطقهای را تشــویق میکند .ازاینرو میتوان به تهدیدات نظامی جدید شامل
کرده و
تروریسم ،ســاحهای کشتارجمعی ،موشــکهای دوربرد و جنگهای غیرمتعارف اشاره کرد.
(مختاری)290-295 :1379 ،
ٔ
گونــه این حوزه معرفی و
امنیت اقتصادی :2در حــوزه اقتصاد ماهیت رقابتآمیز و تهدید
تأکید شــده اســت .مواردی همچون رقابت شــدید خارجی ،محدودیت واردات محصوالت
خارجی ،دخالت در قیمتها ،مشــکالت کسب اعتبار و انواع پرداخت دیون و فشار ناشی از آن
ٔ
مجموعــه تهدیدات بخش اقتصادی قرار دارند .در رویکرد رقابتی بودن ماهیت اقتصاد بخش
در
اعظم تهدیدهای اقتصادی از حوزه تهدیدات امنیتی خارجشده و در مجموعه تهدیدات عمومی
این حوزه قرار میگیرد( .عبدالله خانی)130-132 :1386 ،
امنیت سیاســی :3بعد سیاســی امنیت در دو بعد میــزان اقتدار دولتهــا ،حکومتها و
ایدئولوژی سیاســی آنها و میزان تحمل ،انسجام و همزیستی مسالمتآمیز هویتهای فرهنگی
ســنتی در بین ملتها در نظر گرفته میشــود .ازاینرو ،بعد سیاسی امنیت شامل تغییرات ناشی
از چارچوب متحول امنیتی در قالب گســترش دمکراسی ،قدرت گرفتن جنبشهای خودمختار
و جداییطلب فرو ملی ،اختالفات سیاســی در بین رهبران ،جابهجایی هویت سیاســی و رشد
دیپلماسی چندجانبه است( .ماندل ،پیشین)148-147 :

1. Military Security
2. Economic security
3. Political Security

1. Social Security
2. Environment Security
3. Security Interdependence
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امنیت اجتماعی :1امنیت اجتماعی به معنــای توانایی یک جامعه برای حفظ خصوصیات
اساسی خود در برابر تحوالت و تهدیدات بالقوه یا بالفعل است .بهطور اخص ،امنیت اجتماعی
بــه معنای دوام الگوهای ســنتی زبان ،فرهنگ ،کار جمعی ،هویــت و عادات مذهبی و ملی در
چارچوبی مقبول برای رشــد و تکامل اســت .ازاینرو ،امنیت جامعه زمانی به خطر میافتد که
جامعه احســاس کند هویتش به خطر افتاده و درصدد حفاظت از آن برآید .در این صورتبندی،
چیزی که باید از آن حفاظت گردد ،جامعه یا هویت اســت نه دولت( .تریف و دیگران:1383 ،
)325-324
امنیت زیستمحیطی :2در مطالعات نوین امنیتی مسائل زیستمحیطی نیز مطرح میگردد.
بهطوریکه اگر بحران زیستمحیطی را مفهومی خارجی تصور کنیم ،تصور فریب آمیزی است؛
همه انسانها را تهدید میکند و وضعیت زیستمحیطی یا وضع و حال کره زمین نیز هم ٔ
زیرا ٔ
پایه
خطر جنگ ،ز ٔ
اده سیاستهای دولتهاست .برداشت اخیر از امنیت زیستمحیطی حاکی از آن
است که تخریب و کمبود محیطزیست ناشی از فعالیتهای انسان ،خطرات فیزیکی اساسی در
بردارد( .تریف و دیگران)324-321 :1383 ،
امنیت منطقهای و وابســتگی متقابل امنیتیٔ :3
ایده وابســتگی متقابل امنیتی دارای معانی
مثبت و منفی اســت .نگرانی امنیتی نمیتواند بهتنهایی تعریف شــود یا قابلدسترســی باشــد.
( )Itowsan, 1999:11مجموعه امنیتی مسائل جانبی را برای بازیگران به همراه دارد .در مجموعه
امنیتی اصل بر این اســت که اثرات جانبی نگرانی امنیتی کشــورهای منطقه در ارتباط متقابل با
یکدیگر میباشــند .گرچه این مسئله به موضوع یا مشکل خاصی منتهی نمیشودTakahashi,( .
 )2000:104نظریه مجموعه امنیتی در ارتباط با پویایی بخشهای سیاســی و نظامی گسترش و
توســعه یافت؛ زیرا تهدیدات در این بخشها بهراحتی قابلانتقال میباشند .وقتی مفهوم امنیت
به بخشهای اقتصادی و زیســتمحیطی کشیده شــد ،اینکه آیا وابســتگی متقابل امنیتی این
بخشهای غیر ســنتی میتواند در یکشــکل منطقهای صورت پذیرد ،و اگر صورت پذیرفت آیا
این امر میتواند به مناطق مشابه یا در مناطق مختلف تسری یابد یا خیر ،شک و تردید ایجاد کرد.
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بنابراین ،ضروری اســت مفهومی که هر دو ٔ
جنبه سیاسی – نظامی و اقتصادی – زیستمحیطی را
در برداشــته باشد شکل داده شــود تا بتواند مفهوم دقیق امنیتی را گسترش دهد و از هر عاملی که
موجب تضعیف مفهوم امنیتی میشود ،اجتناب میکند )Buzan and Weaver, opcit( .بنابراین
در امنیت منطقهای ،اعتقاد بوزان بر این است که امنیت این دولتها به هم وابسته بوده و در عالم
واقع نمیتوان چهارچوب امنیتی آنها را جدا از یکدیگر در نظر گرفت یا برای حل ناامنی کوشید.
ٔ
ٔ
درنتیجه تغییرات در توازن
مجموعه امنیتی میتواند
ساختارهای امنیت منطقهای :ساختار
قدرت یا الگوی تغییرات تاریخی دوستیها و دشمنیها ایجاد شود .چهار ساختار را از مجموعهٔ
امنیتی میتوان متصور بود:
حفظ وضع موجود  :1جایی که تغییرات در توزیع قدرت یا الگوی دوستی و دشمنی ،برای
ساختار امنیتی ضروری است.
تغییرات داخلی :2جایی که تغییرات در داخل مرزهای مجموعه امنیتی صورت میگیرد.
تغییرات خارجی :3تغییرات در خارج از مرزهای مجموعه یا به دلیل ورود یک کشور جدید
به مجموعه و یا خروج یکی از اعضاء از آن صورت میگیرد.
وجود یک قدرت با نیروی نظامی قویتر :4اینکه حضور نظامی یک قدرت قویتر در بین
کشورهای ضعیف میتواند مانع پویاییهای عادی امنیتی منطقه گردد)Palonkorpi, 2006:9( .

بحث و بررسی

ائتالفهای مجموعــه امنیتی خاورمیانه :تحوالت جــاری در خاورمیانه از فراگیری تنشها
در این منطقه نشــان دارد که بســتر الزم را برای ائتالفســازیهای منطقهای فراهم کرده است.
ائتالف و اتحاد ســازی یکی از مهمترین راهبردهای بازیگران مجموعه امنیتی خاورمیانه است.
ً
ٔ
نظریه ائتالفســازی تحت تأثیر نظریه بازیها بر این باور است که دولتها صرفا برای پیروزی
(کســب فایده و امتیاز) اقدام به ایجاد اتحاد مینمایند .در این وضعیت ،شــکل مطلوب توزیع
1. Maintain The Status quo
2. Internal Changes
3. External Changes
4. Superior Military Power

1. Coalition Axis Of Resistance
2. Islamic Republic of Iran
3. Iraq

بررسی مجموعه امنیتی خاورمیانه و شناخت ائتالفها و تهدیدها با تأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
محمد عسکری کرمانی ،حسین معین آبادی بیدگلی

ً
منافــع و امتیازات در داخل اتحاد بهصورت کامال متفاوت اســت .برای ائتالفســازی تعاریف
متعددی مترتب شده است که دریکی از مهمترین تعاریف الو واسپنسر در مقاطع زمانی مختلف
بهضرورت همکاری و ائتالف با ســایر بازیگران تأکید داشــته و میتوانند فرآیندهایی را پیگیری
کنند که منجر به تحرک سیاســی و تنوع در فرآیند کنش استراتژیک باشد( .احمدزاده و همکاران،
)6 :1398
مجموعه امنیتی خاورمیانه تمامی مؤلفههای یک مجموعه امنیتی که در باال به آن اشــاره شد
را دارا اســت و ساختارهای امنیت منطقهای هم راجع به این منطقه صدق میکند .اما در اینجا به
دنبال شناسایی ائتالفهای سیاسی – امنیتی در این مجموعه امنیتی هستیم.
ائتالف محــور مقاومت :1محــور مقاومت یک ائتــاف ژئوپلیتیک منطقــهای ،مرکب
از مجموعــه بازیگران دولتی (ایران ،عراق و ســوریه) و غیردولتی (حزباللــه لبنان ،انصار الله
و حماس) اســت که منافع مشــترک ملی و ایدئولوژیکی دارند و تالش میکنند باسیاســتهای
مســتقالن و مقاومت محور خــود در مجموعه امنیتی خاورمیانه نقش ایفــاء کنند( .رضا خواه،
ِ
)1392:1
جمهوری اســامی ایران( 2هسته محور مقاومت) :جمهوری اســامی ایران با تکیهبر
گفتمان اســامی و با شعار «نه شرقی ،نه غربی» عالوه بر اینکه نظام سلطه را بهعنوان بزرگترین
دشــمن خود معرفی کرد یک مجموعه غنی از ارزشهای فرهنگی و یک شیوه زیست اجتماعی
متفاوت نیز بود که موردتوجه ملتها قرار گرفت و موجب پیدایش و رشــد طیفهای جدیدی از
مقاومت گردید( .شفیعی و مرادی)33 :1385 ،
عراق( 3گهــواره تمدن محور مقاومت) :الگوی مردمســاالری عربــی در عراق بهعنوان
کشــوری عربی که انتخاب الگوی غربی در آن نهادینهشده اســت و از آن طریق به قدرت گیری
شیعیان و روی کار آمدن افراد و گروههای غیرهمسو با آمریکا و رژیم مجعول اسرائیل منجر شده
و از منظر دیگر همکاری عراق با محور مقاومت میتواند مسئله امنیتی را برای سایر ائتالفها به
وجود آورده و منافع آنها را به خطر اندازد( .قاسمی)1396:22 ،
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سوریه( 1پل لجستیک محور مقاومت) :سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی
خود یکی از مهمترین کشــورهای خاورمیانه محســوب میشود که توانســته است در چند دهه
اخیر نقش مهمی درروند تحوالت منطقهای ایفاء کند .لذا این کشور جایگاه ویژهای را در محور
مقاومت دارد .ســوریه یکی از کشورهایی اســت که در خط مقدم مقابله با نظام استکبار و رژیم
مجعول اسرائیل قرار دارد( .محمودی رجا و همکاران)14 :1397 ،
حزبالله لبنان( 2نماد ایســتادگی و پایداری محور مقاومت) :حزبالله لبنان بهعنوان
یکــی از اعضای قدرتمند محــور مقاومت همواره روابــط نزدیک و تنگاتنگی با ســایر اعضاء
بهخصوص جمهوری اسالمی ایران داشته است .سیاستهای حزبالله بهعنوان یک ضلع حلقه
مقاومت همواره در جهت نزدیکی و کمک به سایر اعضاء جبهه مقاومت بوده است( .محمودی
رجا و همکاران)13 :1397 ،
انصار الله یمن( 3طاووس محور مقاومت) :ژئوپلیتیک یمن و بهخصوص موقعیت ویژه
تنگه باب المندب که مسیر عبور محمولههای نفتی است امتیازات خاصی را برای محور مقاومت
ایجاد کرده اســت .از طرف دیگر یمن به یکی از حوزههای مهم امنیتی در خاورمیانه تبدیلشده
ً
و انصــار الله یمن به لحاظ معنوی و امنیتی وابســتگی زیادی به محــور مقاومت و مخصوصا
جمهوری اسالمی ایران پیداکرده است.
حماس( 4ضلع ششــم محور مقاومت) :حماس همواره در مسیر مقاومت و مبارزه برای
نجات کشور فلسطین از اشغال رژیم مجعول اسرائیل قرار داشته است .حفظ مقاومت مسلحانه
علیه اســرائیلیها عالوه بــر اینکه هدف محوری حماس به شــمار مــیرود اصلیترین عامل
موجودیت این جنبش در ائتالف محور مقاومت است( .محمودی رجا و همکاران)14 :1397 ،
ائتالف بلوک ســنی :5از منظر بســیاری از تحلیل گران هدف اصلی ایجاد این ائتالف رفع
مشکالت و درگیریهای داخلی جهان تسنن برای مواجه با مشکل بزرگتری به نام محور مقاومت

1. Syria
2. Hezbollah Lebanon
3. Ansarullah Yemen
4. Hamas
5. Sunni Bloc Collection

1. Saudi Arabia
2. Jordan
3. United Arab Emirates
4. Egypt
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و هالل شیعی است .بزرگترین نگرانی این ائتالف جمهوری اسالمی شیعه و محور مقاومت آن
با تمرکز بر یمن اســت .لذا بر همین اساس تالش برای ائتالف سنیها به دغدغه اصلی عربستان
جهت مقابله با ایران و محور مقاومت بدل شده است.
عربســتان سعودی( 1طراح و پایهگذار ائتالف بلوک ســنی) :عربستان سعودی کوشیده
است تا نفوذ منطقهای خود را در خاورمیانه افزایش دهد .واقعیت آن است که عربستان در تمامی
سالهای گذشته در گرانیگاههای مختلف در مسیر ائتالفسازی جمهوری اسالمی ایران و محور
مقاومت حرکت کرده است .در همین راستا ،با برگزاری نشستهای مختلف درون عربی و حتی
بینالمللی ،تالشهای خود را برای ائتالفسازی در مجموعه امنیتی خاورمیانه آغاز کرده است.
(احمدزاده و همکاران)1398 ،
اردن( 2نماد زندگی در ائتالف بلوک سنی) :اردن علیرغم پیوندهای نزدیک با عربستان،
ٔ
درزمینه همکاریهای اطالعاتی
مایل نیست نقش پررنگ و مهمی را در این ائتالف بازی کند .اما
و فراهم کــردن فرودگاهها و پایگاههای نظامــی توان خود را در اختیار ائتالف بلوک ســنی قرار
میدهد.
امارات متحده عربی( 3بلندپرواز ائتالف بلوک سنی) :امارات متحده عربی در سالهای
اخیر با همکاری در ائتالف بلوک ســنی بهویژه حمایتهای خود در جنگ علیه انصار الله یمن
اهداف بلندپرواز ِان ای را دنبال کرده اســت و به نظر میرســد هدف این کشور از حضور در این
ائتالف چیزی جز انگیزههای سطح منطقهای نیست.
مصر( 4نیروی لجســتیکی بلوک سنی) :سهم مصر از پیوستن به ائتالف مذکور ،بیشتر در
جبهههای عقیدتی و لجستیکی اســت .االزهر برجستهترین نهاد آموزشی در جهان سنی است.
مصر همچنین به دنبال این بوده است که عبور هواپیماهای ائتالف از حریم هوایی خود را تسهیل
کند و بهعنوان یک منبع پوشش اطالعاتی و سیاسی برای متحدان خود در آن ائتالف کار کند.
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ائتالف دفاکتو عبری – عربی :1رژیم مجعول اســرائیل و عربســتان سعودی دو کشور مهم
در منطقه محسوب میشــوند که اتحاد آنها میتواند نظم و ساختار امنیتی منطقه را تغییر دهد.
ائتالف دفاکتو بین رژیم مجعول اســرائیل و عربستان سعودی موسوم به «ائتالف عبری – عربی»
مبین این واقعیت است که این ائتالف باهدف مشترک «مقابله با محور مقاومت» در بین مؤسسین
خود شکلگرفته است.
رژیم مجعول اســرائیل( 2طرف عبری ائتالف دفاکتو) :حمایــت از اقدامات گروههای
تروریســتی نظیر داعش و ترغیب آمریکا جهت افزایش فشــار و تحریمهای ســنگین اقتصادی
علیه محور مقاومت و همکاری با ســرویسهای اطالعاتی گروههای معاند و تروریستی در دید
کشورهای محور مقاومت ازجمله اقدامات رژیم مجعول اسرائیل در این ائتالف است( .اختیاری
امیری و همکاران)118 :1399 ،
ً
عربستان سعودی (طرف عربی ائتالف دفاکتو) :عربستان عمدتا به دنبال ایجاد تعارضات
فرقــهای و هویتی بهعنوان ابزاری جهت مقابله با محور مقاومت ،بهخصوص ایران بوده اســت.
عالوه بر این ،عربســتان سیاست پانعربیســم مذهب محور را هم دنبال کرده است .این کشور
سعی دارد تا با همراهی رژیم مجعول اسرائیل در این ائتالف ایدئولوژی فرقه محور را بهپیش برده
و جهان اسالم را دوقطبی کند( .اختیاری امیری و همکاران)119 :1399 ،
تهدیــدات مجموعــه امنیتــی خاورمیانه :نکته بســیار مهمــی که راجع بــه مجموعه
امنیتــی خاورمیانه وجود دارد این اســت که ائتالفهای این مجموعه امنیتی همگن نیســتند و
زیرمجموعههای این مجموعه امنیتی با یکدیگــر فعالیت نمیکنند و مدام در حال ایجاد تهدید
ً
برای یکدیگر میباشند .این ویژگی دقیقا در تقابل با سایر مجموعههای امنیتی است.

تهدیدات علیه ائتالف محور مقاومت

تغییر موازنه قدرت و ســاختار امنیتی منطقه :یکــی از جنبههای قابلتوجه تهدید علیه ائتالف
محور مقاومت از ســوی سایر ائتالفها تغییر در موازنه قدرت منطقهای است .واقعیت آن است
که علیرغم توانمندی محور مقاومت ،سیاســتهای ســایر ائتالفها موانع و مشکالتی را برای
1. De facto Hebrew – Arabic Coalition
2. Israel

تهدیدات علیه ائتالف بلوک سنی و ائتالف دفاکتو

ایجاد گفتمان مقاومت :محور مقاومت اعتقــاد دارد که اگر جهان در قرنهای متمادی عرصه
غلبه ســلطه گران بوده است ،دیگر این به حاشیه رفتگان هستند که با تکیه به آرمانهای اسالمی
از حاشــیه به متن آمدهاند و مدعی رهبری امور و داشــتن حق تعیین سرنوشت خویش هستند.
گفتمــان مقاومت را میتوان در دودســته طبقهبندی کرد :بخش اول نفی یا ســلبی و بخش دوم
اثباتی و ایجابی .در مرکز بعد سلبی گفتمان مقاومت سلطهستیزی قرار دارد و مهمترین وجوه بعد
سلبی گفتمان مقاومت عبارت است از عدالتخواهی ،حقطلبی ،صلحطلبی ،معنویتگرایی و
مصلحتگرایی( .محمودی رجا)16 :1397 ،

بررسی مجموعه امنیتی خاورمیانه و شناخت ائتالفها و تهدیدها با تأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
محمد عسکری کرمانی ،حسین معین آبادی بیدگلی

محور مقاومت ایجاد کرده و شــرایط همکاری اعضای این ائتالف با یکدیگر را دشــوار ساخته
است.
تشدید اختالفات فرقهای – هویتی در ائتالف محور مقاومت :اختالفات فرقهای همواره
ً
یکــی از مؤلفههای شــکلدهنده ژئوپلیتیک خاورمیانه بوده که منشــأ آن را میتــوان عمدتا در
سیاستهای ســایر ائتالفها علیه محور مقاومت جستوجو کرد .مســئلهای که در این زمینه
محور مقاومت را تهدید میکند این است که جدالهای فرقهای و هویتی باعث استهالک قدرت
کشورهای این محور شده و درنهایت موجب تجزیه این ائتالف میتواند باشد.
تسری ناامنی و بحرانزایی در کشورهای ائتالف محور مقاومت :سیاستهای منطقهای
محور مقاومت ســبب تهدید امنیت ســایر ائتالفها شده و آنها را به این دیدگاه مشترک رسانده
اســت که جهت مقابله با محور مقاومت میبایست بحران و ناامنی را به داخل خاک کشورهای
این ائتالف تسری دهند .به عبارتی ،سایر ائتالفها تالش کردهاند تا با شیوههای گوناگون ،محیط
داخلی کشــورهای محور مقاومــت را ناامن کرده تا بدین ترتیب ،شــدت و حدت فعالیتهای
برونمرزی آنها را تا حدی تعدیل کنند.
تقویت شــیعه هراسی :شیعه هراسی و دشــمن پنداری هالل شیعی هم علت و هم معلول
ســایر ائتالفسازیها محسوب میشــود .به عبارتی بهتر ،ترس از شیعه بهویژه بعد از تحوالت
بیداری اســامی و موج خیزشها در کشورهای عربی ،سبب شده تا ائتالفهای دیگر مجموعه
امنیتی خاورمیانه جهت دستیابی به اهداف خود پروژه شیعه هراسی را بهشدت تقویت کنند.
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تالش برای برقراری حکومت اســامی :محــور مقاومت ضمن طــرد ایدئولوژی نظام
ســلطه ،خود حامل ایدئولوژی اسالمی است که در تضاد با ایدئولوژی هژمون قرار دارد .درواقع
محور مقاومت با ترویج ایدئولوژی اســامی یکی از مهمترین شرایط اثبات هژمون را در منطقه
به چالش کشیده اســت .هدف نهایی محور مقاومت اســتقرار حاکمیت الله بهجای حاکمیت
جاهلیت و طاغوت در جوامع اسالمی است( .محمودی رجا)18 :1397 ،
تأکید بر گفتمان شــیعی :محور مقاومت با تأکید بر مؤلفههای مذهب شــیعه که در تضاد
با ســایر ائتالفها قرار دارد ،قدرت آنها را به چالش کشــیده اســت .درواقع محور مقاومت با
ایستادگی بر شیعه بودن خود ثبات دیگر ائتالفها را به خطر انداخته است.
مبارزه با رژیم مجعول اســرائیل :مهمترین وجه بارز جریان مقاومت مبارزه با رژیم مجعول
اســرائیل اســت .محور مقاومت موجودیت خود را بیش از هر چیز مدیون مقابله با رژیم مجعول
اسرائیل و تالش در جهت اخراج آن از منطقه میداند .درواقع محور مقاومت همواره رژیم مجعول
اســرائیل را بهعنوان دشــمن بالمنازع خود تلقی میکند و هرکدام از اعضــای محور مقاومت که
ً
موردحمله رژیم مجعول اسرائیل قرار گیرند ،سایر اعضای جبهه مقاومت ،به شکلی کامال صریح و
مستقیم به حمایت از محور مقاومت وارد عمل میشوند( .محمودی رجا و همکاران)17 :1397 ،

محور مقاومت در آینه تحوالت جریان ساز اخیر در درون مجموعه امنیتی خاورمیانه

ائتالف محور مقاومت و جنبشهای مردمی فلسطین :نخستین تأثیر ائتالف محور مقاومت
در مناســبات مجموعه امنیتی خاورمیانه ،تأکید بر ضرورت دفاع از مردم فلسطین است .درواقع
حمایتهای محور مقاومت از لبنان ،فلسطین و جنبش حماس را میبایست در راستای عملیاتی
کردن اصول این ائتالف دانســت .هدف محور مقاومت در فلسطین استقرار یک جامعه اسالمی
با محوریت امت اسالمی اســت که این امر تأثیرات مهمی در سطح مجموعه امنیتی خاورمیانه
بر جای گذاشته است.
قدرت گیری شــیعیان عراق بهواسطه ائتالف محور مقاومت :دومین صحنه تأثیرگذاری
ائتالف محور مقاومت در مجموعه امنیتی خاورمیانه به کشور عراق برمیگردد .جایی که با رشد
محور شــیعه در این کشور ،ائتالف محور مقاومت نیز نفوذ قابلتوجهی در عراق پیداکرده است.
قدرت گرفتن شــیعیان در عراق مسائل امنیتی متعددی را برای عربستان سعودی و ایاالتمتحده

بررسی مجموعه امنیتی خاورمیانه و شناخت ائتالفها و تهدیدها با تأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
محمد عسکری کرمانی ،حسین معین آبادی بیدگلی

به وجود آورده است و منافع ریاض و واشنگتن را به خطر انداخته است؛ چراکه این امر به معنای
ســرآغازی برای نفوذ مقاومت در منطقه و قدرت گیری این ائتالف بهعنوان تشکلی غیرهمسو و
دارای ضدیت با غرب و ایاالتمتحده آمریکا در منطقه خاورمیانه است.
ائتالف محور مقاومت و مســئله ســوریه :محور مقاومت با عنایــت به اهمیت ،نقش و
جایگاه مردم ســوریه در تعیین سرنوشت سیاسی خود این مســئله را بهجای طرح راهحل نظامی
موردعنایت داشــته و راهحل سیاســی را که حتی از جانب ایاالتمتحده حمایت میشود مورد
تأکید قرار داده اســت .در این راستا بیرون راندن داعش و حفظ حاکمیت مشروع و قانونی حاکم
در سوریه از مهمترین تأثیرات محور مقاومت در منطقه بوده و به عقیده کارشناسان حوزه مسائل
امنیتی بزرگترین دستاورد امنیتی برای این ائتالف نیز به شمار میآید.
مســئله قیامهای مردمی و ائتــاف محور مقاومت :در جریــان قیامهای مردمی ،محور
مقاومت بر موضوع مردمساالری تأکید داشته است .با گسترش بیداری اسالمی در منطقه ،اشتباه
بودن انگارههایی که غرب و ایاالتمتحده در طول سالیان گذشته برنامههای خود را برمبنای آنها
تنظیم کرده بودند ،محرز گردید .بهاینترتیب بــا افزایش نقش و جایگاه قیامهای مردمی منطقه،
پیروزیهای بزرگی نصیب ائتالف محور مقاومت شــد و موجب توســعه گفتمان این ائتالف در
منطقه گردید.
ائتالف محور مقاومت و موفقیت انقالبیون یمن :محور مقاومت با الهام بخشی معنوی
و دینی خود در کنار حمایتهای پشــتیبانی محور خویــش از انقالبیون یمن در جریان مبارزه با
سلطه عربستان سعودی درصحنه تحوالت یمن نقشآفرینی داشته است .پیروزی انقالبیون یمن
در این منازعه مهم در آن سرزمین بسیاری از معادالت سیاسی – امنیتی مدنظر ائتالف سعودی را
بر هم زده اســت و یک وزنه مهم در قدرت سنجی محور مقاومت در مجموعه امنیتی خاورمیانه
بهحساب میآید.
درمجموع و بعد از تبییــن نقش ائتالف محور مقاومت در مهمترین تحوالت معاصر منطقه
خاورمیانــه میتوان بر این ادعا که ائتالف محور مقاومت آرایش سیاســی – امنیتی خاورمیانه را
دستخوش تغییر شگرف و پیامد سازی نموده است؛ صحه گذاشت .بهطوریکه میتوان اینگونه
گفــت که محور مقاومت با تأثیرگذاری مثبــت در هر یک از این تحوالت نامبرده اعتبار و قدرت
سیاسی – امنیتی چشمگیری به نسبت سایر ائتالفها دستوپا کرده است.
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واقعیت آن اســت که مجموعه امنیتی خاورمیانه برخالف مجموعه امنیتی اتحادیه اروپا ،همگن
نیســت و ائتالفهای درونی آن نهتنها با یکدیگر همکاری و تعامــل ندارند بلکه مدام یکدیگر
را مــورد تهدید قــرار میدهند .بنابراین به دلیل وجود ابعاد گســترده تحــوالت مجموعه امنیتی
خاورمیانه به نظر میرســد نظریه مجموعه امنیتی بوزان ،روشــنترین و جامعترین تحلیل را از
وقایع خاورمیانه و نحوه عملکرد هر یک از این ائتالفها ارائه میدهد .در جهت پاســخدهی به
ســؤال اصلی پژوهش که شناسایی ائتالفهای موجود در مجموعه امنیتی خاورمیانه بوده است،
یافتههای پژوهشــی بر آن داللت دارد که ســه ائتالف عمده و جریان ساز در درون این مجموعه
امنیتی قابلشناسایی است که شامل الف) ائتالف محور مقاومت ،ب) ائتالف بلوک سنی و پ)
ائتالف دفاکتو عبری – عربی میباشــند .ائتالف محور مقاومت شــامل بازیگران دولتی ازجمله
ایران ،عراق و ســوریه و بازیگران غیردولتی ازجمله حزبالله لبنــان ،انصار الله یمن و حماس
اســت که بر اساس منافع مشترک ملی و یا ایدئولوژیک (شــیعی) گرد یکدیگر آمدهاند .ائتالف
دیگر ،ائتالف بلوک ســنی متشکل از عربســتان ســعودی ،اردن ،امارات متحده عربی و مصر
بهعنوان بازیگران اصلی و عمده آن ائتالف و باهدف تأمین منافع جهان تســنن و مقابله باقدرت
گیری و نفوذ محور مقاومت و هالل شیعی در منطقه خاورمیانه است .واپسین ائتالف نیز ائتالف
دفاکتو عبری – عربی متشــکل از رژیم مجعول اسرائیل و عربستان سعودی است که این ائتالف
نیز علیه قدرت گیری محور مقاومــت عمل میکند .در وهله بعدی نیز تهدیدات موجود در بین
ائتالفهای شناساییشده در مجموعه امنیتی خاورمیانه که در دو جناح کلی به محور مقاومت با
ایدئولوژی اســامی شیعی و محور مخالفین آن با ایدئولوژی اسالمی سنی و یا عبری – اسرائیلی
تقســیمبندی میگردند مورد تبیین قرارگرفته است که در دودســته بدین ترتیب میباشند .الف)
تهدیدات علیه ائتالف محور مقاومت )1 :تغییر موازنه قدرت و ســاختار امنیتی منطقه  )2تشدید
اختالفات فرقهای – هویتی در ائتالف محور مقاومت  )3تسری ناامنی و بحرانزایی در کشورهای
ائتالف محور مقاومت  )4تقویت شیعه هراسی .ب) تهدیدات علیه ائتالف بلوک سنی و ائتالف
دفاکتو )1 :ایجاد گفتمان مقاومت  )2تالش برای برقراری حکومت اسالمی  )3تأکید بر گفتمان
ً
شیعی  )4مبارزه با رژیم مجعول اسرائیل .نهایتا در بحث محور مقاومت بایستی عنوان داشت که
در پژوهش حاضر بامطالعــه اجمالی نقش محور مقاومت در برخی از تحوالت عمده و جریان

ساز اخیر در منطقه امنیتی خاورمیانه ،بر این مدعا که ائتالف محور مقاومت با تأثیرگذاری مثبت
خود در هر یک از این تحوالت آرایش سیاســی – امنیتی مجموعه امنیتی خاورمیانه را دستخوش
تغییر کرده و اعتبار و وزنه سیاســی – امنیتی مهمی به نســبت سایر ائتالفها برای خود دستوپا
نموده است ،صحه نهاده شد.

 .1میرعرب ،مهرداد ( .)1379نیم نگاهی به مفهوم امنیت ،فصلنامه علمی – پژوهشــی دانشگاه
باقر العلوم (ع) ،دوره  ،3شماره نهم ،صفحات .133-142
 .2مختاری ،مجید ( .)1381گفتمان امنیت ملی :جهانی شدن ،تهران :مؤسسه مطالعات سیاسی
فرهنگی اندیشه ناب چاپ  ،1جلد .1
 .3عبداللــه خانی ،علی ( .)1387تهدیدات امنیت ملی (شــناخت و روش) ،تهران :مؤسســه
فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی معاصر تهران ،چاپ .1
 .4ماندل ،رابرت ( .)1377چهــره متغیر امنیت ملی ،ترجمه پژوهشــکده مطالعات راهبردی،
تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی ،چاپ .3
 .5تریــف ،تری و کرافت ،اســتیوارت و مورگان ،پاتریک و جیمز ،لوســی ( .)1384مطالعات
امنیتی نوین ،ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب ،چاپ .1
 .6قاســمی ،بهزاد ( .)1396ژئوپلیتیک محور مقاومت و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران بر
اساس گفتمان انقالب اسالمی ،فصلنامه آفاق امنیت ،دوره  ،11شماره  ،38صفحات .5 -34
 .7بوران ،باری ( .)1378مردم ،دولتها و هراس ،مترجم پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران،
پژوهشکده مطالعات راهبردی ،چاپ .1
 .8کرمی ،جهانگیر ( .)1380تأثیر محیط امنیتی منطقهای بر سیاست دفاعی دولتها ،سیاست
دفاعی ،دوره  ،10شماره  ،34صفحات .47-72
 .9اختیاری امیری ،رضا و رشــیدی ،احمد و ســلطانیان ،عبدالله ( .)1399ائتالف دوفاکتوی
عبری – عربی و امنیت ملی ج .ا .ایران ،فصلنامه مطالعات سیاســی جهان اســام ،دوره ،9
شماره  ،1صفحات .101-125
 .10عباســی ،مجید و حبیبی ،ســید مهدی و پارسا ،ســارا ( .)1392نظریه موازنه تهدید :دالیل
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نقش الله فاطمه نسومر در مقاومت اسالمی الجزایر
(1863-1830م).

چکیده
الله فاطمه نسومر چهره برجسته مبارز در مقاومت اسالمی الجزایر در ابتدای سالهای استعمار
محســوب میشــود .وی به ســازماندهی و فرماندهی عملیاتهای مختلــف نظامی در برابر
اشغالگران فرانسوی در بین سالهای  ۱۸۵۷-۱۸۵۱م .پرداخت ،که از مهمترین نبردهای ایشان،
«نبرد تاشــکیرت» است .الله فاطمه نسومر چه نقشــی در مبارزه با استعمار فرانسه در الجزایر
ایفا کرد؟ (مسئله) این مقاله با رویکردی توصیفی -تحلیلی به بررسی جنبش مقاومت اسالمی
الله فاطمه نسومر و مقاومت اس�لامی در سالهای ابتدای استعمار فرانسه میپردازد( .روش)
از اهداف این پژوهش ،بررسی تحلیلی و معرفی شخصیت الله فاطمه و مقاومت مردم الجزایر
در ســالهای ابتدای استعمار ( ۱۸۶۳-۱۸۳۰م) است .از یافتههای این پژوهش این است که،
جنبش الله فاطمه آخرین حرکت مقاومتی مناطق قبایلی در برابر استعمار فرانسه است و پس از
جنبش مقاومتی وی ،همه الجزایر زیر سلطه استعمار فرانسه قرار گرفت؛ همچنین وی به شدت
متأثر از طریقت صوفیانه اســت ،که برخالف دیگر طریقتهــای صوفیانه در الجزایر همچون
ً
تیجانیه ،صرفا یک طریقت تهجدگرا به شمار نمیرفت؛ بلکه زاویه آنها عرصه مقاومت در برابر
استعمار فرانسه بود( .یافتهها)
واژگان کلیدی :مقاومت اسالمی؛ الجزایر؛ فرانسه؛ استعمار؛ الله فاطمه نسومر
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هنگامیکه هویت ،ملیت و عزت کشــوری مورد هجمه بیگانگان قــرار میگیرد؛ آن ملت برای
حفظ حیات و ارزشهای خویش ایســتادگی و مقاومت میکند؛ مقاومت در جایجای جهان از
امریکای التین تا آســیا و آفریقا امری شناختهشــده و راهبردی استراتژیکی تلقی میشود .جهان
عرب در دوره معاصر و پس از فروپاشی عثمانی ،مورد تهاجم گسترده استعمارگران اروپایی قرار
گرفت( .قادری )۲۴۰ :۱۳۸۹،ازجمله این کش��ورها ،الجزایر اس��ت ،که مورد تجاوز گسترده،
طوالنیمدت ( ۱۸۳۰-۱۹۶۲م) و وحشیانه استعمار فرانسه قرار گرفت.
اشغال الجزایر یکی از طوالنیترین اشغالگریهای تاریخ مدرن محسوب میشود و در طول
 ۱۳۲سال ،مردم الجزایر ،جان و مال خود را فدای آزادی میهن خویش کردند ،که نام این کشور به
«کشور یکمیلیون شهید» تبدیل شد .اولین جرقه اشغال الجزایر در سال  ۱۸۲۷و جنگ نافارین
زده شــد .این جنگ میان دو ناوگان الجزایری و مصری به نمایندگــی از دولت عثمانی و ناوگان
انگلســتان ،فرانسه و روســیه بود .از عصر ناپلئون بناپارت اندیشه تشکیل امپراتوری در آفریقای
شــمالی بهویژه تونس ،الجزایر و مغرب در محافل سیاســی فرانســه پدیدار گردید .این پروژه با
اشغال مصر آغاز شد؛ اما با شکست مواجهه شد .پس از یک دوره وقفه با اشغال الجزایر در سال
ً
 ۱۸۳۰م .رســما شروع شد .از ســوی دیگر هنگامیکه وضعیت سیاسی تونس و مغرب ناپایدار
شد؛ فرانسویان بهدنبال متحد کردن این کشورها و تبدیل آنها به کشوری یکپارچه بود ،که بخشی
از فرانسه در آنســوی آبهای دریای مدیترانه گردد .برای این نقشه ،الجزایر اولین طعمه فرانسه
برای رسیدن به اهداف خود محسوب میشد.
مشارکت سیاسی زنان در همه فعالیتهای سیاسی یک ضرورت به شمار میرود .بهنحویکه
میتوان گفت اگر زنان در حوزه سیاســی ،اقلیتی به شمار آیند ،دموکراسی ناتمام است .مشارکت
سیاســی زنان یکی از نشــانههای اصلی توســعه سیاسی و اجتماعی اســت ،که راه برای توسعه
پایدار هموار میکند( .اخترشهر )۲۷۷ :۱۳۹۹ ،شرایط الجزایر در دوره استعمار فرانسه ،زنان را
ٔ
درزمینههای مختلف اجتماعی و فرهنگی تحت تأثیر قرار داد .این عصر جز بحران و مشــکالت
متعدد همچون قحطی ،فقر ،آوارگی و ...ارمغانی برای زنان الجزایری دربرنداشــت .اســتعمار
فرانسه با ورود به الجزایر و با اتخاذ سیاستهای قتل و آزار ،بهدنبال فلج کردن مقاومت برآمد .در
اینمیان زنان الجزایری رنج زیادی را متحمل شدند و حرمت و حیثیت آنها توسط استعمارگران

(1830-1863م).تأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
الجزایرفها و تهدیدها با
شناخت ائتال
مقاومت واسالمی
خاورمیانه
امنیتیدر
مجموعهنسومر
الله فاطمه
بررسی
نقش
عسکری کرمانی ،حسین معین آبادی بیدگلی
محمدمنهاجی
مجید

نقض شد .توهینها و شکنجههای بسیاری بر زنان و خانوادهشان تحمیل شد .باوجود مشکالت
و رنجهــای مختلف ،اما زنــان الجزایری از همان ابتدای اشــغالگری فرانســویان ،بهمبارزه با
آنهــا و دفاع از میهن و دین خویــش پرداختند و بهتدریج به بازوی توانمند مقاومت اســامی
الجزایر و جنبش آزادیبخش تبدیل شــدند .در این میان ،زنان قهرمانی ظاهر شدند ،که به دلیل
مجاهدتهای مختلف مشهور شدند؛ ازجمله وریده لوصیف ،زهره ظریف ،بایه حسین ،جملیه
بوحیرد ،حســیبه بن بوعلی ،مریم بوعتوره ،الله فاطمه نســومر و...نمونههایی از زنان الجزایری
هســتند که مســئولیتهای بزرگی در روند مقاومت ،گام برداشتند .آنها در عرصه جنگ اعم از
شرکت در عملیاتهای نظامی ،شناسایی ،جمعآوری نذورات ،رسیدگی به بیماران و مجروحان
و...نقش فعالی داشتند .میتوانگفت نقش زنان الجزایری در انقالب و مقاومت الجزایر بیبدیل
و کمنظیر است.
از مهمترین و نخســتین زنان قهرمان در مقاومت اسالمی الجزایر ،اللهفاطمه نسومر است؛
حضور ،برنامهریزیها و مجاهدتهای بینظیر ایشــان در دهه ســوم اشــغالگری فرانسه (دهه
 ،)۱۸۵۰ایشان را به یک الگوی تمامعیار تبدیل کرد .نبردهای اللهفاطمه بهویژه نبرد «تاشکیرت»
از نمونههای برجســته در مبارزه علیه اشــغالگران تلقی میشود .از یکســو وی آغازگر جنبش
مقاومت اسالمی زنان الجزایر محسوب میشود و از سوی دیگر آخرین حرکت مقاومتی در برابر
استعمار فرانسه است؛ زیرا پسازآن همه مناطق قبایلی و الجزایر تحت سیطره آنها قرار گرفت.
این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی جنبش مقاومت اسالمی اللهفاطمهنسومر
میپردازد .در خصوص خالقیت و نوآوری این مقاله میتوانگفت ،تاکنون پژوهشــی بهصورت
جامع بهموضوع نقش زنان در مقاومت اسالمی در الجزایر بهویژه  ۱۸۶۳-۱۸۳۰م .و شخصیت
و مبارزات اللهفاطمهنسومر نپرداخته است.
در زبان فارســی مقــاالت ،کتاب و ...پیرامون کشــور الجزایر ،انقــاب  ۱۹۶۲م ،مبارزان
الجزایری ،استعمار فرانسه و ...بسیار گسترده است؛ اما نقش زنان و مقاومت اسالمی در الجزایر
را باید در البهالی مقاالت و کتابها جستجو کرد( .منهاجی)۲۸۷ :۱۳۹۹ ،
ـ مقاله «جهاد صوفیان در مغرب اســامی؛ مقاومت اسالمی امیر عبدالقادر الجزایری و
دیگر مشایخ صوفیه در برابر استعمار فرانسه ( »۱۸۹۰-۱۸۳۰عباس برومنداعلم)۱۳۹۰ ،
بهبررســی مقاومت برخی از صوفیان الجزایری بهویژه امیر عبدالقادر پرداخته است .در
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این مقاله تنها در دو سطر به اللهفاطمهنسومر اشــارهکرده است( .برومند)۳۶ :۱۳۹۰،
میتوانگفت این مقاله تنها مقاله به زبان فارســی است که درباره اللهفاطمه توضیحاتی
ارائه کرده است.
ـ مقاله «زنــان در الجزایر»(محبوبــه پلنگی )۱۳۷۵ ،بهبررســی وضعیت کلی وضعیت
زنان در الجزایر بهویژه در زمان اســتعمار فرانسه اشارهکرده است و اشارهای به اقدامات
اللهفاطمه نشده است.
ـ مقاله «جنگ بهروایت زنان :بررسی روایت جنگ الجزایر در آثار آسیه جبار»(فریدهعلوی،
)۱۳۹۲؛ بهبررســی وضعیت زنان در دوره جنگهای داخلی و اســتعمار فرانسه (بعد از
جنگ جهانی اول) پرداخته است.
در الجزایر و برخی دیگر از کشورهای شمال آفریقا همچون تونس و مغرب ،آثار زیادی اعم
از کتاب ،مقاله ،پایاننامه ،همایش و ...درباره شخصیت و مبارزات اللهفاطمهنسومر عرضهشده
است .از مهمترین آنها که در این پژوهش موردتوجه قرارگرفته؛ عبارتاند از:
ـ کتاب «الله فاطمه نســومر (حواءالجزائر و فارسه جرجره)»(سلیمه کبیر ،بیتا ،الجزایر:
مکتبه الخضراء) ،به بررسی زندگی و مبارزات الله فاطمه پرداخته است.
ـ کتاب «اللهفاطمه نسومر و دورها فی المقاومه الشعبیه لالحتالل الفرنسی ،دور الطریقه
الرحمانیه فی تعبئه و قیاده المقاومه الشعبیه فی مناطق القبائل»(الطیب سیالحاج محند،
ٔ
درزمینه زندگی و جنبش مقاومتی اللهفاطمه است .از دیگر
 )۲۰۰۴کتابی جامع و مهم
نکات قابلتوجه این کتاب ،بررسی نقش طریقت رحمانیه و مقاومت مردم مناطق قبایلی
است.
ـ کتاب «مقاومه الله فاطمه نســومر لالستعمارالفرنســی ،کفاح المراه الجزائریه»(سیدی
موسی محمدالشریف ،)۲۰۰۷ ،به بررسی جنبش مقاومتی الله فاطمه در برابر استعمار
فرانســه پرداخته است .همچنین نقش زن الجزایری را در روند مبارزات را موردتوجه قرار
داده است.
در این مقاله به بررســی تحلیلی نقش الله فاطمه نســومر در مقاومت اســامی الجزایر در
سالهای ابتدایی استعمار ( ۱۸۶۳-۱۸۳۰م) خواهیم پرداخت .نقش زنان در مقاومت اسالمی
بهویژه در آن دوره ،زیستنامه الله فاطمه نسومر ،نبردها ،تأثیرات و دستاوردهای جنبش ایشان در

مقاومت اسالمی الجزایر از مباحث اساسی و اهداف مدنظر این مقاله به شمار میرود.

153

نقش زنان در مقاومت اسالمی الجزایر

مرحله سوم-مبارزه علیه استعمارگران فرانسوی از  ۱۹۱۹تا  ۱۹۵۴م :این دوره را میتوان عصر

(1830-1863م).تأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
الجزایرفها و تهدیدها با
شناخت ائتال
مقاومت واسالمی
خاورمیانه
امنیتیدر
مجموعهنسومر
الله فاطمه
بررسی
نقش
عسکری کرمانی ،حسین معین آبادی بیدگلی
محمدمنهاجی
مجید

از ابتدای اشغال الجزایر از سوی فرانسه ،یعنی از نخستین روز حضور در سواحل سیدی فرج در
سال  ۱۸۳۰م .با مقاومت مردم الجزایر روبرو گردید .استعمار فرانسه در الجزایر ،شامل دورهای
طوالنی ( ۱۳۲ســال) همراه با دردناکترین و شدیدترین اقدامات بود؛ زیرا فرانسویها در دوران
اســتعمار به یک سیاست واحد و محدود اکتفا نکردند و در تحقق اهداف جاهطلبانه خویش ،از
روشهای وحشیانهای استفاده کردند ،که بر جامعه و روان الجزایریها تأثیر زیادی گذاشت؛ اما
هرزمانی که دولت استعماری فرانسه ،سیاستهایی را علیه الجزایر به راه میانداخت ،با مقاومت
جدی الجزایریها روبرو میشد( .العلوی)۱۹– ۲۰ :۱۹۹۴ ،
میتوان گفت مراحل تاریخی جنبش مقاومتی الجزایریها عبارتاند از:
مرحله نخســت -شــکل منظم و ســازمانیافته از  ۱۸۳۰تا  ۱۸۴۷م :برجســتهترین
جنبشهای مقاومتی ایــن دوره عبارتاند از :جنبش مقاومتی امیر عبدالقادر در غرب الجزایر از
 ۱۸۳۳تا  ۱۹۴۷م .و بای احمدبای در شرق کشور از  ۱۸۳۰تا  .۱۸۴۷م (نایلی)۴۱ :۲۰۱۳ ،؛
مرحله دوم -مقاومت عمومی و پراکنده مردمی از  ۱۸۴۸تا  ۱۹۱۸م(.علوش:۲۰۱۳ ،
 :)۳۸۲این دوره ،شامل حرکتهای پراکنده در سراسر کشور است و میتوان آنها را در سه بخش
خالصه کرد:
ـ سیاسی :توســط طبقه علما ،تجار و شخصیتهای برجسته همچون حمدان بن عثمان
خوجه؛
ـ شــخصیتهای دینی؛ شــخصیتهای برجســته دینی اعم از علمای دین و مشــایخ
زاویهها؛ ازجمله ،بنزعمون ،الحاج سیدی السعدی ،االغا محیالدین بن المبارک و...؛
ـ نمایندگان دولت عثمانی؛ پس از ســقوط دولت مرکزی کــه نمایندگان دولت عثمانی
بودند؛ اقدامات مبارزانی در دفاع از منافع شــخصی و حکومــت عثمانی انجام دادند؛
ازجمله ،بای التیطری ،مصطفی بومرزاق و فرزندش سیاحمد و ابراهیم و الحاج احمد
(بای قسنطینه در زمان ورود اشغالگران فرانسوی به الجزایر)( .نایلی)۴۲– ۴۱ :۲۰۱۳ ،
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مبارزه با رویکرد سیاســی–فرهنگی خواند؛ زیرا این دوره با اقدامات امیــر خالد و پیکارهای انتخاباتی،
تشکیل جلسات ،ارائه دادخواســتها و ...آغاز شد ،که سرانجام به تبعید وی از کشور انجامید .بهدنبال
آن ،احزاب سیاســی ،جمعیتهای دینی ،فرهنگی و ورزشــی ظهور کردند .در رأس احزاب و نهادهای
معروف «نجم شــمال افریقیا» اســت ،که به حزب «الحزب الشــعب الجزایری» و ســپس به «الحرکه
االنتصارات للحریات الدیمقراطیه» تبدیل شــد .همچنین میتوان از ســه جریان مؤثر این دوره نام برد؛
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جمعیت علمای مسلمان (جمعیه العلماء المســلمین الجزائریین) و حزب کمونیست الجزایر (الحزب
الشیوعی الجزائری) حزب اتحاد (حزب االتحاد الدیمقراطی للبیان الجزائری)(العلوی)۲۱ :۱۹۹۴ ،

مرحله چهارم از  ۱۹۵۴تا  ۱۹۶۲م :این مرحله که از اول نوامبر  ۱۹۵۴آغاز شــد؛ شروع
عملیاتهای نظامی ضد نیروهای فرانســوی در نقاط مختلف کشــور ،درگیریهای مسلحانه،
گسترش عملیاتهای شهادتطلبانه و...
در مرحله نخست و چهارم نقش زنان الجزایری بسیار پررنگ و گسترده است.
وضعیت زنان الجزایری در ســایه استعمار فرانسه و حتی پیش از آن در سالهای ابتدایی قرن
نوزدهم ،بسیار اســفناک و عقبمانده بود( .یحیاوی )۳۲۶ :۲۰۰۷ ،پس از ورود فرانسویها به
الجزایر و نبردهای پراکنده و شــدید ،بسیاری از خانوادهها از شهرها فرار کردند .در این فضای پر
از باروت و بوی مرگ ،وضعیت زنان بغرنجتر بود؛ بیسرپرســت شدن زنان ،آوارگی خانوادهها،
اوضــاع زنان را دچار بحران و پیچیدگی کرد( .کواتی )۴۸ :۲۰۰۷ ،بهعنوانمثال بای قســنطینه،
لشــکر بزرگی فراهم کرد؛ درنتیجه حدود پانصد زن بدون همســر در قســنطینه باقی ماندند ،که
مشــکالت عدیدهای برای آنها ایجاد شــد( .خوجه )۱۸۹ :۲۰۰۵ ،از دیگر مســائل فاجعهبار
پیرامون زنان الجزایری در روزهای نخســت اشــغال ،ترک محل ســکونت ،باغها و وسایل خود
است ،که مجبور شدند پابرهنه از شهری به شهری دیگر فرار میکنند و درراه مورد تجاوز ،غارت،
شــکنجه و ...قرار میگرفتند ،که داستانهای زیادی در این زمینه وجود دارد( .المدنی:۲۰۰۹ ،
 )۲۲۳خود فرانســویها به جنایات خود اعتراف کردهاند .در این زمینه میتوان به نامههای ژنرال
سنت آرنو 1اشــاره کرد؛ که جنایات و تجاوزها و دیگر اقدامات وحشــیانه خود را برای خانواده،
دوستان و برادرش مینوشت( .کواتی)۵۱ :۲۰۰۷ ،

1. Saint Arnaud

1. Demontiague
2. Lamoriciere
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همچنین از دیگر مســائل دردناک پیرامون وضعیت زنان الجزایری ،تصویب و اجرای قوانین
مربوط به حقوق اجتماعی آنها است؛ ازجمله اینکه زن مسلمانی که همسر خود را ازدستداده،
از اموال همسر ارثی نمیبرد و هیچگونه خدماتی از سوی دولت به وی تعلق نمیگیرد .مگر اینکه
بر اســاس شرع اسالمی عقد نکرده باشند( .سعدالله )۳۴۷ – ۳۴۶ /۵ :۲۰۰۵ ،یا از دیگر موارد
وحشیانه فرانسه ،اســتفاده ابزاری و بردگی زنان الجزایری در شهرکهای فرانسوی بهعنوان کارگر
خدماتی و یا بردگی جنســی و یا اســتفاده از آنها برای حمل بار اســت؛ در اینمیان میتوان به
نامهنگاری کلنل دمونیک1با ژنرال الموریســر 2اشاره کرد؛ او به تخریب شهر بنیمناصر در آوریل
 ۱۸۴۲م ،آوارگی زنان و کودکان پابرهنه اشاره میکند ،که بهسوی کوههای پربرف و صعبالعبور
اطلس فرار میکردند( .بشی)۱ :۲۰۰۰ ،
عالوه بر اینها ،نخســتین مخاطب سیاســتهای فرهنگی و آموزشی استعمار فرانسه ،زنان
بودند .بدینترتیب آنها در راســتای مســیحی کردن الجزایریها (تنصیر) و پیوند تنگاتنگ آنها
با ســاختارهای غربی ،ابتدا بر زنان الجزایر تمرکز کردند .در این میان میتوان به داســتان عایشه
بنت محمد و فرار و مســیحی شــدن وی در سالهای ابتدایی اســتعمار ( ۱۸۳۴م) و هجمه به
دین و جامعه ســنتی الجزایر ،اشــاره کــرد .همچنین برگزاری کارگاهها و نشســتهای مختلف
توسط زنان برجســته متمایل به فرانسه ازجمله السیده نوسی (الیکس) ،السیده ابن عابن و ...در
ٔ
درزمینه امور زنان و توســعه آنها میتوان نام برد .در ابتدا و بهطور همزمان فقط
شهرهای بزرگ
ســه موضوع موردتوجه این کارگاهها بود؛ که عبارتاند از :تنش میان مادر و دختر ،پدر و دختر،
ً
دختر و همســایهها و محله خویش .هدف اولیه و عمده این بود که زنان صرفا یک اهرم و ابزاری
برای پیادهسازی سیاستهای تبدیل گشــتهاند؛ زیرا زنان آگاهیهای خود را از همان کارگاهها و
نشستها بدون هیچگونه تفکر و تدبری اخذ میکردند( .سعدالله)۳۳۸ /۵ :۲۰۰۵ ،
ٔ
درزمینه بانوان همراه با روشها و ابزارهای
سیاســتهای فرهنگی استعمار فرانسه در الجزایر
متنوع بود .اســتعمار فرانســه در تمام مدت حضور خود در الجزایر یک سیاســت اســتعماری
منحصربهفردی اعمال کرد ،که زمینههای مختلــف را در برمیگرفت .هدف آنها تحقق رؤیای
«یک الجزایر فرانس��وی» بود .بنابراین کوشــیدند تا الجزایر به قطعــهای جدائیناپذیر از خاک،
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زبان ،فرهنگ و حتی دین فرانســه تبدیل شود و بهترین راه برای پیادهسازی اینامر زنان و جوانان
ً
بودند .پیش از ورود اشــغالگران فرانسوی ،دختران الجزایری بهندرت به مدرسه میرفتند و صرفا
خانوادههای سرشناس ،که معلم خصوصی به خانه میآوردند( .سعدالله )۱۶۲ :۱۹۷۶ ،استعمار
از اینامر اســتفاده کرد و در نخســتین گام مکتبخانههای قرآنی و آموزشی در مساجد را لغو و
ممنوع کرد و کالسهای مختلف آموزشی برگزار کردند( .المدنی ،بیتا)۱۴ :
از دیگر اقدامات اســتعمار فرانسه اخراج و تبعید الجزایریها (مرد و زن) به کالدونیا و دیگر
مستعمرات خویش در اقیانوس آرام اســت .آنها مبارزان الجزایری اعم از مرد و زن را به مناطق
بد آبوهوا تبعید میکردند؛ ازجمله آنها اللهفاطمه نســومر اســت؛ که در شش سال تبعید به
بیماری ســل دچار شد و از دنیا رفت .نامههای ارســالی الجزایریها به خانوادههایشان ،گویای
ً
ظلم دردناک علیه آنها در تبعید اســت .این سیاست عمال خانواده الجزایری را دچار فروپاشی
میکرد؛ یا مرد تبعیدشــده و خانواده بیسرپرست مانده اســت؛ و یا زنان تبعیدشدهاند و گرفتار
مسائل و مصائب دردناک میشوند( .سعدالله)۳۴۴ – ۳۴۳ /۳ :۲۰۰۵ ،
رنج زنان الجزایری از وضعیت اسفناک ظلمها ،محرومیتها و...در طول دوران استعمار که
بر آنها تحمیلشده بود ،قابل وصف نیست؛ آنها از همان ابتدای اشغالگری فرانسه ( ۱۸۳۰م)
دوشادوش مردان در شهرها ،روستاها و حتی کوههای سر به فلک اوراسُ ،ج ُ
رجره و شرق و غرب
الجزایر به مبارزه و مقاومت برخاستند و در طول جنبشها و قیامهای مردمی علیه استعمار فرانسه
نقش مهمی ایفا کردند( .برکات ،بیتا)۱۴ /۲ :
بازدهزمانــی موردتوجــه در این مقاله  ۱۸۳۰تا  ۱۸۶۳م .اســت؛ بنابرایــن میتوانگفت از
بانوان برجســته در این بازدهزمانی که بهمبارزه با اشــغالگران پرداختند؛ همسر امیر عبدالقادر و
خواهــرش خدیجه بانو که ماهها در میدانهای جنگ مبارزه کردند .همچنین مادر امیر عبدالقادر
که بهامور اسیران زن رسیدگی میکرد( .کواتی )۳۲۴ :۲۰۰۷ ،آنها زیورآالت خود را در جهت
خرید اســلحه بهمبارزان میدادند و یا در بخشهای مختلف از جبهههای مقدم همچون جنبش
اللهفاطمه ،یا رســیدگی بهامور بیماران و مجروحان و ...بهارائه خدمات میپرداختند( .یحیاوی،
 )۹ :۲۰۰۷از نمونههــای بارز مبارزه زنان الجزایری در ابتدای اســتعمار ،میتوان به تالشهای
جانکاه آنها برای دفاع از شــهر قسنطینه بود ،که ســقوط نکند( .اولین مرحله محاصره شهر در
نوامبــر  ۱۸۳۶م) زنان در اینشــهر ،خیابان به خیابان و کوچه به کوچــه ،بهمقاومت پرداختند و

سالها الگوی مبارزاتی تلقی میشدند( .کواتی)۴۷ :۲۰۰۷ ،
مهمتریــن زن قهرمان و مقاوم در برابر اســتعمار فرانســه ،در ســالهای  ۱۸۶۳-۱۸۳۰م،
اللهفاطمه نســومر است ،که در طول سالهای اســتعمار پیوسته بهعنوان الگوی واال برای مبارزه
معرفی میشد .در این ادامه به بررسی زندگی اللهفاطمه و جنبش مقاومتی و نبردهای مهم ایشان
میپردازیم.

اللهفاطمه نســومر در ســال  ۱۸۳۰م ۱۲۴۶(.هـ .ق) در منطقهقبایلی شمالشــرقی الجزایر در
روستای ورجه هفت کیلومتری شرق عینالحمام در استان تیزیوزو دیده به جهان گشود؛ جدش
سیدیاحمداومزیان از مرتبطان و مشــایخ طریقت صوفیانه رحمانیه محسوبمیشود( .محند،
 )1-۲ :۲۰۰۴برادران اللهفاطمه (ســیمحندالطیب ،سیالهادی ،سیالشریف و سیالطاهر) و
خواهرانش (آمینه و ســاعدیت) از افراد سرشناس ،عالم و محل مشورت مردم بهشمار میرفتند.
(مجموعــه المولفیــن )۲۷۱ :۲۰۰۷ ،مادرش اللــه خدیجه و پدرش محمد بن عیســی مقدم
(دســتیار) شیخ طریقت رحمانیه بود ،که در میان مردم جایگاه برجستهای داشت و پیوسته محل
مراجعه و مشورت خواص و عوام بودند( .هومه)۴۰۲ :۲۰۱۰ ،
«الله» واژهای متداول در میان آمازیغیها است که برای احترام به زنان به دلیل سن یا جایگاه
اجتماعی و یا داشتن شخصیت کاریزماتیک به کار میرود( .ولدحسین )۲۰ :۲۰۱۰ ،در ادبیات
مردمی و حتی منابعتاریخی اللهفاطمه ،ملقب به «الله ورجه» است؛ زیرا وی تابع زاویه طریقت
رحمانیه جد خویش محمد امزیان الورجی بود( .الشیخ ،بیتا)۳۷۲-۳۷۱:
اللهفاطمه ویژگیهای برجســته ازجمله خوشرفتاری ،روابــط اجتماعی باال ،خوشبیانی،
حافظ قــرآن و معتقد و مقید به انجام فرایض دینی بود( .محنــد۱ :۲۰۰۴،؛ کبیر ،بیتا )۹ :وی
به لحاظ اراده و انجام فعالیت ،از یک شــخصیت قوی برخوردار بود .اللهفاطمه پیوســته بر این
ٔ
درزمینه کرامــت زنان و حفظ حقوق آنها،
بــاور بود که جامعه اســامی از مبانی واقعی بهویژه
منحرفشده است؛ از منظر وی ،دور شدن جوامع اسالمی از مبانی واقعی منجر بهورود به آنها
به انحطاط شده است( .لونیسی)۷۸ :۲۰۱۰،
پس از مرگ پدر اللهفاطمه ،برادرش ســیالطیب سرپرست امور خانواده شد؛ در این زمان،
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فردی بنام «ســییحی آث بوخالف» یکی از بزرگان قبیله آیت ایتسوراغ از نواحی عینالحمام به
خواستگاری اللهفاطمه آمد؛ و بر اساس رســوم محلی ،برادرش بدون اطالع اللهفاطمه ،پاسخ
مثبت به وی داد؛ اما این ازدواج هیچگاه صورت نگرفت و اللهفاطمه به خانه پدرش بازگشت و تا
پایان حیاتش ازدواج نکرد( .الجیاللی۳۱۶ :۱۹۸۲،؛ محمدالشریف۳۴ :۲۰۰۷،؛ کبیره ،بیتا:
 )۱۰پسازاینماجرا ،اللهفاطمه به زاویه اجدادی خویش (طریقت رحمانیه) بازگشــت و چندی
بعد به نزد برادر اندیشمندش یعنی «سیالطاهر» در منطقه سومر رفت( .محمدالشریف:۲۰۰۷،
 )۳۴وی بــه علــت مجاهدت و مبــارزات و ســکونت طوالنیمدت در اینمنطقــه معروف به
«اللهفاطمه نســومر» شد( .محند )۳ :۲۰۰۴،پیش از رفتن به آنجا به تشویق شیخ الحاج عمر،
به مطالعه علوم دینی پرداخت( .بوعزیز ،بیتا)۱۲۷/۱ :
ســیالطاهر فردی اندیشــمند و همچــون اجدادش ،محــل مشــورت و داوری مردم بود.
(بورنان )۱۳۸ :۲۰۰۴،به دلیل تغییر موقعیت مکانی اللهفاطمه و روحیه مثبت همراه با مهربانی
برادر و خانوادهاش با ایشــان ،توانســت روحیه خویش را به دســت آورد و به اجتماع بازگردد و
در کارهای اجتماعی مشــارکت کند( .محند )3-۲ :۲۰۰۴،تدریس قــرآن و احکام به دختران
ازجمله کارهای وی در این دوران بود( .بورنان )۱۳۸ :۲۰۰۴،ســیالطاهر فردی مبارز به شمار
میرفت؛ ازاینرو خواهرش اللهفاطمه بهتاســی از وی وارد خط مبارزه علیه اشــغالگران شــد.
( )Oussedik,2005: 13اللهفاطمه به علت عبادت و تزکیه نفس به یک چهره پارســا تبدیل شد،
که مردم از جاهای مختلف برای تبرک و مشورت به نزد میرفتند)Oussedik, 2005: 13( .
در بیستســالگی حیات اللهفاطمه ،اســتعمار فرانسه ،پسازآنکه توانســتند مناطق شمال
الجزایر را به اشــغال خود درآورد؛ تصرف مناطق قبایلی جرجره در برنامههای آنها قرار گرفت.
آنهــا در همینزمان ،جنبشهــای مقاومت الحاج احمدبای و امیر عبدالقادر را درهمشکســته
بودند .پیشتر امیر عبدالقادر در ســال  ۱۸۳۷م .مناطق جرجره و اطــراف آن را رفته بود .وی از
هوش و ذکاوت اللهفاطمه که هفت سال بیشتر نداشت ،متعجب شد و او را به جهت حفظ قرآن،
احادیث و داشــتن اطالعاتی از تاریخ اسالم تحســین کرد( .بورنان139-۱۳۸ :۲۰۰۴،؛ کبیر،
بیتا )۱۰ :اللهفاطمه در ســال  ۱۸۵۳و در سن بیستوسهسالگی ،به دلیل تأثیرپذیری از جنبش
امیر عبدالقادر ،بهدنبال احیای جنبش وی بود( .بوســایح )۱۱۷/۱ ،۲۰۱۰،از ســال  ۱۸۵۲مردم
در مناطق قبایلی جرجره با حفر خندقها و دیگر اقدامات پیرامون روســتاها ،ساخت سالحهای

سرآغاز فعالیتها و نقشآفرینی الله فاطمه نسومر در مقاومت اسالمی الجزایر

جهاد و مقاومت ،تبلور روح ایمان و آزادگی اســت که در دو قرن گذشــته با ظهور پدیده شــوم
اســتعمار ،مفهوم آرمانی به خود گرفته است .فرانسه پا به الجزایر گذاشت؛ بهتدریج و در ظرف
مدت کوتاهی همه مناطق آنجا را تحت س��لطه خویش گرفت .اما در این میان ،مناطق قبایلی و
کوههای جرجره ،پیوسته دژ مســتحکمی در برابر تهاجمات گسترده مهاجمان فرانسوی به شمار
میرفت .این مناطق از ابتدای استعمار در سال  ۱۸۳۰تا  ۱۸۴۶م .مستقل ماند؛ اما به علت تغییر
سیاســتهای فرانســه و برنامهریزی برای تصرف آن مناطق ،لشکرکشیهای گستردهای از سوی
فرانسویان به آنجا صورت گرفت .مردمان این مناطق از  ۱۸۴۷تا  ۱۸۵۷م .در برابر آنها مقاومت
کردند .دالیل اســتقالل چندین ساله مناطق قبایلی متعدد است؛ مهمترین آن کوههای ناهموار و
صعبالعبور بود ،که بهساکنان آنها کمک کرد ،در برابر اشغالگری و نفوذ دشمن مقاومت کنند.
(عموره )۱۲ :۲۰۰۲،از دیگر دالیل اینامر عبارتانداز :روحیه آزادمنشــی و استقاللخواهی در
برابر تهاجمات خارجی ،موقعیت جغرافیایی اینمنطقه ،ســازماندهی محکم در سطح قبایل و
روســتا ،ایمان دینی قوی ســاکنان و حضور مشــایخ صوفیه و علمای دینی که منادی جهاد ضد
استعمارگران و اشغالگران بودند( .قداش)۱۳۲-۱۳۱ :۲۰۰۸،
فرانســه درگیر جنگ و قیام با امیر عبدالقادر در غرب کشور و دشت متیجه و مناطق مختلف
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سنتی و ...به دفاع از روستاها و شهرها در برابر استعمارگران پرداختند( .محند)۳ :۲۰۰۴،
اللهفاطمه پس از ســالها مجاهدت در  ۱۱جوالی  ۱۸۵۷م .در قریه «تخلیجت آث اسطو»
دســتگیر شد( .ولدالحســین )۲۲ :۲۰۱۰،شش سال زندانی بود .ســرانجام در سپتامبر ۱۸۶۳
درحالیکه اللهفاطمه نســومر سیوسه سال بیشتر نداشــت ،در اثر بیماری سل درگذشت .گفته
میشود که وی براثر مسمومیت بهشهادت رسید .اللهفاطمه را در مقبره «سیدی عبدالله» بهخاک
سپردند .پس از استقالل ،بقایای وی را به پایتخت (الجزیره) منتقل کردند ،تا در قبرستان بزرگتر
و در مقبرهالشهدا دفن شود)Oussedik, 2005: 84( .
فرانســویان به اللهفاطمه لقب «ژاندارک ُج ُ
رجره» دادند؛ امــا او ترجیح داد که لقب «خوله
جرجره» را بهیاد مجاهدتهای «خوله بنت االزور» در منطقه زی فارس انتخاب کرد ،که پابهپای
مبارزانی همچون خالد بن ولید از دیار خود محافظت کرد( .هومه)۴۰۲ :۲۰۱۰،
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دیگر بود .همچنین جنبش مقاومتی الحاج احمدبای در شــرق الجزایر ،مقاومت الزعاطشه (۱۶
ژوئیه  ۱۸۴۹تا نوامبر  ۱۸۴۹م ).در بســکره واقع در جنوب الجزایر ،جنبش شــریف محمد بن
عبدالله بورقله در جنوب و ...ازجمله قیامهای در سطح داخلی به شمار میروند .دولت فرانسه،
تا دهه پنجم قرن نوزدهم میالدی تمایلی به حمله بهمناطق قبایلی نداشت؛ اما در سال  ۱۸۴۴م،
بحث در این زمینه ،در مجامع مختلف بهشدت آغاز شد؛ برخی بر این باور بودند که وجود یک
منطقه نیمهمستقل در نزدیکی پایتخت الجزایر که در دست فرانسویان بود؛ تهدیدی برای آنها به
شــمار میرود؛ همچنین اقتدار این دولت را تحقیر میکرد .همچنین این مناطق ،محل تجمع و
پناه مخالفان و مجاهدان ضد اشغالگری است( .میاسی)۱۰۷-۱۰۶ :۲۰۰۷،
پس از ســرکوب قیام امیر عبدالقادر ،چشم اشغالگران بهسوی شرق یعنی کوهستان جرجره
چرخید و در ســه محور حرکت کردند :یکی ســمت شمال به ســمت دلس ،دیگری در جنوب
بهسوی ذراع المیزان و سوم شرق یعنی بهسوی تیزی وزو .از سوی دیگر سه نفر از شخصیتهای
برجسته رهبری جنبش مقاومت در این منطقه را به دست گرفتند؛ که عبارتاند از:
ـ سی الحاج محمد ،رهبری جنوب وادی سیباو؛ پایگاه وی جایی بنام «لعزیب زعموم»؛
ـ سی احمد الطیب اوسالم رهبری شمال وادی سیباو؛
ـ بلقاسم اوقاسی (مقلع)( .محند)۳ :۲۰۰۴،
پیش از ژنرال ژاک راندون1که بخشهای زیادی از مناطق قبایلی را در دهه ســوم اشغالگری
(دهه  ۱۸۵۰م) فتح کرد؛ ژنرال توماس بوژو 2فرماندار کل الجزایر ،زمینههایی آمادهســازی برای
گســترش و توســعه نفوذ و کنترل خود بر منطقه قبایلی در دهه دوم ( ۱۸۴۰م) ،نقش مهمی ایفا
کرد .پسازآنکه نیروهای فرانسوی توانستند نواحی دیگر را در شمال الجزایر را کنترل کنند؛ ژنرال
اتمامحجت شــدیدی به روسای قبایل داد و خواستار تحویل نماینده امیر عبدالقادر (یعنی
بوژوِ ،
ابن ســالم) و تســلیم منطقه به آنها شــد؛ همچنین آنها را تهدید کرد که در صورت مخالفت،
محصوالت و روستاهایشان را میسوزاند( .کبیر ،بیتا )۱۷-۱۶ :نخستین شهرهایی که به اشغال
ارتش فرانســه درآمد ،دلس ،بجایه ،بنیمنصور و ذراع المیزان ســپس سورالغزالن .بنابراین آنها
مناطق قبایلی را از شــرق ،غرب و جنوب محاصره کردند و مشرف بر مناطق کوهستانی شدند؛
1. Jacqs Randon
2. Thoas Bugeaud

1. M.Salomon
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اما باوجود بهکارگیری همه ابزارها ،شجاعت و مقاومت مردم و کوههای سر به فلک ،ارتش فرانسه
نتوانستند این مناطق را بهصورت کامل تحت کنترل خویش قرار دهند( .میاسی)۷۵ :۲۰۰۹،
دروازه مهم دریایی مناطق قبایلی ،شهر بجایه بود ،که از سال  ۱۸۳۳م ،استعمار فرانسه آن را
اشغال کرده بود .آنها پس از مقاومت شجاعانه مردم ،نتوانستند شهر را اشغال کنند و این مسئله
تا پس از ســال  ۱۸۳۵م .حلوفصل نشد؛ سپس نیروهای فرانســوی با یکی از بزرگان قبایل بنام
«الســعید ولد اورابح» یک معاهده شــبه صلح منعقد کردند ،که بهمثابه ترک تخاصم و آتشبس
بود؛ اما همه قبایل از آن راضی نبودند .این معاهده منجر به اختالفات و چنددستگی عدیده میان
قبایل گردید ،که با کشــته شــدن سلمون1حاکم شهر بجایه توســط مردم ،آغاز شد .این اتفاقات
در ضلع شــرقی مناطق قبایلی رخ داد .اما در ضلع غربی ،برای نخســتین بار یک لشکر نظامی
فرانســوی از تنگه بنی عایشــه (ثنیه) عبور کرد .در ضلع جنوبی ،وضــع اینگونه نبود؛ زیرا طبق
یک معاهده پیشپاافتاده میان امیر عبدالقادر و مقامات فرانســوی منطقه جرجره تحت حاکمیت
امیر قرار گرفت .ازاینرو ،وی جانشینی بنام «احمد الطیب بن سالم» را به نمایندگی از حکومت
خویش منصوب کرد( .میاسی)۷۵-۷۶ :۲۰۰۹،
در بین ســالهای  ۱۸۴۷-۱۸۴۶م ،ارتش فرانسه به منطقه تیزی وزو ،بویره و مناطق پیرامون
حمله کرد و اردوگاههایی در آنجا ایجاد کردند( .الجیاللی )۳۷۱ :۱۹۸۲،اما ساکنان قبایل تسلیم
نشــدند و قبایلی همچون بنییعلی و بنیملیکش علیه اســتعمار قیام کردند .فرانسه با سوزاندن
زمینها و محصوالت کشاورزی و قطع درختان زیتون و انجیر و ...عرصه را بر مردم تنگ کردند.
(عموره )۱۵۱ :۲۰۰۲،در ســالهای  ۱۸۴۹-۱۸۴۸م .دیگر قبایل همچون مزایه ،بنیســلیمان،
بنیمیمون ،الجبابره و ...در شهر بجایه و اطراف آن ،علیه استعمارگران جنبش مقاومتی بزرگی به
راه انداختند( .سعدالله)۳۴۲/۱ :۱۹۹۲،
در سال  ۱۸۴۹م ،موالی ابراهیم ،ســاکنان مناطق قبایلی را به جهاد علیه اشغالگران دعوت
کرد و توانســت تعــداد زیادی از مردم را در ســال بعد با خود همراه کند .یکــی از همرهان بنام
محمد بن مسعود یکی از مراکز استراتژیکی فرانسویان را همراه با غنائم بسیاری به دست گرفت.
(قداش )۱۳۵-۱۳۴ :۲۰۰۸،اما قدرت جنگافزارها و نیروی انســانی فرانســویان ،قیام موالی
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ابراهیم را زمینگیر کرد( .منور )۲۵۲ :۲۰۰۶،از ســال  ۱۸۵۱م .ژنرال راندون به مناطق مختلف
قبایلی ازجمله بومهنی و اطراف لشــکر کشید .در این زمان ( ،)۱۸۴۹فردی مجاهد بنام محمد
بن عبدالله معروف به «الشریف بوبغله» در سورالغزالن ظهور کرد .عدهای از علمای دین بهویژه
افراد قبیله ملیکش را با وی همراه شــدند( .کبیر ،بیتا۱۹ :؛ مزیان ،بیتا )۱۱۵/۱ :در سال ۱۸۵۱
م .اســتعمار فرانسه ،الشــریف بوبغله را به جرم تالش برای تحریک مردم علیه آنها متهم کرد و
حکم دستگیری وی را صادر کرد .سرانجام میان وی و نیروهای اشغالگرا درگیریهای شدیدی در
بنی منصور رخ داد و لشکر الشریف بوبغله زمینگیر شد( .تمیم )۲۷ :۲۰۰۸،در سپتامبر ۱۸۵۱
م .دســتههای مختلف نظامی فرانســوی برای جنگ با الشــریف بوبلغه اعزام شدند و در حدود
بیستونه روستا را سوزاندند( .عموره۱۵۲ :۲۰۰۲ ،؛ قداش)۱۵۰ :۲۰۰۸ ،
زاویه محمد بــن عبدالرحمن در ذراع المیزان ،نقش عمدهای در مقاومت ضد اســتعماری
داشــت .الحاج عمر در ســال  ۱۸۵۱م .یک جنبش انقالبی علیه اشغالگران به راه انداخت .وی
در ســال  ۱۸۵۴م .بهعنوان رهبر زاویه و طریقت رحمانیه تعیین شــد .پیروان طریقت رحمانیه،
از کوههای جرجره را بهمثابه دژی مســتحکم برای آمادهســازی حرکتهای ضد استعمار فرانسه
اســتفاده کردند( .سییوســف )۲۷ :۲۰۰۰ ،الحاج عمر مناطق کوهستانی الحصنه در نزدیکی
زاویه را بهعنوان دژ اســتفاده کرد ،تا اینکه نیروهای فرانسوی وی را در  ۱۴نوامبر  ۱۸۵۱م .در بنی
کوفه درنهایت اسماعیل را مجبور به تسلیم کردند( .سییوسف )۲۷ :۲۰۰۰ ،مقامات فرانسوی
در بهار  ۱۸۵۲م ،هنگامیکه وی از فرانســویان اجازه تشــرف به حج را خواست؛ آنها ممانعت
کردنــد .هدف الحاج عمر مهاجرت دائمــی از الجزایر بود ،که تحقق نیافــت .ولی تعدادی از
پیروانــش با مهاجرت به تونس ،طرابلس لیبی ،مصر و حجاز اندیشــههای وی را ترویج کردند.
الحاج عمر کوشــید تا نفوذ دینی خود را در منطقه ذراع المیزان و ســورالغزالن گســترش دهد و
به حمایتهای مادی و معنوی از قیام بوبغله پرداخت و به ســاکنان قشــطوله دســتور داد که به
مجاهدان بپیوندند( .بوعزیز ،بیتا )۱۲۸-۱۲۷/۱ :الحاج عمر ریاست زاویه رحمانیه را تا ۱۸۵۶
م .بر عهده داشــت .در این زمان (اوایل دهه  )۱۸۵۰مجاهدتهای اللهفاطمه نســومر و الشیخ
محمد بن عبدالرحمن شیخ بنی منقور آغاز گردید.
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از ابتدای اشــغالگری فرانســویان ،حرکتهای جهادی در برابر آنها روزبهروز اشکال متنوع و
گســتردهای به خود میگرفت؛ پیشتر گفته شــد که طریقت رحمانیه نقــش پررنگی در عرصه
جهادی داشت و اللهفاطمه یکی از منسوبین به همین طریقت محسوب میشد .وی هدف اولیه
خویش را دفاع از سرزمین ،دین و همه داشتههای خود عنوان کرد و همگان را دعوت به مبارزه با
اســتعمار فرانسه فراخواند .او هرروز علیه راندون و اشغالگران فرانسوی به بیان خطبههای آتشین
و آمادهســازی و روحیه دادن به مبارزان میپرداخت .در این زمان راندون دستور مقابله و اشغال
مناطق قبایلی و دفع قیام بوبلغه و اللهفاطمه را صادر کرد .بوبغله مقاومت شــجاعانهای در برابر
ژنرالهای فرانسوی از خود نشان داد.
در این زمان ،مقاومت شهر تمزقیده ،یکی از مشهورترین عملیاتهای نظامی راندون است.
(محمدالشریف )۳۵ :۲۰۰۷ ،چندین نبرد در این منطقه رخ داد .قدرت و وسعت جنگافزارها و
نیروی انسانی ارتش فرانسه ،همچنین خیانت افرادی همچون اآلغاسی الجودی الجزایری ،عرصه
را بر مبارزان الجزایریها دشوار ساخت .دراینبین اللهفاطمه در کنار گروه بوبغله جانانه جنگید
و سرانجام اآلغاسی الجودی به چنگ بوبغله افتاد و او را کشت( .حموتن )۱۶۲/۵ :۲۰۰۱ ،در ۷
آوریــل  ،۱۸۵۴جنگ بزرگی میان بوبغله و اللهفاطمه ازیکطرف و ژنرال وولف 1از طرف دیگر،
در وادی سیباو رخ داد .در این نبرد مبارزان الجزایری پیروز شدند .اللهفاطمه در این نبرد شجاعت
زیادی از خود نشــان داد ،که ژنرال راندون را متحیر ساخت( .محمدالشریف )۳۶ :۲۰۰۷ ،در
ً
این جنگ ،بوبلغه بهشــدت مجروح شد و اگر مساعدتهای اللهفاطمه نبود ،قطعا بوبلغه اسیر
میشــد .در هنگام جراحت بوبلغه ،اللهفاطمه به او نزدیک شد و ضربالمثل معروف الجزایری
را گفت« :ای شریف هیچگاه نمیگذاریم ریش شریفان به زمین بخورد(».محند)۵ :۲۰۰۴ ،
آرزوی ژنرال راندون ،کنتــرل منطقه جرجره با کوههای ناهموار آن بود .وی معتقد بود اگر بر
این مناطق مســلط شود ،میتواند همه مناطق قبایلی را کنترل کند و قیام مبارزان الجزایری را دفع
نماید؛ اما رسیدن به آن را دشوار و نیازمند یک برنامهریزی همهجانبه میدانست .وی پس از یک
مطالعه میدانی و شناسایی ،دریافت که برای رسیدن به جرجره ،عبور از منطقه «عزازقه» ضروری
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اســت .پیکی بهجانب آنجا فرستاد و پیشــنهاد آتشبس ،همکاری و عبور از آن منطقه را به آنها
داد( .لونیسی )۷۸ :۲۰۱۰ ،وی متعهد شد که در قبال تنها عبور از منطقه عزازقه ،ساکنان و دین و
آدابورسومشان مورد احترام قرار گیرد .پسازاین پیام فریبکارانه ،بزرگان موسوم به اهل حل و عقد
در منطقهای بنام «ثجماعت نثناش» (جمعیه االثنی عشــر) برای مشورت جمع شدند .پسازاین
جلســه به راندون پیغام دادند« :ما نسبت به سخنان خائنان و اربابان آنها ناشنوا هستیم ».جواب
منفی و ســرباالی بزرگان عزازقه ،خشم و نفرت راندون را دوچندان کرد و گفت« :آنها را وادار به
شــنیدن صدای توپ میکنم(».محند )۴ :۲۰۰۴ ،راندون با همه قوا به شهر عزازقه حمله کرد؛
شکنان بزرگان عزازقه،
اما پس از مقاومت مردم ،شــهر سقوط کرد و راندون بهتالفی پاسخ دندان
ِ
دستور آتش زدن همهچیز اعم از خانهها ،باغات و حتی حیوانات را صادر کرد( .کبیر ،بیتا)۲۲ :
سال  ۱۸۵۴م .یک سال سرنوشتســاز برای جنبش بوبغله و اللهفاطمه محسوب میشود؛
ازیکطرف وقوع جنگ کریمه میان عثمانی و روسیه و کمک انسانی و جنگافزاری فرانسویان به
عثمانیها ،که همزمان با خروج تعدادی از نیرویهای فرانســوی از الجزایر برای یاری عثمانی،
بوبغله و اللهفاطمه موقعیت را برای تحریک مناطق جرجره و آمادهسازی آنها برای قیام عمومی
مهیا دیدند؛ ازاینرو ،مجاهدان بســیاری در این قیام بزرگ ظهور کردند و فعالیتهای درخشانی
انجام دادند( .سییوســف )۱۲۸ :۲۰۰۰ ،از سوی دیگر حمله راندون به قلب جرجره در همین
ســال اتفاق افتاد .همچنین این سال مقدمه فتح و تسلط بر تمام مناطق قبایلی در سال  ۱۸۵۷م.
بود.
از زمان انتصاب ژنرال راندون در  ۱۱دســامبر  ۱۸۵۱م .بهعنوان فرماندار کل ،وی بر اســاس
یک طرح جامع ،دســتور حمله به مبارزان در جرجره را صادر کرد .راندون معتقد بود اگر اشغال
جرجره و سپس صحرا تکمیل نشود؛ اشغال الجزایر ناقص و برای فرانسویان ناامن باقی میماند.
شــعار راندون «اشغال به هر قیمتی ،همراه با آتشسوزی مناطق ،ایجاد رعب و وحشت ،تبعید به
ٔ
درزمینه اشــغال برنامهریزیهای
جزایر دورافتاده» بود .وی به نیکی دریافته بود به همان اندازه که
دقیق وجود دارد؛ به همان میزان ،مردم جرجره در جنگ و مقاومت پایدار هســتند .عالوه بر این،
عزم فرانسه برای پیوستن به امپراتوری عثمانی در جنگ کریمه باعث شد تا راندون تصمیم گرفت،
پیش از عزیمت بخش بزرگی از ارتش فرانســه به دریای سیاه ،قیام مبارزان جرجره را پایان دهد.
(سعدالله )۳۵۲-۳۵۱/۱ :۱۹۹۲ ،سرانجام ناپلئون سوم به راندون اجازه تام داد که حمله گسترده

1. Camou
2. Mac Mahon
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الجزایرفها و تهدیدها با
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و سنگینی برای اشغال مراکز مهم ازجمله «تنگه تیرورده» آغاز کند ،تا وارد عین السبت ،االربعاء
ناث ایراثن و درنهایت به السباو برسد( .قداش)۱۳۹ :۲۰۰۸ ،
پس از مدتی ،راندون به افســران و گروهان زیــر نظر خود ،وظیفه و برنامه خاصی داد و همه
نیروهــای را که بیش از چهل هزار نفر بودند ،را به کار گرفت( .فرج )۷ :۲۰۰۷ ،از ســوی دیگر
نیروهــای مقاومت نیز در منطقه قبایلی تحت رهبری بوبغله و اللهفاطمه خود را برای یک جنگ
بزرگ آماده میکردند( .کبیر ،بیتا)۱۹ :
رانــدون در نامهای به تاریخ  ۲۶مه  ۱۸۵۴م .به پاریس ،اهــداف خود را از حمله به مناطق
قبایلی توضیح میدهد؛ هدف اولیه واصلی وی ،ضربه به قبیله بنیجناد است ،که کمک شایانی
به جنبش بوبغله و اللهفاطمه میکردند .راندون در راســتای اجــرای برنامههای خود ،نیروهای
2
دیگری از وهران ،الجزیره به فرماندهی ژنرال کامو1و از قسنطینه به فرماندهی ژنرال مک ماهون
را فراخواند( .میاســی )۱۲۵ :۲۰۰۷ ،نیروهای ژنرال مک ماهون از سطیف بهسوی شهر بجایه
حرکت کردند .همچنین ژنرال کامو با نیروهای خود از وهران و الجزیره در خط ارتباطی یســر و
سباو مســتقر شدند .راندون شــروع عملیات نظامی را صادر کرد( .سییوسف-۱۳۳ :۲۰۰۰ ،
 )۱۳۴بهدستور اللهفاطمه ،بنیجناد همه زنان و چارپایان را به مکانی امنی منتقل کردند .باوجود
مقاومت مجاهدان اما از اشــغالگران شکســت خوردند .فرانســویان همه روستاهای اغریب،
تقرســیفث ،اخربــان ،ثزروتس ،ثال نتقانا ،ازرومشــقان و اذرار تایت کدیا را به آتش کشــیدند.
بنیجناد و دیگر مبارزان در روســتای «اغیل اعقاشــن» پناه گرفتند .اما راندون ،نیروی نظامی را
به آنجا ارسال کرد .فرانسویان روســتا به روستا درحرکت کردند و همه باغات و روستاها را آتش
زدند( .میاسی۱۲۶ :۲۰۰۷ ،؛ سییوسف )۱۳۵ :۲۰۰۰ ،راندون شرح این حرکتهای دردناک
و وحشیانه را در خاطرات خود آورده است( .سییوسف)۱۳۶ :۲۰۰۰ ،
در ایــن زمــان ،بوبغله به دلیل زخمی که پیشتر برداشــته بود ،در جوار زاویه ســی العربی
الشــریف سکنی گزید .بوبغله سخت بیمار شــد و بنیجناد به او پیشنهاد کردند که این منطقه را
ترک کند .حتی برخی از متمولین الجزایری به تحریک فرانسویان ،رشوههای سنگینی به بوبلغه و
اللهفاطمه پیشنهاد کردند؛ اما هیچگاه نپذیرفتند( .سییوسف)۱۳۷ :۲۰۰۰ ،
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تعقیب و جســتجوی بوبغله و اللهفاطمه در سال  ۱۸۵۴م .از ســوی فرانسویان و نیروهای
خائن محلی شــدت گرفت؛ در این هنگام الحاج عمر رهبر طریقت رحمانیه ،خانواده بوبغله را
در محل اقامت خویش پناه داد( .بوعزیز ،بیتا )۱۲۸/۱ :نیروهای فرانسوی در  ۱۶ژوئن  ۱۸۵۴م.
و پیش از طلوع آفتاب ،صعود ســری خود را از کوههای آیت یحی آغاز کردند و عملیات سنگینی
علیه روســتاهای اطراف اغیل اعقاشــن به راه انداختند .ســی الطاهر برادر بزرگتر اللهفاطمه با
برنامهریزی و هدایت خواهرش به دفع شــر آنها پرداخت( .فرج )۱۰۷ :۲۰۰۷ ،ســرانجام پس
از هزیمت اولیه فرانســویان و ســپس پیروزی بر الجزایریها ،دو لشکر با یکدیگر روبرو شدند.
(حموتن۱۰۷ :۲۰۰۱ ،؛ کبیر ،بیتا )۱۹ :باوجود برتری ارتشفرانسه ،اما راندون به هدف اصلی
خود برای تسلیم و به چنگ آوردن منطقه جرجره با حداقل هزینه و تلفات ،دست نیافت .مبارزان
به رهبری اللهفاطمه ضربات ســنگینی به ارتش دشــمن وارد کردند و پــس از یک ماه درگیری،
راندون بدون دستیابی به اهداف خود ،عقبنشینی کرد .جنگطلبیهای او در منطقه قبایلی جز
تخریب و آتشســوزی برخی از روستاها ،دستاورد دیگری بههمراه نداشت .راندون برای تسهیل
عقبنشینی ارتش خود مجبور شــد مبالغ گزافی به برخی از سران قبایل بپردازد( .فرج:۲۰۰۷ ،
)۱۰۸
در  ۲۶دسامبر  ۱۸۵۴م ،بوبغله بههمراه تعدادی از یاران خویش ازجمله عبدالقادر المذبوح
و اعــراب اوکروش و شــصت نفر از بنی ملیکش برای عملیات شناســایی بــه رودخانه نزدیک
تازمالت رفتند .به دلیل گلوالی ،اســب بوبغله دچار مشکل شد و بوبغله بر زمین افتاد .در این
هنگام گروهی به فرماندهی خضر بن احمد المقرانی از سرسپردگان محلی بر آنها آتش گشود.
ابتدا بوبغله مجروح و ســپس اسیر شد و ســرش را بریدند .جنازه وی را به حاکم سرسپرده برج
بوعریریج تسلیم کردند .جنازه بوبغله در تازمالت دفن شد( .میاسی)۱۲۷ :۲۰۰۷ ،
پس از شــهادت بوبغله ،همــه مجاهدان در مناطق قبایلی پیرامــون اللهفاطمه گرد آمدند و
وی را بهعنــوان رهبر پذیرفتند .در این زمان ،اللهفاطمه عملیات جنگی و شــهادتطلبانه زیادی
را طراحی کرد ،که زیرســاختها و منافع فرانسویان در بوغنی ،ذراع المیزان و ...موردحمله قرار
گرفت .در این عملیاتها ،اللهفاطمه بیشازپیش از خود شجاعت نشان داد ،که مورد تحسین و
اعجاب همگان قرار گرفت( .بالح)۱۲۸/۱ :۲۰۰۶ ،

نبرد تاشکیرت

نبرد ایشریضن

پس از ســقوط االربعاء نایت ایراثن ،اللهفاطمه ،مجاهدین را جمع و خطابهای کوتاه و بلیغ ایراد
کرد و آنها را قانع کرد که باید ســازماندهی ســریع و همهجانبه صــورت گیرد؛ همچنین یک
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پس از ســقوط آیت منقالت ،ارتش استعمار بهسمت شرق مارا در عین الحمام و دیگر روستاها
حرکت کرد .راندون با توجه به موقعیت اســتراتژیک سوق الســبت در آیت یحی ،بهدنبال ایجاد
یــک پادگان نظامی بود ،تا به ســنگر جبهه مقاومت و رهبر آن یعنی اللهفاطمه نزدیکتر باشــد.
در این زمان گروهی از مبارزان در مکانی بنام «تاشــکیرت» جمع شــده بودند .سرانجام در ۱۷
ژوئن  ۱۸۵۴م .درگیری جدی میان مجاهدین و اشــغالگران فرانســوی رخ داد( .محند:۲۰۰۴،
 )۷اللهفاطمه برنامه و فرماندهی مســتقیم این نبرد را بر عهده گرفت .راندون به امید اینکه جبهه
مقاومت را یکبار برای همیشــه خاموش کند؛ تجهیزان عظیم و تعــداد زیادی از جنگجویان را
آماده کرد؛ اما اللهفاطمه او را ناامید کرد و شکست داد )Oussedik,2005: 54( .نبرد همزمان از
چند جبهه آغاز شد؛ ژنرال مک ماهون فرماندهی نیروهای قسنطینه را بر عهده داشت.
فرماندهی این نبرد با اللهفاطمه بود؛ اما برادرش سی الطاهر و بزرگانی همچون سی محمد،
ســی شریف و ســی الحاج با وی همراهی میکردند( .سییوسف )۱۴۰ :۲۰۰۰،از سوی دیگر
اللهفاطمه ،گروهی از دختران و زنان در هر ســنی و با هر جایگاه اجتماعی را سازماندهی کرد،
که در عرصههای مختلف اعم از عملیات شناسایی ،به دست گرفتن اسلحه و جنگیدن ،مداوای
مجروحان و ...خدمت کنند .ســازماندهی و اقدامــات اللهفاطمه موجب تقویت بنیه نیروهای
مقاومت شــد؛ ازاینرو ،رهبــران قبایل نیز به حمایــت روزافــزون از وی پرداختند .خطبههای
اللهفاطمه پیوسته راهی برای افزایش روحیه مجاهدین به شمار میرفت( .محند)۷ :۲۰۰۴ ،
پس از نبرد تاشکیرت ،فرانسه در ماه مه  ۱۸۵۷م .یک لشکرکشی گسترده ترتیب داد؛ راندون
و هفت ژنرال همراه او ،پیشــنهاد حمله به منطقه «االربعاء نایــت ایراثن» را دادند( .کبیر ،بیتا:
 )۲۶روز حمله را روز عید فطر در  ۲۴مه تعیین کردند؛ زیرا مردم مشغول جشن و شادی هستند.
این فریب ،موجب سقوط شهر االربعاء شد؛ استعمار فرانسه شدیدترین و وحشیانهترین اقدامات
را نسبت به مردم و اموال آنها انجام دادندOussedik, 2005: 63( .؛ فرج)۱۲۸ :۲۰۰۷،
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عملیات پیشــگیرانه و ضربتی باید انجام داد .فردای آن خطابه غرا ،داوطلبان مبارز جمع شدند و
اللهفاطمه با لشــکر خویش در محلی بنام «ایشریضن» در نزدیکی االربعاء نایت توقف کردند.
از ســوی دیگر جاسوسان به راندون خبر لشکرکشی و اقدامات اللهفاطمه را گزارش دادند .او نیز
افسریان خود را در  ۱۰جوالی  ۱۸۷۵م .جمع و خبر را به آنها داد و در سریعترین زمان ،وظایف
هریک را گوشــزد کرد و دستور آمادگی تمام و هوشــیارانه پیش از حمله مجاهدین به االربعاء را
صادر کرد( .محند )۹ :۲۰۰۴،در این میان مجاهدین قدرت و دالوری بینظیری از خود نشــان
دادند؛ اما قدرت نابرابر طرفین ،منجر شکست مجاهدین شد( .محمدالشریف)۳۷ :۲۰۰۷،
اللهفاطمه به مرکز دشــمن در االربعاء حمله و مسیر مواصالتی آنها را قطع کرد .این اقدام،
بنیه نیروهای مقاومت را قویتر ســاخت و رهبران دیگر قبایــل و معتمدین محلی بیشازپیش به
وی پیوســتند؛ همچنین رعب و وحشت گردانهای دشــمن را فراگرفت .خطر جنبش مقاومتی
اللهفاطمه بهصورت رســمی از سوی افسریان فرانسوی به پایتخت و فرمانداری کل گوشزد شد.
ژنرال راندون با لشکری عظیم به آنجا رفت و از مارشال مک ماهون کمک گرفت .همه تجهیزات
نظامی و نیروی انسانی به کمک راندون آمد .هدف آنها یک عملیات سنگین به کوههای جرجره
اســت ،که در  ۱۱جوالی  ۱۸۵۷م .با چهلوپنج هزار نفر نیرو وارد منطقه اعراش آیت اتســوراغ
رسیدند؛ نبرد آغاز شد( .حموتن )۱۶۴/۵ :۲۰۰۶،جنگ میان طرفین گسترش یافت و اللهفاطمه
دســتور جابهجایی زنان و کــودکان را به مناطق امن داد .با افزایــش اقدامات نیروهای مقاومت،
اســتعمار فرانسه با همفکری برخی از الجزایریهای سرسپرده ،پیشنهاد مذاکرات صلح را دادند؛
هدف آنها توقف جنگ بود .آنها چهار پیشنهاد فریبنده را مطرح کردند؛ ازجمله:
ـ استقرار نیروهای فرانسوی در خارج از روستاها و مراکز مسکونی؛
ـ عدم پیگرد و مجازات رهبران قبایلی و مقاومت؛
ـ تعهد در حفاظت از مردم و اموالشان؛
ـ عدمپرداخــت مالیات از ســوی مناطق قبایلی( .میاســی۹۲-۹۱ :۲۰۰۹،؛ Oussedik,
)2005: 79
ژنرال راندون از طرف دولت فرانسه و سی الطاهر به نمایندگی از اللهفاطمه ،مشغول مذاکره
شــدند؛ اما بهمحض ترک اردوگاه مذاکره ،دستور دســتگیری همه مذاکرهکنندگان داد و یکی از
افســریان را به محل اقامت اللهفاطمه فرســتاد و از فرصت مذاکره و غفلت مجاهدین اســتفاده

نتیجه

اش��غال الجزایر یکی از طوالنیترین اش��غالگریهای تاریخ مدرن محسوب میشود .استعمار
فرانســه با ورود به الجزایر و با اتخاذ سیاستهای قتل و آزار ،بهدنبال فلج کردن مقاومت برآمد.
مناطق قبایلی بهویژه کوههای جرجره ،از ابتدای اســتعمار در ســال  ۱۸۳۰تا  ۱۸۴۶م .مستقل
ماند؛ اما به علت تغییر سیاستهای فرانسه و برنامهریزی برای تصرف آن مناطق ،لشکرکشیهای
گستردهای از سوی فرانســویان به آنجا صورت گرفت .مردمان این مناطق از  ۱۸۴۷تا  ۱۸۵۷م.
در برابر آنها مقاومت کردند.
از ابتدای اشــغالگری فرانســه در الجزایر ،ماهیت مقاومت زنان الجزایری ،اسالمی است؛
آنها بهطور خاص به ملت الجزایر و امت عربی-اســامی بهطورکلی پایبند بودند .اینامر را در
نوع نگاه آنها نسبت به مبارزه با استعمار فرانسه میتوان مشاهده کرد.
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کردند و اللهفاطمه و تعداد زیادی از زنان همراه وی را به اسارت بردند( .میاسی)۹۲ :۲۰۰۹،
پس از اسیر شدن اللهفاطمه ،دشمن خانه وی را غارت و همه اموال و کتابخانهاش را توقیف
و مصادر کرد( .بورنان )۱۴۵ :۲۰۰۴ ،دراینبین ،الحاج عمر رهبر طریقت رحمانیه در  ۸جوالی
 ۱۸۵۷م .با خانوادهاش به تونس تبعید شد و دیگر مبارزان به جزایر دورافتاده فرانسه تبعید شدند.
(بوعزیز ،بیتا )۱۲۹/۱ :از سوی دیگر پس از شکست جبهه مقاومت و اسارت اللهفاطمه ،فرانسه
بهتدریج همه مناطق قبایلی را اشــغال کرد .عالوه بر این ،دولت فرانســه ،دو سیاســت اخراج و
شهرکســازی برای فرانســویان و اروپائیان را بهویژه در مناطق قبایلی دنبال کرد و در سال ۱۸۶۵
م .بیســت هزار خانواده اروپایی را در هزار هکتار زمین اســکان داد .همچنین استعمار فرانسه به
گسترش مســیحیت ،ترویج بربری گرایی و مبارزه با زبان غربی و تاریخ اسالم در مناطق قبایلی
پرداخت( .بوعزیز)۲۰-۱۹ :۲۰۰۹،
صبــح روز  ۱۲جوالی  ۱۸۵۷م .راندون پس از مراســم صبحگاهی و مارش نظامی ،گفت؛
که ژندارک جرجره را دســتگیر کردیم( .محند )۱۲ :۲۰۰۴،اللهفاطمه در حدود دو ماه در سلول
انفرادی نگه داشــتند؛ ســپس وی را به بنی ســلیمان (تابالط) منتقل کردند و شش سال در آنجا
زندانی شد .سرانجام در سپتامبر  ۱۸۶۳م .در اثر بیماری سل یا به قول دیگری براثر مسمومیت به
شهادت رسید( .محند)۱۳-۱۲ :۲۰۰۴،
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جنبش اللهفاطمه نسومر آخرین حرکت مقاومتی در برابر استعمار فرانسه محسوب میشود؛
زیــرا پسازآن همه مناطق قبایلی و الجزایر تحت ســیطره آنها قرار گرفــت؛ محیط جفرافیایی–
اجتماعی در پاالیش و تکوین شخصیت اللهفاطمه تأثیر بسیار زیادی داشت .وی در یک خانواده
متدین و متعهد به اخالق و فضیلتهای اســامی رشــد کرد .اللهفاطمــه فرزند زاویه طریقت
صوفیانه رحمانیه اســت و بر اســاس مبانی و مبادی این طریقت تربیت شد .همین عامل باعث
ایســتادگی و مقاومت در برابر اســتعمار فرانسه شــد .اللهفاطمه الگوی یک زن مسلمان فداکار
است ،که از میهن و دین خویش پاس��داری کرد .پس از سقوط االربعاء نایت ایراثن ،اللهفاطمه
به تجهیز و ســازماندهی مبارزان پرداخت و در ایشــریضن مستقر شــد .وی به مرکز دشمن در
االربعاء حمله و مســیر مواصالتی آنها را قطع کرد .این اقــدام ،بنیه نیروهای مقاومت را قویتر
ســاخت .باوجود شکســت اللهفاطمه ،اما معادالت جنگ و منطقه تغییر کــرد .پس از افزایش
اقدامات اللهفاطمه ،اســتعمار فرانسه ،به نیکی دریافته بود ،که به لحاظ نظامی نمیتواند مناطق
قبایلی را تحت ســلطه قرار دهد؛ ازاینرو با همفکری برخی از الجزایریهای سرسپرده ،پیشنهاد
مذاکــرات صلح را دادند؛ هدف آنهــا توقف جنگ بود .آنها چهار پیشــنهاد فریبنده را مطرح
کردند .مذاکرات صلح منجر به اسارت اللهفاطمه و همراهانش گردید.
همچنین در دوره پس از ایشــان تا اســتقالل بهویژه در برهه زمانی ۱۹۵۴ـ ۱۹۶۲م .و جبهه
آزادیبخش یک الگوی تمامعیار محسوب میشود .شخصیت اللهفاطمه دارای دو بعد معنوی ـ
عرفانی و اجتماعی ـ جهادی است؛ که بیش از همه بعد معنوی ـ عرفانی وی در آن دوره مشهور
و شناختهشده بود .از منظر مردم ،او یک بانوی فاضله و جزء اولیای صالح الهی تلقی میشد.
طریقت رحمانیه و زاویه آنها در دوره استعمار ،مرکزی برای مقاومت ،جهاد و آگاهیبخشی
ً
بود و صرفا یک مرکز تهجد و اذکار و اوراد به شمار نمیرفت .برخالف دیگر زاویههایی همچون
تیجانیه الجزایر که همراه و همگام با استعمار فرانسه ،به پیادهسازی برنامههای آنان میپرداختند؛
زاویه رحمانیه بهدنبال تقویت و رشد و اعتالی مبانی اسالمی ـ الجزایری بود و یک نگاه مقاومتی
داشت.
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Abstract
Laleh Fatemeh Nasomer is a prominent figure in the Algerian Islamic
Resistance at the beginning of the colonial years. She organized and commanded
various military operations against the French occupiers between 1851-1857 AD.
Payment, one of his most important battles is the Battle of Tashkent. The issue of
this research is: What role did Laleh Fatemeh Nasomer play in the struggle against
French colonization in Algeria? (Question) This article examines the Islamic
Resistance Movement of Laleh Fatemeh Nasomer and the Islamic Resistance
in the early years of French colonialism with a descriptive-analytical approach.
(Method) One of the aims of this research is to analyze and introduce the character
of Laleh Fatemeh and the resistance of the Algerian people in the early years of
colonialism (1830-1863 AD). (Objective) One of the findings of this study is that
the Laleh Fatemeh movement is the last resistance movement of the tribal regions
against French colonialism, and after her resistance movement, all Algeria came
under the domination of French colonialism; She is also strongly influenced by
the Sufi sect, which, unlike other Sufi sects in Algeria, such as Tijania, was not
merely a Tahajjist sect; Rather, their angle was the arena of resistance to French
colonialism.
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Abstract
The Middle East security complex is a special and complex security complex,
and at its heart there are coalitions that are divided for various political, military,
security and ideological reasons. The main purpose of this study is to identify
the Middle East security complex by emphasizing what and how constructive
alliances with a special focus on the role of the resistance-oriented coalition.
(Objective)What alliances are there in the Middle East security complex? And
how has the Resistance Coalition played a role in the security relations of the
Middle East? (Problem) Based on the Analytical-Descriptive Method (Method)
The hypotheses of the article are based on the fact that the alliances of the Middle
East security complex do not interact with each other, are not homogeneous
and constantly threaten each other. the axis of resistance with a positive impact
on each of the developments in the Middle East has been the basis for gaining
security-political credibility for itself. (Hypothesis) Research findings indicate
the identification of three major coalitions in the Middle East security complex, .
Finally, regarding the axis of resistance, it should be said that this coalition, due
to its positive impact on each of the recent developments in the Middle East, has
provided its intended interests and has had a tremendous impact on the politicalsecurity arrangement. (Findings)
Keywords: Middle East, Security complex, Coalition, Threat, Axis of resistance.
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Abstract
Wars are one of the simplest and fastest levers to enhance the prestige of
the region. The main issue of the research is the effect of the type of action and
Iran and Russia on the prestige of their region in the Syria-Yemen war (Ohm).
Based on this, the main question is how the policies of Iran and Russia in the
developments in Yemen and Syria have affected the prestige of their regions?
(Main question) Considering that the present research has been exploratory, the
unity of the hypothesis has been found, which from the descriptive-analytical
method (method) showed that the developments in Yemen and Syria have helped
to promote the prestige of Iran and Russia. The findings show that Moscow used
temporary mechanisms to promote prestige in Syria because of its preference for
immaterial interests and land in the environment of an international power. Has
not been. In contrast, the Islamic Republic of Iran, due to its priority in maintaining
the geopolitical resistance in the two crises of Syria and Yemen, tried to use two
mechanisms. Iran's combined mechanism in the Syrian crisis helped to protect my
interests, and the prestige of this country was also raised in the short term. But
stabilizing it in the long run will require strengthening the soft levers of prestigemaking.(results)
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Abstract
Problem-analysis of articles related to the role of virtual social networks in the
occurrence of Islamic awakening Accordingly, the main question of the research is
“what is the role of virtual social networks in the occurrence of Islamic awakening”?
(Problem) The method of qualitative research is meta-analysis. The method of data
collection is the library method and its tool is a reverse questionnaire Statistical
population of all published articles from (2010) to (2017) which are generally the role
of social networks in the Islamic Awakening. Sample size, 22 articles were selected as a
sample according to the specific time frame, proximity of the subject area and scarcity
of the mentioned sources.Unemployment. (Method)
Findings and results show The most important factors of Islamic awakening: It was
Poverty, Unemployment, Class gap, Corruption, Discrimination, injustice, tyranny.
They were awakening and awakening through spontaneous mobilization processes that
arose from Internet calls and communication networks; At first they were without a
leader but slowly found leadership; Countries with effective leadership and a single
ideology came to fruition sooner. The research shows that, first, virtual social networks,
although not the cause of revolutions, can nevertheless strengthen public mobilization,
contribute to the leadership and success of movements. Second, movements and
revolutions in societies are lost in the search for identity by following each other’s
example. (Findings and results.)
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Abstract
Neo-Sadrism has reached new innovations due to interaction with the
challenges of the modern world, which has doubled with the advent of the Islamic
Revolution in Iran, but has not been able to successfully interact and have an
acceptable impact on effective intellectual currents in the Islamic world, including
the International Institute of Islamic Studies (IIIT), which is concerned with the
Islamization of knowledge and reestablishment of a new Islamic civilization.
(problem) Using SWOT method, which is based on the four axes of strengths,
weaknesses, opportunities and threats, this article presents four strategies to
revive Islamic knowledge in the Islamic world with respect to the capacities
of Neo-Sadraism.(method) In terms of content, methodology and inspiration
in reviving a comprehensive system of Islamic knowledge, Neo-Sadraism has
unique capacities for IIIT and can take them from the Ash’arite and functionalist
perspectives to deeper layers of thought. On the other hand, IIIT, due to its western
base and its widespread acceptance in the Islamic world, can be effective in
expanding and establishing a connection between the Neo-Sadraist intellectuals
and the Muslim elite.(results)
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Abstract
The Islamic Awakening is a revitalizing and identifying movement that
flourished in Iran with the victory of the Islamic Revolution and was able to
influence other countries in later stages. Influenced by modern Western theories,
Islamic thinkers have tried to interpret and present religious issues in a different
way. One of the Islamic thinkers who has theorized about revelation is Abdul
Karim Soroush.He believes that he personally experiences realities in a state
similar to dreaming or revelation of the Prophet. He called this approach apostolic
dreams (problem). To examine the political awakening of Muslims (purpose
and method of research). The present study intends to answer the question of
how Abdolkarim Soroush’s dream theory of revelation can be criticized and what
are its main consequences in the field of Muslim political awakening studies?
(Question). It is sacred. Islamic thinkers have criticized all the premises and
hypotheses of his thought. The findings suggest that although Soroush’s theories
may have effects such as religious secularization and the spread of modern
rationality to desecrate religion and the Bible, the Qur’an, as a true harbinger of
the Islamic awakening, always guides Muslims in the right direction and protects
them from deviation. (Hypothesis and Findings)
Keywords: Holy Quran, Theory of Revelation Dreaming, Abdul Karim Soroush,
Islamic Awakening Studies, Critique of the Apostolic Dream.
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Quranic Documents Awakening of
Human Society Based on the Instinct of Unity

Abstract
The present study seeks to examine the Qur’anic documentation of the
awakening of human society based on the innate unity of human beings.(Issue)
the leading article tries to explain and study this matter by using the library filing
method and quoting verses and narrations,(method)paying attention to natural
brotherhood and brotherhood among human beings results in the awakening of
humanity and innate unity on a large international scale.(theory) The Qur’an
emphasizes the unity of human beings by attributing them to a single parent, being
a single nation, on the unity of human beings at the level of humanity. In the
Holy Quran, the word brother is used absolutely in relation to the brotherhood of
the believer and the polytheist and the believers together, in such a way that the
Messenger of God calls the disobedient and polytheistic people his brother. The
attention and emphasis of the Holy Qur’an on this issue strengthens the brotherhood
and relationship of brotherhood between human beings, their innate love and natural
unity and this kind of unity is inalienable and universal. The attention of different
governments of the world to issue, interaction and communication combined with
security, provides the ground for the growth and development of human societies
and this unity will be a platform for the manifestation of monotheism and common
religious beliefs.(results and findings)
Keywords: The Holy Quran, Awakening of human society, Unity, Brotherhood,
Natural unity.
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