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 نوشتة محسن حمیدبنیادگراي مردد در رمان « بنیادگرايی»بازتعريف 
 

 * امیرحسین صادقی

 اسنا يا  شبان و ا باات انگلاسیت  انشگاه قم

 

   چکیده

ويژه  ين مسایات ب  ه؛ اما اصالناً منعلق به ح ش  تیقاقات  ين و به« گرايیبناا »مفه   

اند ضةن اند. پژوهشگران اين ح شه    تالش ب  هها ناا کر ها وا   ساير  ينتد يج آن  به

هام مخنلف  ا گارم و وج ه مشنرک آن     ينبر سی تا يخ ظه   اين پديدهت  اليل اكل

ويژه  نبال چند واقعة  تا يخیت اشجةله انقال  ايرانت قضاة سلةان  ادم و بهبكاوند. اما به

ها مصا  ه    عرصة عة میِ غر  ت سط  سانه« گرايیبناا »ت واژ  2442مبر سپنا 44هام اتفاق

 ينی بدل گر يد.    اين فرايند هام سااسی و غاراد و با اسنیالة کاملت به يک  ال با  اللت

اناسی پاگارم اده اناسی تیقق يافتت  و  اهبر  نشانهارق وايت ن که    چا چ   کالن

هام مخنلف به يک مدل ل     ين« بناا گرايی»گانة هام چندا   مدل لاست. ابندا تالش می

هام گسنر    ين اسال  )و به واحد و منعاّنت يعنی  ين اسال ت تقلال يابد و    گا  بعد مدل ل

ا  . کاسنه فرو« هام مسلةانافراطی»باان بهنر مسلةانی( به يک مدل ل بساا  ک چک يعنی 

ن يسی اين  وايت/ فرايندت آن ب  ه است تا ضةن باشساش خ   بريانمیسن حةاد     مان جر

هام اصال  ينی آن  ا احاا نةايدت اش تیديد گرايیت  اللتهام بناا ضةن کةک به تكثار  اللت

اناسی يعنی ساشم م    پسند گفنةان ن ارققطبیگارم کند و  اه  ا بر  وهام آن جل مدل ل

                                                                                                                  
 asadeghi51@gmail.comن يسند  مسئ ل:  *

 24/3/4093تا يخ پذيرش:   42/44/4097تا يخ   يافت: 
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 پر اشانمقالة حاضر با تكاه بر آ ام نظريهيا اسال  ت لابرالاسم ببند .     هةان  وقطبی ارق ت غر 

ت نشان  ا ه مر   بناا گرامو مقايسة آن با چگ نگی باشنةايی آن     مان « بناا گرايی»ح ش  

هام جديدم    اين هات بانزت اند ضةن تأياد بخشی اش نظريهاده که چگ نه اثر ا بی می

هام اين م ض ع     ناام جديد واکاوم ا  . اين کةک کند تا پاچادگی ح شه ا ائه  هد و

ام و هام  سانهبر اات مر   بناا گرامجسنا    صد  است تا اسندالل کند که چگ نه  مان 

مصا    تعريف و باشکشد و به باشچالز می ا به« بناا گرايی»حنی نخبگانی     ناام غر  اش 

 شند. آن  ست می

میسن حةادت  ،مر   بناا گرامت مصا  هت عصر طاليیت حسرتت «گرايیبناا »: ي كلیديهاواژه

  .    اللنگرم  ينی

 مقدمه .8

انگااترين ها و بیثترين واژهاش پرکا بر   ا به يكی« بناا گرايی» 2444سپنامبر  44وقايع 

 ؛(Pesso-Miquel & Stierstrofer, 2007)هام مخنلف تبديل کر ه است ها     سانهپديده

و   0ها پاز اش اين واقعهت هم    عرصة عة میسال« بناا گرايی»اما بیث   با   مفه   

هم    میافل تیقاقاتی و نخبگانیت   گرفنه ب  ه است.    عرصة عة میت 

هام سااسی و هام قابل مشاهده و ناا با جريانها و  الباشنر با نشانه« بناا گرايی»

اده تا فراتر اش عة میت تالش میا  . اما    عرصة غارمعرفی می مظاهر اجنةاعی آن

هام پر اخنه ا  . آثا  ا بی ناا    قالب« بناا گرايی»هات به ساخنا  مشنرک ان اع نشانه

سپنامبر و چه بعد اش آنت با جديت به اين م ض ع  44گ ناگ نت چه پاز اش واقعة 

« بناا گرايی»انی باشنرين سهم  ا    ت جه به اند.    اين ماانت ا باات  اسنپر اخنه

هام  ا می   يكی اش  مان« بناا گرايی» اانه است. اشجةله ن يسندگانی که م ض ع 

    0مر   بناا گراماالصل است.  مان خ   قرا   ا هت میسن حةاد ن يسنده پاکسنانی

برانگاخت؛ اشجةلة هام فراوانی  ا مننشر اد و اش هةان ابندام اننشا  بیث 2447سال 
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و ابعا  مخنلف باشنةايی آن    اين  مان ب  ه است. « بناا گرايی»ها م ض ع اين بیث

س  اند: اش يک اما بساا م اش خ انندگان و مننقدان  و مسار  ا   پاز گرفنه

و اش پر اخنن به  بیث گذاانه ا    معنام ايفا اده    عرصة عة می به« بناا گرايی»

اند؛ اش س م  يگر  م آن که     اسنان مطرح اده استت غفلت کر هوج ه ساخنا

 ست اش خ انندگان با کندت اين  سنی باان میبه( 138 :2011) 1گ نه که پانر م  ِمهةان

م    « بناا گرايی»فرض که اخصات اصلی  مان با نا  چنگاا مصداق قب ل اين پاز

« بناا گرايی»ها و  اليل گرويدن او به نشانهاند ااا ه    عن ان  مان استت تالش کر ه

هام ا بیت سااسی و اجنةاعی     وايت  ا اش شوايام مخنلف و با تكاه بر نظريه

 بكاوند. 

« بناا گرايی»معط ف به هر  و معنام ذکراده اش  گرام مر  بناا هرچند  مان 

گذاانه تا اش « گرايیبناا »تر هام عةاقاستت ن يسنده تةرکا اصلی  وايت  ا بر اليه

« بناا گرايی»ام اش مفه   هام  ايج  سانهاين  هگذ  به ا ائة بديلی   مقابل قرائت

« بناا گرايی»هام ساخنا م  ست يابد. سؤال اصلی اين است که عناصر و خصاصه

 گرفت. اش طرف  يگر با بر سی شوايام گ ناگ نها  ا    اين اثر پی اند تا بن ان آنکدا 

اده     اسنان برام ا   که آيا چنگاا تنها مصداق ا ائهيتت اين پرسز مطرح می وا

است؛ و اگر پاسخ احنةالی منفی استت هدف ن يسنده اش اين م ض ع « بناا گرايی»

چاست. سؤال مهم بعد اين است که اگر    اين  وايت فر  يا افرا م به بناا گرا ب  ن 

فر  يا افرا      وايت  اغب يا مشناق به  غبت هسنندت کدا  خ   مر   يا بی

ام ساخنا م اين  و  ا   مقابل اند تا بن ان     ابطهتص ير کشاده ادهبه« بناا گرايی»

يكديگر اناخت. پاسخ چند سؤال اخار مسنلا  يافنن پاسخ اولان پرسز است. آثا  

هام ا م اش  ينام مشنرک    بان بساعن ان پديدهت به«بناا گرايی»منعد م ساخنا  

ن انة حاضر با اند اين عناصر مشنرک  ا اسنخراج کنند. با گت  ا بر سی و تالش کر ه
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« بناا گرايی»اده    اين شمانه برآن است تا نی   باشنةايی كاه بر مبانی نظرم مطرحت

  ا بكاو .   بناا گرام مر      مان 

 . پیشینة پژوهش 8ل8

« گرام مر    ون آمريكات نژا ت مكان و مقاومت    بناا  حرکت»   مقالة  1آنا ها تنل

 44 ا    بسنر مباحث مرتبط با چندفرهنگیِ پس اش  مر   گرامبناا  (  مان2444)

پرسنی    باو  ها تنلت اين  مان با اينكه  به نقد نژا سپنامبر بر سی کر ه است. به

گرم ا وپا مه و هةسنگِ اسنعةا پر اش  و امپريالاسم امريكايی  ا    ا اامريكا می

پذير . شمان امكان گذ  امريكا اش اخنالفات نژا م  ا تاحدو  شيا م میخ اندت هممی

( ضةن تأياد اخصات چنگاا 2440)مسلةانان  ه يت تقرير    کنا  7جفرم نز

کند که میسن حةاد با قرا   ا ن چنگاا عن ان يک بناا گرام مسلةانت اسندالل میبه

ن ان اخصات اصلی و  اوم  اسنان تالش کر ه تا اش شاوية مسلةان پاکسنانیت عبه

عةلاات پنهان    »   مقالة  3 اليل خص مت او با امريكا  ا مطرح کند. م نااا اةسی

ساشمِ  وايت ( ناا هةانند نزت با برجسنه کر ن وا ونه2449« )ا باات  اسنانی پاکسنان

اثرت به  و ه يت منضا     اخصات چنگاات  اسنعةا م ت سط میسن حةاد    اين

ط   تقابل او با فرهنگ و ه يت غربی  اليل و فرايند ايجا  اين  وگانگی و هةان

هام اخصی و ها تةرکا کن: ه يتبر بناان»   پژوهز  9پر اخنه است.  ي يد واترمن

اشگشت هام مرب ط به ه يتت  اليل بت با بر سی نظريه«گرام مر  سااسی    بناا 

 44پندا م سااسی پس اش اش  ا با پرو ش يک ن ع هةذاتچنگاا به خ   اولاه

منِ واقعی »نظر واترمنت  لال اصلی اين تی ل وج   يک سپنامبر تباان کر ه است. به

امكان ‘  يگرم’وطن است و تنها    م اجهة فر  با به خانه/     هر فر  است که وابسنه

 مان ياش ه سپنامبرم:    کنا   44آ ين کابل (.1242 :010)« يابدبروش و ظه   می
   ا باات »کند که نقل می 44ابندا اش فريد يک جاةس ن  هرا ت سااستت و ه يت
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ها س   حنی آن من نی که    ظاهر به مسائل خص صی و غريام اخصاتجهان

(. 114 :2014)« گارندپر اشندت    نهايت بُعدم سااسی و ص  تی تةثالی به خ   میمی

نظر کابلت گذا  . بهبه میک می بناا گرام مر  وم سپس اين نظر  ا با تكاه بر  مان  

میسن حةاد م فق اده است با خلق يک ا تباط ويژه بان اخصات اصلی  اسنان و 

« اولیتةثال جهان»شن منة ل ساکن    قلب منهنن ت برخالف نظر جاةس ن ت يک 

( 2442« ) مان ترو يسنی معاصر»   مقالة  42ی. ا . ويلس ن(  ا باافريند. ج442)هةانت 

با بر سی  اليل تغاار ه يت چنگاا اش کاپانالاست م فق نا ي  کی به ه يت پاکسنانی 

هام سااسی و جا گفنةانکند که ه يت چنگاا ت سط چاام بهاولاة خ  ت اظها  می

از اش آنكه باانگر پاشرفت گةان ويلس نت اين تغاار با  . بهاجنةاعی برساخنه نةی

گذ  اش يک ساخنا  هژم ناک به يک ساخنا  » هند  اخصانی چنگاا باادت نشان

ق اعد باشم ع ض »پانر م  م    مقالة (. Wilson, 2012: 101) «هژم ناک  يگر است

(ت اسندالل 2444« )اده است: بناا گرام مر   و ا باات  اسنانی پس اش ياش ه سپنامبر

چالز سپنامبر  ا به 44هام مرتبط با وقايع اص ل  مان بناا گرام مر   مان کند که می

ص  ت معة ل اةايل آثا م مسنند اش ها بهباو  م  مت اين  مانکشاده است. به

فرضشان مبننی بر  هند و م ضع پازخسران و هرا  اخصیِ افرا   ا نةايز می

ارم اش تةهادات  وايی مخنلف گهاست. اما میسن حةاد با بهرهذهنات جنگ تةدن

مرشم مدنظر خ انندگان فرا»کند به هات ما  ا وا ا  میچالز کشادن اين کلاشهضةن به

العان  قر (.Morey, 2011: 136)« ا باات  ن ظه  ِ م س   به ا باات جهان تبديل ا يم

اده است ( ابندا ک ا2443« )امهام آسنانههام  وگانه و فضاه يت»ااراشم    مقالة 

با تكاه بر نظريات هامی بابا به باشتعريف مفه   ملت  ست باند. بر اين اسا ت ملت 

هام مبهم  ا ناا تر که مهاجران  ا ام ه يتا   به فضايی جامعيا کش   تبديل می

ضةن   ک اين » گرام مر  بناا نظر ومت میسن حةاد     مان گار . به  برمی
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ملانی با هام چند و  و به  ابطة اين ه يتا  فراتر میچرخز    شندگی مد نت يک گ

 پر اش . می (Shirazi, 2018: 15)« اهروندمِ جهانی

 بنیادگراي مرددو بازنمايی آن در  «بنیادگرايی. »9

اند؛ اما    تعريف عا ت و البنه نه جامع هام مخنلفی تعريف کر هگ نه ا به« بناا گرايی»

ت ان گفت: اكلی اش تفكر می( 5 :2007) 40ق نظر مِلاس  وث نو مانعت اين مفه   مطاب

مشاهده  ام يده ا ان سنمت ان     اهبر   ينو شندگی  ينی که ظه   و بروش آن  ا می

اان  ا اش گاند مد نانه و سك ال يسم    امان ک اند ه يت فر م و جةعیکر  که می

هام معن يت «بناا گرايی»ةة اَاكال ناا معنقد است ه 41نگه  ا ند. کا ن آ مسنرانگ

و   نناجه آما   نبر  تا پام جان  هام سك ال ت سط عقايد و سااست ادهمیاصره

کنند ه يت م    اند و تالش میگراها اش ناب  م اعنقا اتشان بساا  باةناکبناا هسنند. 

به گذانه  هام خاصی اش آ ا  و اعنقا ات مرب طکر ن بخز تهاجم خ    ا با شنده

هام ام اش ويژگیچند اين تعا يف گ اههر (.Armstrong, 2000: 2)مسنیكم ساشند 

است و نه « بناا گرايی»هام کنند   يشهکندت نه تباان ا مشخص می« بناا گرايی»

تا بن ان آن  ا    « بناا گرايی»هام ملة  ت قابل اناخت و مشنرک  وانگر ويژگی

 سد نظر میکا  بست. بهی   باشنةايی آن    اثر ا بی بهحكم معاا م برام بر سی ن

ت بايد با «بناا گرايی»برام  سادن به يک يا چند معاا  ملة   جهت واکاوم مفه   

ان اع بناا گرايی  ست  41مشنرک يا النگگرايانه به مخرجگارم اش نگاه ساخنا بهره

 يافت.  

بناا گرايی »منرا ف «  گرايیبناا»ام  ناام غر ت    عرصة عة می و  سانه

هام مشنرک آن ناا به خص صاات مشنرک ظاهرم ا   و ويژگیتعريف می« اسالمی

ا  . اشقبال  اانن  يزت  نگ خاص پ ستت پ اادن لباسی ويژه و غاره فروکاسنه می
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ها و آثا  پژوهشیت ضةن فراتر  فنن اش يک ن ع عة می ن انهاما    حاطة غار

 اند.   گرايی ب  ه نبال يافنن ساخنا  مشنرک ان اع بناا به بناا گرايی خاصت

و  وث ن    کنا   47مبا شه برام خدابر هةان اسا ت آ مسنرانگ    کنا   

اند تا باشنر تباانی هام مخنلف بناا گرا تالش کر هبا کاوش    گروه 43بناا گرايی

 هند. اين  و پژوهشگر   ستهام ساخنا م آن بهو  يشه« بناا گرايی»نظرم اش 

ناپذير اند؛ اشجةله اعنقا  به تفسار ا براةر ه« بناا گرايان»چندين وجه مشنرک    بان 

ها و حنی فرق  يگر م ج       ين خ  ت  سةات نشناخنن  ينب  ن من ن مقد ت به

ها يژگینگر به شنان. هرچند اين وگرايی افراطیت مبا شه با اسنعةا  و  يدگاه میدو يتملی

ها  ا آن ت انت ان  يدت نةیهام مخنلف می ا    بساا م ان اع بناا گرايی    پاروان  ين

 انست. اما  و عنصر مشنرک وج    ا   که فصل « بناا گرايان»مشنرکِ تةامی مخرج

 باو  آ مسنرانگ هد. به ا تشكال می« بناا گرايانه»ترين اصل  وايت مشنرک يا بناانی

ها اش عصر ترين ويژگی تةا  بناا گراها که  يشه    هرا  آنت مهم(28-29 :2000)

   « عصر طاليی»ها به يک پايان اين  و ان استت پناه بر ن آنمد نانه و تر يدهام بی

هايی اسن ا  برام آ امز  و ان گذانه است.   لال اصلی اين نگاه به گذانه نب   بناان

گذاانن هم ضةن صیه ( 28 :2007)ه است.  وث ن  وانی و اعنقا م    عصر مد نان

اانت  لال ضعاف ادن هنجا هام سننیبر مخالفت صريح بناا گراها با مد نانه به

 اند. آنچه که اين وجه اش می« افسانة عصر طاليی»ها به نناجة اين امر  ا پناه بر ن آن

تبط ساخنن اين ن ع کندت مربر سی و اسندالل آ مسنرانگ و  وث ن  ا معنا ا تر می

اان به تا يخات مفاهام است. منظ   با عد  اعنقا « بناا گرايان»نگاه به گذانه اش س م 

ها به شمان و مكان است. اش  يدگاه  وث نت اش تا يخاتت وابسنگی مفاهام و ا شش

ها يک  و ان خاالی  ا با واقعات ا   بناا گراباعث می« افسانة  عصر طاليی»اعنقا  به 

برام اين (. Ruthven, 2007: 56)« افسانه و تا يخ  ا   هم باامااند»اانباه بگارند و 

افرا  آنچه    گذانه     ا ه و ناا مفاهاةی که منعلق به  و انی  يگر استت بدون 
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گ نه تغاار و تفسارم قابل اننقال به شمان و مكانی  يگر است. گ يا تا يخ    خأل هاچ

  افنا ه است.شمانی و مكانی اتفاق 

 . عرصة عمومی8ل9

   عرصة عة می  ت ان به  و معنام آن يعنیمر    ا میبناا گرام     مان « بناا گرايی»

گرفت. میسن حةاد اش هةان آغاش  وايتت و  عة می پیو    عرصة نخبگانی يا غار

ا  وايت است(ت ب 49حنی پاز اش آن يعنی اش عن ان  مان خ   )که بخشی اش پارامنن

ت «بناا گرايی»ام غر  اش آگاهی کامل اش مصا  هت نی   باشنةايی و تص يرساشم  سانه

 هد تا هم اهداف به باشمصا    اين مفه    ست ش ه است. اين ترفند به او امكان می

پاز بر . اش آنجا اش  ا بههام اجنةاعی و فرهنگی وايی ت نةايشی خ   و هم  غدغه

بناا گرايی »معنام  ايج آنت يعنی به« بناا گرايی»غر  واژ   که    فضام عة می  ناام

ا  ت قريب به اتفاق مخاطبان با  اهنةايی عن ان  مانت    افق ت تفسار می«اسالمی

هام با ش و عة ماً اننظا  خ   يک اخصات می  م  ا تص ير خ اهند کر  که  ال

هام احاااده  ا  اانه يا مسلةان هامسلةانويژه ن امِ بناا گرايان مسلةان و بهکلاشه

هام اعنقا م مانند مخالفت با هام ظاهرم هةچ ن  اانن  يز تا نشانهبااد: اش نشانه

مظاهر فرهنگ غربیت باو هام آخرالامانی و اعنقا  به جها  و مبا شه با کفا . اايد به 

يی با اا   هاهام آغاشين  اسنانت چنان نشانههةان  لال هم بااد که اش هةان صینه

ا ند.    اولان م اجهة  اوم با مخاطب امريكايی ام مؤکد مینةايشی و  واينی ويژه

ا  ت احسا  هرا  مر  امريكايی اش خ  ت آنچه باز اش هرچاا بر آن تأکاد می

هام  اوم پاکسنانی است که برام کةک کر ن به مر  ناانا  امريكايی به او  يز

اد بالفاصله پس اش آنكه خ انند  خ    ا وا   اين نا يک اده است. اما میسن حة

ام بر  که نظا  آانام نشانهام پاز میگ نهکندت مسار  واينز  ا بهمناشعة آانا می

 ال و  ام که  ابطةگ نها  ؛ بهمخاطبِ عةدتاً غربی هرچه باشنر  چا  اخنالل می
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بر او « بناا گرايی»م که مفه   و فر « بناا گرايی»هام ظاهرم مدل لت يعنی  ابطة نشانه

کند. و آانام م ج      فضام عة می  ا طی نةی ا  ت  يگر مسار برساخنهاطالق می

هام م    ا  ت نشانهتر میبه باان  يگرت هرچه  وايت به اوج نةايشی خ   نا يک

يک ا ند. اخصات اصلی  اسنانت يعنی چنگاات تقريباً هاچتر میاننظا  خ اننده غايب

ام و چه    ا باات  اسنانی ص  ت  ايجت چه    فضام  سانههايی  ا که بهاش نشانه

ص  ت عريان برام اش  ا بهغر ت معرِف بناا گرايان استت ندا  . او که گذانه

اش به مقادات  ين گاه اش پايبندمکندت هاچ    اسنان افشا می اشمخاطب امريكايی

گ يد؛ مثالً    خاطرات خ  ت چه و حنی عكس آن  ا می آو  ماان نةیاسال  حرفی به

شند؛    پاکسنان و چه پس اش مهاجرت به امريكات اش مصرف مشروبات الكلی حرف می

ها اش نظر ارعی مجاش به ن اادن آن ناسنند. يا هنگامی که البنه با علم به اينكه مسلةان

)حةادت « هاان اع صةاةات»نی اش تجربه کر ن  احگ يدت بهاش  وابط خ   با شنان می

 کند.  ها صیبت می( با آن20: 4097

يا فر م با  24«مسلةان فرهنگی»بنابراين چنگاا پاز اش آنكه مسلةان مقادم باادت 

هام آنچه غالباً    غر  ويژگی .(Moore-Gilbert, 2012: 195)فرهنگ مسلةانی است 

هام فرهنگیِ ب می ت سط مسلةانان اشنر اش اننخا ا  ت چاام ب ين اسال  تص   می»

ا   که    فضام مسلةان فرهنگی به کسی اطالق می (.Sajoo, 2012: 6-7)« ناست

فرهنگی خان ا گی و اجنةاعی مسلةانان  اد کر ه و اش هةان  و هم با آ ا  آن 

 آاناست و هم احسا  تعلق به آن  ا  . مسلةان ب  ن چنگاا ناا اش هةان جنس

 ا  ت احنرا  افرا  مسن  ا الش  ها  ا نگه میاش حريم آ  است. او     وابط اجنةاعی

ناست بلكه احسا  هةدلی و مسئ لات اعننا هام افرا  بی اندت به آال  و  نجمی

 يده ويژه اگر گروه يا فر  سنمگار  بهکندت هةچنان   مقابل ظلم و تعدم م ضع میمی

اش باشگشت اش امريكا به پاکسنان و باوج   عا  او    مقابله با  مسلةان بااد. حنی پس

ام اش تبديل مقابل امريكات ناا نشانه« ايسنا ن»گفنة خ  ش نف ذ و قد ت امريكا يا به
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ت ان يافت. او خ   آاكا ا اعنراف ادن او به يک مسلةان احاااده     وايت نةی

عنراض و مقاومت   برابر هژم نی  هی اکند که به اخصانی می  م    ساشمانمی

ها هم من جه اين آيدت امريكايیمیچنان که اش  وايت برامريكا تبديل اده است و آن

س م ه يت و باشگشت به 24اند؛ اما اين تغاار    او باز اش آنكه تغاار ه يتامر اده

ست که به بخشی اش مر    ناا 22پندا م و تعلق ينی ت اسالمی باادت احسا  هةذات

ا   و ها مسلةان ناا هسنند.   نناجه تنها تغاارم که    چنگاا ايجا  میگروهی اش آن

هام اوست. اين نشانه که ت اند نشانة گرايز او به ه يت مسلةانی تلقی ا  ت  يزمی

ام سلبی است و نه ه يت  ينی مسلةانی استت نشانه 20اشجةله عالئم بارونی و آاكا ِ

 نبال اعال  اعنراض و منةايا عنا که چنگاا اش  هگذ  اين نشانه بهايجابی؛ به اين م

کر ن خ   اش مجة عة افرا م است که    ارکت  اند وو  سامس ن هةكا  او هسنند 

گ نه ت ضاح س م ه يت  ينی. چنگاات خ   اين تغاار  ا اينتا نشانة تغاار مسار به

خنلف اش عةق وج   خشةگان ب   ت  اليل م وست نداانم    ارايطی که به» هد: می

: 4097)حةادت « که هةكا   ب  ندت بُر بخ    کر هصافهام ص  تبا لشكرم اش ن چه

440  .) 

 .  عرصة غیرعمومی 2ل9

گ نه که    بخز پاشان آمدت اغلب مننقدان با بديهی فرض کر ن انطباق عن ان هةان

اند تا     وايتت اين ب  ه  نبال مان بر اخصات اصلی آن يعنی چنگاات سخت به

 ا کشف و ا ائه کنند. « بناا گرايی» اليلی مبنی بر بناا گرا ب  ن يا گرويدن او به 

جام آنكه مبنام بر سی خ    ا گ نه مننقدان بهت ان چنان اسندالل کر  که اينمی

ل آن اند. اِاكال اين ن ع اسندالعكس عةل کر هحرکت اش  ال به مدل ل قرا   هندت به

ها هات تناقضافند و اش اناخت ابعا ت ظرافتاست که مننقد     ا  يک مدل ل مطلق می

 سد با تكاه بر نظر میا  ؛   حالی که بهاده     وايت  و  میهام تنادهو پاچادگی
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هام بناا گرا ب  ن  ا ها يا  الت ابندا بايد نشانه«بناا گرايی»پر اشانه    شمانة آثا  نظريه

ها با مدل ل يا اكل  قاق تعريفت تباان و اناسايی کند و سپس به انطباق آنهب

   عرصة « بناا گرايی»هام احنةالی     وايت بپر اش . مباحث مرتبط با مدل ل

هام ظاهرمت به مشنرکات  فنا م و اعنقا م بناا گرايان    غارعة می فراتر اش نشانه

نرکات منعد   فنا م و اعنقا م بناا گرايانت  و پر اشند. اش ماان مشا يان مخنلف می

ها که ترين اين  فنا ترين و  ايجاست. اش اصلی وجه مشنرک باز اش بقاه برجسنه اده

   نظريات ن يسندگان گ ناگ ن بروش يافنهت تةايل بناا گرايان به احاام عصر طاليی و 

اانه و اص ل اعنقا م هام  و ان مد ن وج   ندباشگشت بدان است که    آنت تنز

نخ   ه و برم اش هام عصر جديد مش َه نشده و  ست ا ان به اک و تر يد ين

و  20انیراف باقی مانده بااد.  ومان اصل مشنرک ناا عد  اعنقا  بناا گرايان به بافنا 

اان به ارايط شمانی و    معنام غارذاتی ب  ن ام   و مفاهام و وابسنگی 21تا يخات

 ت.  مكانی اس

هايی اش خصاصة تعلق خاطر به گذانة آ مانی چنگاا اش هةان ابندام  اسنانت گ اه

 هد. او که اش هةان ابندام و و  به نا ي  کت ذهنز مدا    گار مقايسة  ا بروش می

 لال ناافنن امريكا و پاکسنان ت و يا بهنر است بگ يام نا ي  ک و اله   ت ادهت به

ه   که قابل  قابت با نا ي  ک باادت به گذانة احنةاالً هام برجسنه    الويژگی

بر  تا بن اند مكاناسةی  فاعی   برابر احسا  ناخ اايند ت و   خشان اين اهر پناه می

اايد احسا  حقا ت ت خ   بنا کند. به هةان  لال همت او وقنی برام اولان با  وا   

هام ماا پاشانة جعلی ساخنةانا  ت با نگاهی تیقارآمی طة  انشگاه پرينسن ن می

 ترقديةی ترااانتسنگ خالقانة هنرِ و اساد اش اسنفا ه با»ن ساش اين  انشگاه  ا که 

کند. هام اهر اله   مقايسه می( با قدمت تا يخی ساخنةان7)هةانت  «آمدندمی نظربه 

اند وو  ها بعد که خاطر  اولان  وش و و ش به ساخنةان بساا  بااك ه ارکت يا مدت
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ط   اهر نا ي  ک    شير پام خ    ا سامس نت مشاهد  عظةت  فاتر ارکت و هةان

 ا  :با  با ادت باشنر  چا  احسا  مقايسه میکندت اين آو م میيا 

با  تةدنی  سناو   پايم شير استت پاکسنان اش منفاوت  ناايی اينجا که اد  من جه

 اةا کش      .ب    يده خ   به تاکن ن شرب که  اات قرا  تكن ل ژم ترينپاشرفنه

 آشا  اش که است اين واقعات  ا .می آشا   هامقايسه اين معة الً  اانم اقامت که

  و خانة سند  ات مر   ما قبلت سال چها هاا  کر .مناجر  می ب  ت باالتر هم

 يةما که فاضال  شيرشمانی با و هندسی منظم بساا  معةا م با  اانام اهرهايی

 و بر ه هج   امريكا به که هايیآن اجدا  ب  . هةان شمانی که افنخا مان

 (. 04ب  ند )هةانت  س ا بربرهايی بی ب  ند کر ه اسنعةا ش

 کندت هام چنگاا جلب ت جه میآنچه که پاز و باز اش هرچاا    اين گفنه

است که وم تر گذانة خاصی  ا هم معناهام م    مقايسه و اايد اش آنگیويژ

 هد. اول آنكهت وم نه به مسائل اعنقا م و  ينی و مذهبیت مخاطب  ا به آن ا جاع می

 بلكه به ام   ما م و پاشرفت    شندگی  نا م  و ان گذانة کش  ش مباهات

هام کند؛ بنابراين اگر آ مانی هم برام کش   خ   منص   استت اش ن ع هةان آ مانمی

 ا  برام احاام اص ل اعنقا م خ  . هام بناا گرايان  ين ناام غر  است و نه آ شو

بر ن کش   خ   تل يیی واجد نگاه او به پاز  ط  بنابراين حنی نگاه او به گذانه به

    ا « بناا گرايی»ت ان ن ع نگاه او به س م آينده است. به باان  يگرت حنی نةیبه

ذانهت تفسار کر . نگاه او به گذانه معنام گسنر   آنت يعنی اسا ت     و ان خاالی گ

ام برام اناخت با  به آن ناست. او نگاه به گذانه  ا وسالهباشگشت صرف و حسرت

ق ل باالت    هةان  اند.    نقلگارم برام آينده میتر شمان حال و هةچنان تصةام قاق

خ اطرافةان من و اةا اش تا ي»گ يد: اوايل  وايت ناا وم خطا  به مر  امريكايی می

کند تا شمان حال  ا اش نظر من ت کةكةان میايم و اين ت بهاناخت بهنرم پادا کر ه

 (.  04)هةانت « تر نظا ه کنامانداشم وساعچشم
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اين ن ع نگاه منفاوت چنگاا به تا يخ    اا    وايت  مان ناا قابل بر سی است. 

ل به گذانه و سپس  وايت  اسنان غارخطی و مدا    حال حرکت اش شمان حا

کا  فنه     اسنان  ا مد ناسنی ت ان  وايت بهباشگشت به شمان حال است. هرچند نةی

هة ا ه شمان حال اكلی است که اش ن ع ساالن ذهن  انستت نی   باشگ يی  اسنان به

 تنادگیهم   اند. هةانهم تناده ادهو گذانه با ظرافت    کنا  هم قرا  گرفنه و حنی   

ت ان  و مق لة مجاا کند که گذانه و حال  ا نةیين احسا   ا    خ اننده ايجا  میا

ت ان    شمان حال  يد. البنه اين حض   وض ح میتعريف کر ؛ بلكه گذانه  ا به

 معنام غرق ادن    گذانه و افنا ن    بند آن ناست.  گذانه    شمان حال هرگا به

نی است که چنگاا آن  ا الگ يی برام اکن ن کش   تر اش اين م ض عت  و ااما مهم 

 اند. اين گذانة  و  و آ مانی هاچ نسبنی با آن گذانة طاليی م    نظر خ   می

 سال  4044ندا  ؛ چراکه اش  و ان اوج تةدن اسالمی حداکثر « بناا گرايان اسالمی»

ندا  ؛ « ايان اسالمیبناا گر»هاا  سال. بنابراين  يدگاه چنگاا نسبنی با 0گذ  ت نه می

لیاظ گذانة خاص مد نظر او و هم اش نظر هم به هم اش نظر نگاه منفاوت او به گذانهت

مبرم ب  ن  يدگاه او اش ت سل به خش نت برام من قف کر ن حرکت  ناام غر  

سةت جل  و پاشرفت تةدنی اعنقا   ا  .   واقع او ناا به حرکت به س م آينده.به

 يامت مگر بنده به عد  خش نت اعنقا  کامل  ا  ؛ اش خ ن» گ يد:می صراحتچنگاا به

(. او برام  سادن به مهم ترين هدف خ  ت يعنی 400)هةانت « برام  فاعت بااا  

آماا  ا   پاز گرفنه است؛ ايسنا ن   مقابل امريكا برام تأمان منافع بشرت  اه مسالةت

ا شاةند »م  انشج  و منقاعد کر ن آنان به هايعنی برپايی تظاهرات و آگاه کر ن ج ان

« الةلل پاکسنانب  ن ارکت    تظاهرات به نفع اسنقالل باشنر    ام    اخلی و بان

ت ان  غم اانراک  فنا م اين اخصات با بناا گرايانت نةی(. بنابراين علی402)هةانت 

  خ اند. « بناا گرام اسالمی»او  ا 
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هام کدا  اش معنااند اش: اگر چنگاا مصداق هاچعبا تا  ت هايی که مطرح میپرسز

ب  ن او هام بناا گرا  نبال يافنن نشانهناستت پس چرا اغلب مننقدان به« بناا گرايی» ايج 

چنگاا  به القا کر ن بناا گرا ب  ن بناا گرام مر  هسنند؟ چرا حنی تصاوير  وم جلد  مان 

هام پنهان وج    ا   که بايد    اليه« ا گرايیبنا» اصرا   ا ند؟ آيا وج ه  يگرم اش

يا « مر  »ها گشت؟ به چه  لال و يا اش چه جهاتی بناا گرام  اسنان  نبال آن وايت به

است؟ اايد هم بايد سؤال  ا اش شاوية  يگرم مطرح کر : آيا اخصات «  غبتبی»

ااد؟ برام پاسخ به اين     مان ب «بناا گرايی»ت اند مصداق جا چنگاا ناا می يگرم به

منةايا  ت که« بناا گرايی»چند سؤالت بايد ابندا  وايت  ا برام يافنن معنام جديدم اش 

اش معناهام  ايج و م ج      عرصة عة می است ت کاويد و اش مقايسه و تلفاق اين 

گاه  ساد و آن «بناا گرايی»معنام جديد با معانی م ج  ت به تیلال جديدم اش مفه   

عن ان مصداق جا چنگاات بههام  يگر  اسنانت به ا    اخصات «بناا گرايی»فه   م

 اين مفه   بر سی کر . 

کا   فنه و    هةة م ا  ت مرتبط با ارکت چند با      اسنان به 21کلةة بناان يا بناا 

است؛ يعنی هةان ارکنی که چنگاا    اهر نا ي  ک    آنجا  اند وو  سامس ن

گرايی ساسنةاتاک ]...[ و باش هی عةل»است. اين ارکت که منةرکا بر  مشغ ل کا 

کندت هم باان می( 340 :2010)ط   که آنا ها تنل (ت هةان00)هةانت « حداکثرم است

 ا م ت امپريالاسنی امريكايی ويژه نظا  سرمايهص  ت عا  و به ا م بهنةا  نظا  سرمايه

وفی است که برام اياالت منیده اسنفا ه )حروف اول کلةات اين ارکت هةان حر

تر    ا تباط بان واژ  بناانت ارکت اند وو  سامس ن و مهم نكنةاست.  (.U.Sا  : می

ادگان يک ارکت چنگاا    اين است که اوالً اين واژه اش شبان مسئ الن و تربات

فر  ارقیت ا   که اش چنگاا که يک  ا م جا م میامريكايیِ مبننی بر نظا  سرمايه

ها تةرکا بر بناان»کنند که خ اهند و ترغابز میمسلةان و باگانه با کاپانالاسم است می

(؛ ثانااً واژ  بناان يا بناا  شمانی برام اولان با  خطا  به 34: 4097)حةادت « ]کند[
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اش  چا  تر يد اده است.  و ان پس ا   که وم   با   مسار اننخابیچنگاا گفنه می

و قصد « پسندانه افنا هآمريكا    چنبر  خشةی خ  »سپنامبر است؛  44يع اش وقا

س م افغانسنان و اايد هم پاکسنان  ا  ا  . او ا تباط  وانی بان کشی به«قش ن»

 اخصی  ؤيام ال ق عِقريب فروپاای با پارام ن ]خ  [  ناام اكسنن   هم»

  نبال انكا  کر ن آن است.ت ان به باند؛ هرچند با تةا ( می77)هةانت « آمريكايی]اش[

هام ارکت اند وو  اش س يی چنگاا  چا  تر يد  يگرم هم اده است. مأم  يت

هايی است که م    سامس ن منرا ف با ناب  م شندگی بساا م اش کا مندان آن ارکت

ت اند با تةرکا کندت نةیگارند. او هرچه تالش میا شيابی چنگاا و هةكا انز قرا  می

هام تلخی    جهان واقعاتچنان  «ش ه انكا »وقفه بر کا ت خ    ا مسلح به بی

حل برام  ايتت اش هةكا ان او    ارکت اند وو  سامس نت تنها  اهپارام نز کند. وين

کند:  اند و به چنگاا ت صاه میاان میمقابله با اين تر يدها  ا تةرکا بر جائاات حرفه

 (. 34)هةانت « ها تةرکا کنبر بناان»

نُةايد؛ بساا   ا ا  می« بناا گرايی»   نگاه نخستت يافنن ا تباط بان اين ت صاه و 

چراکه اين سخن اعنقا  کسی است که    خدمت ايدئ ل ژم کاپانالاسنی است که 

بااد. البنه تةا  ت ان گفنةان غالب     ناام « بناا گرايی» سد نقطة مقابل نظر میبه

هايی    م هةان  وگانگی و تااحم است. اما میسن حةاد با ا ائة نشانهغر  ناا القا

 ا  . اش جةلة اين  يشه ب  ن اين  و پر ه بر نبال آن است تا اش قرابت و هم اسنان به

که با ظرافت    اين بخز هام کاپانالاسنی بر چنگاا است ها تأثار تةرکا بر بنااننشانه

 مريكايی باان اده است:گ م وم با مخاطب اواش گفت

  ا ها ا ه ط  م نداانم؛ تةرکا هابناان بر آن شمان اش بهنر وقتهاچ کنممی تص  

 حداکثرمت و مِبهره ما آيان    هاست.آن به ا  بسنهشندگی گ يی کر  می تیلال

 آ امشی مضاعف آيانی چناناين من برام و ب  ؛ ا شاةند  يگرم چااره اش باز
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 قابل نناجه   و گارمانداشه قابل تر يدت و تالال کثرت عصرِ    اکهچر آو  ؛می

 (. 90ب   )هةانت  اناخت

کند.    منن اصلی باز اش کلةات  يگر جلب ت جه می« آيان»ق لت کلةة    اين نقل

کا   فنهت ام ارکت اند وو  سامس ن بهبرام اين کلةه که برام ت صاف منش   حرفه

آمده است که باشنرين قرابت معنايی  ا با کلةة  ين  ا   تا آيان.  creedواژ  انگلاسی 

 اند که بنابراين اين ارکت که نةا  کاپانالاسم استت خ    ا منا م  ين جديدم می

نكنة ظريف  است.م جهان  ا تعريف کر ه «اكل  ا ن به آينده»انداشِ برام خ   چشم

اعنقا  به چنان  ينی است که عاناً برابرم  ق ل نهفنه استت نناجة يگرم که    اين نقل

هام مخنلف  ا ند. طبق گفنة چنگاات کند با هةان ا عايی که بناا گرايان     ينمی

است.  وث ن    « عصر کثرت تالال و تر يد»برايند عةل به چنان  ينی آ امز    

کند دالل میاسن« بناا گرايی»هام ن ظه      امريكا و هةان شمانه ضةن مقايسة فرقه

کنند  اصالت و تكلاف  وان هسنند ]...[. هر  و قا  ند اطةانان اين هر  و فراهم»که 

« خاطر  وانی  ا     ناايی که امنات نسبی با تر يد اديد گره خ   ه استت فراهم کنند

(Ruthven, 2007: 54 .) اين  قاقاً ا عايی است که بساا م اش بناا گرايان     و ان

کنند وج   خ    ا ت جاه کنند و چه بسا    امد ن با ت سل به آن تالش میمد ن و پس

اند. اشجةله وج ه منقاعد کر ن بساا م اش افرا     اين شمانه م فق هم ب  ه

يا ( Perner, 2011: 30)« بناا گرايی سك ال »چنگاا    اين  اسنان هةان « بناا گرايی»

 اسنی است. کاپانال« بناا گرايی»ترت به باان  قاق

منةايا « بناا گرايی»جديد  ا اش ساير ان اع  «بناا گرايی»آنچه    ظاهر اين ن ع  

چنان تفاوتی با به آينده است تا به گذانه. اما اين ن ع نگاه به آينده آن کندت نگاه آنمی

اعننا به نگر و بیجانبهقد  جامیت يکنگاه مرتجعانه به گذانه ندا  ؛ چراکه هةان

به احساسات انسانی است.  (Hartnell, 2010: 340)«  حمبی»ايط شمانی و مكانی و ار

هام ايدئ ل ژم کاپانالاسنی که اش شبان جامت يكی اش مديران ا اد ترين خصاصهاش مهم
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کند؛ يعنی ا  ت اين است که شمان فقط به يک س  حرکت میارکتت  وايت می

تبديل و تی ل سرچشةة »گفنة جامت م ناست. بهآينده؛   نناجه اش تغاار گرياسةت به

کنند.    نا  ها   برابر تغاار مقاومت می(؛ اما اکثر آ  34: 4097)حةادت « قد ت است

س م تغاار و وقفه بهمسئ الن ارکت اند وو  سامس نت اش ملاومات اين حرکت بی

ها     وايت بناان هاست. هرچند تعريف  قاقی اش معنا و مصداقآيندهت تةرکا بر بناان

ت جهی به مسائل انسانی و بیت ان فهةاد که اين اعا می  م منرا ف ناامدهت می

مسائل حااتیِ فر م و ام   سااسی »به ت جهی میض ق ل چنگاا بیغاراقنصا م يا به

بهنرين  (.441است )هةانت « گذا  بر ع اطف انسان ]...[ برام تیقق آيند  اقنصا اثر

ت ان    تشباهی يافت که چنگاا برام ت صاف مأم  يت اعننايی  ا میبینة نة اين 

 تعاان ما مأم  يت»کند: خ   برام ا شيابی يک ارکت مخابراتی اش آن اسنفا ه می

(. اين تشباه  و وجه 79)هةانت « ادمی بريده بايد که ب   ارکت چربی جسم مااانِ

آنكه به سرن ات کندت بدون خش نت و مكاناكی ب  ن کا  ارکت  ا برجسنه می

 يده اش اين ماجرا اعننا ا  . گ يا ارکت اند وو  سامس ن و کا کنان هام آسابانسان

 لال  وحاات ارقی خ   آن    خأل مشغ ل وظايف خ   هسنند. شمانی که چنگاا به

با کا گران اين ارکت که احنةاالً پس اش ا شيابی اغلشان  ا اش ست خ اهند  ا  

ترين ا  ت هم مدير ارکت و هم صةاةیکند و  چا  تر يد می   م میهم احسا 

 به شمان فقط کند. مأي    ا ت  چااها اين نده اجاشه»کنند که  وسنز به او گ اا  می

(. 79)هةانت « ناست گريام تغاار اش باش  اانه خاطربه .کندمی حرکت سةت يک

اقنصا  اباه »(  ا وينی است: 34)هةانت « ملتكا»البنه اش نگاه جامت معنام تغاار هةان 

به آينده   هد که نگاه  ومیسن حةاد نشان می«. کنديک جان   است و تكامل پادا می

هام خ    ا بر ارايط شمانی و مكانیت و احساسات و    نظا  کاپانالاسنی چشم

اين انديشد. نكنه   خ   ت جه ع اطف انسانی بسنه است و فقط به هدف خ   می

هايزت شمانی که خ    ا به اين ايدئ ل ژم است که حنی چنگاا ناا باوج   هةة تر يد
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سپر ت نگرانی و  نج و ع اطف انسانی کا مندان ارکت میل مأم  يت خ    ا می

 خ اند: می« پر اشمحاااه»

 اولان اش و ب   سامس ن اند وو  ارکت اساسی اصلِ اين .کن تةرکا هابناان بر

 جائاات به وچراچ نبی ت جه به حكم اد. اين اصلتمی تكرا  برايةان کا   وش

 مها ت با اغلب  ا  تمی انجا  مدا  که ب   کا م هةان  قاقاً کر  ]...[ اينمی مالی

 که ب   اين کنمت عرض صداقت با اگر بخ اهم همت  لالز ت أمان. اانااق و

 فت فرومی وج    بر اخراجت ةآسنان    کا مندان به نسبت که احساسی هامپنجه

 فرصت که طلبادمی تعهد قد آن نداانند. کا مان تأثار و تكرا  فرصت قد آن

 (. 34گذاات )هةانت می باقی هايیپر اشمحاااه چنان برام اندکی بساا 

 «بناا گرايی»میسن حةاد با طرح قرابت و  يشة مشنرک بان نگرش کاپانالاسنی و 

بناا گرام است.  «بناا گرايی»ام به چالز کشادن نگاه کلاشهبه     مان خ  ت   پی 

میدو  به برخی اش اجنةاع مسلةانان  «بناا گرايی»کند که اين م ض ع  ا طرح میمر   

ها سعی    القام آن  ا ند؛ بلكه پاز و باز اش آن آماخنه  ا ان ناست که غربیيا  ين

يک فرهنگ غربی است. اش هةان جهت هم خ   ه به شيربنام فكرم و ايدئ ل ژو گره

آيندت هست که قريب به اتفاق کسانی که به اسنخدا  ارکت اند وو  سامس ن   می

 هامآيند؛ چراکه اش سن نگارند و با آن کنا  میجديد خ  می«  ين» احنی با تعالام اين به

است. نناجه آن  جا نگاه مطلق به آيندهت هةان فر گرايی افراطی آناين آيان جديدت به

امريكايی هسنندت « تیت سنم» ايت باآنكه منعلق به طبقة است که هم جام و هم وين

به اجنةاع پاشان « تعهدم»پا ندندت  يگر وقنی به مجة عة ارکت اند وو  سامس ن می

کنند. به معنام  يگرت نظا  کاپانالاسنی فر   ا اش خ   ندا ند و  اه خ    ا اش آن جدا می

 کند و سپس او  ا چنان اسار تعهد ک  ک  انه و تهی و    خ   مسنیال میتعلق 

 ا به فرام ای  اشکند که تةا   يگر تعهدات انسانیچرا به اين نظا  میوچ نبی

 سپا  . می
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يافنه    فرهنگی بساا  منفاوت استت اين م ض ع اما   م    چنگاا که پرو ش

« قباله»ق ل خ  ش يا به 27است که    آن اجنةاعکند. او منعلق به فرهنگی صدق نةی

کر ه است ام شندگی می( اهةات بساا م  ا  . او اش هةان ک  کی    خانه90)هةانت 

اند و نه مانند غر  که هام مخنلف    کنا  هم ب  هکه    آن چندين خان ا ه اش نسل

.   نناجه (00هةانت « )کندوا  برام خ  ش و جدا اش  يگران شندگی میهر نسل اتم»

اش با شندگی اجنةاع و قباله ا  ؛ بلكه شندگیتنهايی تعريف نةی   اين اجنةاع فر  به

بانی کر  که او نن اند    هر ارايطی    اين نظا  ت ان پازعجان اده است. پس می

ه او اش هةان  و هم اگرچ«. بخ    بُر»گفنة خ  ش با آن کاپانالاسنی  وا  بااو   و يا به

 بر اخراجت آسنانة    کا مندانِ ]امريكايیِ[ به نسبت که [ ااحساسی ] هامپنجه»ت اند می

نا يده بگار ت شمانی که خبر هج   ابانة ناروهام امريكايی «  و فرومی وج  ]ش[

چنان واکنز نشان باندت اينمجها و مسلح  ا به ناروهام طالبان    افغانسنان می

  هد: می

کاز ما نت هةساية پاکسنانت  وست و هةچنان يک کش   مسلةان و همافغانسنا

وطنان اةات بدنم اش خشم به لرشه افنا ه ب  . ب  . با مشاهد   اروع حةالت هم

 ا سر  ويسكیس  ِ بطرم آو   يکيا  میمجب   اد  بنشانم تا آ ا  ا  ؛ و به

 (. 32کشاد  تا بن انم بخ ابم )هةانت 

لیاظ اعنقا م و  عايت ائ ن  هد که چنگاا بهنشان می كیويسن اادن بطرم 

 اند و با ا  ؛ اما خ    ا منعلق به جامعة مسلةانان میاسالمیت مسلةان اةر ه نةی

ا   ام سبب میکند. هةان عجان ب  ن با فرهنگ قبالهها احسا  هةد  م میآن

)هةانت « عر ِ...»آماا شمانی که يک امريكايیِ مست او  ا با کلةات  کاک و ت هان

ادت عصبانی کندت او با آگاهی به اينكه عر  ناستت با   يگر به( خطا  می90

ا  . اايد  و ؛ اما بر خ  ش مسلط میمی ا   و تا مرش اسنفا ه اش خش نت پازمی

 ا هةان تفاوت  «بناا گرايی» غبت ب  ن چنگاا به باراه نبااد که  لال مر   يا بیپُر
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 «بناا گرايی»تفاوتی فر گرايانه يا هةان ت اند با بیاو بدانام؛ چراکه او نةی فرهنگی

کند. با   يگر کاپانالاسنی ساشگا م يابد و   نهايت هم مسار خ    ا اش آن جدا می

ت حنی اش ن ع غاراسالمی آن  ا  «بناا گرايی» وايت تالش خ اننده برام انطباق مطلق 

 گذا  .   هم ت بر چنگاا  ا عقام می

جام تةرکا بر اخصات هام پاشان ذکر ادت بهنر است بهمطابق آنچه    بخز

   اوت مسارم منفاوت  ا  «بناا گرايی»هام ج  برام يافنن نشانهواصلی و جست

هام منفاوت تطباق  ا  تا اايد  ا با اخصات «بناا گرايی»هام مشنرک گرفت و  الپی

هايی که گ نه يكی اش اخصات ساد. اين «ناا گرايیب»به تفسار منفاوتی اش مفه   

 ا  ت ا يكا معش ق امريكايی چنگاا است. ا يكا تنها  «بناا گرايی»قرابت بساا م با 

اخصات  مان است که باز اش بقاه اسار گذانة خاالی و آ مانی خ  ش اده و 

ت اند او  ا نةی  يغ چنگاا ناا هام بیت اند اش آن  ها ا   و تالشسرانجا  هم نةی

   »اش با کريس اده که  فنه ستنجات  هد. او چنان غرق  ؤياهام شندگی اش

تر و پرمعناتر اش آن چااهايی ب  ند که کر  که شندهذهنز چااهايی  ا تجربه می

ها تجربه کند و به هةان خاطر برايز سخت ب   به  ناام ت انست    کنا  آ  می

چاام است که ترين واقعات آن . برام ا يكا ملة  (441ت )هةان« بارون قد  بگذا  

   گذانه تجربه کر ه است. او چنان اسار حسرت برام گذانة خاالی خ   اده که 

(. اش اين جهت اايد 13)هةانت « منجةد اده»گ يی شمان برام او    هةان  و ان 

گذانة »چرا به وچ ناةر ؛ شيرا تعهدم بیبن ان او  ا بناا گراترين اخصات  اسنان بر

و با  تةثالی  23و خاالی خ    ا  . هنگامی که اين گذانة خاالی با نا  کريس« طاليی

خ   ت بناا گرايی او يا هةان حضرت عاسی گره می Christ لال قرابت با کلةة آن به

کند. اايد به هةان  لال هم هست که چنگاا پس اش با ها صبغة  ينی ناا پادا می

م فق برام ايجا  ا تباط عةاق با ا يكات با ناامادم  ابطة ا يكا و کريس  ا تالش نا

 انم آيا اان خاالی باز نب  . نةیاايد هم قد ت جذبة گذانه»کند: چنان ت صاف می
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ب   که منِ  دينیاان  ا باو   اانم يا نه. به هر حال اين عالقهت حقاقت عالقه

مهم  يگر   م    ا يكات نامی است  نكنة (.94ت )هةان« پذيرفتاده  ا نةیمشرفتاشه

که میسن حةاد برام وم برگايده است. ن يسنده با اننخا  اين نا ت او  ا به تةثالی 

 پريشیبرام امريكا تبديل کر ه است. نی   ت صاف باةا م ا يكا و سق طز به و طة  وان

مبر کامالً ا يكا و امريكا  ا    سپنا 44شمانی اين باةا م با اتفاقات     وايتت و ناا هم

حسرتی » هد؛ هم امريكا و هم ا يكا    اسا ت  وايت برهم انطباق تةثالی می

اند. بنابراين اش کننده افنا هو م ه   و فلج« خطرناک»ت «مامن»(ت 94)هةانت « مخ ف

عن ان يک اخصاتت بلكه تةا  فقط ا يكا به يدگاه میسن حةاد    اين  اسنانت نه

مريكا     ا  حسرت م ه  ِ بناا گرايانه برام گذانة خاالی افنا ه است. میسن حةاد ا

عن ان جايی که عصا   ت هم    ارکت اند وو  سامس ن به«ناا گرايیب»با   يابی 

هام امريكا و  نةا  عرصة نخبگانی و حك منی اين کش   است و مةناشترين  انشگاه

ها و ماا ين اهر نا ي  کت با ظرافت به اين بانهم    عرصة عة می امريكا يعنی خاا

 ا  ها   تةا  سط ح شندگی امريكايی  يشه  وانده و آن «بناا گرايی»پر اش  که م ض ع می

 اسار خ   کر ه است.  

طرفه قضاوت نكر ه است؛ چراکه اين حسرت برام گذانه يکبناا گرام مر   البنه 

 هد که     وايت نشان می« سرتح»فقط مخص ص امريكا ناست.  صد کلةة 

هام  يگر  ناا هم اسار اين حسرت م ه   و مخ ف هسنند. چنگاا کش  ها و اهر

بعضی اش »کند: صراحت اعال  میشندت بهوقنی اش اله   و پاکسنان حرف می

هايی که به خانةانانداخنندت مانند بیخ يشاوندان من به خاطرات خاالی چنگ می

چسبند. حسرت گذانه برايشان حكم ک کائان پادا کر ه ب   مايی میآشهام بختبلاط

(. يا شمانی که 14)هةانت « ها آل  ه اده ب  ا  به ع اقب اين اعناا  آنو ک  کی

آو   و اين اهر  ا ت صاف يا  میخاطراتز اش اهر والپا ايس م کش   االی  ا به

)هةانت « برام اك ه گذانهحسرت والپا ايس  »ترين خص صات آنجا کندت مهممی
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چنگاا    اين  «بناا گرايی»امريكايی با  «بناا گرايی» ا  اين تفاوت معنا اند. ( می440

 غبت و مر   است؛ اما ا يكا و امريكا اش عةق است که چنگاا به اين خصلت خ   بی

« شمانمنجةداده    »گذانة « عااق»جان و با ا   و اانااق به آن تةايل  ا ند. ا يكا 

عا  »آماام سپنامبرت با ا   و حرا ت جن ن 44ها پس اش وقايع است و امريكايی

   (. 92)هةانت « تن کنند اند تا جامة ]...[  وشگا م خاالی  ا باابند و برکر ه

  . نتیاله4

ويژه  ين مسایاتت ب  ه؛ اما اصالناً منعلق به ح ش  مطالعات  ينت به« گرايیبناا »مفه   

اند ضةن  يج به ساير ا يان ناا تسرم يافنه است. پژوهشگران اين ح شه ک اادهتدبه

هام گارم و وج ه مشنرک آن     ينبر سی تا يخ ظه   اين پديدهت  اليل اكل

 نبال چند واقعة تا يخیت اشجةله انقال  ايرانت قضاة سلةان مخنلف  ا بكاوند. اما به

   عرصة  عة می « گرايیبناا »ت واژ  2442ر سپنامب 44هام ويژه اتفاق ادم و به

هام سااسی و هات مصا  ه و با اسنیالة کاملت به يک  ال با  اللتغر  ت سط  سانه

اناسی تیقق ارق وايتِ ن  ينی تبديل اد.    اين فرايند که    چا چ   کالنغار

-هام چندمدل لا   اناسی پاگارم اده است. ابندا تالش میيافتت  و  اهبر  نشانه

هام مخنلف به يک مل ل واحد و منعاّنت يعنی  ين اسال ت     ين« بناا گرايی»گانة 

هام گسنر    ين اسال  )و به باان بهنر مسلةانی( به تقلال يابد و    گا  بعدم مدل ل

ا  . چنان  ويكر م کاسنه فرو« هام مسلةانافراطی»يک مدل ل بساا  ک چک يعنی 

ساشم خاالی اش مسلةانان و اسال  قطبی اسال  ت لابرالاسم و تص يرساخنن  ومآالً به بر

آن ساش خ   بر   گفنةان غالب غربی منجر اده است. میسن حةاد     مان جريان

هام ن يسی اين  وايت/ فرايندت ضةن کةک به تكثارِ  اللتب  ه است تا ضةن باش

گارم هام آن جل احاا نةايدت اش تیديد مدل لهام اصال  ينی آن  ا گرايیت  اللتبناا 



 407                 بناا گرام مر  ...    مان « بناا گرايی»باشتعريف                  03/ اةا   42سال 

اناسیت يعنی هةان  وقطبی ساشم م    پسند گفنةان ن ارققطبیکند و  اه  ا بر  و

   ارق ت غر  يا اسال  ت لابرالاسمت ببند . 

 نبال يافنن وقفة خ اننده بهترين هدف میسن حةاد    اين  مانت کشاندن بیاصلی

هايی به او برام ترغاب به     وايتت ا ائة نشانه «بناا گرايی»برام  29مدل لی مطلق

   ج م خ اننده است. وحرکت    اين مسار و   نهايت اما عقام گذاانن اين جست

کا  به امگ نههام کالمی بهپر اشم و صناعتطرح  اسنانت اخصاتبناا گرام مر   

 «بناا گرايی»يی مصداق مطلق تنهات ان بهاند که هاچ اخصانی  ا نةیاده گرفنه

هام مخنلف اكلهام  اسنان بهها و حنی فضا انست. اش طرفی ناا تةا  اخصات

اصلی  اسنان ناا     04طنابرند. هسنند و اش آن  نج می «بناا گرايی»  گار وج ه منعد  

ت ان يافت که ن يسنده وجه اين است که    سراسر آنت هاچ اخصانی  ا نةی

عن ان يكی اش عناصر اصلی و يا حنی فرعی او ت    معنام سننی  ين ت  ا به ا م  ين

برام اناساندن اخصات او به خ اننده ا ائه کر ه بااد. هةان نكنه پاگارم م ض ع 

تر ناا بیث ادت حنی گ نه که پازکند. هةان ا     وايت  ا ا  می «بناا گرايی»

ت ان تنها اخصانی که می منالةان و چه بهعن ان اخصات اصلی  اسنچنگاا ناات چه به

ا   تا بن ان  ا  میس   نةیهايی اش مسلةانی  ا    او  يدت  ينبا مسامیه نشانه

گرفت. فقط يک    معنام مصطلح آن  ا اش طريق او     اسنان پی  «بناا گرايی»

رام مسلةان معنام مطلق کلةهت بناا گاخصات بساا  فرعی     اسنان وج    ا   که به

خ اند و امادوا  است که جنگ اتةی است. او هةان فر م است که    ه اپاةا نةاش می

هند و پاکسنان آخرالامان  ا اكل  هد. میسن حةاد برآن است تا نشان  هد اش يک 

 ا م غربیت خ   به س      و ان جديدت  ين معنايی تاشه پادا کر ه و نظا  سرمايه

ظه   اش پاروان خ   چرايی که اين  ين ن وچ نو تعهد بی ينی جديد تبديل اده 

وج   آو  ه است؛ اش س م  يگر با  ا به« گرايیبناا »ترين ن ع کنندهطلبدت تهديدمی

سپنامبرت امريكا     ا  حسرتی خطرناک افنا ه که  44تی الت ن ين پس اش وقايع 
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هام امريكا با هدايت  سنگاه هام  ينی به خ   گرفنه و بخز مهةی اش جامعة اللت

 انند. آنچه     اسنان ساشت خ    ا منعهد به من يّات اين  ين جديد میايدئ ل ژم

چرا به اماالت وچ نواقعی و خطرناک معرفی ادهت هةان تعهد بی «بناا گرايی»

هاست که سالمت ها و ملتاعنقا ات و اص ل فر م و اجنةاعی ت سط افرا ت حك مت

چاام است که  تر اش آنکند و خطرم بس با گامنات اجنةاعی  ا تهديد می  وانی و

  ا  .تص ير می« اسالمی بناا گرايی»ها ت سط غربی

ت بانز جديدم ناا «بناا گرايی»با   هام  ايج   ضةن تأياد نظريه بناا گرام مر   

   امريكات نشان کند. اين اثر ضةن بر سی نظا  کاپانالاسنی    اين شمانه ا ائه می

که  «بناا گرايی» غم نگاه مطلق به آيندهت باز اش تةامی ان اع  هد که اين نظا ت علیمی

است و به ارايط شمانی و مكانی و  «بناا گرايی»ام خاالی  ا ندت مصداق نگاه به گذانه

 اعنناست.  حةانه بیط   احساسات انسانی بیهةان

 خ صة داستان  پیوس :

گ م  اسنان ا  .  اوم تکطی يک  وش    اله   پاکسنان  وايت می  اسنان   

چنگاا است که قصة شندگی خ      امريكا و سپس باشگشت اش امريكا به پاکسنان  ا 

سالگی برام تیصال    کند. چنگاا    هجدهبرام يک امريكايی ناانا  باشگ  می

النیصالیت    يک ارکت س اش فا غ و . پ انة اقنصا ِ  انشگاه پرينسن ن به امريكا می

النیصالی تا و و  به ا  .    فاصلة فا غنا  اند وو  سامس ن اسنخدا  میا شيابی به

آم خنگان پرينسن ن به هةراه گروهی اش  انزاند وو  سامس نت به يک سفر تفريیی به

ام بساا  منة ل ها  . ا يكا که اش خان ا نا  ا يكا آانا می و  و با  خنرم بهي نان می

نا  کريس  اانه که بر اثر ها پاز  وسنی بهاستت  چا  افسر گی اديد است. او سال

ابنال به سرطان اش ناا  فنه و ا يكا نن انسنه است مرگ او  ا فرام ش کند. چنگاا    

هام اقنصا م منعد م  و انی که    ارکت اند وو  سامس ن مشغ ل کا  استت بنگاه
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 هد. هام مخنلفت اشجةله فالاپان و االیت م    ا شيابی قرا  میا و ارکت ا    امريك

ق ل باند و بهسپنامبر  ا می 44   يكی اش هةان سفرهاست که اش تل ياي ن اخبا  وقايع 

بر . پس اش باشگشت به می« حسا لذتی بی»خ  ش    کةال تعجب اش اين اتفاق 

عن ان مهد کم تص  ش اش امريكات بهما   و کامريكا    فرو گاه باشج يی می

گار  و باشنر و باشنر به کند. اش طرفی باةا م ا يكا ناا ادت می ؤياهايزت تغاار می

کند. چنگاا و اايد هم خ  کشی می ا   و  و سرانجا  ناا ناپديد میپالة   ونز می

هام امريكا بايسند. او یطلبگفنة خ  ش   مقابل جاهگار  به پاکسنان برگر   و بهتصةام می

هام بساا م او  ا مراد و  اهنةام ا  . ج ان   اله  ت      انشگاه مشغ ل تد يس می

بان  طرفهگ يی يکوص  ت گفت هند. تةا   مان بهخ       اه مبا شه با امريكا قرا  می

ا   که مشخص ناست مخاطب او چنگاا و مخاطب ناانا  امريكايی او  وايت می

  اگرم عا م است يا مأم   ساا.  گر

 هانوش پی

سر منن   ون گا مه قرا  گرفنه که تاساخنه استت    سرگرايی مفه می بربناا  . اش آنجا که واژ 4
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2. dissemination 
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