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فصلنامه علمی - پژوهشی

بررسی شاخصه های هويت روانی با تکيه بر بنيادگرايی مذهبی

سیدعبداالمیر نبوی1
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی )نویسنده مسئول( 

فاتح مرادی 2
کارشناسی  ارشد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

خالد شیخ االسالمی 3
دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ دریافت: 1394/04/25             تاریخ پذیرش: 1394/07/01

چکيده
هدف اصلی این مقاله بررسی زمینه های هویتی و بحران هویت در بنیادگرایی اسالمی و توجه بیشتر به زمینه های 
مربوط به ابعاد شخصیتی هویت است. پدیده بنیادگرایی در پی عوامل متعدد داخلی و خارجی در کشور یا 
محدوده ای جغرافیایی شکل می گیرد. یکی از زمینه های مهم درباره این پدیده، بحران هویت و جست وجوی هویت 
است. به نظر می رسد اغلب افرادی که جذب بنیادگرایی مذهبی می شوند، قابلیت باالیی در اطاعت بی چون وچرا 
و اجرای دستورات دارند و معموالً قالب هویتی آماده و بدون پرسشی را انتخاب می کنند که از طرف رهبران و 
ایده پردازان مذهبی و سیاسی ارائه می شود؛ آنان معموالً زمینه های چنین قالب هویتی را مورد کاوش و پرسش قرار 
نمی دهند، بلکه آماده پذیرش آن در کمترین زمان ممکن هستند. این گونه افراد به دالیلی مانند آسانی رسیدن به 
اهداف و رهایی از سردرگمی های ناشی از بحران هویت به چنین تعاریف و قالب های آماده ای گرایش دارند یا 
به عبارت دیگر، از ظرفیت دریافت هویت به گونه ای اقتدارگرایانه برخوردارند. از میان ابعاد و وضعیت های هویت 
که جیمز مارسیا به آن اشاره می کند، مناسب ترین زمینه هویتی که می تواند در شرایط آنان پاسخ گو باشد، هویت 
ضبط شده است. ازاین رو، بنیادگرایان اغلب دارای هویت ضبط شده هستند. چنین هویتی از ناکارآمدترین حاالت 
هویت برای اعالم وجود در جامعه و همچنین حالت سالمت روانی و به تبع آن، سالمت سیاسی و اجتماعی 

جامعه است.

واژه های كليدي: بنیادگرایی اسالمی، هویت، بحران هویت.

1. nabavisa@yahoo.com 
2. fateh.moradi@yahoo.com
3. khaledsheikholeslami@yahoo.com
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فصلنامه علمی - پژوهشی

مقدمه
در دهه های اخیر حجم مطالعات و پژوهش هایی که درباره اسالم سیاسی صورت گرفته، تا 
حد زیادی باال بوده است؛ اگرچه به نظر می رسد پژوهش های مربوط به پدیده بنیادگرایی 
اسالمی در دهه اخیر، رشد بیشتری داشته است. عوامل متعددی در شکل گیری و رشد این 
و  مدرنیته  پیامدهای  مانند  عواملی  تا  گرفته  بین المللی  از تحوالت  بوده اند؛  اثرگذار  پدیده 
تأثیرات شخصیتی و هویتی بنیادگرایان. بنابراین، برای شناخت علمی و دقیق تر این پدیده، 
مانند هر پدیده سیاسی و اجتماعی دیگر، الزم است در همه ابعاد و زمینه های مربوط به 
آن دست به مطالعه بیشتری زد. اغلب رویدادها و پدیده های اجتماعی ـ سیاسی، ماهیت 
بین رشته ای دارد )نبوی، 1392(، پس نیاز به مطالعه تخصصی تر در این زمینه ها وجود دارد 
از  لزوماً  پدیده ها،  این  از  به عنوان یکی  بنیادگرایی  نماند.  نظر دور  از  ابعاد مسئله  دیگر  تا 
دوربین سیاسی یا جغرافیایی بسنده مطالعه نیست و ازاین رو، به مثابه رویدادی بین-رشته ای 
از زاویه ای برای مثال روان شناسی سیاسی، الزم است بیشتر به آن پرداخته شود. پیداست از 
مهم ترین شاخصه های ضروری این پژوهش ها که کمابیش وجود داشته است، مسئله هویت و 
بازگشت به هویت اصیل اسالمی در بنیادگرایی است. اگر بگوییم بدون مطالعه نقش و جایگاه 
هویت در بنیادگرایی بخش اعظم ابعاد این جنبش ها ناشناخته می ماند، بیراهه نرفته ایم. بنابراین 
پرسش هایی مانند تأثیر هویت بر بنیادگرایی چگونه است، چه نوع از وضعیت های هویت در 
بنیادگرایی اسالمی جریان دارد و بحران یا تثبیت هویت در مسلمانان بنیادگرا چگونه است، 
می تواند حتی در راهکارهای احتمالی کاهش اقبال به چنین پدیده ای ثمربخش واقع شود. 
مقاله حاضر در پی درک ابعادی از پدیده بنیادگرایی اسالمی با تمرکز بر مفهوم هویت است 

که چگونگی تولید بحران هویت و گرایش به برخی وضعیت های هویت را نشان می دهد. 

چارچوب نظری
اریک اریکسون1 از جمله روان شناسانی است که درباره هویت نظریه پردازی کرده است. 
دیدگاه او، درواقع، یکی از نظریه های بنیادی درباره مراحل عمر و مسئله هویت است که 
بعدها متفکران و محققان دیگری نظریه او را توسعه دادند و به تحقیقات مهمی در این باره 

1. Ericsson, E
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فصلنامه علمی - پژوهشی

دست زدند. در این زمینه، جیمز مارسیا1 یکی از کسانی است که توانسته است وضعیت های 
هویت بر اساس دیدگاه و مفهوم پردازی اریکسون را ارائه کند. در ادامه، به مباحث و یافته های 

این دو نظریه که نتایج مهمی برای موضوع این مقاله دارد، پرداخته خواهد شد.

الف: اريک اريکسون
نظریه اریکسون به شناسایی هشت مرحله در عمر انسان دست می زند که مرحله نوجوانی 
تا  به عبارت روشن تر، 18  مرتبط است.  نقش  بحران هویت و سردرگمی  با  و گاه جوانی 
20 سالگی دوران اصلی بحران هویت از دید اریکسون است. به نظر وی، معاشرت بیش 
از اندازه با گروه ها و فرقه های بنیادگرا و متعصب ممکن است رشد »من« را محدود و فرد 
فرایند  در  همین،  برای  )شولتز، 1379: 248(.  کند  کسب  را  آن  وسواسی  همانندسازی  با 
باید  باید درباره مسائل زیادی  افراد احساس می کنند در مدت زمان کمی  تشکیل هویت، 
تصمیم بگیرند )کرین، 1387: 173(. همچنین در نظریه اریکسون گفته می شود موقعیت ها 
و رویدادهای تاریخی و اجتماعی در شکل دهی هویت یا بحران آن مؤثر است. در بحران 
ایدئولوژی دیگر گرایش یابد و وفاداری  ایدئولوژی ای به  هویت، ممکن است شخص از 
را مستحکم تر می کند  فرد  آینده  ایدئولوژی  به  اعتقاد  است،  دوره هویت  از خصایص  که 
)فیست و فیست، 1392: 300،299(. در چنین شرایطی، اغلب افراد به ساخت دهی پایدار 
شخصیتی نایل نمی شوند و با فکر پراکندگی وجود خود به سر می برند. به نظر اریکسون، 
اگر نوجوان احساس کند که تحوالت تاریخی، هویت تازه وی را به خطر می اندازند، برای 
حمایت از جنبش هایی که در آن هویت شخصی لرزان وی با هویت گروه مشتبه می شود، 
اقدام می کند. از طرفی، فرد در گروه های هم شکل طلبی2 غرق می شود که به نظر هنجارهای 
شکست ناپذیر و غلبه نایافتنی دارند )منصور، 1385، ج2: 127(. نخستین تکلیف هر نوجوان 
برقراری احساس نوینی از هویت ایگو3ست که بحران آن همراه با سرگردانی هویت است 
و چون افراد،  به خصوصاً نوجوانان، درباره فقدان اطمینان کیستی خود در جنگ اند، به افراد 
و گروه های تندرو متمایل می شوند و در مقابل دیگران که متفاوت هستند، فرقه گرا، بدون 

1. Marcia, J
2. conformism
3. Ego identity 
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تحمل و بی رحم می شوند و به طور کلیشه ای متصور دشمنان خود هستند. از این رو، بعضی 
از آنان خود را در صف ایدئولوژی های سیاسی، ملی یا مذهبی جای می دهند که تصاویر به 
صورت خوب و بد در جهان برای آنان جلوه می کند. در بحران هویت، همچنین الزامات 
زیادی برای فرد در آینده به وجود می آید )کرین، 1387: 172(. پس اگر شخص در دوره های 
قبلی به وضعیت استحکام و تکیه بر خود دست یافته باشد، بهتر می تواند درباره خود تصمیم 
بگیرد و تعارض هویتی را به صورت مثبت حل کند. در غیر این صورت، ممکن است به 
گروه های ضداجتماعی)افراطی( پناه ببرد )سیف وهمکاران،1381،ج1: 116؛ برک، 1389،ج2: 
69(؛ زیرا جنبه ای مهم از شخصیت هویتی فرد، به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی، 
به دست آوردن هویت بینشی و فکری و دست یافتن به شخصیت مذهبی است. ازاین رو، 
مرحله هویت و بحران مربوط به آن در نظریه اریکسون، زیربنای اساسی مراحل بعدی رشد 
روانیـ  فرهنگی به عنوان قسمتی از شخصیت است. حل بحران هویت نیز وقتی موفقیت آمیز 
است که فرد بر جوانب منفی تعارض و بحران، غالب و هماهنگی درونی در وی ایجاد شود 
)سیف و همکاران، 1381،ج1: 116، 117(. بنابراین، هویت و بحران مربوط به آن در نظر 
اریکسون بسته به شرایط متفاوت و گاه به صورت موقت الزم است، اما مسئله اصلی از 
اینجا ناشی می شود که ممکن است بحران هویت در شرایط و رویدادهای تاریخی متفاوت و 

جغرافیای مختلف، مخرب عمل کند.

ب: جيمز مارسيا
است  خویشتن  هویت  جست وجوی  می کند،  سنگینی  نوجوانان  دوش  بر  که  وظیفه ای 
)منصور،1381: 202(. مارسیا براساس دو مالک کاوش و احساس تعهد که از نظریه اریکسون 
به دست آمده است، به شناسایی چهار وضعیت هویت به  صورت زیر دست یافته است: کسب 
هویت1: احساس تعهد نسبت به ارزش ها، عقاید و هدف ها بعد از یک دوره کاوش؛ وقفه 
هویت2: کاوش بدون احساس رسیدن به احساس تعهد؛ ضبط هویت3: احساس تعهد بدون 
بی تفاوتی  حالت   4: هویت  پراکندگی  و  متعصبانه[  و  بی چون وچرا  تعهد  ]احساس  کاوش 

1. identity achievement 
2. identity moratorium
3. identity foreclosure
4. identity diffusion
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را  متعددی  مسیرهای  هویت  تغییر  است.  تعهد  احساس  و  کاوش  فقدان  آن  که مشخصه 
براساس  نیز  حالتی  چنین  که  دارد  بیشتری  نوجوانان شدت  در  فرایند  این  و  می کند  طی 
از منظر روان-شناختی، کسب و وقفه  ارزش های سیاسی و مذهبی متفاوت است. معموالً 
هویت مسیرهای سالم تری دارند درحالی که ضبط و پراکندگی هویت، به خصوص زمانی که 
طوالنی ترند ناسازگار هستند. افراد دارای هویت ضبط شده، روش  شناختی متعصبانه تری دارند 
و نسبت به اطالعاتی که وضعیت آن ها را تهدید می کند، بسته هستند؛ به طوری که این احتمال 
وجود دارد که به گروه های افراطی و بنیادگرا ملحق شوند که در این حالت آن را به صورت 
نسنجیده پذیرا می شوند. نوجوانان و افرادی که تصور می کنند واقعیت مطلق دست یافتنی 
است، به هویت ضبطی)ضبط شده( گرایش نشان می دهند، اما آن هایی که مالک های منطقی 
را انتخاب می کنند، معموالً در وضعیت وقفه یا کسب هویت قرار دارند. کسانی نیز که دارای 
هویت پراکنده هستند از پایین ترین سطح حمایت و صمیمیت والدین یا ارتباط آزاد و بی پرده 
در بیرون برخوردارند )برک، 1389، ج2: 75ـ72(. خالصه وضعیت های هویت در جدول 

زیر آمده است:

جدول شرح وضعيت های هويت

مثالشرحوضعیت هویت

کسب هویت

افرادی که به هویت دست یافته اند، 
قباًل گزینه ها را کاوش کرده و خود 
را به یک رشته ارزش ها و اهدافی که 
خودشان آن ها را برگزیده اند، متعهد 
می دانند. آنان دارای ثبات، احساس 

سالمت و مسیر راه هستند.

شرایط  اگر  پرسیدند  دالرا  از  وقتی 
بهتری فراهم شود، چقدر مایل است 
داد:  پاسخ  کند،  رها  را  خود  شغل 
اما  بکنم،  را  کار  این  است  ممکن 
تردید دارم. من مدت زیادی به شغل 
دارم  اطمینان  و  فکر کرده ام  وکالت 

این شغل برای من مناسب است.

وقفه هویت

وقفه هویت به معنی حالت تأخیر یا 
تعویق است. این افراد هنوز احساس 
آنان در جریان  تعهد قطعی ندارند. 
را  اطالعاتی  هستند؛  کردن  کاوش 

گردآوری و فعالیت هایی را امتحان

وقتی از رامون پرسیدند آیا تا به حال 
تردید  خود  مذهبی  عقاید  درباره 
به نظرم  بله؛  گفت:  او  است،  کرده 

هم اکنون در حال این کار هستم. 
من نمی توانم بفهمم که با این همه
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و  ارزش ها  که  امید  این  به  می کنند 
اهدافی را برای هدایت کردن زندگی 

خود پیدا کنند.

موجودات شرور در جهان، چگونه 
داشته  وجود  خدایی  دارد  امکان 

باشد.

ضبط هویت

کردن  کاوش  بدون  افراد  این 
و  ارزش ها  به  را  خود  گزینه ها، 
اهدافی متعهد ساخته اند. آنان هویت 
که  پذیرفته اند  را  حاضروآماده ای 
رهبران  )مانند  قدرت  صاحبان 

مذهبی( برایشان انتخاب کرده اند.

هنگامی که از هیالری پرسیدند آیا 
خود  سیاسی  عقاید  در  حال  به  تا 
نه!  داد:  پاسخ  بازنگری کرده است، 
مسائل  این  درباره  ما  خانواده  واقعاً 

خیلی اتفاق نظر دارد.

پراکندگی هویت

جهت  پراکنده  هویت  دارای  افراد 
و  ارزش ها  به  نه  ندارند؛  روشنی 
به طور  اینکه  نه  و  پایبندند  اهداف 
دست  آن ها  به  می کنند  سعی  فعال 
یابند. امکان دارد که هرگز گزینه ها 
را  تکلیف  این  یا  نکرده  کاوش  را 
فرسا  طاقت  و  تهدیدکننده  بسیار 

انگاشته باشند.

درباره  پرسیدند  یول  از  وقتی 
چه  غیرسنتی  جنسیت  نقش های 
نمی دانم،  داد:  پاسخ  دارد،  نظری 
این برای من اهمیت چندانی ندارد، 

می توانم آن را بپذیرم یا نپذیرم.

منبع: برک،1389، ج2: 73

بنيادگرايی 
بنیادگرایی برگرفته از ریشه التین fundamentu به معنای اساس و بنیاد است. این واژه 
نخستین بار در دهه 1920 برای توصیف برخی از گروه های اصول گرای مسیحی به کار برده 
شد. این گروه از مسیحیان سخت بر وابستگی و دل بستگی خود به اصول سنتی و ارتدوکس 
به جنبش های  مربوط  بنیادگرایی  اصطالح  اصل  در  بدین ترتیب،  و  می فشردند  پای  انجیل 
مذهبی در تاریخ مسیحیان و کاتولیک ها بوده است. در میان پروتستان ها این اصطالح بیشتر 
به معنای کهنه پرست، به معنای حفظ باورهای سنتی مسیحی به کار رفته است؛ درست مطابق 
با متن انجیل و کتاب مقدس و در تضاد با بیشتر پدیده ها و روندهای تازه. از اصطالحات 
مترادف یا نزدیک به بنیادگرایی می توان از اصول گرایی )به بیان محترمانه تر(، سنت گرایی )به 
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بیان متعارف تر( و واپس گرایی یا ارتجاع )به بیان آشکارتر و سیاس  تر( نام برد. معموالً تعابیر 
اصول گرایی بیشتر در حوزه های اجتماعی و اخالقی، سنت-گرایی در حوزه ایدئولوژیک و 
واپس گرایی در حوزه مسائل سیاسی به کار می رود. )محقر، 1391: 44؛ اسدی، 1390: 40( در 
فرهنگ لغات سیاسی آکسفورد نیز بنیادگرایی اسالمی برای توصیف هر حرکتی که خواهان 
اجرای کامل و بی چون وچرای آموزه های قرآن و شریعت باشد، استفاده شده است )مسعودنیا، 

.)86 :1390
بنیادگرایی، گروه های مذهبی هستند که در  از  مراد  معتقدند  دانشگاه شیکاگو  محققان 
واکنش به بحرانی که تصور می کنند هویت گروهی آن ها را تهدید می کند، ظاهر می شوند و 
برای محافظت از خود، مرزهای ایدئولوژیک و اجتماعی محکمی دور خود می چینند. براین 
اساس، بنیادگرایی بر ناخرسندی از وضع موجود استوار است و بنیادگرایان کسانی هستند  که 
مسیر کنونی جهان را تهدیدی برای خود می دانند و به تجدید حیات ایدئولوژی می پردازند 
)احمدوند، 1385: 111؛ هی وود، 1373: 498(. بنیادگرایی می تواند به صورت واژه های منفی 
مانند انعطاف ناپذیری، تعصب و اقتدارگرایی، و واژه های  مثبت مثل ازخودگذشتگی و فداکاری 
نسبت به عقیده ای خاص، وجود داشته باشد )هی وود،1387: 91(. در این میان، بنیادگرایی 
دینی به معنای کوشش برای احیای ارزش های مذهبی در مقابل ایدئولوژی ها و گرایش های 
مدرن، واکنش عمومی و سراسری قرن بیست بوده و در فرهنگ های مذهبی گوناگون پیدا 
شده است )جوان شهرکی، 1378: 261(. از این دید، گروه هایی که بر اساس قرآن و سنت و با 
تکیه بر اصول بنیادین اسالمی، قصد اقامه و اجرای احکام اسالمی و ایجاد حکومت اسالمی را 
دارند و معتقد به خشونت سیاسی برای ایجاد چنین حکومتی هستند، بنیادگرا به شمار می روند 

)تقوی، 1392: 13(.

روند شکل گيری بنيادگرايی اسالمی 
پدیده بنیادگرایی مختص زمان حاضر نیست و در اغلب دوران تاریخ اسالم وجود داشته 
و دارای ریشه های تاریخی و سرچشمه فکری در تمام دوران هاست )موثقی، 1375: 185(. 
ازاین رو، نمی توان گفت بنیادگرایی فقط ریشه در بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
صرف دارد، بلکه باید ریشه های هویتی و شخصیتی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد؛ زیرا 
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یکی از علل اصلی شکل گیری این پدیده، بحران هویت است )دکمجیان، 1390: 60(. بعد 
از فروپاشی امپراتوری عثمانی، دو تفکر اساسی در جهان اسالم مطرح شد: تجددگرایی و 
ابتدا تجددگرایان با حمایت اروپایی ها گوی سبقت را از نوگرایان ربودند،  نوگرایی دینی. 
و سکوالریسم مفهوم کلیدی این جریان بود. بااین حال، و به دالیلی چند، بعد از جنگ دوم 
جهانی تب سکوالریسم و ملی گرایی در میان جوامع مسلمان فرونشست. درواقع، نوگرایان 
دینی خواهان شرایط ماقبل مدرن نبودند، بلکه در پی ساختارهایی بودند که در بطن فرهنگ 
اسالمی به شیوه های مدرن عمل کند. در نهایت، شرایط بین المللی و رویدادهایی که در محیط 
بین الملل اتفاق افتاد، در مخدوش کردن سلطه فکری این جریان و ظهور بنیادگرایی بی تأثیر 
نبود )قوام، 1392: 35(. احساسات منفی بین کشورهای غربی و مسلمان بعد از جنگ جهانی 
دوم به صورت آشکار ظاهر شد و از زمانی که تأسیس کشور اسرائیل در خاک فلسطین اعالم 
شد، این وضعیت شدت یافت و مسلمانان در این دغدغه هویتی نیز از نفوذ افکار غربی به 
 Gunderson,( سرزمین های اسالمی و به خصوص تأثیر آن بر زنان مسلمان در هراس بودند
28,29 :2004(. بعدها مفهوم بنیادگرایی اسالمی با ظهور حرکت های اسالمی در جهان، به 
ویژه وقوع انقالب اسالمی ایران، جان تازه ای گرفت و پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 این 
مفهوم با شدت بیشتری وارد ادبیات سیاسی شد. بنابر دالیلی مانند مخالفت با مدرنیته یا بخشی 
از آن و بازگشت به اصول اولیه، لزوم بازسازی جامعه و عمل گرایی شدید می توان بنیادگرایی 
اسالمی را نوعی ایدئولوژی دانست )خسروی، 1385: 31(. به این علت که این پدیده جنبشی 
است که به ارزش های بنیادی اسالمی باور دارد، پیروزی کشورهای اسالمی را در بازگشت 
به آن ارزش ها می داند و نمی خواهد از الگویی غربی یا شرقی پیروی کند. این جنبش به شکل 
واکنشی احساسی، روحی و معنوی مسلمانان نسبت به بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
جلوه-گر شده است. گذشته از آن، از ترس غربی شدن فرهنگ اسالمی از مداخله مستقیم 
غرب در سرزمین های اسالمی در دهه گذشته نیز مایه می گیرد )اسدی، 1390: 54(. از طرفی 
عوامل داخلی هم بر تثبیت و رشد بنیادگرایی افزود؛ از جمله در جوامع اسالمی، ناکامی و 
ضعف دولت های ملی گرا در توسعه اقتصادی در دهه های 1970 و 1980 و بروز بحران های 
متعدد اجتماعی مانند بحران هویت، مشروعیت نخبگان، ضعف نظامی، شکست های پی-درپی 
از اسرائیل و شکاف های طبقاتی باعث ظهور جریانات بنیادگرا بود که خواستار تغییر وضع 
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موجود و بنیان-گذاری نظام اسالمی بود )دکمجیان، 1390(. 
و  نهادها  نبود  و  بنیادگرایی، وجود حکومت های خودکامه  دیگر شکل گیری  از عوامل 
بنیان های مردم ساالرانه مدرن و سنتی است. همچنین گفته شده است که نداشتن تحصیالت 
باال در میان تعدادی از رهبران بنیادگرا و مطالعات شخصی در دین به دور از سنت استاد 
ـ شاگردی در این باره بی تأثیر نبوده است. اعتراض علیه مدرنیته، یکی از عوامل زمینه ساز 
اوج گرفتن باورهای دینی پس از سلسله حوادثی به معنای عام معنویت را نیز باید از تسهیل 
کنندگان شکل گیری بنیادگرایی دانست. افزون برآن، عوامل متنوع فرهنگی درجهان اسالم مانند 
میزان فقر و ثروت کشورهای مختلف، دسترسی به امکانات، فاصله طبقاتی و... بر شدت این 

فرایند می افزاید )هوشنگی، 1389(. 
در مجموع، بنیادگرایی اسالمی از سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است: 1. بنیادگرایی 
دیدگاه   .2 است؛  خاورمیانه  در  ملت  ـ  دولت  مواجهه  بحران  به  پاسخ  و  واکنش  اسالمی 
هانتینگتون که ظهور بنیادگرایی را در زمینه برخورد تمدن ها و نارضایتی مسلمانان در برابر 
تهاجم فرهنگ غربی و تضادها می داند و 3. دیدگاه مکتب فراتر از دین، یعنی »اسالم راه حل 

 .)Lumbard,2009:177 است« )احتشامی، 1381: 249؛
دارند؛  تأکید  بنیادگرایی اسالمی  بعد خارجی شکل گیری  بر  نیز  نویسندگان  از  تعدادی 
برای مثال، فرانسوا بورگا، اسالم گرایی سیاسی را مرحله سوم استعمارزدایی خاورمیانه به عنوان 
حرکتی فرهنگی می داند؛ مرحله نخست، نبرد علیه استعمارگران و حکومت های وابسته به آن ها 
در منطقه سیاسی بود. مرحله دوم، مبارزه حکومت های برآمده از جنبش های استقالل طلبانه 
و ضد استعماری )از بعد اقتصادی( با سلطه جویی است. زمینه دوم را مربوط به جنگ-های 
اعراب و اسرائیل می دانند؛ به خصوص بعد از شکست 1967 اعراب در مقابل اسرائیل که از 
پیامدهای آن را رجعت به مذهب و احیای حافظه جمعی است. زمینه سوم نیز به طور جدی 
بر بحران های اقتصادی و اجتماعی و مسئله سرکوب سیاسی تمرکز دارد. براین اساس، در 
هر کشوری که حکومت نتواند نیازهای شهروندانش تأمین کند، بنیادگرایی وجود خواهد 
داشت؛ زیرا گردانندگان امور مذهبی راه حل های پیاپی برای حل مشکالت عرضه خواهند کرد؛ 
راه حل هایی که برای مردم درمانده و نیازمند خوشایند است )نبوی، 1384: 18(. این راه حل ها 
ممکن است به نتیجه ای منجر نشود، اما وضعیت مورد نظر در ابتدا را برای تشکیالت بنیادگرایی 
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فراهم می کند؛ به طوری که مشکالت داخلی و خارجی باعث خأل های متعدد می شود و زمینه 
را برای رشد و گسترش بنیادگرایی تسهیل می کند و با توجه به اینکه انتخاب معموالً با توجه 
در  راه حل ها  آسان ترین  و  انتخاب  بهترین  راه ممکن می شود،  زودبازدهی و سریع ترین  به 

بنیادگرایی است.
راهکارهای متعدد              عوامل خارجی  

سوژه مشکالت )حکومت و...(         خالءهای متعدد

               عوامل داخلی                سریع ترین راهکار           بنیادگرایی

 
ويژگی های بنيادگرايی اسالمی

بنیادگرایی بر مفاهیم اساسی و در عین حال ساده تمرکز دارد تا شرایط بیرونی و گاه بحرانی را 
دست کم برای طرف داران خود به صورت بحرانی درآورد. این مفاهیم به گونه ای بازخوانی و 
آموزش داده می شود که بتواند پاسخ گوی بسیاری از ابهامات و پرسش های افراد تابع شود. در 
این راستا، شرایط مقابل و مواردی که در سطح جریان تفکر دیگری قرار دارد، به صورت های 
مختلف و معموالً تحریف شده قلمداد و نشان داده می شود. ازاین-رو، ضمن آنکه بنیادگرایان 
از هیچ گروه سنی غفلت نمی کنند، بیشتر جوانان و نوجوانان را که در مرحله تشکیل هویت 
یا بحران هویت قرار دارند، به سمت خود جذب می کنند. بنیادگرایی بیشتر از آنکه دارای 
وجه ایجابی جدید باشد، ریشه در تاریخ و فرهنگ کسانی دارد که جذب گروه های مورد نظر 

می شوند و بنابراین، سرعت بیشتری در شکل گیری و رشد دارد.
اهداف و ویژگی های بنیادگرایی اسالمی از پنج اصل پیروی می کند: 1. احیای قرآن و 
سنت پیامبر و خلفای راشدین؛ 2. نفی تحوالت بعدی در دوران میانی جهان اسالم؛ 3. انفتاح 
ابواب اجتهاد بر خالف رأی علمای گذشته سنی؛ 4. تلقی حداکثری از اسالم به عنوان راه 
جامع زندگی که خالف نظر علمای سنتی است و 5. جایگزین کردن اسالم عامیانه یا صوفی 
از  با تهذیب و خلوص عقیدتی و رفتاری )هوشنگی، 1382: 182(.  با اسالم راست کیش 
دیگر ویژگی های بنیادگرایی اسالمی تأکید بر جدا نبودن دین از سیاست، فراتر رفتن از ارکان 
پنج گانه اسالم )شهادتین یا توحید، نماز، زکات، حج و روزه( و تأکید بر اصل جهاد )به معنای 
به عنوان رکن ششم  الهی(  استقرار حاکمیت  و  اسالمی  ایدئال  برای ساختن جامعه  تالش 
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اسالم و تأکید بر برقراری عدالت اجتماعی )Bail,2005:18; Soguk,2011:12(. اصل ششم 
که نوعی عمل گرایی را به صورت واضح به نمایش می گذارد، نوعی اعالن وجود و هویت 
با استفاده از خشونت است، اما می توان گفت اصل جهاد یا بنیادگرایی پراگماتیستی لزومًا 
فقط اعالن وجود صرف نیست، بلکه اعالن هویت به عنوان ویژگی ای پوشیده است. برای 
مثال، بعضی از گروه های بنیادگرا نه تنها در مقابل غرب اعالن وجود کرده اند، بلکه در سایه 
یا در مقابل گروه های بنیادگرای دیگر و بر ضد آن ها تشکیل می شوند. بنیادگرایان تعابیری 
نظیر صلیبی، جنگ های صلیبی، اسرائیل آلت دست غرب یا  غرب آلت دست اسرائیل را 
مطرح می کنند و غرب را سرتاپا انحراف، انتحار، الکلیسم و غیره معرفی می کنند )عباس زاده، 
1388:113(، اما در نهایت، نقطه مشترک رویکردها و نظریه های بنیادگرا، لزوم بازگشت به 

اسالم اصیل است )پوالدی، 1385: 201(. 

هويت و ويژگی های مربوط به آن 
درک پدیده بنیادگرایی بدون بررسی ساخت شخصیت فرد بنیادگرا، آن گونه که در محیط 
بحران شکل گرفته است، امکان پذیر نیست. محتوای فرهنگ اسالمی ویژگی های شکل دهنده 
و منحصربه فردی دارد که بر تحول شخصیت افراد بنیادگرا تأثیر می گذارد )دکمجیان، 1390: 
69(. هویت عبارت است از ویژگی های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده شود. 
منبع معنا برای خود فرد است و فرد با آن  درواقع، چنین می توان گفت که هویت اساساً 
می تواند فرایند فردیت بخشیدن و تمایز از دیگران را معنا بخشد )قورچی، 1385: 69(. در این 
راستا، کاستلز به سه نوع هویت اشاره می کند که عبارت اند از: 1. هویت مشروعیت بخش: این 
نوع هویت را نهادهای غالب جامعه ایجاد می کنند تا سلطه آن ها را بر افراد اجتماع گسترش 
دهد و عقالنی کند. ملت ها و دولت ها اغلب از هویت مشروعیت بخش برای سلطه اقتدار خود 
در حاکمیت سرزمینی بهره برداری می کنند؛ 2. هویت مقاومت: این هویت را کنشگرانی ایجاد 
می  کنند که در اوضاع و احوال و شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه بی-ارزش دانسته 
یا داغ ننگ برآن زده می شود و 3. هویت برنامه دار: هنگامی که کنشگران اجتماعی با استفاده 
از هرگونه مواد و مصالح فرهنگی قابل دسترس، هویت جدیدی می سازند که موقعیت آن ها 
را در جامعه از نو تعریف می کند، هویت برنامه دار ایجاد می شود. هویت های مقاومت اغلب 
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جماعت هایی هستند که شکل هایی از مقاومت جمعی را در برابر ستم ایجاد می کنند. این نوع 
هویت بر مبنای تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و دین  به وجود -می آید. در حقیقت بنیادگرایی 
دینی نمونه ای از هویت مقاومت است که به حذف حذف کنندگان به دست حذف-شدگان 

می اندیشد )کاستلز، 1385،ج24:2ـ22(. 
گروهی  سطوح  و  برآورد شخصی  و  تحلیل  بین  پلی  جمعی  هویت  واضح تر،  به طور 
است )Brewer,2001:116( که در این باره می توان به دو نوع نقش هویتی جمعی اشاره کرد: 
یکی نقش هویتی خود در جمع و دیگری نقش کلی هویت گروهی که به هم وابستگی 
یا  اجتماعی  دارد، و نقش  تأکید  با دیگران  فرد  رابطه  رفتار  بر  دارند. نقش خود در گروه 
کلی گروه فرد بر ساختار گروه های سازمان   یافته  شده که مشتمل بر چشم اندازهای فردی، 
نقش هویت های »من« و اتصال آن به گروه که برای اغلب آنان به صورت ضرورت است و 
در محتوای خودپنداره های شخصی اثر زیادی دارد، مؤثر است. هویت جمعی نقش روانی 
مربوط به »ما« به عنوان واحدی از دسته را زمانی که فرد به گروه می پیوندد و خود را در 
قالب آن تعریف می  کند، ایفا می کند )Borgid and etal,2009:154(. مفهوم جمعی در این 
مسیر معموالً همراه با عالیق غیرجسمانی )روانی( است )Brewer,1991:480(. برای همین، 
فرایندی بین گروهی ایجاد می شود که خأل درون متنی را ایجاد می کند که حمل بر روابط 
متقارن ضروری درون گروهی و متضاد بین  گروهی است )Borgid and etal,2009:160( و 

این در گروه های بنیادگرا به خوبی مشهود است.
از شاخص های تئوریک تعیین کننده هویت که با بنیادگرایی و قدرت رابطه نزدیکی دارند، 
می توان به نظریه آیسنک در این باره اشاره کرد. آیسنک معتقد به دو گرایش عمده سیاسی 
راست و چپ به صورت تلفیق چهار گروه سیاسی قابل خوانش است: انسان های خشن 
]از نوع بنیادگرا[ که به راست گرایش می یابند و طیف فاشیست ها و در طرف چپ، طیف 
کمونیست ها را به وجود می آورند. انسان های مالیم که به راست گرایش می-یابند و گروه 

لیبرال و در گرایش به چپ سوسیالیست ها را تشکیل می دهند. )نقیب زاده، 1385: 117(. 
طیف راست تندرو معموالً بنیادگرایان هستند و اغلب در دام ضبط هویت می افتند تا ابعاد 
دیگر هویتی. بنیادگرایان متفاوت اند، زیرا بنیادگرایان چپ مساوات طلب اغلب به تشکیل نظام 

سوسیالیستی تمایل دارند تا نظام سفت و سخت کمونیستی )کاظمی،1390: 215(.
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خشن
فاشیست             کمونیست

راست                                 چپ
لیبرال                سوسیالیست

مالیم
آدورنو نیز شخصیت مقتدر را بدین گونه توصیف می کند: »این شخصیت  سخت هواخواه 
تطابق خویش با عرف و سنت است، کورکورانه از نظام های ارزشی متعارف اطاعت می کند، 
مطیع و منقاد و وفادار به قدرت هاست و دیدی سطحی از دنیای اجتماعی و اخالقی دارد 
که به مقوله های )نیک و بد، سیاه و سفید، آدم های خوب و آدم های بد( تقسیم شده است؛ 
دنیایی که روشن، منظم و دارای حد و مرز است و در آن قدرتمندان را شایستگی فرمان 
راندن است«. مجموعه این رفتارهای سیاسی وجه تمایز افرادی است که به خود تردید دارند 
و از خود و هویت خاص خود مشکوک اند ]سردرگمی هویت دارند[ و چنین افرادی که از 
استحکام درونی کمتری برخوردارند به ظاهر بزرگ ترین استحکام برونی را نشان می دهند 
)دوورژه، 1385: 57،58(. پیداست که هویت ضبطی، این موضوع را برای آنان آسان می کند 
و در پراکندگی هویت و سردرگمی نقش، با توجه به خصایص باال، ضبط هویت آماده ترین 
راه و سبک زندگی برای بنیادگرایان است. تزلزل هویتی و مستعد بودن برای تثبیت هویت 
به معنی ضبط آن در رفتار شخصیتی و مرزبندی های بنیادگرایی به چشم می خورد. از نظر 
آدورنو، چنین افرادی مستعد گرفتن دستورها، بی تحملی نسبت به مخالفت و دارای دیدگاهی 
فوق العاده ساختاریافته نسبت به جهان هستند )راش، 1389: 82(. اریک فروم بیگانگی افراد 
اقتدارگرایانه  پناهگاهی  آزادی و جست وجوی  از  گریز  بر  دلیل  را  مدرن  به جهان  نسبت 
]نوعی از آن بنیادگرایانه است[ می داند )راش، 1389: 82(. یکی از اصلی ترین مسائل مهم که 
بنیادگرایان در این زمینه با آن روبه رو هستند، مقابله با ابعاد فکری مدرنیته است که در این راستا 
برای حفاظت یا بازیابی هویت خود به بنیادگرایی روی می آورند یا زمینه بنیادگرایی فراهم 
می شود. برای وضوح بهتر به این اهداف؛ یعنی گریز از آزادی و هویت مشخص و دوری از 
سردرگمی منتج از هویت، می توان اشاره کرد که مک فارلند1 و همکاران  در مطالعات خود 

1. Mcfarland, S
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دریافتند که افرادی که در مقیاس »F«، مربوط به شخصیت استبدادی و فاشیستی )بنیادگرایی( 
نظریه آدورنو، در اتحاد جماهیر شوروی پیشین نمرات باالیی گرفتند، تمایل داشتند رژیم 
نوپای خود را واژگون و رژیم کمونیستی قبلی را برقرار کنند )ارونسون،1387: 358(. درواقع، 
قدرت طلبی برای چنین اشخاصی جدا از منافع شخصی احتمالی، آنان را از دغدغه های دنیای 
تکثرگرا و وسیع تر پر از تنوع و رقابت و لغزش های هویتی احتمالی نیز می رهاند؛ بدین معنی 
که زندگی محدود با هویت مشخص و معموالً ثابت، برای بنیادگرایان به طور واضح آسان تر و 
ترجیحی تر است و زمینه های روانی که به صورت ناخودآگاه چنین افرادی را به سمت هویت 

ضبطی می برد، زمینه بیشتری دارد.
زمانی که فردی با رفتار سیاسی یا نظامی »شخص قدرتمند« نظامی یا سیاسی شناخته 
می شود، خود را چنان می-بیند که گویی همه فضایل متعلق به دیگری را داراست و همه 
آن ها متعلق به خود اوست؛ بدین معنی که گرایش ها و رفتارهای هویتی فرد به صورت قسمتی 
از خود ایده ئال فرد درمی آید. برای مثال، ظهور نازیسم در آلمان با شناخت و هویت یافتن 
هیتلر، وسیله ای بود برای تبرئه خود از احساس گناه و شکست از طریق جایگزینی و انداختن 
گناهان به گردن دیگران تا امنیت و حس هدف داری ]اغلب به صورت هویت بنیادگرایانه[ 
تجدید شود )پالمر،1372(. می دانیم این حس هویت گم شده یا تعلیق یافته یا کم رنگ شده به 
هویت ضبطی منجر می شود؛ همان گونه که این خصلت در بنیادگرایی مشاهده می شود. در این 
حالت هویتی، همچنان که اشاره شد، تبرئه از گناه خود وجود دارد و این حالت در بنیادگرایی 
دارای نمونه های عینی است و چون بحران هویت حالت روانی بی ثبات و آزاردهنده ای بود، 
جهت گیری اطاعت و گرایش به سمت ضبط هویت یا در بعضی موارد کسب هویت باالست.
از دیگر ویژگی های شخصیتی بنیادگرایی اسالمی که چارچوب هویت خاصی را تشکیل 
می دهد، چنان که دکمجیان توضیح می دهد، می توان به موارد زیر اشاره کرد، بیزاری: فرد بنیادگرا 
بیش از هرچیز به شدت بیزار است و در نتیجه رفتاری مبتنی بر رد دیگر ایدئولوژی های موجود 
بروز می دهد؛ کمال نابهنگام ـ دگماتیسم: به معنی خودداری شدید از تفکرات و ارزش های 
جدید است؛ پستی ـ برتری: خودکمتربینی در جایگاه مناسب جامعه است؛ فعال گرایی ـ 
ستیزه جویی: رفتار ستیزه جویانه با مسلمانان غیرفعال و کفار دارند؛ اقتدارگرایی: اندیشیدن به 
قدرت مطلق و تحول رادیکال در جامعه؛ ناشکیبایی: طرز تفکر انعطاف ناپذیر آن ها نسبت به 
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تمام منحرفان؛ سوظن شدیدـ برنامه ریزی: ایجاد محیط متخاصم و بی اعتمادی و تقسیم جهان 
به مقوله های مطلق از نتیجه این خصیصه است؛ دیدگاه توطئه آمیز: تعهد به تحول انقالبی و 
ایجاد سازمان های سری؛ ایدئالیسم و احساس وظیفه: احساس وظیفه شدید به آرمان خود و 
وظیفه نابودی حکومت یا جامعه گناهکار؛ تندی ـ سرسختی: رد شیوه سهل و ساده فعالیت 
اجتماعی و سیاسی و... و آماده برای مبارزه و فداکاری؛ اطاعت ـ سازگاری: اطاعت تنها از 
اهلل، پیامبر و فرد فرهمند یا فرمانده را با بیعت مطلق دارد و باید رفتارش را با هنجارهای 
گروه که از سوی رهبر معین می شود، سخت تطبیق دهد )دکمجیان، 1390: 74-70(. هویت 
به عنوان سرچشمه معنا و تجربه برای انسان ویژگی رابطه ای و اجتماعی دارد که بر اساس آن 
مرزهای خود و دیگری نشان داده می شود و شیوه تعامل در محیط اجتماعی را مسخ می کند؛ 
دیگر ساخته  ملت های  با  رابطه  اساس  بر  ملی  و هویت  دولت  رابطه هویت  که  به طوری 
می شود )مشیرزاده، 1392: 81(؛ بدین صورت که فرد بنیادگرای دینی، وابستگی بنیادی به 
وطن ندارد، بلکه وابستگی اش به مؤمنان و امت جهانی آنان است که همگی از نظر تسلیم 
بودن در برابر خداوند برابر و یکسان اند و این برادری جهانی از حد و مرز نهادهای حکومت 
پیروان یک دین است، فراتر می رود )قورچی، 1385: 70(.  ملی که منبع تقسیم و تمایز 
بنیادگرایان در همه مذاهب می کوشند تا با اعاده تبیین های مطلق، به مقابله با نسبی گرایی عصر 
مدرن برخیزند. بنیادگرایی ضد اصول مدرنیته مانند فردگرایی، عقل گرایی، دنیاگرایی، آزادی، 
تساهل، دموکراسی، تکثرگرایی، انسان مداری و نسبی گرایی است و در عوض از مطلق انگاری، 
می کند  اخالقی جامعه حمایت  نظارت  و  فرهنگی  اقتدارگرایی، حصر  غیرعقلی،  رمانتیک 
هویت  چارچوب  در  ذکر  مورد  بنیادگرایی  غالب خصایص   .)62 شهرکی، 1387:  )جوان 
ضبط شده قرار دارد. در چنین شرایطی اگر کسی به سمت هویت بنیادگرایانه جهت پیدا  کند، 
اغلب بعد از مدت کم یا نسبتاً زیادی که در سردرگمی یا سکوت هویتی یا محافظه کاری به سر 
برده است، زمانی که وارد گروه بنیادگرایی می شود در اندک زمانی به جواب های موردنظر 
می رسد و حالت خود را که مستعد ضبط هویت بوده است، در اختیار ایدئولوژی بنیادگرایانه 
قرار می دهد و در نتیجه ضبط هویت به گونه ای عمل می کند که عطش و موج فراوان درونی 
که زمان زیادی در او النه کرده است به موج انتقام خواهی تبدیل می شود. برای همین بسیار 
می بینیم افرادی که وارد گروه-های بنیادگرا می شوند در مدت کمی بعد از ورود به چنین 
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تشکیالتی، دست به عملیات انتحاری می زنند.

بحران هويت و بنيادگرايی
از نتایج انحطاط و زوال اسالمی، ایجاد بحران هویت فردی در میان مسلمانان بود. از آنجا 
کار  را شامل می شد،  داد که دین، دولت و شریعت  ارائه  فراگیری  نظام زندگی  که اسالم 
یافتن چارچوب مناسب هویتی، غیر ممکن نبود، اما مشکل شد. باوجوداین، بحران هویت، 
اسالم را در مقابل قدرت نظامی غرب و تأثیر نفوذهای ایدئولوژیک به حالت تدافعی درآورد 
)دکمجیان، 1390: 60(. در نتیجه، بحران هویت بحران روح و شخصیت را نیز به همراه 
داشت. این بحران اغلب با ازخودبیگانگی شدید از جمله احساس نابهنجاری، فقدان قدرت، 
ناامنی یا بیگانگی با خود، که دورکیم آن را آنومی می خواند، همراه است و زمینه های اضطراب 
روانی، آسیب پذیری در برابر خواسته-های همگانی و جمعی و انتظارات بیش از حد در 
فقدان مشروعیت رهبران عرب می شود  نیز سبب  آن  نتیجه سیاسی  فراهم می شود و  فرد 
)دکمجیان، 1390: 63،64(. الرنس می گوید: بنیادگرایان به زیرساخت هایی توجه دارند که 
اولویت های عصر مدرن  از  که  دارند  اجتماعی  ارتباطات و تحرک  در  انکارناپذیری  نقش 
هستند. برخورداری از وسایل مدرن مقابله با همه مظاهر متجدد نیست، اما عمده ترین مشکل 
آن ها، شکاف پرنشدنی میان این دو وجه است که آن ها چه کسانی هستند و می خواهند به 
کجا برسند؛ یعنی در دوره مدرن میان کیستی و مقصد نهایی بنیادگرایان شکاف پرنشدنی 
از: احمدوند، 1385: 112(. این مسئله در دوگانگی، بحران هویت و  وجود دارد )به نقل 
سردرگمی بنیادگرایان و درنهایت، جست وجوگری برای اثبات هویت تأثیر بسزایی دارد. در 
نتیجه سردرگمی هویت که معموالً دوره نوجوانی و جوانی را شامل می شود و اریکسون از 
آن یاد می کند، زمینه های شکل گیری بحران هویت در دل جنبش های اجتماعی، مذهبی و...، 
به خصوص بنیادگرایی فراهم می شود و فرد برای رهایی از اضطراب های گوناگون هویتی و 
بی ثباتی خود به دنبال راه چاره و آماده ای است که خود را از این پراکندگی و اضطراب برهاند. 
به طور واضح تر می توان گفت چون مذهب بر پایه بنیادی ترین نیازهای انسان قرار دارد، به 
فوری ترین نیازهای انسان تحقق می بخشد که این زمینه در نظرات نیچه، فوئر باخ و فروید به 
چشم می-خورد )بوشه،1387: 447(. در شرایطی که هویت سردرگم وجود دارد، فوری ترین 
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نیازها بر این اساس از منظر بنیادگرایی دینی به منزله هویت ضبطی، می تواند بهترین گزینه 
باشد.

در نتیجه افرادی که از بحران هویت رنج می برند با شناخته شدن در جنبش های افراطی 
چپ یا راست یا سرسپردگی به رهبری فرهمند یا فردی عوام فریب، زندگی شان ناگهان پر 
از معنی و هدف می شود، مقبولیت به-دست می آورند، احترام و اعتماد به خود را در نقش 
جدید خود به عنوان پیرو کسب می کنند )فتحی آشتیانی، 1385: 110(. بر همین اساس، در 
جهان سوم نسبت حضور و مشارکت جوانان به گروه های سنی دیگر در گروه-های بنیادگرا 
بیشتر است؛ زیرا هویت یابی آنان دستخوش آسیب پذیری بیشتری قرار دارد. گفتنی است که 
بحران هویت تا حد زیادی به روابط فرزندان و والدین بستگی دارد؛ به طوری که هرچه سبک 
پرورش فرزندان مستبدانه تر باشد، احتمال بحران هویت بیشتر است و هرچه بحران عمیق تر 
باشد داخل شدن فرد در گروه های بسته ]بنیادگرایانه[ بیشتر است )فتحی آشتیانی، 1385: 
114،115(؛ یعنی هرچه والدین سخت گیری بیشتری در زندگی با فرزندان داشته باشند، در 
بیشتر است )مرادی،  بنیادگرا  به گروه های  آنان  به مذهب، احتمال جذب  صورت گرایش 
1393(؛ به طوری که شرایط خانواده بسته و دیکتاتورانه یکی از عوامل اصلی فشار بر فرد برای 

افتادن در دایره بنیادگرایی است.
به طور کلی در رابطه هویت و اسالم سیاسی، اندیشمندان و نویسندگان از دو طیف به 
اسالم سیاسی نگاه می کنند: اول، بنیادگرایی را از منظر رادیکالیسم و سنت گرایی می نگرند 
از  رفتن  بیرون  در  ناتوانی  هستند.  طیف  این  از  هانتینگتون  ساموئل  و  لوئیس  برنارد  که 
خصلت هایی مانند ضدیت با تفسیر نو، ناتوانی در بیرون رفتن از فضای فرهنگی، تأکید بر 
اسالمیزه کردن همه وجوه تمدن، رفتار مطلق گرایانه و... از جمله ویژگی های بنیادگرایان در 
چارچوب این دیدگاه است. گروه دیگر مانند جان ال. اسپوزیتو و جیمز پیسکاتوری معتقدند 
که به واسطه تفسیرپذیری اسالم سیاسی است که از آن خوانش های متعدد به میان می آید 
)نظری،1387: 324(. کاستلز1 بنیادگرایی را از منظر هویت می نگرد و به شیوه نظریه پردازان 
جنبش های اجتماعی به آن نپرداخته است. از منظر وی، بنیادگرایی بر اساس ساختن هویت 
برای یکسان سازی رفتار فردی و نهادی جامعه با هنجارهای برگرفته از خداوند است و تفسیر 

1. Castells
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آن برعهده مرجع مقتدری است که واسطه خدا و بشر است. ازاین رو، غیرممکن است که 
بنیادگرایان بتوانند برای کسانی که در اطاعت و پایبندی آن ها به مرجع سهیم نیستند، درباره 
چیزی استدالل کنند یا چیزی را به اثبات برسانند، خواه این مرجع انجیل بری از خطا باشد 
یا پاپ لغزش ناپذیر یا آنچه در مزامیر یهود آمده است. در واقع اطاعت بی چون وچرا محور 
اصلی بنیادگرایی است )کاستلز،1385،  ج2: 33ـ31(. در اینجا با هویت ضبط شده روبه رو 
هستیم که شرایط بنیادگرایی را حمل بر آن می کند. به طور واضح تر می توان گفت، کاستلز 
معتقد است بنیادگرایی در تمام تاریخ بشر وجود داشته، اما در سال های پایانی این هزاره، 
به صورت منبع هویت و به طرز حیرت انگیزی اثر بیشتری داشته است. از این رو، از نظر او 
بنیادگرایی واکنشی است در برابر تهدیدهای سه گانه جهانی شدن که نظام های ارتباطی و 
محل زندگی را مختل می کند؛ واکنشی علیه شبکه بندی که مرزهای عضویت را تیره وکم رنگ 
می کند، و واکنشی علیه شرایطی که روابط اجتماعی را فردی می کند. همه این شرایط زمینه 
را برای رشد گروه های بنیادگرا و جدید می دهد تا برای کسب هویتی جدید که با گسستن از 
جوامع مدنی و نهادهای دولتی مقدور می شود، اعالم وجود کنند )کاستلز، 1385: 35-31( و 
به این علت که گروه های بنیادگرا نوید بهشت جاودان به افراد می دهند، در دنیای بی هویت 
]بحران هویت[ نوید هویتی جدید را به افراد خواهند داد )زاهد، 1391: 80( و آسان-تر جذب 
پراگماتسیم می شوند. بنابرچنین فرایندی، هویت فرد معموالً در سنین نوجوانی یا زمانی که 
هنوز به طور جدی شکل نگرفته است یا در سردرگمی هویتی به سر می برد، جذب جریانات 
بنیادگرایی می شود که ظرفیت عمل گرایی باالیی دارند و ازاین رو آسان ترین راه ضبط هویت 
است؛ زیرا در سریع-ترین زمان ممکن به انجام می رسد و فرد را از دغدغه های دیگر هویتی 
نجات می دهد. این احتمال زمانی روند تسریع به خود می گیرد که افراد هم زمان در جنبه های 
گوناگون زندگی خود دچار مصایب اجتماعی، نقص اطالعاتی، مشکالت اقتصادی، خانواده 
دیکتاتورساالر، نبود ارضا و رضایت نداشتن از نیازها و امثال آن باشند و اغلب افرادی که 
بنیاد گرایی می شوند دارای چنین مسائلی هستند. از طرفی، همچنان که اشاره شد،  جذب 
بسیاری از افرادی که جذب بنیادگرایی می شوند، ریشه این بنیادگرایی  بر اثر تربیت مستبدانه 
اقتدارگرایانه  پایه های  ریشه  می توان  که  است  خانواده  در  گفتیم  زیرا  است؛  بوده  خانواده 
]بنیادگرایانه[ را یافت )بوشه،1387: 459(. در نتیجه این شرایط، فرد که معموالً فرزند نوجوان 
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یا جوان خانواده است برای احساس جواب مثبت به خانواده و از جمله پدر، بنیادگرایی را راه 
نجات می داند و احساس خوبی نیز نسبت به چنین پدیده ای نیز دارد؛ زیرا دیگر راه هایی که 
باید خود را در زمان کوتاه نشان دهد و همچنین از منظر خانواده مقدس جلوه کند، بسته شده 

است و بنیادگرایی موردنظر خانواده مستقیم یا غیر مستقیم به انجام می رسد. 
بعد از این انتخاب، بنیادگرایان دست به گزینش می زنند و انرژی خود را صرف به کار 
بستن جنبه ها و ویژگی های برگزیده ای از دین می کنند که بهترین مقوم هویت آن هاست؛ 
زیرا این خصیصه وحدت نهضت آن ها را تأمین می-کند )زاهد،1391: 78(. بنیادگرایان از 
اینکه مسلمانان هویت خود را گم کرده یا از دست داده اند، دچار هراس اند و از نفوذ غرب 
بر مسلمانان وسرزمین های اسالمی واهمه دارند پس بعضی از آنان می کوشند هویت اسالمی 
مقدس را هر طوری که بشود زنده کنند )gunderson, 2004:23 (. ازاین رو، تعجب آور نیست 
با هسته مدرنیته  اما به شدت  که آنان بعضی از مظاهر مدرنیته مانند فناوری را می پذیرند، 
مخالف اند و فرهنگ آن را نمی پذیرند. بنیادگرایان در تالش برای احیای گذشته تاریخی خود 
و مخالفت با وجوه مدرن مانند آزادی، تساهل، دموکراسی و نسبی گرایی هستند و در مقابل 
از مطلق انگاری، اقتدارگرایی، نظارت اخالقی بر جامعه و انضباط اجتماعی حمایت می کنند 
)موثقی،1390: 306(. بهترین گزینه در این میان جایگزین اسالمی است که به عنوان جذبه، به 
عده کثیری هویت جدید می بخشد و خصیصه هایی مانند احساس شرافت و تعلق به شخص 
می دهد و او را از لحاظ روحی و بی اطمینانی رها می سازد )دکمجیان، 1390: 98(. اینجاست 
که بحث هویت و احساس باعث می شود که جنگ هویتی به صورت آشکار روی دهد و این 
احساس روانی ممکن است در آن ها شکل بگیرد که مطلق بودن باعث حفظ گذشته است 
و در آزادی و نسبی گرایی، ممکن است آن ها به حاشیه رانده شوند؛ یعنی درواقع، احساس 
هویتشان ضعیف شود. برای همین، هویت ضبطی را راه نجات و مقابله با دیگری می دانند. 
پس  است،  مختلف  وتعارضات  روانی  زحمات  دارای  به نوعی  هویت  کسب  برای  تالش 
بهترین گزینه در شرایط و فشارهای بیرونی و داخلی مختلف که بنیادگرایان را به سمت خود 

جلب می کند، یک جانبه گری و یافتن سریع ترین راه مانند هویت ضبطی است. 
از محققان مشهور دیگر در زمینه اسالم سیاسی، اسپوزیتو و وال هستند که ضمن پذیرش 
اهمیت مسائل و مشکالت خاص کشورهای اسالمی، معتقدند اسالم گرایی پدیده ای صرفًا 
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واکنشی در برابر مشکالت اقتصادی ـ اجتماعی نیست، بلکه سیاسی، دینی، و به خصوص، 
این  هوادار  صاحب نظران  بین  هویت جویی،  نوع  این  تفسیر  در  البته  است؛  هویت جویانه 
رویکرد اختالف نظر وجود دارد. برای مثال، مارتین مارتی1 آن را مبتنی بر ایمان به حقیقت 
)نبوی،1384: 17(.  غالب  با غیرمنتقدان می داند  یا سازش  مطلق و رد هرگونه گفت وگو 
از وضعیت وجهه روحانیت در اسالم و مفهوم جنگ مقدس)جهاد( غافل  نیز  ملل غربی 
مانده اند )Lumbard, 2009:173(، در نتیجه، عمده مسئله ]هویت[ به آن بر می گردد که هردو 
جهان غربی و به نوعی اسالمی هرکدام به چشم خود دیگری را می بینند و درک می کنند 
)Lumbard,2009:184(. همین موضع طرفین، به ویژه از طرف جهان اسالم که احساس از 
این حال،  باعث واکنش های شدید و عمل گرایانه می شود و در  دست دادگی هویت دارد، 
یابد.  بر شکل دهی هویت جریان می  مقاومت  بنیادگرایی خاورمیانه موقعیت  در وضعیت 

.)Moallem,2005:8(
درمجموع، عوامل دخیل در بحران هویت و تولید بنیادگرایی را می توان به صورت زیر 

نمایش داد:
                تحوالت بین المللی

                  تحوالت مذهبی و افول امپراتوری عثمانی

نوستالژی)گذشته(   کسب هویت                تضاد دولت- ملت و مذهب                                     + خانواده       بحران هویت     بنیادگرایی      ضبط هویت

                  ناکارآمدی سیاست مداران)ناصریسم،بعثیسم و..(

                         هجوم موج مدرنیته

نمودارچگونگی تولید بحران هویت و بنیادگرایی

دالیلی  به  ]بنیادگرایان[  افراد  )گذشته(  نوستالژی  قالب  در  می شود،  مشاهده  همان طورکه 
همچون ماندگاری سنتی مذهب، ارضای روانی و توسعه نیافتگی جوامع موردنظر دارای هویت 
بوده اند. در طول زمان، و به خصوص در قرن بیست، با افول امپراتوری عثمانی و به وجود آمدن 
حکومت های ناسیونالیستی ناقص و تضادهای آن با مذهبیون، همچنین تحوالت بین-المللی 
مانند جهان دوقطبی و به قدرت رسیدن کمونیسم، تغییرات عمده ای در جوامع اسالمی روی 
داد. چون دولت های وقت معموالً اغلب با ناکارآمدی سیاسی روبه رو شدند و هجوم مدرنیته 

1. Marty, M
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بر بالد اسالمی سرعت بیشتری یافت، افراد و جوامع نیز در طبقات مختلف جای گرفتند و 
تضادها عمیق تر شد که در نهایت و در دل این حوادث، بحران هویتی به وجود آمد. معموالً 
بحران هویت با واکنش همراه است یا منتظر فرصتی برای خلق شرایط موردنظر است و 
بنیادگرایی چنین فرصتی را برای شرایط انباشته شده و متعدد فراهم می کند و تولید آن می تواند 
در چنین جوامعی پیش بینی پذیر باشد. در این شرایط، بنیادگرایی نیز نیاز به چارچوب خاص 
خود یعنی شرایط تعریف خود دارد و چون دارای پشتوانه و زمینه فرهنگی و مذهبی بود، این 
شرایط پراکنده و بحران را در ضبط هویت جدید یا بازخوانی هویت گذشته جمع آوری کرد.
در چنین شرایطی، سردرگمی و بحران هویت افراد ممکن است با درجه های مختلف در 
وضعیت های هویت، به بنیادگرایی تمایل نشان دهند. برای مثال، در کسب هویت یا شخصی 
که کسب هویت دارد، احتمال بسیار کمی وجود دارد که به بنیادگرایی تمایل داشته باشد. 
در وقفه هویت نیز چون هنوز شخص به هویت نسبتاً کامل دست نیافته، در حالت کاوش 
است و احتمال گرایش به هردو طرف وجود دارد. در وضعیت های ضبط و پراکندگی هویت، 
به ترتیب این تمایل بسیار باال و باالست که بسته به شرایط خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، 

دسترسی به منابع بنیادگرایی و... در افراد، شدت آن متفاوت است.
جدول شرح رابطه وضعيت های هويت و احتمال جذب به بنيادگرايی

میزان تمایل به بنیادگراییوضعیت هویت
رتبه شدت تمایل به نسبت میزان 

نابسامانی

4بسیارکمکسب هویت

3متوسطوقفه هویت

1بسیار باالضبط هویت

2باالپراکندگی هویت

تثبیت هویت و انسجام خود در بین گروه های مختلف اجتماعی و فرهنگی تا حدی زیادی 
متفاوت از یکدیگر است. تحقیقات مارکوس و کیتامایا1 نشان می دهد که در فرهنگ هایی که 
بر جنبه استقالل فردی تأکید می کنند، هویت افراد نیز بیشتر بر حالت فردگرایی، خودمختاری، 

1. kitayama
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و استقالل فردی متکی است درحالی که در فرهنگ هایی که بر وابستگی جمعی تأکید دارند، 
آبادی،  می گیرد)لطف  قرار  افراد  موردنظر  جمع-گرایی  بر  جامعه محوری  و  غیر  به  اتکا 
1380ج2: 217(. با توجه به اینکه در گروه های سنتی بر این جمع گرایی و نبود هنجارشکنی 
تکیه می شود، احتمال حرکت به سمت هویت جمعی ] و از نوع هویت ضبطی، خصوصاً در 

بحران های هویتی ولو به صورت موقت[ بسیار است)لطف آبادی، 1380ج2: 218(.
گروه های بنیادگرا به روش های مختلف از این درهمتنیدگی و تغییرات سریع و گوناگون 
اجتماعی وشرایط پیشین استفاده می کنند و دیگران، از جمله نوجوانان و جوانان را برای 
خدمت به این گروه ها جذب و به کار می گیرند. بنابراین، تغییرات اجتماعی در جامعه باید 
به گونه ای باشد که گروه های مختلف سنی جامعه را مورد تهدید قرار ندهد؛ زیرا در غیر این 
صورت افراد با ایجاد نهضتی سیاسی سعی می کنند هویت ازدست رفته خود را احیا کنند 
)فتحی آشتیانی، 1385: 116(. پس به وجود آمدن بنیادگرایی در چنین جوامعی که میان سنت 
و گذار به مدرنیته وشرایط افزون برآن، معلق مانده اند، احتمال بروز بیشتری دارد. کسانی 
بنیادگرایی ندارند  بنیادگرایان، دخالت مستقیم در کمک به  که به ظاهر در جامعه موردنظر 
نیز در معرض افرادی هستند که هرآن ممکن است جذب آن شوند؛ بدین معنی که آنان 
محافظه کارانی هستند که ویژگی های بنیادگرایی اسالمی را قبول دارند و هویت خود را در 
قالب آن معنی می کنند و زمانی که آرمان های خود را در معرض تهدید ببینند، محافظه کاری 
آنان به بنیادگرایی مبدل می شود.  بحران هویت پیش شرط ضبط هویت است؛ به طوری که 
شرایط بحران هویت و چگونگی آن به ضبط هویت، بدین گونه است که افرادی که دارای 
پراکندگی و وقفه هویت هستند، هم ممکن است به ضبط هویت گرایش پیدا کنند و هم به 
کسب هویت گرایش یابند که این بسته به شرایط مختلف، تفاوت دارد، اما احتمال ضعیفی 
وجود دارد که افرادی که به کسب هویت رسیده اند دوباره به سبک دیگر هویتی گرایش پیدا 
کنند. افرادی که به بنیادگرایی متمایل می شوند، دارای هویت ضبط شده اند، اما افراد دارای 
چنین  نمودار  دارند.  گرایش  زندگی  متعادل تر  معموالً  انتخاب های  دیگر  به  هویت  کسب 

وضعیتی را می توان به صورت روبرو نمایش داد.
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نمودار چگونگی پيوند بحران وحالت های هويت باهم در رابطه با بنيادگرايی

بحران هويت          

سبک های هويت      

كسب هويت           ضبط هويت          وقفه هويت           پراكندگی هويت

ضبط هويت          كسب هويت

                                                     بنيادگرايی
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نتيجه گيری
پژوهش های متعددی که در سال های اخیر درباره بنیادگرایی اسالمی به نگارش درآمده است، 
نشان از اهمیت و رشد این پدیده را دارد. در این میان می توان به عوامل داخلی مانند ناکارآمدی 
حکومت های دولتـ  ملت مدار، فساد اقتصادی و باندبازی، فاصله طبقاتی و... اشاره کرد و از 
عوامل خارجی می توان به تغییرات بین المللی، ورود مدرنیته به کشورهای اسالمی، اهمیت 
اشاره  است،  اسالمی  بنیادگرایی  مهد رشد  که  بین المللی  لحاظ  از  مناطق خاورمیانه  یافتن 
کرد. یکی از عوامل مهم و در عین حال سیاسی، روان شناختی بحران هویت و بازگشت 
به هویت اسالم بنیادین از منظر بنیادگرایان است. بعد از وقایعی همچون زوال امپراتوری 
عثمانی، تشکیل دولت اسرائیل، وقوع انقالب اسالمی ایران و 11 سپتامبر 2001، سرعت 
رشد بنیادگرایی اسالمی بیشتر شد. در این میان بیشترین موردی که در نهایت این حوادث 
می تواند به آن ختم شود، جنگ هویت و جست وجوی هویت است. ازاین رو، بحران هویت 
و سردرگمی هویت با توجه به مشکالت عدیده مانند بیکاری، نابرابری طبقاتی، کم سوادی و 
امثال آن، زمینه هایی برای جذب هویت جدید در قالب نوستالژی اسالمی و بنیادگرایی است. 
در چنین شرایطی، بحران هویت که اریکسون از آن بحث کرده است، به وضوح در بعضی از 
نوجوانان و جوانان و حتی بزرگ ساالن وجود دارد و بنیادگرایی که جوابی برای این بحران ها 
دارد، زمینه گردهمایی بنیاد گرایی را فراهم می آورد؛ زیرا در میان ابعاد یا وضعیت های هویتی 
که مارسیا از آن بحث می کند، ضبط هویت به عنوان وضعیتی شخصیتی و روانی، مستعدترین 
زمینه برای بنیادگرایان خواهد شد؛ زیرا در ضبط هویت، فرد هم هویت موردنظر را بدون 
چون وچرا و معموالً به طور کامل اطاعت می پذیرد و فوری ترین نیازهای خود را در این زمینه 
کسب می کند، و هم قدرت یا احساس هویت خود را دراین باره می افزاید و مشخص می کند 
و خود را از احساس بیهودگی و سردرگمی می-رهاند. این، زمانی شدت بیشتری می یابد که 
فرد هویت موردنظر را مقدس پنداشته و از خانواده ای به سبک مستبدانه پرورش یافته باشد. 
بنابراین، کسانی که جذب گروه های بنیادگرا می شوند اغلب قبل از جذب، دست کم برای 

مدتی یا دوره ای در بحران هویت به سر برده اند و دارای هویت ضبطی هستند.

فروردین 1394
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