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واژههاي كليدي :دیاسپورا ،مهاجرت ،اسالمگرایی ،مسلمانان فرانسه ،تروریسم ،اسالم هراسی.
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ضعف سیاست چندفرهنگگرایی و تأثیرات منفی قانون منع نمادهای مذهبی در سال 2004م ،تبعیض
اقتصادی و اجتماعی نسبت به مهاجران ،گسترش اسالمهراسی در جوامع غربی و ارتباط دیاسپورای
مسلمان با تحوالت جهان اسالم در عصر جهانی شدن و فعال شدن گروههای هویتگرا از اواخر
دهه 1980م تا به امروز ،منجر به ظهور گرایشات اسالمگرایی افراطی ،به چالش طلبیدن سیاستهای
همگونسازی جوامع میزبان و تالش برای بازیابی هویت اصلی یا بومی در میان بخشی از مسلمانان
مهاجر در فرانسه شده است .نشانههای این مسئله را میتوان به صورت شکل گیری گروههای
اسالمگرای فعال و ارتباط یابی با گروههای رادیکال اسالمگرا و کشورهای خاورمیانه ،گرایش به استفاده
از نمادهای اسالمی ،رد و امتناع از پذیرش برخی ارزشهای لیبرال و دموکراتیک حاکم بر فرهنگ
فرانسوی ،تغییرکیش به اسالم ،به چالش طلبیدن سیاستهای همگونسازی جوامع میزبان ،گرایش
جوانان فرانسوی مسلمان به جهاد در خاورمیانه و خشونتها و حمالت و تحرکات تروریستی ردیابی
کرد .مقاله حاضر ،به واکاوی ریشههای داخلی و خارجی ظهور اسالمگرایی افراطی در میان دیاسپورای
مسلمان فرانسه در سالهای 1990تا  2015میالدی پرداخته است.

مقدمه

به دنبال ظهور مؤلفههايی مانند ايده برخورد تمدنها ،رخداد  11سپتامبر ،افزايش نرخ رشد

جمعيت مسلمانان ،شکلگيري الگوها و روندهاي هويتخواه در بين مسلمانان ،گسترش

اسالم هراسي در غرب ،تبعيض نژادي و گسترش مطالبات مسلمانان اروپا براي سهيم شدن
در فرايندهاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي پرسشهاي بنياديني درباره نقش اسالم

در اروپا و پيامدهاي حضور مسلمانان در اين کشورها مطرح شده است .شکلگیری قتل

هفت نفر در سال 2012م در شهر تولوز توسط محمد مراح که متأثر از سلفیسم جهادی
القاعده بود ( ،)Smith-spark,2012: CNNمجروح کردن یک سرباز فرانسوی در منطقه

«له فانس» پاریس در سال  ،2013زخمی شدن سه پلیس در  20دسامبر  2014و حمله

ژانویه  2015دو فرد مسلح به نشریه شارلی هبدو و کشته شدن  12نفر و حمالت دیگر،

نمونههایی از خشونتهای پراکنده فرقهگرایانه در دهههای اخیر در فرانسه است که در این
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میان ،حمله به نشریه شارلی هبدو 1در پاریس ،بازتاب جهانی یافت (Bilefsky and de

 .)la Baumejan,2015: The New York Timesمطابق آمار رسمی مقامات فرانسه ،هزار

شهروند فرانسوی در سالهای اخیر ،به گروههای سلفی جهادی در عراق و سوریه پیوستهاند

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

(.)jcinto, 2015 :The Forign Policy

تحوالت فوق ،مسئله اسالمگرایی افراطی را به موضوع مجادالت وسیعی در محافل

آکادمیک و حوزۀ عمومی فرانسه و کشورهای اروپایی تبدیل کرده است .این حمالت و

افزایش گروههای اسالمگرای مختلف در فرانسه ،میتواند گویای نضج گرفتن اسالمگرایی
افراطی میان دیاسپورای مسلمان این کشور باشد .مقاله حاضر ،ضمن بحث دربارة مفهوم

دیاسپورا و ابعاد نظری آن ،با بهرهگیری از رویکردی تحلیلی -انتقادی به واکاوی ریشههای

بازشناسی مفهوم دیاسپورا

دیاسپورا واژهای است که ریشه در کلمه یونانی  Speiroو حرف اضافه  Diaدارد و در دهههای

اخیر ،در معنای گستردهای به کار رفته و گروههای مختلف اعم از پناهندگان سیاسی ،کارگران

1. Charlie Hebdo
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اسالمگرایی رادیکال در میان دیاسپورای مسلمان فرانسه در سالهای 1990تا  2015م میپردازد.

مهمان ،مهاجران و گروههای قومی و فرهنگی را دربرگرفته است ( .)Khayati,2008:12مفهوم
دیاسپورا مدل آرمانی 1یا یک ابزار مفهومی تحلیلی است که ابتدا در مورد یهودیان به کار رفته

است .اما در دهههای  1980و 1990م ،این واژه برای توصیف اجتماعاتی که به نوعی تاریخ

مهاجرت و پراکنده شدن در کشورهای دیگر دارند ،ولی همچنان تعلق به سرزمین اصلی خود
را حفظ و از جوامع میزبان تا حدودی بیگانه هستند ،به کار رفت .همچنین دیاسپورا ،به عنوان

مفهوم مفیدی برای اشاره به جابهجایی جغرافیایی و سرزمینزدایی از هویتها ،فرهنگ و
روابط اجتماعی در جهان معاصر مورد توجه قرار گرفته است (.)Wahlbeck,1996:2

عالوه بر این ،مفهوم فوق در توصیف پروسه «ترانس ناسیونالیسم» 2نیز کاربرد وسیعی در

علوم اجتماعی دو دهۀ اخیر دارد .ارتباط دیاسپورا با سرزمین مادری که میتواند یک کشور

یا وطن قومی یا یک منطقه دینی باشد ،با تکنولوژیهای ارتباطی -اطالعاتی گسترشیافته

در جهان امروز تسهیل شده است .به همین دلیل ،دیاسپوراها ارتباط تنگاتنگی با تحوالت

جوامع خویش و جنبشهای اجتماعی فعال در آنها دارند .آزادیهای فردی و اجتماعی در
دموکراسیهای غربی نیز ،فرصتهای زیادی برای ایفای نقشهای چندگانۀ دیاسپوراها پیدا

کرده و گاهی در عرصه سیاست ملی و بینالمللی به بازیگری تأثیرگذار تبدیل شدهاند .این
است جذب محیط و کشور میزبان شوند .اما برخی نیز ،به کشور یا سرزمین اصلی( وطن) خود
تعلق خاطر و سعی در تمایز خود با دیگران دارند .نهادهای تأسیسی و فعالیتهایی که آنها

انجام میدهند ،با پیوند مستقیم و غیرمستقیم با سرزمین اصلی ،شکل یک خاصگرایی گروهی

و جاودانی به خود میگیرد .برخی از صاحبنظران ،بین دیاسپورای دارای دولت یا بدون

دولت یا دیاسپورای قومی با دینی تفاوت قائل میشوند .ویلیام سافران 3برخی ویژگیهای
 .1یک اجتماع یا گروه ،با اینکه از محل جغرافیایی خود دور هستند ،اما دارای دید ،حافظه،

اسطوره های مشترک در مورد سرزمین اصلی( وطن) خود هستند.

1. Ideal type

 :Trans-nationalism .2ترانس ناسیونالیسم نوعی میهندوستی و ناسیونالیسم از راه دور است که فرد مهاجر بدون
جذب در فرهنگ کشور مهاجرپذیر ،در اندیشه بازگشت به سرزمین مادری خود است.
3. William Safran
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دیاسپورا را اینگونه برمیشمارد:
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کارکردهای چندگانه به تناسب دیاسپوراها متفاوت است .بخشی از مردمان یک دیاسپورا ممکن
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 .2غالب این گروه جمعی به این مسئله اعتقاد دارند که هرگز از سوی جوامع میزبان

پذیرفته نخواهد شد .بنابراین ،سعی در برآوردن نیازهای اجتماعی و فرهنگی خود به شکل

مستقلی خواهند شد.

 .3نسل اول و نسلهای دیگر ،امید بازگشت به سرزمین اصلی را در شرایط مطلوب دارند؛

حتی برخی از آنها در حال رفت و آمد بین کشور اصلی و میزبان خود هستند.

 .4آنها به همراه خودآگاهی جمعی و انسجامی که میتواند به آنها انگیزه فعالیت در راستای

عالیق یا منافعشان را بدهد ،حمایت از سرزمین اصلی خود را حفظ کردهاند( (�Tsagarousia

.) nou, 2004 :54

روگرز بروبکر 1نیز ،عناصر کلیدی مشخصکنندۀ دیاسپورا را پراکندگی در فضا ،گرایش به

سرزمین اصلی و حفظ مرزها که به یک گروه جمعی یا اجتماع اقلیت مهاجری اجازه میدهد
که خودش را در برابر دیگران تعریف کند ،میداند (.)WEITZMAN and Bengo,2013:67
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در مجموع میتوان گفت دیاسپورا یک قدرت بی دولت در سطح بینالمللی یا اجتماعاتی با

هویتی دو رگه هستند که از فرهنگ کشور میزبان و فرهنگ کشور یا سرزمین اصلی با ویژگی
سیال و در حال تغییر ترکیب یافته است (.)Khachig, 1996 :18

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

برخی نیز اصطالح پان دیاسپورا 2را برای اشاره به مردمانی که ریشه در کشورها و جاهای

مختلفی دارند ،اما به دلیل نزدیکی اجتماعی و فرهنگی در محیط مشترک جدیدشان -نظیر
مسلمانان که هویت جمعی مشترکی را بروز میدهند -به کار میبرند .در غرب نیز این تمایل

بین مسلمانان وجود دارد که خود را با دیاسپورای مسلمان بشناسانند و در عین حال گاهی خود

را با عناوینی چون مغربی ،الجزایری و ...معرفی کنند ( .)Ben-Rafael,2010:2در عین اذعان

به درستی مفهوم پان دیاسپورا ،در این مقاله ما از همان اصطالح دیاسپورای مسلمانان فرانسه

همدلی با تحوالت جهان اسالم میباشند .درون این دیاسپورا نیز ،تکثر مذهبی و گرایشات
سیاسی مختلف اسالمگرایی در چندپارگی و فعالیتهای آنها تأثیری تعیینکننده داشته است.

تکنولوژیهای ارتباطی -اطالعاتی جدید مانند موبایل ،اینترنت (شبکههای اجتماعی و

سایتها) ،کانالهای ماهوارهای و جز اینها راه را برای تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دیاسپورا بر
1. Rogers Brubaker
2. Pandiasporic
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استفاده میکنیم که به عنوان اجتماعی با هویت دینی مشترک ،متعلق به ارزشهای مشترک و

سرزمین اصلی و کشور میزبان هموارکرده است .این تکنولوژیها ،پیوند دیاسپورا را با سرزمین

اصلی یا یک اجتماع تصوری فراهم کرده و در بازیابی هویت اصلی یا بومی و به چالش طلبیدن
سیاستهای همگونسازی جوامع میزبان نیز نقش مهمی داشتهاند.

مهاجرت و شکلگیری دیاسپورای مسلمان در اروپا

سه جريان اصلي مهاجرت مسلمانان به اروپا را ميتوان چنين برشمرد :دوره نخست که از سال

 1945تا 1970م ادامه مييابد .يعني دوران پايان جنگ جهاني دوم و ضرورت بازسازي اروپا

که مستلزم بهرهگيري از نيروي کار مهاجر بود .دو عامل مهاجرت خودجوش کارگران مهمان

از کشورهای مستعمره و سیاستهای تشویقکننده کشورهای اروپای غربی ،در گسترش
جمعیت مهاجران تأثیر عمده داشت .مث ً
ال کارگران خارجی در جمهوری فدرال آلمان از 95

هزار نفر در سال  1956به  2.6میلیون نفر در سال 1973م رسید .در بریتانیا جمعیت کارگران

از مستعمرات پیشین پاکستان ،هند و آفریقا از یک میلیون نفر در  1951به یک میلیون و نیم

نفر در سال 1981م رسید .در سال 1970م ،در فرانسه نیز جمعیتی بالغ بر  800هزار نفر که
ریشه در مستعمرات آفریقای شمالی داشتند ،بودند (.)Turton and Ganzalez, 2000 :12

مهاجر مسلمان به آنها پيوستند و مرحلهاي آغاز شد که در آن مسلمانان به نحوي جدي درگير
مسائلي نظير حقوق اجتماعي ،رفاه ،آموزش ،بهرهگيري از خدمات اداري ،مدني ،تشکيل

مساجد و مراکز اسالمي شدند .مرحله سوم حضور مسلمانان در اروپا به دهه 1980م به

بعد باز ميگردد که اغلب به داليل کشمکشهاي سياسي و ناآراميهاي اجتماعي در جوامع
اسالمي بود (شيرغالمي .)398-397 :1388 ،مسلمانان اروپا به عنوان اقليتي عمده و اثرگذار
پاکستانيها و سوريها هستند )Schmidt, 2012: 607(.

ازدواج ،پناهندگی سیاسی ،اقامت کارگران و خانواده هایشان ،نرخ زاد و ولد و ...منجر به

افزایش جمعیت اجتماعات متنوع و مختلف شد .امروزه جمعیت دیاسپورای مسلمان در اروپا
 15تا  20میلیون برآورد شده است .براساس برآوردها ،جمعيت مسلمان در کشورهاي عضو
1. the substantial minority
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1شامل بوسنيائيها ،ترکها ،سوماليایيها ،مراکشيها ،ايرانيها ،اردنيها ،لبنانيها ،فلسطينيها،
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موج دوم مهاجرت مسلمانان در دهه  1970آغاز شد که به واسطه آن خانواده کارگران
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اتحاديه اروپا در سال  2010حدود  19ميليون نفر يعني معادل  0/3.8درصد بوده است(Pew

 .),Forum, The Future of the Global Muslim Population, 2011هرچند شمار دقيق

مسلمانان در حال حاضر مشخص نيست و حتي ارادهاي وجود دارد که با ترفندهايي « -به

استثناء ترکهاي مسلمان» ،که بزرگترين تعداد مهاجران مسلمان در اروپا (با حدود  10ميليون

نفر جمعيت) را نشان ميدهد -شمار مسلمانان را کمتر نشان دهند .بر اساس آمارهاي موجود،
جمعيت کل مسلمانان اروپا در سال  2011ميالدي حدود  56ميليون و چهار هزار نفر بوده که

بيشترين و کمترين تعداد مسلمانان در کشورهاي اروپايي به ترتيب در آلباني و آندُ را بوده است.
ي را مسلمانا ن تشکيل
همچنين برآورد شده است که  7/6درصد جمعيت کشورهاي اروپاي 
ميدهند (. )/www.muslimpopulation.com/Europe

در بحث ادغام اقلیتهای مهاجر ،سه پاسخ و سیاست متفاوت ،از سوی کشورهای

اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم در پیش گرفته شده است .نخست سیاست همگونسازی که
فصلنامه علمی -پژوهشی
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به طور جدی از سوی فرانسه دنبال شده است .دوم در کنار سیاست همگون-سازی ،کارگران
مهاجر را از تفویض حقوق سیاسی محروم کرده که نمونه آن در آلمان است .سوم نوعی از

سیاست چند فرهنگ گرایی که نمونه آن در سوئد ،هلند ،بریتانیا به وقوع پیوسته است (John

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

.)rex and G. Singh, 2003:6

فرانسه یکی از کشورهایی است که مهاجران زیادی را در خود جای داده است .نگاهی

به تیم ملی فوتبال این کشور ،واقعیت تکثر قومی -نژادی این کشور را آشکار میسازد .در
حدود  20درصد جمعیت کل فرانسه را مهاجران تشکیل میدهند (.)Schwartz,2011:81

برآوردهایی که از جمعیت مسلمانان فرانسه بعد از 2010م گرفته شده است ،نشان میدهد که

 4.7میلیون نفر مسلمان مهاجر در این کشور به سر میبرند و بزرگترین اقلیت مهاجر مسلمان

مسلمانان از  7تا  12درصد از کل جمعیت فرانسه را تشکیل میدهند (Taylor,2015:The

 .)Washington Postبه نظر ریشاد ،1بهرغم نبودن آمار دقیق از جمعیت مسلمانان به دلیل
ممنوع بودن سرشماری بر مبنای قومیت و مذهب در فرانسه ،بین  5تا  6میلیون مسلمان در
سال 2004م ،در این کشور به سر میبردند ،یعنی  9الی  12درصد از کل جمعیت فرانسه که

1. Rechard
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در اروپا را این کشور در خود جای داده است .مطابق برآوردهای مختلف از کل جمعیت نیز،

 62تا  63میلیون در این سال بوده است .اسالم بزرگترین مذهب بعد از کاتولیسم است.

مسلمانان مهاجر ،از کشورهای آفریقای شمالی مستعمره سابق فرانسه ،از جمله الجزایر (35
درصد) ،مغرب ( 25درصد) ،تونس ( 10درصد) میباشند .البته آفریقاییها ،ترکها و کردها نیز

اجتماعات کوچکتری از دیاسپورا را در این کشور تشکیل میدهند (.)Rechard, 2006 :3

در دو دهه اخیر ،گرایشات اسالمگرایی افراطی در فرانسه ،به تدریج شکل ملموسی به خود

گرفته است .از نشانههای این مسئله ،به شکلگیری گروههای اسالمگرای فعال و ارتباطیابی با

گروههای رادیکال اسالمگرا و کشورهای خاورمیانه ،گرایش به استفاده از نمادهای اسالمی در
میان طبقات مختلف از جمله طبقات پایین ساکن درگتوها و حومه شهرها ،گرایش به سمت
سلفیگری ،رد و امتناع از پذیرش برخی ارزشهای لیبرال و دموکراتیک حاکم بر فرهنگ
فرانسوی ،تغییرکیش به اسالم ،گرایش جوانان فرانسوی مسلمان به جهاد در خاورمیانه و

خشونتها و حمالت و تحرکات تروریستی فرقهگرایانه میتوان اشاره کرد .در ادامه به بحث
ریشهها و فاکتورهای دخیل در بازیابی هویتی و رونق گرفتن گرایشات اسالمگرایانۀ رادیکال

از لحاظ داخلی و خارجی در فرانسه خواهیم پرداخت .فاکتورهای فوق هر یک به شیوهای ،در

شکلگیری این پدیده در میان دیاسپورای مسلمان نقش عمدهای داشتهاند.

سیاستهای همگونسازی در قبال مهاجران در دهه  1950و 1960م ،با تکیه بر مفروضات و
مبانی فکری نظریات ابزارگرایانه و مدرنیستی و نظریات مکتب نوسازی تشدید شد .سیاست

همگونسازی ،همواره رویکرد مسلط بر سیاست فرانسه بوده است .این سیاست متمایز از
رویکرد کشورهای آنگلوساکسون است که هراسی از به رسمیتشناختن اجتماعات قومی
یهودستیزی در ماجرای دریفوس ،حکومت ویشی در دورۀ جنگ دوم جهانی و نضج گرفتن

راستافراطی بعد از دهه  1980و 1990م ،با گرایشات مهاجرستیزی آشکار را داشته است.
هرچند همواره فرانسویان خود این دگرستیزیها را انکار میکنند و تصویری اقلیتدوست،

بر پایۀ ارزشهای دیرینه جمهوری دموکراتیک در این کشور از خود ارائه میکنند (Fabius

.)and Cazeneuve, 2014: The New York Times
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سیاست چند فرهنگگرایی و قانون منع حجاب :وضعیتی متناقض

فصلنامه علمی -پژوهشی

براساس قوانین تابعیت فرانسه که در سال  1945تصویب و در سالهای 1984 ،1973و

1993م اصالح شد ،افرادی که از والدین خارجی در فرانسه متولد میشوند ،شهروند فرانسه

تلقی شده و تابعیت آن را کسب میکنند .آنها تنها محدودیتی که دارند ،این است که باید پنچ

سال در خاک فرانسه زندگی کرده باشند ( .)Khayati, 2008:110آژانس مدیریت جمعیت
مهاجران زیر نظر وزارت امور اجتماعی در پیوند با سیاستهای مهاجرتی از سال 1966

فعال بوده است .همچنین اداره حمایت از مهاجران در برابر آپارتاید از سال  1952در راستای

اسکان دادن و یاری رساندن به آنها تأسیس شد .سازمانهای دیگری در سطوح ملی و محلی با

نهادهای جامعه مدنی درکمک به مهاجران فعا ل هستند .اجتماعات مختلف نیز ،مطابق با قانون
تصویب شدۀ سال  1981نهادهای مختلفی تأسیس کردهاند .فرانسه کنوانسیون منع همه اشکال
تبعیض نژادی در سال  1965را امضاء کرده است و مطابق قوانین داخلیاش هم ،هر شکلی
از تبعیض یا گرایشات نژادپرستانه پیگیرد قانونی خواهد داشت .نسل دوم و سوم مهاجران

فصلنامه علمی -پژوهشی

178

تبعه فرانسه هستند .برخالف نسل اول ،آنها به طور عمده به زبان فرانسوی تکلم میکنند.

اما تغییر و تحوالت دهههای  1980و 1990م در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه اثبات

کرد که تعلق به هویت اصلی خواه قومی یا اسالمی ،در میان دیاسپورای مهاجر نه تنها از بین

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

نمیرود ،بلکه تحت تأثیر عوامل مختلفی به حیات خود ادامه میدهد .به همین سبب ،بحث

از حقوق فردی و جمعی این گروههای مهاجر قومی و مذهبی در چارچوب بحث شهروندی،

دیاسپورا ،هویت-های دو رگه و چندفرهنگگرایی ،منشأ مجادالت گستردهای در محافل

آکادمیک و حوزه عمومی این جوامع بوده و میباشد .فرانسه در واکنش به افزایش جمعیت
مسلمانان و رشد اسالمگرایی به اصالحات ساختاری -نهادی دست زد و در این راستا،
شورای فرانسوی برای دین اسالم 1را در دسامبر 2002م تشکیل داد که از نمایندگان مسلمانان
مساجد ،تهیه گوشت حالل براساس دستورات شرعی ،برگزاری مراسمات مذهبی و ...مذاکره

و همکاری میکنند .کمیسیون خاص درخصوص امور ادیان و مذاهب در فرانسه که از سوی

«برنارد استاسی» 2که منصوب دولت بود ،اداره میشود و درخصوص امور مذاهب مشاوره
)1. Le Conseil Francais du Culte Musulman (CFCM
2. Bernard Stasi
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تشکیل و با دولت ،در راستای حل مشکالت مسلمانان درخصوص مسائلی چون ساختن

میدهد .در راستای بیطرفی مذهبی و تأمین آزادیهای مذهبی و اصول الئیسیته در فرانسه
پیشنهاداتی را در سال  ،2003از قبیل اختصاص دادن دو روز تعطیالت ملی به روزهای نمادین

ش برای
مسلمانان و فیستیوالهای یهودیان ،تأسیس دانشکده ملی برای مطالعات اسالمی ،تال 
استخدام و جذب مسلمانان در نیروهای مسلح و ...به دولت ارائه کرد .اما تنها پیشنهادی

که جنبه قانونی به خود گرفت ،مسئله منع کردن نشانههای مذهبی در مدارس عمومی بود.

()Vaïsse, 2004: 4

این قانون در  3مارس 2004م ،به تصویب نهایی مجلس سنا رسید و بر ممانعت و قدغن

بودن پوشش و نمادهای مذهبی آشکار در مدارس عمومی در ماده  1آن تأکید کرده است.
این قانون در سپتامبر همان سال اجرایی شد .اما فقط به مدارس عمومی -دولتی محدود بود
و پوشش حجاب یا هر نماد و نشانۀ آشکار مذهبی در امکان عمومی ،دانشگاهها یا مدارس

خصوصی آزاد بود ( .)Vaïsse,2004:1قانون فوق مناقشات گستردهای در حوزه عمومی

فرانسه و کشورهای غربی را دامن زد .اسالمگرایان آن را ضدیت با اسالم تفسیر کردند.

مقامات آمریکایی نیز ،به انتقاد از چنین حرکتی پرداختند .برخی از صاحبنظران فرانسوی نیز
تأکید داشتند که این مسئله نیازی به قانون جدید نداشت و قوانین پیشین در سالهای  1989و
افراطی منجر خواهد شد .از دیاسپورای مسلمان نیز 53 ،درصد مخالفت و  42درصد از جمله

دختران جوان مسلمان و اقلیت میانهرو حمایت کردند ( .)Vaïsse,2004:5شورای فرانسوی

برای مذهب اسالم نه با آن مخالفت و نه با آن موافقت رسمی نشان داد .اما رئیس این نهاد،

آشکارا تظاهراتها را در مخالفت با این قانون محکوم کرد .مسلمانان پاریس در مخالفت با

این قانون در  17ژانویه  2004به تظاهرات پرداختند .البته گفته شد که تظاهرات فوق از سوی
یهودی دارند ،انجام گرفته است (.)Ibid

دولت فرانسه تالشهای زیادی در راستای مدیریت و کنترل مهاجران و دیاسپورای

مسلمان انجام داده است .در قوانین جدیدی که در دوره سارکوزی به تصویب رسید ،سعی

شد که مهاجرتهای گسترده به فرانسه محدود شود .از ژانویه  2012شرایط برای دریافت
1. M. Latreche
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1994م کافی بود .از دید آنها ،این مسئله فقط به بهرهبرداری اسالمگرایان و رشد اسالمگرایی

فصلنامه علمی -پژوهشی

تابعیت فرانسوی سختتر شد .مطابق این قوانین جدید ،متقاضیان باید امتحاناتی را که

درخصوص تاریخ و فرهنگ فرانسه با توانایی و مهارت در زبان فرانسه از آنها گرفته میشود،
با موفقیت پشت سر گذاشته و همه این شهروندان جدید ،متعهد به ارزشهای فرانسوی

باشند .فرانسوا اوالند -کاندیدای ریاست جمهوری از حزب سوسیالیست فرانسه -در جریان

تبلیغات انتخاباتی در دوره کنونی ،وعده عفو  400/000مهاجر مسلمان که به شکل غیرقانونی

در فرانسه به سر میبرند ،را داد .عالوه بر این ،وعدۀ تغییر قوانین انتخاباتی و اجازه دادن به

مشارکت مسلمانان بدون تابعیت در انتخابات محلی را مطرح ساخت .همچنین از ساخت

مسجد ( 150مسجد جدید)  -به ویژه در پاریس -حمایت کرد .همین مواضع باعث شد

که  93درصد مسلمانان به او رأی دهند ( .)Stadelmann,2014:3-4اقدامات مختلفی از
قبیل تدریس زبان عربی ،آزادی حجاب در مدارس ،تدریس تاریخ عرب و تغییر نام برخی

خیابانها از اقدامات سازنده دولت اوالند در سالهای اخیر بوده است.
فصلنامه علمی -پژوهشی

180

سیاستهای مثبت دولت فرانسه ،نقش مهمی در همگونسازی و ادغام بخشی از مهاجران و

دیاسپورای مسلمان در این کشور داشته است .اما همانطور که گفته شد ،مهاجران نسل دوم

و سوم دیاسپورای مسلمان نیز ،دارای هویتی دورگه هستند و ما شاهد انحالل هویتشان در

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

فرهنگ فرانسوی نیستیم .چنین مسئلهای در کشورهای دیگر نیز ،به همین شکل است .بیشتر
کشورهای اروپایی به سمت نوعی چندفرهنگگرایی و به رسمیتشناسی حقوق گروهی
اجتماعات دیاسپورا پیش رفتهاند .اما فرانسه کمتر از روند فوق ،به واسطه مدل ملتسازی و

درک سختگیرانه از رابطه دین و دولت که ریشه در الئیسیته فرانسوی دارد ،استقبال کرده

است .از طرف دیگر ،قانون منع نمادهای مذهبی در مدارس تأثیری منفی بر روند ادغام

مسلمانان داشت .این مسئله بیشتر مورد بهرهبرداری جریانات اسالمگرای فعال در فرانسه
چنین اقداماتی اگرچه با حسن نیت ،اما مستقیم و غیرمستقیم به تشدید اسالمگرایی در این

کشور کمک کرده است.

محرومیت نسبی و احساس تبعیض مسلمانان فرانسه
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قرار گرفت و تشدید سوء ظنها و بدبینی بیشتر دیاسپورای مسلمان را فراهم کرد .بنابراین،

براساس برآورد مؤسسه تحقیقاتی پیو 1در می 2007م 18 ،درصد مسلمانان فرانسه با درآمد

پایین زندگی میکنند ( .)Global Reseracher,2007:274بخش عظیمی از آنها ،در مناطق

حاشیه شهرها که در فرانسه به  cités or banlieueمشهورند ،با امکانات آموزشی ،بهداشتی،

استانداردهای پایین سطح زندگی و مشکالت اقتصادی زندگی میکنند .در ژانویه 1999م نرخ

بیکاری در میان دیاسپورای مسلمان 33 ،درصد و در سالهای بعد به  40درصد رسید .ترس،

بی اعتمادی و نفرت از اسالم و مسلمانان در راندن آنها به حاشیه سهیم بوده است( (�Fish

 .)er,2005:18همین شرایط نامطلوب و گرایشات اسالمهراسی رایج در فرانسه ،نقش مهمی
در خنثی کردن سیاستهای همگونسازی و گرایش جوانان نسلهای دوم و سوم مهاجران به

اسالمگرایی رادیکال داشته است.

لبل ،2بیکاری جوانان مسلمان در فرانسه را  40درصد ذکر میکند ( .)Lebl,2010:49سمیرا

بلیل 3به شرایط نامطلوب گتوها و نواحی حاشیه شهری (مانند پاریس ،لیون و )...که مسلمانان
در آن زندگی میکنند ،اشاره میکند و ابراز میدارد که خشونت خانگی امری عمومی و رایج
است .تجاوز جنسی و اذیت کردن زنان جوان مسلمان به مثابه ابزاری جهت کنترل آنها در

صورت امتناع از حجاب و نگه داشتن آنها در خانه پذیرفته شده است ( .)Lebl,2010:49در

است .برای افراد جوان این رقم به نرخ  40درصد نیز میرسد .نیمی از ساکنان حتی دیپلم

مدارس عالی را ندارند (.)Ellick and Alderman,2015:The New York Times

در سال 2008م ،حدود  60تا  70درصد زندانیان کل کشور در فرانسه را مسلمانان تشکیل

می دادند ( .)Moore, 2008:The Washington Postمیوری 4نیز ،نرخ بیکاری در میان جوانان
حاشیه شهری را  40درصد ذکر میکند که اکثرا ً عرب و سیاه هستند .نرخ بیکاری در میان

شمال آفریقا  26درصد است ( .)Khayati, 2008:128از آنجا که نرخ جرم و بزهکاری نیز در
این مناطق باالست ،سوژۀ تبلیغاتی خوبی برای مطبوعات و راست افراطی در فرانسه فراهم

1. Pew
2. Lebl
3. samira Bellil
4. Murray
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مناطق حاشیه شهری ،بیکاری دو برابر میانگین در سطح ملی و نرخ آن در حدود  20درصد
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کرده است .این مسائل امنیتی به رهبر جبهه ملی فرانسه لوپن 1کمک کرد که  20درصد آراء
را در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2002م به دست آورد.

این شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماعی دیاسپورای مسلمان ،به شورشهای شهری

در برخی از شهرهای فرانسه در سال 2005م منجر شد که ابتدا در اعتراض به کشته شدن

 2مهاجر توسط نیروهای پلیس صورت گرفت و تدریج گسترش یافت و سه هفته تداوم

پیدا کرد .برخی از ناظران آن را شکلی از انقالب اسالمی و برخی نیز واکنش به سیاستها

و وضعیت اقتصادی ،اجتماعی برشمردند ( .)Hoffman and Rosenou, 2007:24بسیاری از

فعاالن دیاسپورای مسلمان و ناظران بی طرف ،به بحث تبعیض علیه مهاجران و مسلمانان
اشاره دارند .مث ً
ال محمد هنیچه ، 2رئیس اتحادیه انجمنهای مسلمان در شمال شرقی پاریس،

بعد از حمالت اخیر به نشریه شارلی هبدو ،به مسئله مسلمانان در فرانسه اذعان دارد .او

مشکالت فرانسویهای مهاجر را نابرابری ناشی از گرایشات نژادپرستانه ،بیکاری و تبعیض
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برمیشمارد .از نظر او این تبعیض ،از سوی اقلیتی از مردم فرانسه انجام میگیرد که از
استخدام مهاجرانی که در حاشیه شهرها زندگی میکنند ،امتناع میکنند (De La Baume,

 .)2015:New York Timesاین شرایط نامطلوب و حاشیهای دیاسپورای مسلمان ،نه تنها از
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ادغام بخشهای عظیمی از آنها در فرهنگ فرانسوی جلوگیری کرده است ،بلکه زمینه را برای

گرایشات هویتجویانه نسل دوم و سوم جوانان بیکار مسلمان فراهم کرده است .اسالمگرایان

افراطی در داخل فرانسه نیز ،برای توجیه ادعاهای ایدئولوژیک و سازماندهی هواداران خود در

میان دیاسپورای مسلمانان در فرانسه ،نهایت بهرهبرداری را از این مسئله کردهاند.
گرایشات نژادپرستانه و سیاست خارجی فرانسه

ناعادالنه به اشکال مختلف قرار میگیرند .حوادث تروریستی  11سپتامبر و گسترش حمالت
مختلف انتحاری در اروپا به درهم تنیدن اسالم و خشونت یا تصورات قالبی و نادرست از

مسلمانان دامن زده است و شکلی از اسالمهراسی را در اشکال مختلف ،بهویژه در میان مردم

و زندگی روزمره ایجاد کرده است .بی تردید ،این مسئله مسلمانان ساکن در کشورهای غربی
1. Le Pen

2. Mohamed Henniche
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مسلمانان مانند هر اقلیت دیگری ،در جوامع میزبان مورد تبعیض و برخوردهای تحقیرآمیز

را با چالشهای عمدهای مواجه کرده است .این روند اسالمهراسی و بنیادگرایی اسالمی در
خاورمیانه و غرب نیز ،بر تشدید اسالمهراسی در فرانسه افزوده است .مردم فرانسه عمدت ًا،
مهاجران را دونپایهتر و شهروند درجه دوم در نظر میگیرند .حافظه تاریخی فرانسویها

درخصوص از دست دادن و جنگ الجزایر و عوامل دیگر ،در تداوم پیشداوریهای منفی

نسبت به مهاجران مسلمان نقش مهمی داشته است.

این پیشداوریهای منفی و گرایشات نژادی به اشکال مختلفی خود را نشان میدهند.
مث ً
ال میتوان به رفتار برخی از نیروهای پلیس و نگاه توأم با سوءظن به مسلمانان اشاره
کرد .گزارش رسمی از «روگر فاروکس »1در سپتامبر 2005م ،تبعیض نژادی در بازار کار

و بدون مجازات بودن این پدیده را تأیید میکند .یک مرد مغربی یا مسلمان سیاهپوست
چه شهروند فرانسوی باشد یا نباشد ،احتمال شاغل بودنش کمتر است از یک فرانسوی
سفیدپوست .به استثای اقلیتی محدود ،دیاسپورای مسلمان در فرهنگ فرانسوی ادغام نشدهاند.

یک نظرسنجی آزاردهندهتری در سال 2005م (منتشرشده در  13جوالی در لوموند) ،افزایش

ایدههای نژادگرایانه و پذیرش آنها در فرانسه را آشکار ساخت ( .) Beyler,2006 :90رونق
گرفتن گرایشات راست افراطی همچون جبهه ملی فرانسه به رهبری ژان ماری لوپن ،در اواخر

تنبل ،بیثبات و متمرد در حوزه عمومی فرانسه داشته است .این جبهه از اعمال محدودیت

درخصوص سیاستهای مهاجرتی و دادن تابعیت فرانسه به آنها حمایت کرده است (Giry,

.)2006:90

در انتخاباتهای ریاست جمهوری و پارلمانی سال  2007نیز بحث امنیت و مهاجران با

سیاست ادغام ،از سوی نامزدهای جبهه ملی برجسته بود و نگرانیهایی را در میان مسلمانان و

ماری لوپن (رهبر پیشین) در سال 2011م ،تا حدودی از گفتارهای نژادپرستانه و تند معمول

این جریان سیاسی کاسته شده است .مارین ،برخالف پدرش در انتخاباتهای سالهای اخیر،

خواستار محدود کردن ورود مهاجران (البته نه به طور مطلق) شده و در زمینه اسالم نیز سعی

کرده معتدلتر برخورد کند و روی حقوق زنان و سکوالریسم و تهدیدی که اسالم برای این

1. Roger Fauroux

)2. Marion Anne Perrine Le Pen (Marine Le Pen
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مهاجران در پی داشت ( .)Giry, 2006:88البته بعد از به قدرت رسیدن مارین لوپن ،2دختر ژان
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دهه  ،1980نقش مهمی در پرورش تصورات قالبی درخصوص عربها و مسلمانان به مثابه

فصلنامه علمی -پژوهشی

ارزشها ایجاد کرده است ،انگشت گذاشته است (.)Stadelmann ,2014: 1

در فضای عمومی ،زنان با حجاب بیشتر از مردان ،قربانی حمالت پراکنده و تحقیر لفظی

و فیزیکی میشوند .تأثیرات این حمالت بر زنان ،آزاردهندهتر از جرائم دیگر است؛ چرا که

به هسته هویت افراد حمله صورت میگیرد .عالوه بر فرانسه ،در کشورهای دیگر اروپایی
نیز ،اشکال مختلف خشونتها در این خصوص گزارش شده است .در جوالی 2009م،

یک زن  32ساله مصری در دادگاهی به وسیله یک مرد آلمانی روسیاالصل کشته شد .این
حادثه واکنشهای گسترده بینالمللی را به دنبال داشت و صدها تن از مسلمانان در غرب و

جهان اسالم به روند فزاینده اسالمهراسی اعتراض کردند (Chakraborti and Lrenezempi,

.)2012:272

از دیدگاه مرکز ملی تحقیقات علمی قیصر وینسنت ،که یک نهاد مشاورهدهنده به حکومت

فرانسه است ،اسالمهراسی در فرانسه ،برخالف کشورهای دیگر ،در میان نخبگان رواج دارد.
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گاهی زبان گزنده و برتریجویانه نسبت به اقلیتهای قومی غیربومی و مهاجر ،در میان
مقامات سیاسی و اداری فرانسوی نیز ،به وضوح دیده میشود .مث ً
ال ژاک شیراک ،هنگامی

که شهردار پاریس در سال  1991بود ،برای شرایط مردم فرانسه دلسوزی کرد که از بوی بد
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و سروصداهای خانههای همسایگان خارجیشان کالفه شدهاند .او ابراز تأسف کرد از اینکه
جوانان فرانسوی باید دو وعده کار کنند ،کسانی که در محرومیت اقتصادی دائمی در مقایسه

با مهاجران مسلمان قرار دارند ،همان مهاجرانی که با دو زن و پانزده بچه میتوانند از مزایا و

خدمات اجتماعی کشور به شیوهای قابل توجه بهره گیرند (.)Khayati ,2008:128

نظرسنجیهای سالهای اخیر ،حکایت از بدبینی فرانسویها از اسالم و مهاجران مسلمان

دارد 68 .درصد فرانسویها معتقدند که مسلمانان از ادغام در فرهنگ فرانسوی امتناع میکنند.
مخالفاند 74 .درصد معتقدند که اسالم بدون تساهل و با ارزشهای فرانسوی ناسازگار

است  )Stadelmann,2014:4(.البته نباید انکار کرد که بمبگذاریهای سال  1995و حمالت
تروریستی در غرب و فرانسه نیز ،نقش مهمی در گره خوردن نام مسلمانان با ناامنی در بین
افکار عمومی فرانسوی و تشدید اسالمهراسی داشته است ( .)Giry, 2006:92در هر صورت،

این مسئله نقش مهمی در به حاشیه راندن ،احساس بیگانگی و گرایش نسلهای دوم و سوم
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 63درصد از منع کردن برقعه یا حجاب؛  82درصد هم با ساخت مساجد جدید در فرانسه

مسلمانان به سمت جریانات رادیکال اسالمگرا در فرانسه داشته است.

عالوه بر تأثیر تحوالت جهان اسالم و فعالیتهای جریانات بنیادگرای اسالمی در سطح

جهانی یا تأثیر روند اسالمهراسی اروپا بر این کشور که در پیدایش جریانات اسالمگرا
نقش مهمی داشته ،سیاست خارجی فرانسه نیز در جهان اسالم ،گاهی محرک و منشأ خشم

اسالمگرایان تندرو در داخل و خارج فرانسه گشته و زمینه را برای هدف قرار دادن این کشور،
از طریق عملیاتهای تروریستی در غرب و جهان اسالم ،گروگانگیری و اخاذی مالی و

قتلهای تالفیجویانه فراهم کرده است .حمایت کشورهای غربی و به طور خاص فرانسه از

دولتهای اقتدارگرا در جهان اسالم که به سرکوب اسالمگرایان می پردازند ،یا مداخلۀ آنها در

جنگهای منطقه و همپیمانی با آمریکا در اشغال کشورهای اسالمی و حمایت آنها از اسرائیل

ناخرسندی عمیق اسالمگرایان را به دنبال داشته است.

به عنوان مثال ،مداخالت فرانسه در لبنان در دهه  ،1980تنشهای ایجادشده در دهههای

1960-1970م بر سر استقالل الجزایر ،حمایت فرانسه در اوایل دهه  1990از دولت نظامیان

در الجزایر که به سرکوب اسالمگرایان این کشور پرداخت ،در زمره سیاست-هایی هستند

که برای این کشور چالشزا بودهاند .البته دولت میتران با دخالت نظامیان و شروع جنگ

نهادهای دولتی ،از گفتوگو با اسالمگرایان برای حفاظت از منافع فرانسه در بلندمدت

حمایت میکردند .برخی نیز ،مخالف این مسئله بودند .دولت فرانسه مطمئن بود که دولت

الجزایر مثل دولت مصر در دوره مبارک ،توان کنترل و سرکوب این نیروها را دارد .حمالت
تروریستی در جوالی 1995م از سوی اسالمگرایان و به قتل رساندن «عبدالباقی صحراوی»-
امام جماعت الجزایری -فرانسوی ،بمبگذاری در مترو و سیستم حمل و نقل ،کشته شدن

دادن حمایت فرانسه از حکومت نظامی و سکوالر الجزایر بود ( .)Fisher,2007:278جدا از

جریانات اسالمگرا ،بخشی از دیاسپورای مسلمان نیز ،به چنین سیاستهایی بدبین بودهاند.

1. Groupe Islamique Arme
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برخی از شهروندان را در پی داشت .این حمالت تروریستی از سوی گروه ارتش اسالمی،1
به کشته شدن  8نفر و زخمی شدن تقریب ًا  200نفر منجر شد .این سازمان در پی پایان
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داخلی در سال 1992م ،سیاست منسجمی نسبت به الجزایر نداشت .برخی از مقامات و
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بازیابی هویت و جامعهپذیری غیردولتی اسالمگرایان افراطی

در مباحث نظری مقاله اشاره شد که دیاسپورا عمدت ًا هویتی دورگه که عناصری از هویت

جامعه میزبان و اصلی را داراست ،میباشد .بخش چشمگیری از آنها ،با اسطورهها و خاطرات
جمعی از سرزمین خود زندگی میکنند و ارزشهای فرهنگی خود را همچنان حفظ میکنند.

در عصر جهانی شدن و گسترش تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی نیز ،این ارتباط با کشور

و سرزمین اصلی ،به راحتی و با کمترین هزینه میسر است.

برخی دیاسپوراها از این طریق ،نقشی مهم در تحوالت جامعه اصلی خود ،با لحاظ

سیاسی و اجتماعی دارند .ارتباط دیاسپوراهای بدون دولت با جنبشهای اجتماعی ملیگرایانه

در سرزمین اصلی ،تأثیرات قابل مالحظهای بر تحوالت کشورها و مسائل اقلیتها داشته
است .دیاسپورای مسلمان نیز ،ارتباط تنگاتنگی با تحوالت جهان اسالم ،جنبشها و جریانات
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اسالمگرای معتدل و افراطی دارد .بروز یک تحول مرتبط با هویت و جهان اسالم ،دیاسپورای
مسلمان در غرب را به حرکت و واکنش وا می-دارد .تحوالت جهان اسالم مث ً
ال انقالبات عربی

(یا حمله به عراق ،جنگ سوریه و )...باعث واکنش و حمایت دیاسپورای مسلمان هریک از
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کشورها ،از جنبشهای اعتراضی به اشکال مختلف گردید .هرگونه اقدامات تحریککننده
در قبال اسالم و مسلمانان نیز ،واکنش جهان اسالم را به دنبال خواهد داشت (مث ً
ال واکنش
مسلمانان در جهان اسالم به قانون منع حجاب در مدارس ،حوادث  11سپتامبر ،کشته شدن

زن مسلمان در دادگاه آلمانی یا کارتونهای نشریه شارلی هبدو) .از طرف دیگر ،این ساخت و
شکلگیری دیاسپورای مسلمان ،محصول فعالیت و سازماندهی کنشگران اسالمگرا ،سازمانها
و ایدئولوژی اسالمیسم است که بعد از دهه 1990م در اروپا و فرانسه تا حدودی رسمی و

غیر رسمی به فعالیت میپردازند.

یک حزب اسالمی رسمی ،رفتارشناسی سیاسی آنها ،که در انتخابات فاکتور اقتصادی و
اجتماعی در رفتار سیاسی مسلمانان تأثیرگذار است تا مسائل و ارزشهای مذهبی یا ازدواج

بیش از  30درصد زنان الجزایری با مردان فرانسوی و ، ...اما بخش عمدهای از جمعیت
دیاسپورای مسلمان بهویژه نسل دوم و سوم جوانان ،به خاطر مشکالت اقتصادی و اجتماعی،

تبعیض ،اسالمهراسی و غیرخودی دانستن آنها در سطح جامعه ،دچار بحران هویت هستند.
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بهرغم نشانههای ادغام دیاسپورای مسلمان در جامعه فرانسوی ،همچون تأسیس نکردن

این نسلها ،بین سنتهای فرهنگی پدران و فرهنگ و مدرنیته فرانسوی سرگردانند .برای این
بخش از دیاسپورا ،جمهوری فرانسه لبریز از پیشداوریها بوده است .دیگر خودشان را به

مثابه الجزایری و یا تونسی نمینگرند ،بلکه در جستوجوی یک منبع هویت رضایتبخش
دیگری هستند .به همین دلیل ،از هویت فراگیر اسالمی استقبال کردهاند .برای بخش عمدهای
از آنها عرب بودن با مفاهیم اسالمیت و مسلمان جایگزین شده است .برخی از این جوانان،

آشکارا از اسامه بن الدن حمایت و او را رابین هود مدرن مسلمانی میدانستند که همه

ستمگران را به چالش کشیده است (.)Beyler,2006:91

البته در کنار تأثیر عوامل فوق بر روند بازیابی و باز تعریف هویت مهاجران ،ایدئولوژی

اسالمگرایی سلفی ،سازماندهی و فعالیت تشکلها و جریانات اسالمگرا در بطن شرایط جدید

جهانی در اسالمیزه کردن دیاسپورای مسلمانان فرانسه نقشی تعیینکننده داشتهاند .گروه ارتش

اسالمی ،1یک سازمان اسالمگرای الجزایری بود که در سال 1995م ،چند عملیات انتحاری را
انجام داد و بعدها زیر چتر القاعده مغرب به فعالیت خود ادامه داد .فعاالن آن بعد از سال 2003

عدهای از جوانان جهادی را به عراق فرستادند .برخی از آنها با عنوان شبکه منطقه نوزدهم

در سال  2005از سوی پلیس دستگیر شدند .چهره مشهور دستگیرشدۀ این شبکه ،فرید بنیتو

مسلمانان توجهی نمیکند و تبعیض و اسالمهراسی در آن هست و.)Adraoui,2014:6( ...

عالوه بر این ،سازمان و شبکههای پراکندۀ آن که با القاعده و جریانات بنیادگرا در

خاورمیانه همدلی نشان میدهند ،جریانات مختلف سلفیگری محافظهکار از قبیل جماعت

تبلیغ ،علمیه یا علمیون ،جریان سلفی حبشی نیز ،در دو دهۀ اخیر به فعالیت گسترده و رقابت

با یکدیگر میپردازند .این جریانات برخی از مساجد و نهادهای خیریه را کنترل میکنند .آنها

عربستان نیز ،از کانالهای مختلفی به حمایت مالی و تقویت آنها پرداخته است .این تشکلها
و جریانات افراطی وانمود میکنند که در سیاست دخالت ندارند و عمدت ًا ارتباط محدودی
با دنیای بیرون دارند و مشغول تزکیه و پاالیش نفس ،عمل به فتواها و مطالعه متون دینی در
مساجد هستند .در سالهای اخیر ،این جریانات جوانان زیادی را در مناطق حاشیه شهری
1. GIA

2. Farid Benyettou
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2در مصاحبهای اظهار داشت که :فرانسه کشور بی دینان است؛ دوست ندارم این کشور را ،به
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جذب کردهاند .جمعیت سلفیها را  10تا  20هزار نفر برآورد کردهاند که برخی از آنها،

گرایشات جهادی دارند (.)Ali Adraoui, 2014: 7

عالوه بر این ،گرایشات سلفی ،نسل جدیدی از فعاالن اسالمگرا در چارچوب گروه

شیخ یاسین بعد از سال 2004م ،جهت مقابله با اسالمهراسی و تنفر از مسلمانان به فعالیت

میپردازند .این گروه دارای گرایشات ضداسرائیلی است و از حماس و فلسطینیها دفاع
میکند .گروه رادیکال تر فورسانه الیزه 1از تأسیس خالفت و اجرای احکام شریعت دفاع

میکند .این گروه از افراد زیر  40سال که برخی از آنان تجربه زندان نیز دارند ،تشکیل شده
است .آنها مشروعیت دولت را به رسمیت نمیشناسند و در شعارهایشان بر مبارزه با دشمنان

اسالم تأکید دارند ( .)Adraoui,2014:10برخی از این گروهها از زندان و تکنولوژیهای
ارتباطی -اطالعاتی در بسیج هوادارانشان و عضوگیری سازمانی به خوبی بهره گرفتهاند .در

واقع ،سرمایه مالی ،قدرت سازماندهی و امامان اسالمگرایی که دارای افکار سلفی هستند،
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در جامعهپذیری دوباره مسلمانان بهویژه جوانان ناامید به اسالم و هویت اسالمی ،نقشی
تعیینکننده داشتهاند .گسترش شبکههای ماهوارهای و اینترنت در یک دهه اخیر ،به این فرآیند

هویتگرایی و اسالمگرایی رادیکال بهویژه در میان اقشار جوان دیاسپورا کمک زیادی کرده

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

است .دولت فرانسه سعی کرده است که این پدیده را از طریق محدود یا ممنوع کردن فعالیت

برخی شبکهها نظیر المنار  -تلویزیون حزباهلل لبنان و سایر شبکههای اسالمگرا کنترل کند.
کاستلز به بهرهبرداری اسالمگرایی از تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی جهت هویتسازی

ي اسالمگرایان در اروپا و
و پیشبرد پروژههای سیاسی خود اشاره و ابراز میدارد که :ويژگ 

ي كه پيرامون هويتها در عصر اطالعات ساخته شدهاند ،آن است كه اين
پروژههاي فرهنگ 

هويتها از درون نهادهاي جامعه مدني و جامعة میزبان سر بر نميآورند .آنها از همان آغاز
جامعه پيرامون آن ساخته ميشود ،است .آنها چنین تصور میکنند که در عصر اطالعات،

منطق متداول شبكههاي جهاني مسلط چندان فراگير و با نفوذ است كه تنها راه بيرون آمدن

از زير سلطه آنها بيرون رفتن از اين شبكهها و بازسازي معني براساس نظامي از ارزشها و
باورهاي كام ً
ال متمايز است .بنابراين ،جنبشهاي اسالمگرا تكنولوژي را پس نميزنند و آن را
1. Forsane Alizza
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يك منطق اجتماعي جايگزين عرضه ميكنند كه متمایز از اصول عملكردي كه نهادهاي مسلط

در خدمت شريعت الهي قرار ميدهند كه همة نهادها و هدفها بدون امكان چانهزني بايد در

برابر آن سرفرود آورند (كاستلز.)434 :)3(1380 ،

 6درصد از زندانیان تروریسم در سالهای اخیر ،مربوط به جرمهای اینترنتی از قبیل

تبلیغات برای القاعده و گروههای افراطی دیگر بوده است (مطابق گزارش  2007اتحادیه

اروپا) .نقش تکنولوژیهای ارتباطی -اطالعاتی درگره زدن دیاسپورا با تحوالت جهان اسالم،

نه تنها به بازیابی هویت بومی دیاسپورا در نسلهای بعدی یاری رسانده ،بلکه این ابزارها
نقش مهمی در انتشار اطالعات ،اخبار و تبلیغات جریانات و جنبشهای افراطی اسالمگرایانه

نیز داشته و دارند .در مجموع ،اگرچه بازیابی هویتی دیاسپورای مسلمان و گرایش به هویت

اسالمی ،در نسلهای دوم و سوم مهاجران ،نتیجه تبعیض ،احساس بیگانگی و اسالمهراسی

در جامعه فرانسه و حفظ ارتباط آسان و کم هزینه با جامعه بومی یا اصلی در عصر جهانی

شدن بوده است ،اما نقش تعیینکنندۀ گروهها و جریانات اسالمگرایی سلفی را که به آنها

اشاره کردیم ،در اسالمیزاسیون و نضج گرایشات افراطی در میان دیاسپورای مسلمان فرانسه

نباید نادیده گرفت.
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بحث و نتیجهگیری

مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی در دو دهه اخیر ،محرک اسالمیزه شدن دیاسپورای

مسلمان و نضج گرایشات افراطی در میان آنها در فرانسه بوده است .در این زمینه ،به بحث از

تأثیرات منفی قانون منع استفاده از نمادهای مذهبی در سال  ،2004عدم اجرای سیاستهای

چندفرهنگگرایانه از سوی فرانسه ،تبعیض اقتصادی ،اجتماعی ،القای اسالمهراسی،

فعالیتهای تشکلها و جریانات اسالمگرای فعال در این کشور ،سیاست خارجی فرانسه

و تأثیرپذیری دیاسپورای مسلمان از تحوالت خاورمیانه و گسترش جنبشها و گرایشات
اسالمگرایی افراطی در جهان اسالم پرداخته شد .فاکتورهای فوق هر کدام به سهم خود به
تقویت و رونق اسالمگرایی افراطی در میان دیاسپورای مسلمان فرانسه یاری رساندهاند.

به حاشیه رانده شدن مسلمانان در سیاست و امور عمومی ،کنترل دولتي و نظارت بيشتر بر
مساجد و سازمانهاي اسالمي ،تا حد زيادي ايده کثرتگرايي مذهبي و چندفرهنگگرايي
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را به شدت محدود ساخته است .امنيتي شدن نگاهها به مسلمانان در کشورهاي اروپايي و

ايجاد رژيم نابرابري از حقوق شهروندي ،متهم کردن آنان به عنوان عامل رويارويي با غرب،

القاي نوعي شهروندي ميهنپرستانه -شوونیستی ،تصويب سياستهايي براي تنظيم ظواهر

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

و نمادهاي مذهبي در نهادهاي عمومي و حتي مشاغل خصوصي از جمله اقداماتي است که
بيش از پيش زمينه را براي شکلگيري جنبشهاي اسالمي در قالب دو الگوي هویت مقاومت

و برنامهدار فراهم خواهد ساخت.

هويت مقاومت به دست کنشگراني ايجاد ميشود که در اوضاع و احوال يا شرايطي

قرار دارند که به حاشيه رانده شدهاند و ارزشها و منافعشان ناديده انگاشته شده است .به
تعبير کاستلز «اين هويت غالب ًا از بطن احساس بيگانگي ،احساس خشم عليه تبعيض ناعادالنه

اشکالي از مقاومت جمعي درصدد ايجاد سنگرهايي براي مقاومت و بقا بر مبناي اصول

متفاوت يا متضاد با اصول مورد حمايت نهادهاي جامعه برميآيند که اين نوع هويتسازي
منجر به ايجاد جماعتها يا اجتماعات خاصي ميشود .اما هويت برنامهدار هنگامي به وجود

میآید که کنش-گران اجتماعي با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگي قابل دسترس،
هويت جديدي ميسازند که موقعيت آنان را در جامعه از نو تعريف ميکند و ،به اين ترتيب،
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سياسي ،اقتصادي يا اجتماعي برميخيزد»(کاستلز .)23 :1380،بنابراين ،آنها با صورتبندي

در پي تغيير شکل کل ساخت اجتماعي هستند .از نظر کاستلز ،اين فرآيند ساختن هويت ،به

ايجاد سوژه ميانجامد ،سوژهاي دگرگونساز که افراد به کمک تحليل شرايط و فرايندهاي

مقاومت در تجربههاي خود به معنايي همهجانبه دست مييابند .در اينجا ساختن هويت،
پروژه يا برنامهاي براي يک زندگي متفاوت است که هرچند ممکن است مبتني بر يک هويت
تحت ستم باشد ،اما در جهت دگرگوني جامعه به منزله استمرار برنامه اين هويت گسترش
يافته است و اغلب در متن مقاومت جماعتگرايانه رشد ميکند (کاستلز.)26-22 :1380،

پيامد این امر ،ارائۀ چشمانداز جديدي از کنشهاي سياسي و اجتماعي است كه بر اهميت

فهم زمينههاي شكلگيري ارزشها و ترجيحات تأكيد ميکند .اين تلقي که فرهنگ را به عنوان

حوزه اصلي قدرت و مبارزه میپندارند ،روشي نو در نگريستن ،احساس ،تأمل ،گفتوگو و

«بودن» 1فراهم ميکند که براساس آن نيازها ،اميال ،احساسات و تصورات شهروندان شكل

ميگيرد .بنابراين ،اين جنبشها با توسل به سازوکارهايي پيچيده ،کانون اصلي فعاليت را بر

روي افکار عمومي ميگذارند و محتواي آنها بر مبناي دفاع از «حقوق فرهنگي» و اجتماعي
افراد و اقليتها استوار است .اين نوع از کنش اجتماعي به يک دسته يا مقولۀ اجتماعي 2اجازه

ميدهد تا شکلي از سلطه اجتماعي که همزمان خاص و عمومي است را به چالش کشد .اين
کنند ،اما همواره بر يک بنيان اخالقي 3يا مفهومي از انسان استوار است که محدوديتهايي را
بر تمام صور قدرت اعمال ميکند.

2. Social category
3. Ethical basis
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