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 مقدمه
و توسـعه 1970ي پس از دهه اي در تمـام ابعـادي بـي سـابقه جهان معاصـر شـاهد رشـد

و دانش هاي تخصصي بوده است تكنولوژي، فن آوري  كه در آن جهـاني. هاي ارتباطي عصري

و  و سياسـت به عنوان جرياني فراگير، تمام بخش هاي زندگي اعم از اقتصاد، فرهنـگ ... شدن

ي جهــاني شــدن شــتابي پروســه70در واقــع بــا آغــاز دهــه. قــرار داده اســترا تحــت تــأثير

و طبيعتاً جرياني با چنين گستره عظيمي آثار متعددي بـر جوامـع خارق العاده بخود گرفته است

و نارسايي  و باالخص ضعيف خواهد داشت و قربانيـاني در ايـن جوامـع دارد كـه گوناگون هـا

ع و شدموجب بروز واكنش ها .كس العمل هاي متعددي خواهد

و بحران هـا به نظم موجود  رو بـهيدر چنين فضايي جريانات اسالم گرا به مثابه اعتراضي

و كه همچـون منبعـي هويـت سـاز بـا برنامـه اي مـشخص تزايد جوامع خود، ظهور يافته اند

و سنن پيشين خود هستندسياسي و ارزش ها به اصول كه در صدد بازگشت . اند
وج نبش اصول گرايي اسالمي در جوامع اسالمي پس از شكست جنبش هاي ناسيوناليستي

، شكل گرفـت  و ضعف مسلمانان به استثمار غرب كه واكنشي بودند جوامـع. جريانات غربگرا

و ضعف دولت  و ناكامي و بـروز70و80هاي ملي گرا در توسعه اقتصادي در دهه هاي سنتي

و متعــدد اجتمــاعييهــابحــران  نظيــر بحــران هويــت، مــشروعيت نخبگــان، ضــعف نظــامي

و شـكاف شكست  هـاي طبقـاتي از ديگـر عوامـل ظهـور جريانـات هاي پي در پي از اسـرائيل

و بنيانگذاري نظامي با مشخـصات اسـالمي را هـدف اصول كه براندازي وضع موجود گرا بوده

كه ما از آن تحت عنوان اصول گرايي ياد.دقرار دادن به بعد در حـال20كنيم از قرنميچيزي

.ريشه دواندن دربسياري از اديان است

و  اصول گرايي اسالمي طغياني است عليه جوامـع سـكوالر كـه درصـدد جـدايي مـذهب

كه دولتمردان سكوالر غربي برآن حاكم هستند با مخالفت طرفداران مـذهبي. اندسياست هر جا

.دشونكه مقابلشان قرار دارند مواجه مي

و تـشديد امـواجيدر شرايط جهاني كنوني، بحران هـا  اجتمـاعي متعـدد جوامـع اسـالمي

به بعد زمينه را براي قوت گرفتن جريانات اصول گرا فراهم آورده چرا70جهاني شدن از دهه

در. داخلي اين جوامع هم قـوت يافتـه اسـتيهاكه بدنبال رشد جهاني شدن فرهنگ، بحران

و از سـوييي از سويي با بحران ها حقيقت جوامع اسالم  اجتماعي داخلـي روبـرو بـوده انـد

و پيامـدهاي فـراوان در عـصر حاضـر بـه عنـوان عامـل خـارجي،  ديگر جهاني شدن بـا آثـار

و محلي مختلفي را برانگيخته است واكنش در ايـن مقالـه درصـدد آنـيم كـه بـه. هاي اعتراضي

و جهاني  گرايـي اسـالمي در الجزايـر شدن بـر ظهـور اصـول تحليل تاثير بحران هاي اجتماعي
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و جهـاني شـدن چـه تـاثيري در ظهـور. بپردازيم  سوال اصلي اين است كـه بحـران اجتمـاعي

 گرايي اسالمي در الجزاير داشته است؟اصول

و بـه طـورف كه مجموعه بحران هاي اجتماعي در درون جوامع مـسلمان رضيه ما اين است

و جهاني شدن تـشديد ور جريانات اسالم خاص الجزاير مسبب اصلي ظه   آن بـودهيكننـده گرا،

آنيهـا متغيـر اصـلي مـا بحـران. است و متغيـر وابـسته  اجتمـاعي داخلـي جوامـع مـسلمان

. گرايي اسالمي است كـه در ايـن بـين جهـاني شـدن عامـل تـشديدكننده آن مـي باشـد اصول

و فقر، توس و ركود صنعتي، شكاف طبقاتي مشكالتي نظير افزايش جمعيت، بيكاري عه نيافتگي

كه مدعي ارائه، شكست ايدئولوژي وضعف هاي نظامي  شرايط بهتري براي رفاه مـردميهايي

و و ناكامي نخبگان ها... بودند ازيعامل پيدايش بحران نفـوذ اسـتعمارو كـسوي متعدد داخلي

.خارجي از سوي ديگر بوده اند

 بيـشتري جريانات با تشديد جهاني شدن مسبب فعاليـت هـا اينكه شكل گيري اين مضافاً

و جنبش هاي اصول گراست چراكه جهاني شدن دربعد فرهنـگ موجـب بـازنگري در هويـت

و مليت شده است  و مذهب و. قوميت جهاني شـدن حـوزه هـاي مختلـف فرهنـگ، سياسـت

و مخـصوصاً در بعـد فرهنـگ، جهـاني شـدن   زمينـه رشـد اقتصاد را از خود متاثر كرده اسـت

.)(Misztal And Shupe,1992;8 هاي اسالم گرايانه را فراهم آورده استپويش
و اتحاد حاميان يك مذهب در بعد مذهب، جهاني شدن از يك طرف زمينه ساز همبستگي

و از طرف ديگر جنبش  هاي راديكالي را شكل داده كه خواهان بازگشت بـه در سراسر دنيا شده

و مباني آن در  و جهات هستند همه دين در عين حال نبايد فرامـوش كـرد كـه جهـاني.ي ابعاد

كه بر جدايي دين از سياست تاكيـد مـي  و شدن اساسا بر مدرنيته استوار است، به اين معنا كنـد

كه خواهان استقرار حكومتي مذهبي انـد قـرار  ي مقابل جريانات اسالم گرا اين طبيعتاً در نقطه

هاهاين امر زمين. گيردمي و منبع اقتداريساز تشديد بحران و سلب مشروعيت  داخلي اجتماعي

.هاست حكومت

كه در فرآيند نوسازي، پديده نتيجه مي توان گرفت اين است كه و عقالنيياي  سكوالريزم

و مظـاهرش نظيـر توسـعه شـهرها،. شدن جامعه اجتناب ناپذير است نوسازي با تمام پيامـدها

و  تاثير چندان مطلوبي در مقايسه با غرب بـر جوامـع اسـالمي جهـان سـوم... گسترش بازارها

و تمايـل بـه آن را  نداشته است بلكه در جوامع مسلمان بجاي تضعيف نقـش ديـن، وابـستگي

و تشديد خواهد .كرد تقويت

و مي پردازيم و مفاهيم به بررسي چارچوب نظري بحث، تعاريف به طور خالصه در اينجا

و  و اصـول بحران اجتماعي  گرايـي اسـالمي را مـورد بحـث قـرار نظريه بحران، جهـاني شـدن
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و عوامـل ظهـور اصـول گرايـي اسـالمي در الجزايـر خـواهيم. دهيممي به بررسي علـل سپس

.پرداخت

و نظريه بحران  بحران اجتماعي
و رشـد  امروز در عصر جهاني شدن بسياري از پـيش نيازهـايي را كـه قـبالً بـراي توسـعه

مي همه كلمن معتقد اسـت در جريـان نوسـازي. گرفتند تغيير كرده است جانبه كشورها در نظر

شديهابحران كه در اثـر تغييـر منـابع وفـاداري: بحران هويت ملي-1: متعددي ايجاد خواهد

مي   رسـد حـل بحران مـشروعيت سياسـي بـراي دول جديـد كـه بـه نظـر مـي-2. آيدبوجود

و بحران ).176،ص1368زاده، سيف( ها ارجح است هويت بر ديگر بحرانهاي مشروعيت

به چالش كشيده شدن حاكميت دولت: بحران نفوذ-3 و و كاهش تـوان زير سوال رفتن ها

در-4ها آنها در اجراي سياست   بحران مشاركت؛ عدم وجود نهادهـايي بـراي مـشاركت مـردم

و افزايش تقاضاهاي مردمي و احـزابو فقدان اتحاد ميان گروه بحران همبستگي-5جامعه هـا

را-6مختلف  كه در طي آن دولت قادر نخواهد بود رشد اقتـصادي قابـل قبـولي  بحران توزيع

و خدمات موجود را عادالنه ميان همگان تقسيم نمايد و كاالها .بوجود آورد

پي يافتن راه حل براي رفع بحـران رسد بسياري از نظريهبه نظر مي هـا مطـرح هايي كه در

و بحـران عاجزنـديشده اند حتي از ارايه  امـروزه.)190،ص1374قـوام،( تعريفي دقيق از نوسازي

و در حقيقـت توسـعه زمـاني  و آشوب مرتبط است به حل مسئله پيچيدگي توسعه جهان سوم

و  و با اجـراي برنامـه هـا كه نظامي با پيچيدگي هاي خاص خود شكل بگيرد مي پذيرد تحقق

و بحران راهبرده كه رقابـت. هاي ايجاد شده در جريان نوسازي بكاهد ايي، از آشوب هـا مادامي

و اصول آن بـود بر مباحث توسعه حاكم شود نمي  معينـي علمـداري،(توان اميدوار به تحقق توسعه

ص 1385 ).49و48،

مي از نگاه جامعه و شناسي آنچه كه اسباب پيدايش بحران را فراهم  كند مجموعـه تحـوالت

و حتي توسعه يافتـه كه در جوامع در حال گذار تغييرات متعدد اجتماعي در سطح جامعه است

مي  به مفهوم مجموعه اي تغييـرات اسـت كـه در يـك دوره طـوالني. دهدرخ تحول اجتماعي

مي  و عـدم موفقيـت موجـب پيـدايش بحـران بوقوع و در صورت ناكامي  الينحـليهـا پيوندد

.گرددمي

ع و از جمله وامل بسيار مهمي كه تغييرات عميق ساختاري را بوجـود آورده صـنعتي شـدن

.به اين سو شدت گرفتـه70پيدايش پديده جديدي تحت عنوان جهاني شدن است كه از دهه 

كه در كنـار رشـد در حقيقت انقالب تكنولوژي ريشه بسياري از تغييرات عميق اجتماعي است

ي شهرنشيني، افزايش توليد، سرعت در  و مهـم تـر از همـه حـوزه و نقـل و حمـل  ارتباطات
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و بـه طـور و مذهبي افراد را تحت تـاثير خـود قـرار داده اسـت و زندگي خانوادگي اجتماعي

. را خلق كرده استييناخواسته در جريان اين تغييرات، بحران ها

و بـر هـم خـور دن مـشكل براي مثال در جوامع توسعه نيافته ،با دگرگوني جامعه روستايي

و در  و مهاجرت عده زيادي از روستاييان به شهرها، كشاورزي با مشكل مواجه شـد جمعيت

و تـضادهاي طبقـاتي ناشـي از در شهرها هم نابرابري. پديدار گرديدييهااين بخش بحران  هـا

و  و پيدايش نارضايتي و امكانات و گسترش شهرنشيني موجب توزيع نابرابر درآمدها مدرنيسم

و پيشرفت تكنولوژي، زندگي سـنتي خـانواده.ن شد بحرا هـا دگرگـون از سوي ديگر با توسعه

به جنگ با سنت  و مدرنيسم با تمام مظاهرش ي نخـست. ها برخاسـته اسـت گرديده در وهلـه

و مذهبي با ورود تكنولوژي در عصر صنعتي به شـدت دسـتخوش  و ايدئولوژي سنتي فرهنگ

و اين امر جريانـات  هـا هـستند اعتـراض آميـزي را كـه درصـدد حفـظ سـنت دگرگوني شده

كه در سطح جامعه در واكنش به اين جريانـات بحـران  وييهـا برانگيخته طوري  شـكل گرفتـه

.متعاقب آن تغييرات زيادي در حال وقوع است

و كه ميتوان گرفت اين است كه اقتصاد، سياست، فرهنگ، جغرافيـا بـه روي .... نتيجه اي

مي  ميگذهم اثر و تحوالتشان از يكديگر تاثير و تناقـضات. گيردارند در حقيقت توالي تضادها

به صـورت بحـران هـا  دهـد كـه كليـه ابعـاد نـشان مـيييبرآمده از تغييرات اجتماعي خود را

و سياسي را درگير خود مي و فرهنگي ص( سازد اقتصادي ).231همان،

نجهاني شد

به عنوان پديده اي فراگ و اجتمـاعي اسـت ير در تمام عرصه جهاني شدن ايـن. هاي سياسي

مي  و مداوم بر زندگي بشر تأثير تعاريف ارائه شـده از آن تنـوعي. گذاردفرآيند به طور گسترده

و: ناپذير دارد توصيف درهم تنيدگي، فشردگي جهاني، وابسته شدن بخش هـاي جهـان، ادغـام

و غيره . همگون سازي

م"گيدنز در كتاب به معني تشديد روابط اجتماعي"درنيتهپيامدهاي ، مفهوم جهاني شدن را

و روابط و مكان دگرگون گرديده جهاني تعريف كرده كه در نتيجه آن سطح فاصله گيري زمان

ص 1377گيدنز،(گردند ميان رويدادهاي اجتماعي بهم نزديكتر مي  وي در جاي ديگـر جهـاني.)77،

و روابط اجتماعي سرزمين هاي دور دسـت شدن را به درهم گره خوردن رويدادهاي  اجتماعي

مي كند و پود جوامع ديگر تلقي ص(با تار ).42همان،

و دال بـراين و بحث برانگيـز اسـت  مفهوم جهاني شدن به لحاظ ايدئولوژيك بسيار مهم

و تاثير گذار در تمام دنيا در حال شكل در تعاريفي كـه. گيري است است كه فرآيندي تدريجي

ج  و فرهنگـي از و برخوردهـاي اجتمـاعي اقتـصادي به افزايش ارتباطـات هاني شدن ارئه شده
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و بدل اشاره مي شود، به و عرصه هاي مختلف رد طوريكه حجم زيادي از ارتباطات در سطوح

و در عين حال ميزان مشاركت در شبكه مي ويگردد  ارتباطات جهاني كامال وابـسته بـه افـراد

ص1381ي، گل محمد(هاست قوميت ،45(.

و به طور مستقيم يا غير مستقيم موجـب ظهـور  جهاني شدن در روند تجديد حيات دين

توسعه بنيادگرايي گشته است كه در سراسر جهان، آثار غير مـستقيم آن بـه صـورت نارضـايتي

به سمت سنت  ميهاي مذهبي حاصل از نوگرايي را هـاي بعـالوه گـروه. كندهاي مذهبي منتقل

گ  به عنوان يكي از جنبش هاي ضد نظام، خواهان تشكيل اتحاديه اي با بقيـه اصول راي مذهبي

مي باشند هم به گفته. كيشان خود در نقاط مختلف جهان  ريچارد فالك جهانييبه معناي ديگر

و مبنـاي مـشترك كه پيـشروان اديـان جهـاني در جهـت نزديكـي مـذاهب  شدن موجب شده

و سكوالريـسم. هاي آنها تالش كنند ارزش وظيفه اين گروه پيشرو مقابله با افراط گرايي دينـي

بي  و كه كاستلز هم خـاطر نـشان كـرده.)114،ص1379فالـك، ( محتواست پوچ درحقيقت همانگونه

به صورتي ديالكتيكي پويش هاي اصولگرايي را تـشديد كـرده اسـت پويش  ( هاي جهاني شدن

).43ص،1380 كاستلز،

و فرهنـگ تاثيرگذاري مسل م جهاني شدن برحوزه هاي گونـاگون نظيـر قوميـت، هويـت

و توسعه گرايـي اسـالمي را فـراهم مـي آورد كـه اساسـا واكنـشي بـهي اصـول موجبات رشد

و بحران هاي اخالقي خواهد بود .تهديدات آن بر زوال سنت ها

 تعاريف اصول گرايي اسالمي
يي براي اشاره به گرايش بـه اسـالم اسـتفاده امروزه در ادبيات سياسي غرب از واژه بنيادگرا

مي كنيم.مي شود .اما چون اين واژه بار ارزشي منفي دارد، ما از واژه اصول گرايي استفاده

و بدعت مهم و بازگـشت بـه اسـالم ترين شعار اسالم گرايان زدودن خرافه ها ها از دين

و سنت پيامبر  و قرآن بال احيـاي ارزش هـاي مـذهبي در اسالم گرايان بـدن. است)ص(اصيل

و گرايش مقابل ايدئولوژي  اي در تعريـف اصـول گرايـي اسـالمي هاي مدرن هستند نويسنده ها

كه  كه ارزشمند هم بوده احيا: گفته است كه گذشته تاريخي خود را اسالم گرايان در تالش اند

و وجوه نامناسب عصر مدرن مقابله نمايند و با ظواهر .)Lawrence , 1990: 17(كنند

و آموزه هاي آن به طور كلي در تضاد با اصـول مدرنيـسم بدين سان اصول گرايي اسالمي

و نسبي  و در مقابـل حـامي نظـارت يعني آزادي غربي، تساهل، دموكراسي غربي گرايـي اسـت

و انضباط اجتماعي است  ص(اخالقي بر جامعه اسالم گرايان معتقدند چـرخش.)41كاستلز، پيـشين،

و وقوع دگرگـوني در سـطح اجتمـاع موجبـات تهديـد شـيوه زنـدگي در  هنجارهاي اجتماعي

و ضرورت حكم مي كند كـه بـا چنـين و ارزش هاي حاكم را فراهم مي آورد و عقايد صحيح
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و سـاختارهاي. مظاهري به مقابله برخاست اصول گرايان خواهان تغيير وضـع موجـود هـستند

به باد انت ميفرهنگي حاكم جهاني را .)Lenchner , 2000 : 338(گيرند قاد

مي پذيرند اما به شدت بـا هـسته و فناوري را اصول گرايان مظاهر مدرنيته نظير تكنولوژي

ـ  مي كنند ب و فرهنگ آن را رد و ايدئولوژي عـالوه هـيچ مخـالفتي بـاه مدرنيته مخالف هستند

و از ابزارهاي نوين مدر  به مفهوم نوسازي ندارند و نيت براي رسيدن بـه اهـداف خـود مدرنيته

و كنند، مانند انتخابات، مشاركت، دموكراسي، فعاليتاستفاده مي ...هاي حزبي

و پيـروان هراير دكمجيان بر اين باور است كـه اسـالم گرايـان معاصـر، خـود را جانـشينان

و جنبش  مي مستقيم رهبران و سـقوط جامعـه هاي رستاخيز كه در هر مرحلـه از زوال  در دانند

به اوضاع بحراني، مكانيسم ويژه كند كه بر اساس آن اسالم قادر بوده است اي را ايجاد مي پاسخ

و خـارجي محافظـت كنـد  و انحطـاط داخلـي با نيروهـاي درونـي، خـود را در مقابـل فـساد

هاي اسالمي از خـود اصولگرايان اسالمي عكس العمل تجديدنظرطلبانه براي بازگشت به ريشه 

.)5،ص1366دكمجيان،(اند نشان داده 

 اي جديـد گرايـي اسـالمي اخيـر را پديـده هشام شرابي انديشمند جهان عرب نيز اصـول

كه در مقابـل غربـي سـازي بـه وقـوع پيوسـته اسـت مي و معتقد است وي. داند  بنـا بـه بـاور

و حاكم در خاورميانه، اصول جريان و سكوالريسم است كـه هاي غالب  هـر دو گرايي اسالمي

به تهاجم مدرنيته غربي هستندواكنش .)121،ص1379شرابي،(هايي

گرايي اسالمي در وسيع ترين معنايش داللـت دارد بـر تعهـد نـسبت بـهبه هر روي اصول

كه از باورهاي اساسي ديني ايـن اسـت  مي آيند، چرا به شمار و ارزش هايي كه اساسي عقايد

به نتايج نامناسب ناشي از  . دنياي نوين غرب پشت كردكه بايد

و زوال اخالقيـات) فرهنگـي غربـي( اصول گرايان، نـوگرايي  را معـادل انحطـاط، فـساد

و سنن عـصر طاليـي صـورت. داندمي از اين رو تجديد حيات تنها از طريق بازگشت به روح

و نوين را توأمـان دار.مي پذيرد  مشخـصه.داين جريان فكري به عنوان يك گزينه، جنبه سنتي

ص1379هي وود،(رابطه آن با نوگرايي، آميزه اي از نفرت است  ،510(.

و زمينه هاي ظهور اصول گرايـي اسـالمي صـرفاً عوامـل بيرونـي دخيـل  در بررسي علل

و در اين زمينه بسياري از عوامل داخلي با ريشه هاي اجتماعي سياسي اقتصادي وجـود نيستند

و فرهنگي مختلف، در صـورت تحقـق دو جنبش هاي اصولگرايان. دارند ه با زمينه هاي سياسي

و سياسي مي شوند : شرط صاحب قدرت معنوي اجتماعي

و دوم در صورت وجود جامعـه اي بـا بحـران اول در صورت وجود رهبري داراي شرايط

 متعـدد نظيـر بحـرانيدكمجيان علل ظهور اين پديـده را وجـود بحـران هـا. روبه تزايديها
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و شـكاف طبقـاتي مـي هويت،  دانـد بحران مشروعيت، سوء حكومت نخبگان، ضـعف نظـامي
ص( ).67دكمجيان، پيشين،

كه در طول تاريخ اسـالم  نهايت اينكه اصول گرايي اسالمي زاييده زمان حاضر نيست، چرا

و سرچشمه هاي فكري در تمام دوران ها سـت و داراي ريشه هاي تاريخي در. وجود داشته

و جهاني شدن بر ظهور اصول گرايي اسـالمي در الجزايـر ادامه به تحليل تاثير بحران اجتماعي

.خواهيم پرداخت

و استعمار  الجزاير
كه از شرق بـه و كرانه هاي درياي مديترانه الجزاير سرزميني است واقع در آفريقاي شمالي

مي  و از جنوب به كوير به مراكش تـاريخ در ايـن ناحيـه بربرها در طـول. رسدتونس، از غرب

و  به آفريقاي شـمالي راه يافتنـد مستقر بودند ولي در اواسط قرن اول هجري، مسلمانان عرب

و از جنگ و در مقابل بربرها مقاومت كـرده هاي زيادي با بربرهاي بومي اين مناطق انجام شده

و عرببربره: بدين ترتيب مردم الجزاير دو تيره هستند. خود پايداري نشان دادند  بربرهـا. هـاا

و ديـن مبـين اسـالم را پذيرفتنـد693در سال  و زبان عربي .م استقالل خود را از دست داده

چه ساكنان آن همگي عرب نيستند بنابراين الجزاير جزء ممالك عربي محسوب مي شود، اگر

.و اعراب بيشتر در مناطق شرقي آن ساكن هستند

و رخنه اسـتعمارگران و سـپس فرانـسه( از زمان شكل گيري در) ابتـدا اسـپانيا، عثمـاني

و بـسياري از رهبـران سرزمين الجزاير، مبارزه با استعمار در قالب سياسي بـه موفقيـت نرسـيد

به جايي ببرند جنبش در نتيجه براي آنهـا راهـي جـز مبـارزه. هاي ضد استعماري نتوانستند راه

از سوي ديگر، قتل عام گـسترده مـردم توسـط فرانـسه در برخـي منـاطق.ي نماند مسلحانه باق 

كه در انتخابات سـال 1954الجزاير در سال  را48و تخلفات بااليي  صـورت گرفـت، مبـارزان

.)88،ص1374ازغندي،(بيش از گذشته مصمم كرد تا به مبارزات مسلحانه روي آورند

زع جبهه آزادي 1948در سال و رهبري مبارزه بـراي اسـتقالل را بـه عهـده بخش ملي امت

و ايـدئولوژي رسـمي خـود اعـالم كـرده قيـام  و سوسياليزم را به عنوان شـيوه سياسـي گرفت

و. مسلحانه را دنبال نمود  اين جبهه زمينه جذب بسياري از اقـشار مردمـي را بـه دليـل پايگـاه

كه داشت فراهم آورده بود  و در نتيجه همه. منشاء اجتماعي طبقات كشاورز، كارگر، روشـنفكر

و رهبري جنبش ضد استعمار را تا پيـروزي در سـال   بـر عهـده1962بازاري را بهم پيوند داد

.گرفت

و بدست گرفتن قدرت توسط جنبش آزادي بخش ملـي كـه بـن بـال در با پيروزي انقالب

نك  و ناكارآمد اداري هيچ تغييري و دست نخـورده راس آن قرار داشت، سيستم پر از اشكال رد
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كه حل مسايل داخلي براي دولت جديـد در اولويـت نبـود از. باقي ماند، چرا در نتيجـه مـردم

و نارضايتي عمومي باال گرفت به ستوه آمدند . نابساماني هاي داخلي

و بحران ها كه مشكالت داخلي را پيچيده تر ميكرد، اختالفات داخلي . سياسي بوديآنچه

م كه از گرايش جبهه آزادي بخش و جناح هاي مختلفي تشكيل شده بـود، پـس از اتمـام لي ها

و در حال افزايش گرديد  ص( جنگ، دچار اختالفات داخلي شديد .)167ازغندي، پيشين،

و اجتماعي در الجزاير، سرانجام بـن بـال در  با اوج گرفتن نابساماني هاي سياسي، اقتصادي

خ1965 ژوئن 19 كه توسط بومدين صورت گرفـت سـرنگون با كودتاي نظامي بدون ونريزي

و تعداد زيادي از اعضا . جبهه آزادي بخش ملي بازداشت گرديدنديشد

و يأس آور بود به شدت آشفته اوضاع سياسـي بهـم: شرايط حاكم بر آن دوره الجزاير هم

و خالءه  و آموزشي اي ريخته، اقتصاد تك محصولي، صنايع وابسته، وضعيت نابسامان فرهنگي

و فقدان نيروي متخـصص، بيكـاري، نـاتواني در حـل مـسايل  گسترده در بخش هاي گوناگون

و ايجـاد نهادهـاي مـورد نيـاز  به بازماندگان جنـگ و يا معضالت گذشته مثل رسيدگي جديد

.)61،ص1365ازغندي،( جديد

 سال خـسارات جبـران ناپـذيري بـه الجزايـر وارد130درحقيقت استعمار فرانسه در طول

و شكل:كرده بود كه بـراي نابود كردن سيستم آموزش سنتي و هويت جديدي گيري شخصيت

و فرهنگ خودي بـه دور بـود  و كامالً از سنت ها و ناآشنا بود همـينهبـ. مردم الجزاير غريب

و رفـع  و از بين بردن مشكالت پيش آمـده در بعـد فرهنگـي خاطر، بازسازي سازمان آموزش

كه در اولويت قرار داشتاستعمار مهمترين هدف .ي بود

در1971از سال و اقتـصادي را به طور جدي انجام اصـالحات اجتمـاعي  به بعد، بومدين

و بدبختي. پيش گرفت و افزايش فقر به نرخ باالي بيكاري، توزيع نامساوي ثروت وي با توجه

و در اين بين نقش  بخـش جبهـه آزادي عمومي، درصدد برآمد تا اصالحات ارضي را پياده كند

.Ageron,1991, 138)( درگذشت1978بومدين سرانجام در نوامبر سال. ملي هدايت سياسي بود

او نيـز در صـدد تعقيـب. پس از مرگ هواري بومدين، شاذلي بـن جديـد روي كـار آمـد

و اقتصادي، مبـارزه بـا فـساد، هاي وي در عرصه برنامه. هاي بومدين برآمد سياست هاي سياسي

و طويل، رفع نابرابري اصالح و كمبود كاالهاي مصرفي، محدود كـردن ديوانساالري عريض ها

و اصالح قانون اساسي ساليهافعاليت هـايي را به همين خاطر وي شكـست. بود89 ارتش

در بخش صنعت هم توجه بـه. كه در جريان طرح تحول كشاورزي پيش آمده بود اصالح كرد 

و صنايع سبك را مورد توجه قرار داد كـه بـا انتقـاد از عملكـرد صنايع سنگين را كنار گذاش  ت

با اين همه اصالحات گسترده بـن جديـد در عرصـه اقتـصاد بـه. هاي بزرگ همراه بود شركت
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و كاهش قيمت نفت بود كـه در و علت آن هم آغاز مشكالت در بازار انرژي شكست انجاميد

. اتفاق افتاد83و82هاي سال

ش رايط اسفبار اقتصادي الجزاير ادامه يافت، كمبود مواد غذايي مشكالت جدي بدين ترتيب

و فلج براي مردم فراهم كرد، اعتصاب  هـاي مختلـف كارخانجـات اي در بخش كنندههاي متعدد

و در هم ريختگي كشاورزي بهره  از سـوي. وري ملي را بـه شـدت پـايين آورد بوقوع پيوست

ن  و  درصدي بيكاري موجب شورش هاي متعـدد شـد22رخ ديگر، تراكم بيش از حد جمعيت

ص1374بالتا،( .)103و102،

به طور كلي، عليرغم اصالحاتي كه در زمينه هاي متعدد داخلي انجام شـد، در اواخـر دهـه

به نارضايتي 80 اي كه تا بركنار شدن بن جديد از قدرت در سال گونههاي مردمي شدت گرفت

بي شماري بر 1992 اين بحران ها كه اعـم از اجتمـاعي،. جامعه الجزاير حاكم بود، بحران هاي

به مرور زمان تشديد شد  و و فرهنگي بودند در سطح بسيار بااليي باقي ماند . اقتصادي، سياسي

و بيكاري بـر نارضـايتي هـاي عمـومي و افزايش بحران فقر بدتر شدن شرايط روزمره زندگي

ص( زد دامن مي .)144ازغندي، پيشين،

و متنوع شده بود، از  سوي ديگر، اصالحات انجام شده باعث شكل گيري احزاب رنگارنگ

كه تا اوايل دهه شد90به طوري كه قانون انتخابات را در دهـه. بيست حزب تأسيس 90آنچه

و قـومي در متمايز از سال هاي گذشته مي كرد كنار گذاشتن ممنوعيت فعاليت احـزاب مـذهبي

به پيروزي قاطع جبهه نجات در انتخابـات سـال 1991انتخابات پارلماني  كه در نهايت 91 بود

و حاميـان ناسيوناليـسم را بـر در برابر و نيروهاي سكوالر و وحشت نظاميان ديگران انجاميد

كه ژنرال هاي نظامي وارد كردند بن جديد ناچار به كناره در نتيجه. انگيخت وي فشاري گيـري

و انتخابات پارلماني. مي منحل گرديد در نتيجه جبهه نجات اسال  به همين علت، لغو اين حزب

و كشتار الجزا  و قتل ، 1385محمـد،(ر را فـرا گرفـت يـ موجب برافروخته شدن بحران داخلي شده

.)37و36ص

به افزايش گرايشات ستيزه كه و اعتراض آميـز كمـك كـرد يكي از مهمترين عواملي جويانه

ك سياست آنه در راس برنامه هاي آموزشي نظام بود و مي كـرد هاي خود، زبان فرانسه را تبليغ

هاي آموزشي حتـي در زمينـه اين سياست. هاي آموزشي خود قرار داده بود را در اولويت برنامه 

مي  و در نتيجه استخدام هم پياده ي معدودي از نخبگـان بـراي ورود بـه سيـستمي آن، عدهشد

ميبه عبارت ديگر،. يافتندپرورش مي و تخـصص توانستند مهارتفقط آنها هـاي الزم بـراي ها

و بقيه جمعيت از چنين امكاني برخوردار نبودند و نظام اداري را بياموزند به دولت . ورود

و نـه عربـي بـدين ترتيـب بخـش.به عالوه زبان رسمي اداري كشور زبان فرانـسوي بـود

و اجتماعي  به حاشـيه اعظمي از مردم از جريان ارتباطات سياسي و و جامعه مدني حذف شده
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و انتظارات خود را در قالـب زبـاني واحـد عرضـه توانستند خواسته آنها نمي. شدندرانده مي ها

.كنند

كه اين امـر و ناكارآمدي اصالحات ارضي بود بحران ديگري كه پيش آمد ناشي از شكست

به ناچار  و باعث شد مردم و بيكاري را نتيجه داده و بـه افزايش فقر به سمت شهرها مهـاجرت

و فالكت اقتصادي در حومه به شـرايط پـيش آمـده در علت فقر و نسبت ي شهرها مستقر شده

هـاي اعتراضـي مـساعدتر از جاهـاي در اين مناطق شرايط براي حركت. باشند جامعه معترض

به همين علت اين افراد خيلي سريع جذب گروه  و متيـازا. هاي مخالف دولت شـدند ديگر بود

به گروه اسالم و گرايان نسبت و انـضباط كه در تـشكيالت آنهـا سـازماندهي هاي ديگر اين بود

به جذب طبقات فقيرنشين حومه شـهرها  و آنها با هوشياري اقدام كارايي بيشتري وجود داشت

كه دولت هـيچ تـوجهي بـه آنهـا به سوي خود كرده سعي در ارائه كمك  هاي اجتماعي به فقرا

خود اين عاملي شد براي جذب اعتماد شهروندان فقيـر كـه ايـن امـر طبعـاً. داشتندودبنكرده 

و در گـام هـاي بعـدي مـوثر افتـاد  زحمـتكش،(پايگاه اجتماعي اسـالم گرايـان را تقويـت كـرد

.)110،ص1385

بر الجزاير  بازتاب انقالب اسالمي
طي سال و تضادها در بعد فر ها، كشمكش مشكل اساسي الجزاير در الجزايـر،. هنگ بـود ها

و تاريخ خود بود، تا بـا  به هويت و توسل جبهه نجات اسالمي خواهان باز پس گيري استقالل

و از نظـر نفـس. اتكاء به نظمي اسالمي از استعمار خالص شود  از اين جهت از نظـر مـذهبي

به هويت اسـالمي، از انقـالب اسـالمي  و بازگشت و استعمار ايـران الهـام مبارزه با امپرياليسم

.گرفت

بي تفاوت بودند، ولي بعضي به جريانات پيش آمده در الجزاير بيشتر كشورهاي دنيا نسبت

و حتي در روند روابـط ديگر نظير جمهوري اسالمي ايران موضع  گيري متفاوتي در پيش گرفته

ط.خارجي خود با الجزاير وقفه ايجاد كردند  به عنوان انقالبي مردمي بيعتاً توجه انقالب اسالمي

مي نمود ملت به خود جلب بازتاب انقالب اسالمي ايران بر الجزاير با طرح اسـالم.ها را بيشتر

به عنوان گفتمان جديد، نفي نظام غرب محور، مطرح كردن جهان اسالم به عنوان يـك قـدرت 

و مطرح در نظام جهاني، تغيير معيارهاي قدرت در نظام بين المللي، طرح مولفـه هـاي اخـال  ق

و پي ريزي الگوي حكومت مـردم سـاالر بـه تقويـت روحيـه ضـد عدالت در نظام بين المللي

به  و ضد سلطه بيگانه پرداخت؛ ي نجـات اسـالمي آقـاي گونهاستكباري كه رهبـري جبهـه اي

و با تاثيرپـذيري از عباس مدني نيز صراحتا بر تاثيرپذيري از انقالب اسالمي ايران اذعان داشته 

و عدم توجـه بـه اسـالم اصـيل در الجزايـر موجـبيب بواسطه اين انقال  خالء ايدئولوژيك
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كه بـر جامعـه حـاكم گرديـده بـود برانگيخته شدن خشم عمومي بر عليه استعمار ديرپايي شد

(Shirely,1995,28-44).

 نتيجه
و تحليل تاثير بحران فرهنگي اجتماعي، انقالب اسالمي ايـرانيهدف مقاله  حاضر بررسي

بـراي تاييـد فرضـيه ابتـدا بحثـي.و جهاني شدن بر رشد اصول گرايي اسالمي در الجزاير بـود

و اصول گرايـي اسـالمي ارائـه شـد  . نظري در خصوص مفاهيم بحران اجتماعي، جهاني شدن

و تاث سپس به بررسي ريشه هايهاي تفكر اسالم گرايانه و جهـانيير بحران  فرهنگي اجتمـاعي

و از نظريـات دكمجيـان بهـره گـرفتيم شدن بر ظهور اصول : گرايي اسالمي در الجزاير پرداخته

و شـكاف بحران هويت تحت تاثير فرهنگ غرب، بحران مشروعيت بخاطر ناكارآمدي نخبگان

به كم رنگ شـدن  و بازداشت گسترده مخالفين، بحران فرهنگي كه و مردم بيش از پيش رهبران

ا ارزش كه ناشي از توزيع نـابرابر ثـروت هاي سنتي منجر شد، بحران و شكاف طبقاتي قتصادي

و رشــد ســرمايه داري وابــسته گرديــد، شكــست  و مــرج اقتــصادي و منتهــي بــه هــرج  بــود

و تاثير عميق انقالب اسـالمي ايدئولوژي و ليبراليسم هاي خارجي نظير ناسيوناليسم، سوسياليزم

به مفا ايران با آموزه   هيم اسالمي، از مجموعه عـواملي بودنـد كـه در هاي استعمار ستيز با توسل

و در تلفيق با عامل جهاني شدن زمينه رشـد ظهور اصول گرايي در الجزاير نقش اساسي داشتند

. گرايي را فراهم كردند اصول

كه با وضعيتي دامنه قبل از استقالل، جامعه الجزاير تحت سلطه و طوالني استعمار بود دار

ا  و و نابسامان فرهنگي و در نهايت بـه نـابودي سيـستم آموزشـي و سياسي همراه شد قتصادي

و مشكالت فرهنگي. ايجاد بحران هويت انجاميد  و زدودن مسائل به همين خاطر، رفع استعمار

كه وجود داشت  و سـپس ناكـامي. هدف نخستيني بود پس از استقالل هم با برسر كـار آمـدن

كه داعيـه جبهه آزادي بخش ملي با عقايد ناسيونال  و سوسياليستي و از يستي دار رفـع معـضالت

و فرهنگي بود، جريانات اصول گـرا بـه مثابـه جريـاني  و سياسي بين بردن مشكالت اقتصادي

ها  به وانهادن كليه معيارهاي غربـييهميشه حاضر از دل بحران  موجود جامعه بيرون آمدند تا

. بپردازند

و به عنوان طرفدار گرايي با تأثيرپذيري از انقالب اسالمي سمبل اصول جبهه نجات اسالمي

و اعتقـادات اسـالم  و بر پايي اصول از سـوي. شـديايران، خواستار استقرار حكومت اسالمي

و مقابله بـا ديگر كنار نهادن ارزش  و استعمار خارجي در جهت تحقق اتحاد اسالمي هاي غربي

اي  گـرا ران از اهداف اساسي فعـالين اصـول هجوم فرهنگي غرب برگرفته از آموزه هاي انقالب
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، مبارزه با تـضعيف ارزش. بود و دفـاع از نهايت اينكه هدف اسالم گرايان و سـنن مـذهبي هـا

.فرايض الهي بود

و نوسازي غيربومي باالخص در دهـه 70هـاي در جوامع اسالمي پياده كردن الگوي توسعه

به نتايج مطلوب برسـد80و ي در ايـن جوامـع بواسـطه وابـستگي چـرا كـه نوسـاز. نتوانست

و همچنين نظم موجود در جامعه از سوي ديگـر محكـوم بـه و عدم استقالل از يكسو خارجي

و مدرنيتـه. شكست گرديد  اي در واقع در ايـن جوامـع نوسـازي در شـرايط وابـستگي رخ داد

به شكل جديدي باز توليد كـرد شـكل گر  كه تنها نظم قديم را و غير اصيل ايـن. فـت غيربومي

به الگوبرداري محض از غرب پرداختند و نقادي، تنها . جوامع بدون قدرت ابتكار، خالقيت

كه محـصول نوسـازي شكـست خـورده بـه سـبك غربـي بـود، ظهـور  بدين ترتيب آنچه

و مهم بحران گيري جنبش اصـولگرايي بـه عنـوان تنهـا راه تر از همه شكل هاي متعدد اجتماعي

ا به اصول اوليه دين بودصالحات موفق بر پايه ارزشباقي مانده براي و بازگشت .هاي اسالمي
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