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 المسلمینجهانی شدن، و تاثیر آن بر روند مشارکت سیاسی اخوان

 

سید کرامت حسینی1     

2وحید پروین      

3عباس حمادپور         

 

و  میو مفاه یدر معن نیادیبن یسیاست که موجب دگرد یادهیچیگسترده و پ ز،یآمتناقض یندیشدن فرا یجهان مفهوم: دهیچک

ابناء بشر را تحت  یکه به طور گسترده و مداوم زندگ کندیم یراه دور اناتیاشاره به جر دهیپد نی. اگرددیم جیرا یهامقوله

 یریتاث باشد،یتفحص و مطالعه م ،یریگیقابل پ یو فرهنگ ،یاسیس ،یمختلف اقتصاد ددر ابعا ندیفرا نیقرار داده است. ا ریتاث

قابل تامل و  یدر حوزه فرهنگ گذاردیآن م روانهیبه عنوان شکل م نیالمسلمو اخوان یاسالم ییادگرایشدن بر بن یکه جهان

 ،یمحل یهاتیهو جیآبشخور را یارتباط یها یرو فناو یاطالعات یها ی ب در تکنولو انقال هیدر سا دهیپد نیاست. ا یبررس

ها و کاهش  اقتدار دولت فیقرار دادن و تضع ریبا تحت تاث نیهمچن برد،یم نینها را از بآ تاَیرا کمرنگ ساخته و نها یو مل یسنت

در  ینسب ستقاللبا کسب ا نیاز جمله اخوان المسلم یمذهب یهاها و گروهکه جنبش شودینها باعث مآ تیاز حاکم یقدرت ناش

 یو گسترش خود در درون و خارج از مرزها ج،یترو غ،یبا استفاده از تبل یمل تیهو یبه جا یاسالم تیجهت غالب نمودن هو

 یرا برا یداتیتهد( شدنی)جهان ندیفرآ نیا گری. در بعد دابدیاست دست  یکه همانا ساختن فرد مسلمان در جامعه اسالم یمل

جنبش  تیبه تقو یمل تیارتباطات و کاهش هو یهمان گونه که با فناور گرید یبه عبارت. آوردیم راهمف نیجنبش اخوان المسلم

را در جهان  یروحیب یمصرف تیکردن جهان هو« مک ورلد»با  کند،یاهداف ان حرکت م یو در راستا نیاخوان المسلم

روش تحقیق در این دانست. نیمسلمالشدن بر جنبش اخوان یجهان دیتهد نیبه عنوان بزرگتر توانیگسترش داده که آنرا م

پردازد در این ها و وقایع جهان مینوشتار تحلیل متن و محتوا و آثار و آرای خواهد بود تحلیلی از ان حیث که به بررسی پدیده

یابی به چنین نتایجی با استفاده تحلیلی خواهد بود. دست وش عمدتاَ پژوهش نوع مطالعه ماهیت انجام تحقیق، اسنادی است و این ر

 ای و استفاده از اسناد و مدارک صورت گرفته است.از روش کتابخانه

 .نیالمسلماسالم، اخوان ،ییادگرایبن شدن،ی: جهانهاواژه دیکل

                                                 

 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهر  -7 

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهر-1

 واحد بوشهراسالمی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد  کارشناس -9

 

ول
ل ا

سا
ی )

الم
 اس

نی
سا
م ان

لو
ی ع

ص
ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

)
 

ره 
ما
ش

21 
د 
جل
 /

1 
اد 
رد

 خ
 /

29
31

ص 
 /

93- 
23

 



 23-93، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  

 

77 

 

 مقدمه       

شاهد ادامه، در این حوزه های حاکم بر روندهای بین المللی، که ما  ترین جریانجهانی شدن در حوزه فرهنگی، یکی از اصلی 

بسیاری روندهای جهانی شدن هستیم. جهانی شدن در طی دو دهه گذشته، بسیاری از روندهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی را 

زه سیاست داخلی و اجتماعی های اخیر این تاثیرات حتی حو در بسیاری از کشورهای جهان تحت تاثیر قرار داده و در سال

به معنی  صادی و فرهنگی،که در بعد اقتصادیبا رشد روند جهانی شدن در ابعاد سیاسی، اقتکشورها را هم در برگرفته است. 

ها  کاهش اقتدار دولتگسترش اقتصاد سرمایه داری، و در بعد فرهنگی به معنی گسترش فرهنگ غر ب و از لحاظ سیاسی به معنی 

گرایی فرهنگی به طور عام و تر کرده که بعد خاص های مختلف را به هم نزدیک ها، فرهنگ تر شدن حاکمیتو نفوذپذیر

گر های بیشتری با الهام از ایدئولو ی احیا ن بوده است. به بیان دیگر در این دوره انسانآبنیادگرایی دینی به طور خاص واکنشی به 

های خشونت بار  های دینی و قومی از روش کنند. با قدرت گرفتن این اندیشه، ارزشجود میگرایانه افراطی اعالم وبنیاد اًو عموم

دهند. یکی تحت توجیهات مذهبی انجام می کنند و این اعمال را کامالَو میانه رو برای رسیدن به اهداف خود استفاده می افراطیو 

درصدد دستیابی مبنای اصول اسالمی و فرد مسلمان باشد که برای ساختن جامعه بر المسلمین مصر میها، جنبش اخواناز این جنبش

هداف خود از کامال سیاسی از اسالم دارد بر همین مبناء برای رسیدن به اباشد و خوانشی مشارکت سیاسی می به قدرت از طریق

کند. اما جهانی شدن به عنوان ابزارهایی که جهانی شدن ایجاد کرده است به نحو احسن در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده می

آرایی بسیار تند گرایان صفتوان گفت بنیادالمسلمین گذاشته، اما در کل میفرآیندی چند بعدی آثار و عوارض منفی نیز بر اخوان

میانه رو به آن داشته  المسلمین رویکردی کامالَکند. در مقابل اخواندانند اتخاذ میرا نتیجه مدرنیته می ی شدن که آندر قبال جهان

بر آن است تا، با توجه به  تحلیل متن و محتوا و آثار و آرای این پژوهش بر اساس روش کنند.و به صورت گزینشی رفتار می

را با تاکید بر اخوان المسلمین به عنوان یکی از مصداق های  اسالمیگرای بنیادگرایی فرهنگی، جریان گستردگی خاص

 یجهانهدف این پژوهش تبیین         های اخیر مطرح نموده و رابطه آن را با جهانی شدن بررسی کند. گرایی دینی در سالخاص

جهان  ندیفرض که فرا شیپ نیا که سوال مطرح است:می باشد، و این  نیالمسلماخوان یاسیآن بر روند مشارکت س ریشدن، و تاث

با توجه به منافع سیاسی تفکر  ؟ در پاسخ به این سوال، این فرضیه مطرح است کهگذاشته است نیبر اخوان المسلم یراتیشدن تاث

 کند. همسویی با فرآیندهای جهانی شدن حرکت می یاستار المسلمین، این جنبش درحاکم بر اخوان

  جهاني شدنمفهوم 

در پایان قرن بیستم اهمیت فرهنگ در بازنگری سیاست جهانی که از پایان جنگ سرد وگسترش روز افزون پدیده جهانی 

چالش در مقابل الگوهای  ترکرد و های مختلفی را به هم نزدیک شدن نشآت گرفت فزونی یافت. کوچک شدن جهان، فرهنگ
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تواند حفظ شان می فرهنگ ها با این معضل روبرو شدند که کدام بخش از همه ملتنظم اجتماعی ایجاد نمود.  سنتی فرهنگ و

تغییر فرهنگی موجب اصطکاک گردید. وقتی مردم یک فرهنگ، فرهنگ مردم دیگر را  کدام بخش از بین خواهد رفت و شود و

آید. پس از جنگ سرد آتش منازعات فرهنگی یدانند امکان بروز برخورد منازعه پدید منه تنها بیگانه بلکه عامل تهدید کننده می

تری نیز  اند، اما تنش گستردهها در سطح محلی با یکدیگر به منازعه پرداخته ها زیر خاکستر مدفون بود، زبانه کشید. ملت که مدت

فرهنگ غربی به نظر که حالی بین نیروهای جهانی یا محلی وجود داشت. غر ب نیروی غالب در فرآیند جهانی شدن بود و در

 1در این راستا ادوارد سعید(. 2311: 2939)بلیس و استیو ، رسد تجربه بشری را یکسان کند سبب بروز تضادهای فرهنگی گردیدمی

 :mernisil,2339)اندرکار نوعی امپریالیسم فرهنگی استهای قدرت و غیرسازی، دست مدعی است که غر ب به واسطه گفتمان

ترین نمود بنیادگرایی فرهنگی است. این اصطالح اگر چه صدها سال پیش در و برجسته ترینرایی دینی مهمبنیادگ (.293-212

رفت. در اندیشی، تعصب دینی و بازگشت به معتقدات مسیحیت پروتستان به کار می کیشی، دگمغر ب رایج بود و به جای سخت

اد اندیشمندان غربی( و مجموعاً ترکیب و اصطالحی به وجود آورده )اعتقاسالمی به خود گرفتههای اخیر بنیادگرایی صفت  سال

هایی که  شود، حرکتاطالق می و در خاورمیانه خصوصاَ های اسالم خواهانه در جهان عموماَ است که امروز به همه حرکت

طرف اندیشمندان اسالمی به نام ولی این اصطالح از  (.22: 2911؛ 9الموصللی)یه و بنیان تمدن را در خود داردمعتقدند اسالم پا

بردند که خواستار ایجاد کار می های سیاسی اسالمی به اسالم سیاسی معروف است که آنها این وا ه را برای توصیف جریان

گرایی یا اسالم سیاسی امروزه به صورت یک نیروی موثر در اسالم (.11: 2931حکومتی بر مبنی اصول اسالمی هستند)بهروز لک؛ 

های  چه اسالم سیاسی دارای خاستگاه، رویکردها، الگوها و مدل المللی و جهانی مبدل شده است. اگرو انفعاالت داخلی، بین فعل

المللی به عنوان )با قرائت های مختلف( و کار بست آن در نظام سیاسی داخلی و بینهای اسالمی ت، اما تاکید بر ارزشمتفاوتی اس

رو  از آن ییگرا یاسالم زشیشدن و خ یرابطه جهان یبررس (.9:2931)شفیعی؛ اسالم سیاسی استمسلط، وجه غالب ارزش های 

به مفهوم دفاع  ییاست. هر چند جنبش اسالم گرا یاسالم و فرهنگ اسالم، غر ب بیتنها رق یجهان ندهیدارد که در نظام آ تیاهم

قدمت  یدارا ،ینید شهیو اصالح اند یو اجتماع و باالخره بازخوان استیدر حوزه س ینیمسلمانان:گسترش تفکر د ینید تیاز هو

 یاسیو اسالم س ینید شهیاند یاز چالش جد تیحکا شدن، یمقوله در چارجو ب جهان نیاما طرح مجدد ا است، یطوالن یخیتار

توجه مجدد  نیبر اااست. بن یاسالم یکشورها ژهیوه بر سراسر جهان و ب یغرب کیغر ب و بسط گفتمان هژمون یطلب نهیدر برابر هم

که:  شود یم یاز آنجا ناش ییخاستگاه و تبعات جنبش اسالم گرا ت،یالملل به ماه نیب استیو س یاسیمباحث س شمندانیاند

                                                 

8 - Edward. S 

3 - Almvslly 
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 یکه ابعاد ضد غرب یافراط ییجنبش اسالم گرا به ژه،یوه دهد ب یم یاسالم و غر ب رو نیب شود یم ینیب شیکه پ یبرخورد»

ها مورد  جنبش نیتوسعه و بسط ا ،یریگ شکل یها شهیفهم علل و ر و تیشناخت ماه رو نیاز ا.« شود یدارد، مربوط م یرومندین

 ینیجنبش اصالح د یریشکل گ یها شهیر یخیچند از نظر تار هر (.11: 2932)سجادی، از پژوهشگران قرار گرفت یا عالقه عده

و  یبیصل یپس از جنگ ها ،یغرب یها شهیبا آرا و اند یدوره مواجهه جوامع اسالم نیبه نخست توان یرا م ینید یشیو نو اند

داده اما  ارجاعصورت گرفت،  یتحت استعمار در آوردن بالد و ملل اسالم قیبر جهان اسالم که از طر یحیغر ب مس یرگیچ

اشاره دارد که  یاسالم یبش ها و نهضت هابه جن شتریب دیآ یم انیصحبت به م یاسیو اسالم س ییکه از اسالم گرا یامروزه زمان

از کشورها به عنوان نقطه مقاومت و کانون تعارض زا در برابر اهداف، منافع و در مجموع سلطه غر ب در جهان اسالم  یدر برخ

است.  دهیگرد هیارا یمتفاوت و گاه متناقض یها دگاهی،دییو اهداف جنبش اسالم گرا ت،خاستگاهی. در مورد ماهباشد یمطرح م

گردد به  یم مطرح است بر یاسیس ییجنبش اسالم گرا یا و جرقه نیمسلمان به عنوان نقطه آغاز شمندانیاند دگاهیاما آنچه از د

از  یاریاند. بس مورد توجه قرار داده زیاسالم شناس ن نیمستشرق زا یا نکته را عده نیاسالم و ا یذات یها یژگیو و تیماه

 یژگیاز و یآن، ناش یجو زهیو ست یاسیس اریرا در سه دهه گذشته، از جمله به شکل بس یاسالم یزیکارشناسان گسترش موج بازخ

و  یفراقوم یتیماه انبه عنو یامت اسالم یکپارچگیو وحدت و  استیمذهب و س یختگیاسالم، از جمله درهم آم یذات یها

  (Harvey and Timmons, 1322: 913).دانند یم یفرامل

یابد. با ظهور و شدن، دموکراسی نیز تعمیم و گسترش میشدن با دموکراسی رابطه تنگاتنگ دارد، با گسترش جهانیجهانی        

ها با شهروندان و اقتدارگرایانه با آنها به آسانی ممکن نیست. رشد بروز جامعه اطالعاتی جهانی، دیگر برخورد نامناسب دولت

وضعیت  جامعه جهانی بسیار دشوارتر است. ها در مشارکت و انعطاف بیشتر دولت سیاسی کشورهای جهان، بدون -اقتصادی

های مخالف دموکراسی حاکمیت پیدا کنند. پایان جنگ سرد با تاکید بر  دشوار امنیتی در جریان جنگ سرد موجب شد که قدرت

دهی، جنبش اجتماعی از  اه بود با سازماندموکراسی در کشورهای صنعتی پیشرفته و بیشتر کشورهای در حال توسعه جهان که همر

های اجتماعی جدید تمایل های مهم دموکراسی معطوف نمود. در جنبش این وضعیت استفاده کرد و توجه خود را بر ویژگی

کردن جامعه مدنی و مشارکت بیشتر شهروندان در فرایندهای دموکراتیک یک اصل اساسی محسو ب می شدید به دموکراتیزه

های موجود در بطن دموکراسی مانند احترام  های اسالمی در رابطه با دموکراسی و نحوه تعامل با ابزارها و مولفه یان جنبشم شود. 

)اپوزیسیون( و... اختالف نظر فاحشی وجود دارد. نتخابات پارلمانی، نیروهای مخالفبه حقوق بشر، آزادی عقیده، تکثرگرایی، ا

بخش اسالمی( و ها )نظیر القاعده(، طرفداران احیای خالفت اسالمی )حز ب آزادی ها، جهادی فیسیاسی مانند سل های غیر جنبش

گرایان )جماعت تبلیغ( اعتقاد چندانی به فعالیت سیاسی از طریق مبارزه پارلمانی و انتخاباتی در نظام مبتنی بر گرایان یا سنتاخالق

بیند. از سوی دیگر های خود می جاهلی، غیرخدایی یا مغایر با اهداف و فعالیت دموکراسی ندارند؛ چرا که نظام دموکراسی را نظام

ترین نظام به اصول  های اسالمی طرفدار فعالیت پارلمانی یا به اصطالح )اسالم سیاسی( نظام مبتنی بر دموکراسی را نزدیک جنبش
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جایی  تحمل مخالفان، حقوق زنان، تکثرگرایی، جابهها انعطاف و نرمش بیشتری به  این جنبش دانند وشورا در اسالم می

المسلمین، جماعت جنبش اخوان (.33: 2931، والو  اسپوزیتو)های دینی و قومی دارند آمیز قدرت، احترام به حقوق اقلیتمسالمت

گیری دست سیاسی به گرایانگرایان سیاسی هستند؛ اسالمای از این اسالماسالمی پاکستان، حز ب عدالت و توسعه ترکیه نمونه

 دادن دولت دانند. در واقع تنآمیز قدرت از راه نظام پارلمانی و انتخاباتی بهترین و موثرترین عامل موفقیت و ادامه آن میمسالمت

شود؛ مشارکت سیاسی احزا ب اسالمی از یک سو های متبوع تمام می ها به مشارکت سیاسی احزا ب اسالمی به نفع خود دولت

دهد، چرا که گرایان را کاهش میدهد و از سوی دیگر خشونت و ترور در اسالمو مدارای سیاسی آنها را افزایش میتحمل 

دادن، شرکت در جلسات و بحث سیاسی و میزگردها و ... دانش  تحقیقات تجربی نشان داده است که مشارکت سیاسی مثل رای

رشد است و ملت خاص و ر یم سیاسی ای روبهدهد اسالم سیاسی پدیدهمی سیاسی را در نتیجه تحمل و بردباری سیاسی، افزایش

ای وابسته نیست، گرایش به اسالم سیاسی میان همه مسلمانان، تمام کشورها و نظام سیاسی گوناگون )استبدادی یا باز، متحد ویژه

خواهی با اقبال رشد اسالم سیاسی، دموکراسیشود به موازات آمریکا یا مخالف آن، سکوالر یا اسالمی، سنتی یا مدرن( دیده می

رو شده است آنان خواهان رعایت موازین دموکراتیک، برپایی انتخابات آزاد، آزادی بسیاری از نیروها و احزا ب مسلمانان روبه

 ها هستند. مطبوعات، احزا ب و انجمن

 اخوان المسلمین

 فراملی جنبش یک المسلمین . اخوانالمسلمین استاجتماعی و فرهنگی اخوانهای بارز این امر جنبش سیاسی یکی از نمونه        

 و ترینقدیمی المسلمیناخوان. رودمی شمار به اپوزیسیون جریان ترینبزرگ عربی کشورهای از بسیاری در که گراستاسالم

 رهبری به مصر اسماعیلیه شهر رد( قمری 2911 شمسی، 2931) میالدی 2313 سال در که است اسالمی سیاسی گروه ترینبزرگ

 اندیشه از تأثیر به نهضت این .داد گسترش اسالمی و عربی کشورهای دیگر به را خود فعالیت سپس و شد نهاده بنیان البنا حسن

 کشور بر ویژه به اسالمی، کشورهای بر بیگانگان سلطه و مسلمانان داخلی انحطاط به پاسخ در و اسدآبادی الدینجمال سید های

 برقراری و اجانب ی سلطه برافکندن و اسالمی شعائر کردن زنده چون)اهدافش به رسیدن جهت المسلمین اخوان. آمد پدید مصر

 حکومت دست به بار چند رهگذر این در و پرداخت، مبارزه به سیاسی و نظامی فرهنگی، مختلف های جبهه در(  اسالمی حکومت

 در تحولی به تدریج البنا، حسن ترور از پس. شدند اعدام یا و دستگیر آن اعضای از زیادی شمار آن طی و شد منحل فاروق ملک

 مسلحانه مبارزه جای به آمیز مسالمت راه های کردن جایگزین از بود عبارت تحول این. گرفت صورت المسلمین اخوان جنبش

 اخوان کارآیی و محبوبیت از شد، برگزیده نظامی حل راه بودن ثر مؤ از ناامیدی پی در که اقدام این. بیگانگان سلطه و ر یم علیه

 می پای نظامی مبارزه بر امّا بودند، المسلمین اخوان از متأثر اغلب که(  مصر اسالمی جهاد مانند)اسالمی جدید گروه های و کاست

 است، داشته اسالم جهان و مصر مردم مبارزات روند در اخوان جنبش که عمیقی تأثیر وصف، این با. گذاشتند میدان به پا فشارند،
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 حسنی حکومت سقوط به که مصر 1322 سال اعتراضات جریان در مصر المسلمیناخوان (.22: 2932نا،  ی)بباشد می انکار قابل غیر

 مخالف مذهبی حکومت با اخوان» که شد اعالم فوریه 3 در حز ب ارشد رهبران خبری نشست در و داشت شرکت انجامید مبارک

 نظرهای اظهار مورد در و.« است اسالم مرجعیت با مدنی حکومت برپایی آن ٔ  خواسته و داندمی اسالم مغایر را آن چون است

 چه و لبنانی چه ایرانی، چه هاخارجی اظهارات مسئول اخوان: »کردند اعالم نیز مصر حوادث مورد در دیگر کشورهای مقامات

 هاآن ٔ  خواسته که بود کرده اعالم همچنین المسلمیناخوان «است مصر داخلی امور در دیگران دخالت مخالف و نیست دیگران

 شرکت آن تأسیس در نیز اخوان اعضای که است تغییر برای میهنی جمعیت و التحریر میدان در متحصن معترضان ٔ  خواسته

ه جدایی دین از سیاسی نبوده و هرگز در دعوت خود ب المسلمین هرگز غیرجنبش اخوان (.1322 ،اإلخوان المسلمون(اندداشته

یابی به منبر این جنبش در پی دست. (119: 2931محمد؛ میابراه )دانددین را از محرا ب مسجد تا دولت میو  سیاست قائل نبوده

المسلمین از نظر خط مشی، نمونه کامل از ها و خدمت به مردم بوده است، جماعت اخوان پارلمان برای تبلیغ دین، اصالح کژی

کند. اما جماعت در آنها در حزبی واحد تالش می کردنحز ب انحصارطلب است که برای لغو احزا ب و انحالل آنها یا یکپارچه

شود. بنابراین دو یادداشت رسمی مهمی را در کند و به رویکرد حز ب تکثرگرا نزدیک میمفهوم انحصارطلب خود تجدیدنظر می

کند. این دو مساله، موضوع همیشگی اختالف و خصوص زنان مسلمان در جامعه اسالمی، شورا و نظام چندحزبی منتشر می

گرایان بوده است. یادداشت اول بر حق کارکردن زن، ضرورت مشارکت وی در انتخابات المها و اس کشمکش بین الئیک

شود و نیز حق عضویت ها و موسساتی که به خاطر آنها انتخابات برگزار می شوراهای نمایندگی تشریعی و نظارتی و ... مانند هیئت

حزبی مربوط است،  ته مورد توجه نسبت به شورا و نظام چندجمهوری. اما نک زن در همه این موًسسات و مشاغل کلی جزء ریاست

کند که ملت منبع قدرت است و آن را به شخص مورد نظر خود بین شورا و دموکراسی جدید تطابق و خاطر نشان می بر مسائل

از اصل شریعت و سپس از  کند و باید قانون مکتوبی باشد که همگان درباره آن اتفاق نظر داشته باشند. این قانون بایدواگذار می

 المسلمین یعنی قرآن قانون اساسی ماست بر حفظ آزادیشعار سنتی اخوان .شده باشد اهداف و مقاصد و اصول کلی آن گرفته

ن مسئولیت رهبران و چگونگی رسیدگی به پرونده آنها در مقابل پارلمان هم به صورت آزاد تاکید یهای عمومی و خصوصی و تعی

گذاری و نظارتی برخوردار است، نماینده خواست و اراده مردم گفتنی است پارلمان مذکور از دید اخوان از قدرت قانونکند. می

حزبی و پذیرش گردش قدرت بین  هیچ قیدوبندی، بر نظام چند االجراست، این نظام قانونی، باید بیاست و مصوبات آن الزم

 (.111: 2931ادواری مبتنی باشد)ابراهیم محمد؛ ها و احزا ب سیاسی از طریق انتخاباتجماعت

گرایی دارند. اما های آن در کشورهای مختلف گرایش به فعال المسلمین در مصر و شاخهکه جنبش اخوانرغم آنعلی        

گزار شود ترین گروه سیاسی در درون مصر است. اگر انتخابات آزاد در مصر بر المسلمین محبو بواقعیت این است که اخوان

دهد و پست ریاست جمهوری را از آن خود های پارلمان را به خود اختصاص میدرصد از کرسی13المسلمین باالی اخوان

اند. ساخت. تردیدی در این مسئله وجود ندارد و آنها صرفاً به خاطر سرکو ب دائمی از سوی حکومت مصر از قدرت دور ماندهمی

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?artid=78885&secid=211
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?artid=78885&secid=211
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به آنها نه به عنوان حز ب بلکه به عنوان کاندیدای مستقل داده شد، در انتخابات مجلس  این گروه هر زمان که فرصت اندکی

المسلمین این است توان حضور این گروه را در عرصه سیاسی نادیده گرفت. مشکل اخواناند. نمیبیشترین آرا را به دست آورده

 -گام )تدریجی( جهت باال بردن آگاهی مذهبیبه ی گامها که اجازه فعالیت ندارند و خود چون به این مسئله واقفند سیاست

گونه که قبالً بیان کردیم را کنند و در عین حال خواستار اجرای شریعت توسط دولت را همانها را دنبال می سیاسی در میان توده

های خود را با شرایط مدرن  امهخواستارند در همین راستا این گروه از خود انعطاف بیشتری نشان داده و حاضرند ایدئولو ی و برن

سازی جهان اسالم در یک بستر جهانی پویا مجال ظهور یافت. بسیاری از  منطبق سازند. احیاگری اسالمی و میل به دموکراتیک

سازی از  گذارند و احیاگری اسالمی و میل به دموکراتیکمردم در نقاط مختلف جهان تمایالت مشترکی از خود به نمایش می

ترین مقوالت دوران معاصر است. تاکید بر هویت قومی و تقاضا برای مشارکت سیاسی همگانی، در جهانی پیچیده رخ نموده مهم

است که در آن تکنولو ی موجب گسترش روابط جهانی شده، در عین حال هویت محلی و فرهنگی نیز در نهایت قدرت قرار 

 -)اسپوزیتوعرصه مناسبات جهانی مبدل شده استاستی سراسری در دارند. امروزه خواست و رغبت برای دموکراسی به خو

های سیاسی از طریق مبارزات پارلمانی  رو اقدام به فعالیتالمسلمین به عنوان یک جنبش میانه( در این راستا اخوان92: 2933؛1وال

المسلمین در داند. جنبش اخوانکشورها میکردن صدا و دعوت خود در آن دست زد. چرا که پارلمان را بهترین مکان برای قانونی

 های خود در آن کشورها جنبه قانونی ببخشد.  کشورهایی که نسبتاً باز بوده است توانسته از این راه به فعالیت

 کند که عبارتند از:المسلمین از کانال شرکت در پارلمان اهدافی را دنبال میاخوان

 تبیین ردیف

به صورت  زیآنها ن یگوناگون است. لذا با ورود آنها به پارلمان صدا یهاشهیتفاوت آرا و اند طیپارلمان محل و مح 1

 .شودیم دهیجوامع شن انیدر م یرسم

و  شودیدر مساجد و منابر محدود نم غیکه دعوت آنها منحصراً به خطابه، وعظ و ارشاد و تبل دیتوده مردم خواهند فهم 2

 .دیآیآنها به حسا ب م یهاتیجزء فعال زین یو پارلمان یاسیس یهاتیفعال

آنها را با  یمبارزه پارلمان وهیش یهابه دست خواهند آورد و تفاوت هایاخوان یاز مبارزه پارلمان یمردم شناخت بهتر 3

 .دیاحزا ب خواهند فهم گریکدی

 (.19: 2913)المجتمع؛منبع: 

                                                 

9 - Aspvzytv - Wall 
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قرن به طور عمده در مسالمت  شد القاعده نیست، این جنبش برای مدت نیمتاسیس  2313المسلمین مصر که در سال اخوان        

اند و های دموکراتیک تدریجی گرفتهالمسلمین تصمیمی استراتژیک برای مشارکت سیاسی و گشایشحرکت کرده است، اخوان

  (.2931باشد)آفتا ب یزد؛های اقتدارگرا میکشیدن قدرتچالشاین امر تنها راه میسر برای به

شود که به عنوان بدیلی برای دموکراسی به طور کلی در نظر پژوهشگران اندیشه سیاسی یک شیوه حکمرانی محسو ب می        

 ترین ارزش شوند پدیدار شده و تحول یافته. بنیادیهای استبدادی که هم در جوامع سنتی و هم در جوامع مدرن یافت میر یم

ها را بر مبنای اصل حاکمیت قانون شر و آزادی فردی و مدنی و سعی دارد حقوق تمام اقلیتهای دموکراسی عبارتند از حقوق ب

رسد اخوان هدفش از ایجاد حز ب، ورود به پارلمان و تالش ها به نظر می پس با توجه به این مولفه .(11: 2933جاهه؛)تضمین کند

 .( 931: 2933ار؛باشد)خامه یبرای تطبیق شریعت از طریق انتخابات و پارلمان می

باشد چون آنها در های فردی در چارچو ب قانون می یابی به آزادی های سیاسی در پی دست کردن برنامهاخوان با دنبال        

های فردی احترام گذاشته شود و در آن  راستای اولین هدف خود یعنی ساختن فردی مسلمان معتقدند در جوامعی که به آزادی

گیرد. در کشورهای تر از جوامع دیکتاتوری صورت میآزادی بیان و ... رعایت شود ساختن فرد مسلمان راحت آزادی اندیشه،

المسلمین های اخواننسبتاً باز و دموکراتیک، افراد گوناگون از طبقات مختلف جوامع بدون ترس و واهمه با افکار و اندیشه

رآیند. بنابراین با گسترش فرایند دموکراتیزاسیون جوامع از یک سو جنبش توانند آشنا و در صورت اقناع به عضویت جنبش دمی

ها از کند و صدا و پیام آنان به گوش تودهالمسلمین با تبدیل به حز ب سیاسی و مشارکت در پارلمان، جنبه قانونی پیدا میاخوان

تواند دعوت و تبلیغ المسلمین بیش از پیش میانهای مدنی اخو شدن آزادی مجرای قانون خواهد رسید. از سوی دیگر با نهادینه

وش راحتی و بدون دغدغه به گ های اخالقی، تربیتی، اجتماعی و فرهنگی را به ها و سیاست جمعی را گسترش دهد و برنامه

 (.9: 2932شهروندان برساند)بی نا، 

المسلمین از جنبش غیرقانونی به حزبی هنگامی که اخوانهای سیاسی و مبارزه پارلمانی  از سوی دیگر پرداختن به فعالیت        

صرف فعالیت  ،آفرین باشد. در این هنگام ممکن است بیشتر وقت، توان و انر ی جنبشتواند چالششود میسیاسی تبدیل می

ت زدگی شناخته گیری حکومت شود و جنبش را از پرداختن به امور دیگر باز دارد. در این پدیده که به سیاسدستسیاسی و به

که امور تربیتی و اخالقی بیش از هر چیز به چربد. درحالیهای سیاسی بر جانب تربیتی و اخالقی می شود، کفه سیاست و فعالیتمی

(. ساختن فرد مسلمان 11: 2933پردازد)قرضاوی؛ساختن یک فرد مومن و به عبارت دیگر، هسته اصلی هرگونه اصالح و تجدید می

المسلمین است و غرق در مسائل سیاسی ممکن است جنبش را از این هدف دور سازد. المی جزء اولین اهداف اخوانو خانواده اس



 23-93، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  

 

72 

 

یک متفکر بیروتی در مقاله آینده جامعه مدنی در جهان عر ب، یک جنبش یا  1الصبیحیکه به گفته احمد شکر در سخن آخر این

 اند به فعالیت بپردازد که عبارتند از:شرط در جامعه عربی باشد تا بتو 1نهاد باید دارای 

 تبیین شروط ردیف

را در طول زمان جذ ب کند و  یمختلف یسن یهاکارآمد باشد، گروه یطوالن یبتواند در مدت زمان قیتوان تطب 1

 دست بزند. ها تیفعال لیبه تعد یهر برهه زمان یازهایبا توجه به ن

به  که نیضمن ا وندند،یبه آن بپ یشتریب یباشد تا اعضا زین ییهارمجموعهیز یدارا ینهاد مدن کی گستردگي 2

 گسترده باشد. زین ییایلحاظ جغراف

به صورت  زیها نوجود داشته باشد و همه تعارض ینهاد مستقل مدن کیها در حداقل اختالف همبستگي 3

و هماهنگ وجود  یارتباط منطق کی زینهاد ن کی نییفصل شود و از باال تا پا وحل زیآممسالت

 داشته باشد.

نهادها از لحاظ امکانات  نیا که نینداشته باشند، ضمن ا ینهادها دخالت نیا سیها در تاس دولت استقالل 4

 .نداشته باشند یوابستگ گونهچیاز دولت مستقل و ه دیبا زین یمال یهاو کمک یاقتصاد

 ( 933: 2931همدانی؛ )منبع:

المسلمین تمام این شرایط را داشته و فقط در زمینه استقالل با مشکالتی مواجه بود به عبارت دیگر دولت در تشکل اخوان        

ای داشته باشد و به همین علت جنبش داده تحرک سیاسی مستقل و منبع درآمد جداگانهنموده و اجازه نمیچنین نهادی دخالت می

 یابی به اهداف خود بود.آمیز و نفوذ در پارلمان در پی دستسی خود به شیوه مسالمتهای سیاالمسلمین در فعالیتاخوان

 المسلمین:شدن ارتباطات و اخوان جهاني     

از دیدگاه  کنیم. توانیم به آن نگاهجانبه است که از زوایای مختلف می شدن بحثی بسیار عمیق، جالب و چند جهانی        

اند و در دنیای امروز مرزهای جغرافیایی مفهومی های ارتباطاتی مرزها را محو و نابود کرده المللی تکنولو یبین ارتباطات و روابط

 شود. پیامد دیگری که رسانهندارند. هر فردی در هر کجای دنیا با داشتن کامپیوتر به شبکه جهانی و به این دهکده جهانی وصل می

توانند اخبار را از توان مردم را ناآگاه نگه داشت. مردم مییکه در دنیای امروز تقریباً نمالمللی ایجاد کردند این است های بین

این حرکت این است که یک ی مثبت بگیرند. یکی دیگر از پیامدها … المللی وطریق تلفن، فکس، ماهواره، رادیوهای بین

                                                 

1 - Ahmad Shkralsbyhy 
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المللی جدا بکند خواهد خود را از جامعه بینکه می گرفتن است و این برای یک کشوری دموکراسی در سراسر دنیا درحال شکل

های نوین ارتباطات مختصات و پیامدهای مثبت و منفی  ارتباطات و فن آوری تو مردمش را در تاریکی نگه دارد بسیار مشکل اس

بدل شدن اطالعات و یا ها، دسترسی به اطالعات و رد و  شدن رابطه زیادی دارد. اشاعه دموکراسی، از بین رفتن مرزها و آسان

هایی در یک  مکاتبات از جمله پیامدهای مثبت جهانی شدن است. اما از پیامدهای منفی این جریان اطالعاتی این است که ارزش

تواند از پیامدهای مثبت این قضیه باشد. یعنی همزمان با جهانی شدن ها میجامعه دستخوش تأثیر و تأثر می شوند و نزدیکی فرهنگ

کمالی )شوندجا میها نیز جابهها تکنولو یشود. و همزمان با این رفت وآمدها و تماسمی ها بیشتر وآمدها و تماسرفت 

سابقه به آن  های بی جهان امروز بسیار بیش از گذشته سازمان یافته است و نهادهای گوناگون، به شیوه 1از نظر گیدنز .(2933؛پور

نامد. این نظم ها می را جامعه سازمانآن « پس از سرمایه داری»در کتا ب  1اند. وضعیتی که پیتردراکردادهبرنامه و نظمی روشمند 

تری در زندگی برخوردار بیش های ها را الزاماً محدود نساخته بلکه سبب شده اند که انسان از گزینه دهی، نه تنها آزادی

ها همراه بوده است. زندگی نو  ه مستلزم توسعه ساختارهای سازمانی و با آن)غذای کافی، بهداشت مطمئن و آموزش منظم( کشود

داند، به ای بر سازمان دهی اجتماعی بنا شده است. گیدنز همچنین وجود این سازماندهی اطالعاتی را ضروری میسابقه به طور بی

دنز، مردم با هر اقدامی چون برداشتن گوشی تلفن، دهی و نظارت اجتماعی مؤثر و ضروری است. به نظر گی عقیده او برای سازمان

کنند. این کشیدن چک، خرید کاال، استفاده از کارت اعتباری و حتی روشن کردن تلویزیون برای دیگران اطالعات تولید می

ار های جدید مورد استفاده قر ها دریافتن مشتری شود و برای شرکتاطالعات با هدف سوداگرانه ثبت و نگه داری می

 ای ادامه یافته است و در دنباله نظریهپردازی در زمینه جامعه اطالعاتی در شکل جامعه شبکه نظریه (.11: 2931)گیدنز، گیردمی

نویسندگان سوئدی « جان سودرگفس»و « 3ندر بردالکسا»شود. های گوناگون مطرح می های توسعه و جامعه اطالعاتی و در قالب

ای از آینده دیجیتال جهان ارائه می کنند، برد های رایانه های اینترنت و برنامه تصویری متکی بر شبکه« یساالر شبکه»کتا ب 

گویند: اینترنت با ترویج )استاد و کارشناس مسائل ارتباط صوتی( و سودرگفس )نویسنده، تهیه کننده و گوینده تلویزیون( می

داری و دموکراسی را تقویت  های گوناگون در زندگی، جایگاه سرمایه جنبههرچه بیشتر آزادی افراد، تجارت و اقتصاد در 
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را به ابزار سرکو ب و سلطه بدل نمایند رد  توانند بر اینترنت چیره شوند و آنها می کند. آنها همچنین این نظریه را که دولتمی

 23.( 1ص 23/1/2932، 3درگفس)بردوسوسازندساالری مطرح می کنند و نظریه خود را درباره بدیل شبکهمی

گیری و افزایش روابط و نهادهایی هستند که اجزا و عناصر اصلی جامعه فراملی ساز شکل همه این تحوالت و امکانات، زمینه        

کند  ل میها تبدیهای همگانی محتوی روابط انسانی را به نمادها یا نشانه دهند. به بیان دیگر، هر اندازه که رسانه را تشکیل می

یابند. پس تا جایی که روابط و نهادهای انسانی از  های بسیار دور از هم نیز با یکدیگر پیوند مییابد و انسان ها را کاهش میفاصله

جنبش رود.  ها ملی فراتر میشود و از محدوده تنگ سرزمین شوند، جامعه انسانی هم جهانی می تجربه به اطالعات تبدیل می

کنند همواره دغدغه رساندن پیام و دعوت خود را به صورت  در کشورهایی که به صورت غیر قانونی فعالیت می المسلمیناخوان

ها، دسترسی تقریباً آزاد به اطالعات موجود در  شدن رسانه ها داشته باشد. جهانی های دولت علنی و خارج از چارچو ب مزاحمت

آزاد به این موارد، گام دیگری در راستای برداشتن موانع سر راه ارتباط جنبش با توده و ماهواره و یا احتمال دسترسی ها  رایانه

که کانون تروریسم است  های مذهبی در عراق به بهانه این به عنوان مثال پس از اشغال عراق تدریس آموزه .شود مردم برداشته می

ایگاه سنتی خود یعنی مساجد بهترین راه در این زمینه استفاده توسط ارتش آمریکا در مساجد ممنوع شد. و مردم با از دست دادن پ

المسلمین برای آموزش افراد با مبانی فکری و دینی خود با استفاده از تلوزیون  ها به صورت فراگیر بود در این راستا اخوان از رسانه

و استفاده کنندگان از وسایل ارتباط جمعی و نیز دهد که میزان باسوادان  در مناطق کرد نشین عراق دست زد. اگر چه آمار نشان می

اما  .(212: 1332؛یتکنولو ی وسایل ارتباط جمعی در کشورهای اسالمی در مقایسه با کشورهای غربی بسیار ناچیز است) اسماعیل

عبارت دیگر با  المسلمین مثبت است. بهاخوان شدن با گسترش و افزایش رسانه و نیز تاثیر بر جنبش ارتباط در سایه جهانی

 شدن کها، کوچ شدن در قالب جهانی رسانه و نیز محلی شدن رسانه گیری انقال ب اطالعات و ارتباطات در فرآیند جهانیشکل

تر از  تر و کم هزینه ها به جریان و تبادل اطالعات آسانهای ارتباطی، دسترسی انسان وسایل ارتباط جمعی، تنوع و تکثر شیوه

ها  شود. با گسترش رسانه ها بسیار سخت و دشوار می ها بر این جریان گیرد و کنترل و نظارت دولت ن صورت میهای پیشیدوره

ها در نظارت بر جریان ارتباطات و اطالعات زمینه مناسبی برای  گیری جامعه اطالعاتی و کم توان شدن دولتو شکل

های محلی ونود با استفاده از وسایل ارتباطی مثل اینترنت، ماهواره، تلوزیالمسلمین برای گسترش دامنه خود از طریق تبلیغ خاخوان

 گذارد.  تر از قبل با مردم در میان میهای خود را آسان آید. و توده های مردم را با پیام خود آشنا و سیاست به وجود می و...

                                                 

4 - Brdvsvdrgfs 
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 المسلمینجهاني شدن، دولت، اخوان

های محلی  های کهن، هویت از طریق آن، ساختارهای اجتماعی مدرنیته با تخریب فرهنگجهانی شدن مکانیزمی است که         

پی در تکنولو ی های پیا به عبارتی دیگر شتا ب جهشی و انقال ب .کشدهای سنتی را به چالش می های ملی، دولت وحاکمیت

لو یک جهانی، جایی ئوءهای ایده پذیرش مدرنیزم و خالارتباطات و انفجار انفورماتیک، تمایالت رو به گسترش شهروندان به ادام

گذارد. به عبارت دیگر، مرزها دیگر قادر به جلوگیری از ورود امواج و در نتیجه های ملی باقی نمیرا برای موفقیت استراتژی دیوار

در دو دهه اخیر با آن  22ها ملت -ترین چالشی که دولت در واقع بزرگ (.1: 2933)خاکسار، ها نخواهند بودافکار و حتی سرمایه

زیرا این پدیدار فرآیندی است که مقصدش پیوند دادن همه مردم جهان در جامعه واحد و  اند مفهوم جهانی شدن است؛مواجه شده

ای و جهانی که های در هم تنیده منطقه ملت به طور فزاینده در شبکه  -دولت .(13: 2932فراگیر جهانی است)کریمی پور؛

آنها حاکم هستند، گرفتار شده است و قادر به تعین سرنوشت خود نیستند. این تحوالت های فوق ملی، بین دولتی و فراملی بر نیرو

با ایجاد بحران دهد الشعاع قرار می ها را تحت شود هم حاکمیت و هم مشروعیت دولتچند در مقابل آنها مقاومت می هر

از این رو، اگر حاکمیّت توجّهی به  گیرد.تعارض و کشمکش میان مردم و حاکمیّت سیاسی پا میبیان تقاضای جدید، مشروعیت و 

شود و این تهدیدها تغییرات اجتماعی و تحوالت مربوطه و همچنین تقاضای جدید نکند، بحران درونی حاکمیّت تشدید می

با توجّه به تحوالت  وعیّت مبتنی بر اقتدار را سست کند.به خطر اندازد و پایه امنیّتی و مشر اتواند موجودیت ر یم سیاسی رمی

های مردم در ابعاد مختلف، این تقاضاهای جدید، با توجّه به  ای و نیز گسترش آگاهیسترده عصر ارتباطات و فناوری ماهوارهگ

شود، با ابراز آغاز می و...تقاضا از درخواست رفاه بیشتر  ای را در بر بگیرد.تواند طیف گستردهشرایط اجتماعی جوامع، می

 ... ها وها، تحقق ارزش گیریتری چون مشارکت سیاسی و مشارکت در تصمیمهای پیچیدهخرسندی و اعتراض به خواست

های قدرت  جا شده و سیستم به جا آنها اقتدار سیاسی ها قادر به پاسخگویی نباشند اگر دولت .(223: 2939نیا؛)فروغیانجامدمی

اندازند. با مورد تردید قرار گرفتن مشروعیت و با افزایش را به خطر می ای و جهانی آنسیاسی، اقتصادی، و فرهنگی منطقه

وندان خود های اساسی و خدمات را به شهرالمللی کاالبین توانند بدون همکاریها نمی ای و جهانی، دولتوابستگی متقابل منطقه

شدن موجب  این جهانینها دارد، بنابرآی ارائه خدمات از سوی دولت رابطه ای مستقیم با مشروعیت برسانند. در نتیجه توانای

در مورد  .شودالمللی میهای سیاسی داخلی و بین ملت در جهت عمل مستقل برای اعالم پیگیری هدف -تضعیف توانایی دولت

ترین نمود فراملی شدن مسائل ی فراملی را نادیده گرفت. برجستهها در فرایند جهانی شدن نباید نقش نهادها کاهش اقتدار دولت

ها و  هاست، بر اساس آمارهای مختلف شمار این گونه سازمان گیری این سازماناجتماعی و مخدوش شدن حاکمیت ملی، شکل
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زمان فراملی وجود داشته، سا 111فقط حدود  2333که در سال  نهادها در طول هشتاد سال بیش از بیست برابر شده است. در حالی

المللی حکومتی و بین های توان به دو دسته سازمانهای فراملی را اساسا می رسید. سازمان 1321این رقم به حدود  2332در سال 

 تو توافق دول المللی حکومتی در درجه نخست حاصل همکاریهای بین المللی غیر حکومتی تقسیم کرد. سازمانبین های سازمان

های  ملی و با حضور دولتالمللی حکومتی تداوم حاکمیت ملی در سطح فراهای بین ها مختلف جهان هستند. در واقع سازمان

المللی غیرحکومتی در اصل نماینده بخش خصوصی یا به عبارتی، های بین المللی حکومتی، سازمانهای بین دیگر برخالف سازمان

سرمایه، دانش، انسان، تصورات، جرم، فرهنگ، مواد مخدر، مد و باور به آسانی از   که کاال،جامعه جهانی هستند. از آنجا 

شود، نوعی احساس تعلق به جامعه مشترک روند و جهان مانند فضای اجتماعی واحدی بازسازی میهای سرزمینی فراتر میمحدوده

ختلف جهان درصدد حل و رفع مسائل گوناگون این جامعه های مختلف در نقاط مگیرد. بنابراین افراد و گروهجهانی شکل می

حکومتی برای هماهنگ کردن، تداوم بخشیدن و موثر کردن چنین اقداماتی شکل المللی غیرهای بینآیند و سازمانمیجهانی بر

 .(39-31: 2933محمدی؛گیرند)گلمی

 ملی و شبکههای فرا شدن، جریان در نتیجه فرآیند جهانی هایی حاکی از آن است کهگیری و گسترش چنین سازمانبا شکل        

وان و ظرفیت دهی آن از ت شود که اداره و سامانتر شده، جهان به یک فضای اجتماعی واحد تبدیل میهای جهانی بیشتر و گسترده

 -چو ب و حوزه استحفاظی دولتشدن با رها کردن امر اجتماعی از چارکه فرآیند جهانی کوتاه سخن این دولت ملی بیرون است.

تر کردن پذیرتر و نفوذهای اصلی دولت مدرن است. به عبارتی دیگر فرایند مورد نظر با رقیقملت عامل تغییر و تعدیل ساختار

کند. و از دهد، شکل و ساختار آن را دگرگون و استقالل آن را مخدوش میمرزهای ملی، توان و قابلیت نهاد دولت را کاهش می

 کاهد.اقتدار و مشروعیتش می

های فراملی و در نتیجه کاهش قدرت دولت در  توان گفت با توجه به رشد سازمانهای باال میپس با توجه به گفته .2

توانند در سطح گسترده به فعالیت های مخالف می ها، وطبیعتا جنبشها، نهادنظارت و کنترل جامعه، افراد، گروه

لمسلمین نیز از این امر مستثنی نبوده و از این موقعیت بهره برده و توانتسته با کاهش کنترل دولت ابپردازند. جنبش اخوان

 دامنه فعالیت خود را هم در درون مرزهای ملی و هم در بسیج افراد در خارج مرزها گسترش دهد.

و و از سوی دیگر، حضور برای عمل در اختیار دارد از یک س ملت-شکاف و قلمرو محدودی که دولتتر شدن با عمیق .1

رود، به عبارت دیگر داری، خودکفایی کارکردی اقتصاد محلی از بین میبازارهای جهانی و شتا ب فزاینده جریان سرمایه

ای فقیر شوند. این باعث پیدایش طبقهها دچار بحران مشروعیت از نظر تهیه کاالهای اساسی شهروندان خویش میدولت

، به امور NGOالمسلمین با پرداختن به امور خیریه و ایجاد شود. جنبش اخوانیر در آن جوامع میای فقو یا افزایش طبقه

 آورد.عام المنفعه زمینه جذ ب و هواخواهی طبقه فقیر در جوامع محل فعالیت خود را بدست می
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بالمنازع فرهنگ و  ریزد و سلطهپذیر شدن مرزهای ملی، حدود مرزهای هویتی در هم میتر شدن و نفوذبا فرسوده .9

سازی بود. در فرآیند ها یکه تاز امر هویت شود. به عبارت دیگر نهاد دولت که مدتهویت ملی مخدوش می

المسلمین با تبلیغ مبانی جهان شمول شود. جنبش اخوانشدن منفعل شده و هویت سازی به امری فردی تبدیل میجهانی

 آورد.ویت دینی و اسالمی فراهم میاسالم زمینه جذ ب بسیاری از افراد را به ه

گرایی در حال گسترش بود. و های ملیالمسلمین با فروپاشی خالفت عثمانی و در زمانی شکل گرفت که اندیشهجنبش اخوان

شدن یکی از موانع سر راه این جنبش و تبلیغ هویت ملی به جای هویت دینی حاکم بود. اما با تضعیف هویت ملی در عصر جهانی

 ت دینی برداشته شد.هوی

 المسلمین:شدن، هویت اجتماعي و اخوان جهاني

 ها، و سلیقهها، اندیشهها، باور شدن به عنوان روند تاریخی و دگرگونی مفهومی که تغییرات و تحوالت را در برداشت جهانی        

شدن موجب گسترش  است، به عبارتی دیگر جهانیها به همراه دارد و دامنه آن هویت فرهنگی را نیز در بر گرفته  های ملت

های نوین  آوریافزون فنامکانات حمل و نقل و ارتباطات، اطالع رسانی، مخابرات و مسافرت در سراسر جهان، گسترش روز

مردم جهان  های اطالع رسانی و وسایل ارتباط جمعی شده، که در نهایت موجب ادغام اطالعاتی، و افزایش امکان استفاده از شبکه

هی را های گروه که باعث شده است تجانس و تفاوت .(2913:11در درون یک جامعه واحد جهانی انجامیده است)دهشیری؛

که به واسطه آن مردم در جستجوی افزایش منبع روانی حیاتی مشهور هایی از جمله طایفه، قبیله، ملت و مذهب  تهدید کند، گروه

ها در ظاهر به شود واکنش نیز احتمالی است. انسانتمایز و تفاوت و برتری احتمالی گروه تهدید میباشند، وقتی به عزت نفس می

 باشد)چیزی بیشتر از خود، متعلق به یک هویت نیاز دارند. هویت گروه نیز پایه و بنیاد و منبع اصلی عزت نفس فرد می

Michael;1333;21). شد که در طول چندین نسل حفظ شده در جوامع سنتی فرد ناآگاهانه و خود به خود میراث دار هویتی می

جوامع جدید  نوعی تغییر ساختاری،. به عبارت دیگر هستندشدن  در حال متالشی های قدیمیشدن هویتبود اما در روند جهانی

نژاد  قومیت، جنسیت، طبقاتی، جنس، های فرهنگی، ه و فروپاشی زمینهاین روند به تجزی اواخر قرن بیستم را دگرگون کرده است.

شخصی هویت  هااین دگرگونی بخشید.هایی که به افراد به عنوان اعضای جامعه، نوعی موضع استقرار میانجامد؛ زمینهو ملیت می

تضعیف  شخصیت یکپارچه و مستحکم، رایها را در مورد خودشان به مثابهء افرادی داانسان دهد و احساسافراد را تغییر می

شود، افراد وابسته به آن منبع دچار بحران . در این صورت هنگامی که منبع هویت یابی سنتی، این چنین متزلزل و نسبی میکندمی
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بر  21باشند. جوستمیدر این شرایط افراد به دنبال معنا دهی به خود در مقابل دیگری  .(223: 2932شوند)مردانی؛هویت و معنا می

های اعتقادی در تالشی به منظور ارضا کردن نیازهای وجودی و  های و دیگر نظام لو یئومبنای تحقیق خود، پیشنهاد کرد که اید

هایی به نیازهای واقعی و درک شده انسان ای هستند که واکنشهای با انگیزه یابند. از این رو آنها شناختارتباطی رشد می

سازند و باعث معنادار ساختن زندگی های روانی را برآورده میها نیاز لو یئود. بنابراین ایدباشنمی

رو تری  های میانه های هویتی مثل بنیادگرایان و جنبش گراییها به صورت خاصلو یئواین اید. (Michael;1333:23)شوندمی

 کنند.المسلمین ظهور پیدا میمثل اخوان

های فرهنگی است که در صدد بازسازی هویت دینی در جوامع اسالمی و المسلمین یکی از انواع خاص گراییاخوانجنبش         

( 2331پردازد. جنبش اخوان المسلمین همزمان با ورود استعمار به دنیای اسالم و پس از فروپاشی خالفت عثمانی )تبلیغ آن می

های خود، سعی در ارائه چهره اسالم نمود که با واقعیات دنیای مدرنیته فعالیتهای  شکل گرفت. این جنبش در همان آغازین سال

م در بطن المسلمین خواست به بازسازی اسالم اولیه ارائه شده در در قرون اول یا صدر اسالدر تضاد نباشد. به عبارتی دیگر اخوان

ین نوعی واکنش به فرآیند مدرنیته بود اما همزمان از آن المسلماگر چه جنبش اخوان (.3: 2932دنیای مدرن اهتمام ورزد)بی نا، 

و در مقابل آنچه که مغایر با اصول مورد نظر اخوان بود، مقاومت کرد و مقاومت فرهنگی در  .(212: 2931: 29)ترنریر پذیرفتتاث

المسلمین از اسالم شد. به نالمسلمین شکل گرفت مانع از محو فهم اخوابرابر فرایند مدرنیته در جوامع اسالمی از سوی اخوان

ها ها و باور های ملی در بطن مدرنیته، بسیاری از مفاهیم، ارزش گیری دولتعبارت دیگر ورود استعمار به دنیای اسالم و شکل

با المسلمین در برابر موارد مقاومت کرد و بازسازی هویت دینی غربی در قالب مدرنیته وارد دنیای اسالم شد، اما جنبش اخوان

های نوین مدرنیته مانند وسایل ارتباط جمعی نمود و هویت دینی مورد نظر خود را حفظ کرد از  لو یاستفاده از بسیاری از تکنو

کنون، هویت دینی خود را در سایه های فعالیت خود تاهای آغازین سالالمسلمین در همان  سالسوی دیگر جنبش اخوان

در جهان عر ب پس از ه ناسیونالیستی های تجدید حیات طلبان حفظ کرده و در مقابل گفتمان های اکثر دیکتاتوری، بستهحکومت

سیاسی همچون  -جنگ جهانی دوم حول محور وحدت ملت عر ب یا پان عربیسم تشکل و سازمان یافته بود که جریانات فکری

 .(19: 2931ناصریسم هویت دینی خود را حفظ کرد)دوست محمدی؛ 

                                                 

78 - Jost 

73 - Turner 
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آورد اما از سوی ها به اقتباس از یکدیگر را به ارمغان می که جهانی شدن باعث گشودگی فرهنگی و تمایل فرهنگ با این        

کند و با لو ی هژمونیک غر ب را افاده میئودیگر همانا جهانگرایی یا طرح مهندسی اجتماعی در سطح کالن سیستمی است که اید

 غالب و مصرفی فرهنگ ترویج و ها نگیر کردن شیوه زندگی غر ب، و غربی کردن انسالیبرالیزم در صدد فراهای نئوتکیه بر بنیاد

 که غر ب فرهنگ  شدن  حاکم نهایت در ه.ک است جمعی ارتباط های رسانه و ماهواره وسیله به کشورها به هالیوودی فرهنگ کردن

 های روش و هاالگو مصرفی، هویت گیرجهان جریان و فرهنگ شدن اقتصادی کرد. یاد فرهنگی امپریالیسم عنوان به آن از توانمی

 نهادها و کندمی تخریب را فرهنگی مرزهای همه که حالی در فرهنگی شدن جهانی فرایند .دهدمی قرار تاثیر تحت نیز را یابی هویت

 از موجب که کندمی لتبدی اجتماعی انفکاک و هویت اصلی منبع به را مصرف و طلبد،می چالش به را بخش هویت سنتی عناصر و

مدار و غربی شدن در راستای  هویت مصرف  .(11-19 :2913شود)دهشیری؛می اجتماعی ریختگی هم در و فرهنگی بیگانگی خود

المسلمین با آن مواجه است اگر چه بسیاری از اعضای قدیمی اخوان در ترین چالشی است که اخوانامپریالیسم فرهنگی بزرگ

غربی کامال مقاومت کردن اما امروزه اخوان در پذیرش اعضای جدید دچار مشکل شده است چرا که هویت مقابل این فرهنگ 

های مسلمان را در برابر این فرایند آسیب پذیر گیرد و تودهتر از هویت یابی با مذهب یا ملیت صورت مییابی با مصرف راحت

های جدید ارتباطی این است که آید به عبارت دیگر پارادوکس نظامد میکند و این امر بیشتر در سایه فناوری ارتباطی به وجومی

های سیاسی گذارد و از طرفی دیگر ارتباطات در پیشبرد هدفدفاع میهمزمان از طرفی اسالم را در برابر مصرف گرایی غربی بی

 ها و درون گروه رتباط و هماهنگی بین گروهکند از جمله: تبلیغات جهت یارگیری، تامین مالی، ایجاد او مذهبی آنها را یاری می

 (33: 2931ها، جمع آوری اطالعات و ... .)جوان؛ 

شاهد  ،گرا و هویت مصرفی غربی که سعی دارند تمام دنیا را درنوردند، در صحنه فرهنگی جهانیهای خاص عالوه بر هویت        

شوند و نه در برابر فرهنگ مصرفی گرایی هویتی ملحق مینه به خاص های هویتی هستیم که برای گذار از بحران هویت گراییعام

شوند که در تالش شوند. هویت عام گرا با ویژگی هایی مانند، مختلط و ترکیبی بودن، چند گانه بودن و... مشخص میتسلیم می

قوق بشر و ... از جمله این ها، ح است اصول عام و کلی بشری را با خود همراه کند. جنبش طرفدار محیط زیست، فمنیست

ایند که حمایت های مدنی در دنیای معاصر به حسا ب می گرا از جمله جنبشهای عامآیند. جنبشهای عام گرا به حسا ب میجنبش

المسلمین اگر چه با اهداف و اصول و مبانی این جنبش از المللی را در پشت سر خود دارند. جنبش اخوانهای بزرگ بین سازمان

ها گسترش هات بسیاری مانند تفسیر آنها از حقوق بشر، نهاد خانواده، آزادی و.. اختالف اساسی دارد، اما هر اندازه که این جنبشج

های ها درصدد )تغییر کلی آگاهی عمومی( هستند و راهبردشود؛ چرا که این جنبشپیدا کنند به نفع اخوان المسلمین تمام می

گیری یک ساختار منحصرا معطوف به دولت نیست. این امر در بیشتر موارد منجر به شکل سازد کهسیاسی را مطرح می

ها و گرا حامل اندیشهشود. از سوی دیگر هویت عامالمسلمین بیش از پیش تسهیل میدموکراتیک شدن جامعه هویت سازی اخوان

ای ظهور پیدا کنند خواهند بود. این جنبش در هر جامعهالمسلمین رقیبی جدی خواهند بود که برای هویت سازی اخوانهایی برنامه
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المسلمین در قالب اصول معین و تواند امر هویت سازی جنبش اخوانزنند که میگانه، نسبی و ... دامن میبه هویت ترکیبی، چند

 های فکری مطلق و احیای دین برپایه سنت گذشته را به چالش بکشد.مشخص و مرز

المسلمین بستگی به گسترش ها بر جنبش اخوانگذاری این گونه هویت با جنبشتفاصیل فوق میزان نزدیکی و تاثیر با توجه به        

توانند منبع گرا هم میهای عامالمسلمین و همراهی با این هویت دارد به عبارت دیگر این گونه هویتاصول و مبانی دینی اخوان

 تهدید و هم امتیاز باشند.

 نتیجه گیری

های اقتدارگرا )مصر( که اجازه فعالیت به جهانی شدن با گسترش دموکراسی و همچنین تحت تاثیر قرار دادن حکومت        

های مدنی و ایجاد فضای باز سیاسی دادند باعث شده در اثر روند گسترش آزادیالمسلمین را نمیهای اپوزسیون مثل اخوانگروه

گرا که داعیه پیوند اسالم با دموکراسی را دارد بتوانند با مشارکت سیاسی و نفوذ در اسالمالمسلمین به عنوان یک جنبش اخوان

طور که بیان پارلمان در جهت افزایش مشروعیت خود تالش کند و صدای خود را به گوش مردم به صورت رسمی برساند و همان

های اخوان با آزادی بیشتری شود که فعالیتباعث می شود وهای مدنی در جامعه نهادینه میشد با استقرار دموکراسی آزادی

تواند پیام خود را به صورت آسان به گیری از فناوری ارتباطات و اطالعات میالمسلمین با بهرهصورت گیرد. در بعد دیگر اخوان

ردن اسالم در خارج از شمول کگوش طرفداران خود برساند و همچنین با استفاده از امکانات پیشرفته ارتباطی  در جهت جهان

مرزهای جغرافیایی خود )مصر(  که همانا هدف حسن البناء بود جامه عمل بپوشانند. همچنین جهانی شدن با تحت تاثیر قرار دادن 

شود به نوعی باعث بحران مشروعیت های مردم میها و تضعیف آنها که منجر به کاهش پاسخگویی دولت به خواستهاقتدار دولت

تواند مردم به خصوص اقشار فقیر جامعه را بسیج کند و به های مردم محور نهاد میشود. در این راستا اخوان با ایجاد نهادمی دولت

با توجه به تعریف رونالد رابرتسون که معتقد است در فرایند جهانی شدن زمان و مکان در هم  تسهیل عضوگیری خود کمک کند.

دهد و در این راستا که مرزهای فرهنگی یک کشور در رابطه با دیگری تغییر شکل میتوان نتیجه گرفت شود میفشرده می

های محلی و سنتی در فرآیند جهانی شدن دیگر محلی از اعرا ب ندارند که در این صورت بازنند و هویتهای ملی رنگ میهویت

توانند هویت دینی و اسالمی را وان میگیرد در این شرایط یعنی با کاهش هویت ملی اخیک بحران معنا و هویت شکل می

جایگزین هویت ملی کرده و ان را حاکم کند اما در این رابطه از گزند جهانی شدن در امان نیست زیرا جهانی شدن با افزایش روح 

 کند.مصرف گرایی در جوامع یا همان امپریالیسم فرهنگی باعث شکاف در هویت سازی دینی اخوان می
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