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مرضيه صفايي زاده1
چكيده 

ــالم سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، ضمن  دكتر رضوان السيد در كتاب اس
بررسي خاستگاه فكري- سياسي جنبش هاي اسالمي معاصر، دو مسئله و چالش جدي 
«تجدد» و «هويت» را شناسه اصلى جريان هاي فكري- سياسي اسالم در دوره معاصر 
مى داند و در اين راستا سه جريان اصلي و كالن: اسالم سنتي، اسالم اصالح گرا و اسالم 
احياگرا را مورد شناسايي قرار داده است. وي در ادامه با بيان نحوه تطور و تغيير چالش 
اصلي از «تجدد و نوسازي» در جريان «اسالم اصالح گرا» به چالش «هويت» در جريان 
«اسالم احياگرا» و بررسي رويكردهاي متفاوت در درون هر يك از اين جريان ها، اسالم 
ــي معاصر را جرياني در حال ظهور و تكوين ارزيابي نموده كه برخالف دو جريان  سياس
فوق الذكر بر سر دو راهي «تجدد» و « هويت» دچار كشمكش است. او مدعى است كه 
اسالم سياسي معاصر، نه به لحاظ بار ايدئولوژيك اسالم، بلكه به دليل مخالفت نظام هاي 
سياسي حاكم با اين جريان، پسوند سياسي را يدك مي كشد. نوشتار حاضر تالش مى كند 
ماهيت جنبش هاى اسالمى معاصر را با توجه به تقسيم بندى هاى وى مورد نقد و ارزيابى 

قرار دهد. 
1. كارشناس ارشد علوم سياسي

جنبش هاى اسالمى؛ در كشاكش هويت و تجدد
«بازخوانى ماهيت خيزش هاى جهان اسالم با نگاهى به كتاب رضوان السيد»
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ــالم سياسي، هويت گرايى،  ــنت گرايى، اصالح طلبى، احياگرى، اس كليد واژه ها: س
تجددطلبى 

مقدمه 
ــگاه هاي لبنان و يكي از انديشمندان جهان عرب و  رضوان السيد يكي از اساتيد دانش
ــت كه داراي آثار متعددي در حوزه اسالم سياسي و اسالم  نام آشنا در جهان اسالم اس
معاصر است. وي داراي مدرك ليسانس از دانشكده اصول دين دانشگاه االزهر و دكتراي 
«دولت در فلسفه» از دانشگاه توبينگن آلمان است. معروف ترين اثر وي در ايران، كتاب 
ــي معاصر با نام اسالم سياسي معاصر در  كم حجمش پيرامون جريان هاي اسالم سياس
ــط دكتر مجيد مرادي به فارسي برگردانده و به  ــاكش هويت و تجدد است كه توس كش
همت مركز بازشناسي اسالم و ايران به چاپ رسيده است. اين كتاب شامل شش مقاله 

است كه به مناسبت هاي مختلف در كنگره هاي علمي ارايه شده اند. 

جريان هاي سه گانه فكري- اسالمي و جنبش هاى جهان اسالم 
ــال پژوهش در زمينه  ايده اصلي حاكم بر كتاب كه به تصريح مؤلف، حاصل هفت س
ــت، طبقه بندي  ــي اس ــالمي فعال در عرصه سياس ــي و جريان هاي اس ــالم سياس اس
جريان هاي فكري- اسالمي به جريان سنت گرا، جريان اصالح گرا و جريان احياگرا است.1 
ــنت و اصول فقه و رويكرد شريعت مآبانه  الف. سنت گرايان مسلمان به پيمودن راه س

بدون كمترين تأثيرپذيري از تحوالت جديد تأكيد دارند. 
ب. اصالح گرايان با توجه به تحوالت جديد نوعي تحول ريشه اي در نگاه خود به جهان 
ــنفكران و نوگرايان ديني  و نقش دين در دنياي معاصر دارند. اين جريان را عمدتاً روش

رهبري مي كنند. 
ج. احياگرايان كه معموالً از طرف غربي ها به عنوان بنيادگرايان شناخته مي شوند، در 
مقابل هجوم سياسي، فرهنگي و اقتصادي غرب براي حفظ خود به اصول اوليه ديني پناه 
مي برند. اين جريان به شدت در پي به دست گرفتن قدرت در كشورهاي اسالمي است تا 

بتواند مقاصد خود را به اجرا بگذارد. 
نويسنده از يك سو، جريان احياگرا را نقطه مقابل اصالح گرايان اسالمي مي خواند و از 

ــاكش هويت و تجدد، ترجمه مجيد مرادي، تهران، باز، 1383،  ــي معاصر در كش 1. رضوان السيد، اسالم سياس
ص7-8. 
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ديگر سو، جريان اسالم سياسي را جرياني مي خواند 
ــت  ــتفاده از شكس ــت را يافت تا با اس ــن فرص كه اي
ــي دين و  ــه جايگاه متعال ــب و توجه ب الگوهاي رقي
ــالمي، از دين به عنوان  نمادهاي ديني در جوامع اس
ــي-  ــي و منبع عظيم انرژي سياس ايدئولوژي سياس
ــنده برخي ابعاد  اجتماعي بهره گيرد. از اين رو نويس

ــي معاصر و تقابل فكري احياگري و اصالح گري اسالمي را مورد  و جوانب اسالم سياس
كاوش قرار داده است.1 

به نظر رضوان السيد، چالش اساسي در انديشه اسالمي اصالح گرا يا نوگرا، «جنبش و 
پيشرفت» (به تعبيري تجدد) است؛ در حالي كه چالش اساسي انديشه اسالمي معاصر يا 

همان جريان احياگر، «هويت»، ضرورت ها، روش ها و ابزارهاي حفظ آن است.2
ــيد به  رغم ادعاي شناسايي جريان هاي سه گانه  با اين حال به نظر مي رسد رضوان الس
سنتي، اصالح گرا و احياگرا، جريان چهارمي را تحت عنوان اسالم سياسي مورد شناسايي 
ــهود است- كه محور و هدف  قرار داده- همان گونه كه در انتخاب عنوان كتاب نيز مش

اصلي نگارش متن موجود توصيف و بررسي اين جريان است. 

تكوين و تطور جريان هاي سه گانه فكري- سياسي جنبش هاي اسالمي 
ــير تاريخي چگونگي مواجهه مسلمين و جهان اسالم  رضوان السيد ابتدا به بررسي س
با غرب و تمدن غربي پرداخته؛ با شناسايي معضالت و چالش هاي جهان اسالم در بازه 
زماني قرون نوزده و بيست ميالدي، سه دوره متمايز از جنبش هاي سياسي- فرهنگي 

را در اين مواجهه تاريخي به تفصيل زير شناسايي نموده است: 
دوره نخست؛ چالش پيشرفت و تجدد (ظهور اصالح گرايان)

ــلمين با غرب در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست ميالدي،  نخستين رويارويي مس
پس از بيداري جهان اسالم در اثر تالش ها و روشنگري هاي سيد جمال الدين و در نتيجه 
خودآگاهي مسلمين به مقوله استعمار خارجي، استبداد حاكمان داخلي، عقب ماندگي 
از پيشرفت، دوري از آموزه هاي اسالمي و نزاع هاي داخلي به عنوان مهم ترين معضالت 
ــكل گرفت.3 به عقيده رضوان السيد در اين مقطع جنبش هاي اسالمي  جهان اسالم، ش

1. رضوان السيد، همان، ص10-11. 
2. رضوان السيد، سياسات االسالم المعاصر؛ مراجعات و متابعات، بيروت، دارالكتاب العربي، 1997، ص87. 

3. رضوان السيد، اسالم سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، همان، ص10. 

دستاورد مشخص اصالح طلبي 
ديني كه آن  را از همه جنبش هاي 
اصالح طلبانه گذشته اسالم 
جدا مي كرد، دقيقًا عبارت بود 
از آگاهي و واكنش نسبت به 
خطر نظامي،  سياسي، خارجي و 

مبارزه با استبداد داخلي
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در زمينه اي غربي و با نگاهي غربي به مقابله با غرب پرداختند و انديشه  نوسازي اسالم 
ــي  ــاركت مجدد آن در تمدن معاصر رواج يافت. به عنوان نمونه خير الدين تونس و مش
پيشرفت غرب را سيلي مي شمارد كه ايستادگي در برابر آن و همچنين مهار آن، ناشدني 

است. 
در واقع غرب در اين دوره از يك سو نماد و از سوي ديگر الگوي پيشرفت و تمدن براي 
ديگران بود و بر ذهن و عقل همه روشنفكران و سياستمداران مسلمان، دو امر سيطره 
ــت؛ 2. تنها ابزار براي تعامل مثبت يا  يافته بود: 1. غرب مساوي با پيشرفت و تمدن اس
منفي با غرب، استفاده ابزاري از اين تمدن براي پيوستن به آن و يا در صورت نبود امكان 

ارتباط و گفت وگو، به عنوان يك سالح براي رويارويي با آن است.1 
به نظر مؤلف در اين برهه چالش اصلي جريان هاي اسالمي فعال، تجدد و چگونگي راه 
وصول و دست يابي به پيشرفت بود. بر اين اساس دو ديدگاه متقابل سكوالريستي و ضد 

سكوالريستي بين مسلمين رواج يافت: 
ــازي «قدرت مدني»  ــرفت را جداس به عنوان مثال فرح انطون بهترين راه تحقق پيش
ــاهل، عدالت، برابري،  از «قدرت ديني» مي ديد و بر آن باور بود كه مدنيت حقيقي، تس
ــرفت در درون كشور، جز با جداسازي قدرت  امنيت، الفت، آزادي، علم و فلسفه و پيش
ــرفت دولت ها در عرصه   ــالمت و عزت و پيش مدني از قدرت ديني تحقق نمي يابند و س

خارجي نيز جز از اين راه قابل دسترسي نيست.2 
در مقابل، محمد عبده با ارايه سيمايي درخشان از رابطه دين و دولت در تاريخ اسالم، 
و سيمايي تاريك از اين رابطه در تاريخ ميانه مسيحيت، چنين نتيجه گيري مي كند كه 
ضرورتي براي جداسازي دين از دولت در اسالم، به هدف دست يابي به پيشرفت نيست. 
ــا و دربار در قرون ميانه و  ــبب دشمني بين كليس در حالي كه اين جدايي در اروپا به س

جديد ضروري است.3 
ــازي بين ارزش هاي  ــالم به دنبال مشابه س در نتيجه اين رويكرد، متفكران جهان اس
ــي تمدن جديد برآمدند؛ لذا در زمينه سياست و نظام  اساسي اسالم و ارزش هاي اساس
حكومتي، تالشي براي نشان دادن تشابه بين شوراي اسالمي و دموكراسي غربي انجام 
ــلمانان در قرون  سوم تا هشتم و  شد. در زمينه علوم محض هم بر شكوفايي علمي مس

1. همان، ص16. 
2. همان، ص47. 

3. همان، ص47-48. 
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وامداري اروپا از دستاوردهاي علمي جوامع اسالمي در قرون وسطي، تأكيد مي شد.1 
ــالم داراي عناصر پيشرفت زايي است كه از دارايي هاي غرب  بر اساس اين رويكرد، اس
متمدن و پيشرفته برتر است اما سبب عقب ماندگي مسلمانان، اين است كه مسلمانان 
ــيدند؛ لذا براي بازگشت به عصر طاليي  ــالم دست كش از ارزش ها و اصول برجسته اس
تمدن اسالمي ناچار بايستي به اصول و ارزش هاي اسالمي بازگردند. اين اصول وانهاده 

و فراموش شده، در حقيقت همان اصولي است كه در غرب مدرن برقرار و رايج است. 
پاسخ هاي سيد جمال به دهري ها و داروينيست ها و پاسخ هاي محمد عبده به هانوتو، 
ــر، كواكبي، العظم  ــفيق، احمد فتحي الجس ــون و نيز تأليفات احمد ش رنان و فرح انط
ــائل حكومت، فلسفه، علم و  ــالم نسبت به مس ــيدرضا، در روشن كردن موضع اس و رش

پيشرفت، در اين راستا عرضه شدند. 
برآيند همه اين تالش ها در عرصه گفتمان اسالمي تا پايان جنگ جهاني اول، اين بود 
ــت به همان شكل اروپايي اش- است و جز در  كه اسالم منادي تمدن و پيشرفت- درس

زمينه  سياسي، نظامي- استعمار- مشكلي ميان مسلمانان و غرب، وجود ندارد.2 
ــمي «خالفت» به دست مصطفي كمال در سال  با سقوط دولت عثماني و انحالل رس
1924م و رواج ايده حاكميت دولت- ملت، مسلمين از يك سو دولت هاي ميهني و ملي 
ــغالگران غربي مي جنگيدند.  را شكل دادند و از سوي ديگر در راه كسب استقالل با اش
ــيج داخلي در برابر اروپاي نظامي بود. اما  در اين ميان، اسالم، ابزار تحريك مردم و بس
ــروطه خواهي، خود را بر جوامع اسالمي در حال  غرب گرايي در دو بعد ملي گرايي و مش

استقالل تحميل نمود.3 
ــالمي نوگرا يا اصالحي، جنبش  ــه اس ــيد چالش اساسي در انديش از نظر رضوان الس
ــت لذا جنبش فكري عظيمي براي نوسازي اسالم  ــرفت (به تعبيري تجدد) اس و پيش
ــت هاي جديد و  ــق با سياس ــت آن براي تطاب ــان  دادن قابلي ــازي آن و نش و مأنوس س
فرهنگ هاي وارداتي به راه  افتاد. بر اساس اين رهيافت، راه برون رفت از بحران و راه  حل 
معضالت جهان اسالم، اخذ بهترين عناصر موجود در تمدن معاصر- كه با دين و ميراث 
و تمدن شان تضاد ندارد- به منظور دست يابي به پيشرفت و توسعه است. پيشگامان اين 
ــي دولت هاي  ــگاه ها و وضع قوانين اساس مرحله، نخبگاني بودند كه در راه اندازي دانش

1. همان، ص16. 
2. همان، ص17. 
3. همان، ص18. 
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جديد مشاركت داشتند و در راه رسيدن به استقالل- به شيوه  
غربي اش- مبارزه كردند.1 

بنابراين در اين مواجهه تاريخي، نقطه آغاز مناقشه، پيرامون 
ــت. پايان بحث هم، اختالف بر  ــتلزامات آن اس پيشرفت و اس
ــر نقش دين در دنياي واقعيت و روابط آن با دولت و قدرت  س

سياسي است. 
ــي تقابل ديدگاه البهي  ــتا مي توان ضمن بررس در اين راس
ــي را در رابطه با  ــرد اصالح گرايانه البه ــدي صالح رويك و رش
ــدي صالح در رماني تأويلي از ابن خلدون با عنوان «رجل  تمدن غربي عنوان نمود: رش
في القاهره»، ضرورت تكامل و حتميت تضاد طبقاتي و قطعيت پيروزي طبقه محكوم 
ــط مي دهد؛ از ديد محمد البهي نوانديشي امري مشروع و  ــرح و بس و پايمال شده را ش
الهام گيري از ميراث و سنت براي نسل  نو كاري مفيد است، اما مرزهاي نوانديشي همان 
مرزهاي سيد جمال و محمد عبده است، نه بيشتر و نه كمتر. وي از پيش همانند محمد 
ــتادش المراغي، ضد كمونيسم بود. از ديد  عبده، ضد صليبي (ضد مسيحي) و مانند اس
ــته (صليبي) و غرب ماركسيست و  وي دو بعد غرب مطرود و محكوم است: غرب گذش
باب ارتباط در بعد سوم غرب، (سرمايه داري كنوني) مفتوح مي ماند. نگره محمد البهي، 
حتميت پيروزي اسالم بر كمونيسم و صليبيسم است؛ با آن كه ظاهراً منبع ايده رشدي 

صالح، ميراث اسالمي است ولي منبع ايده محمد البهي، اسالم مدرن است. 
دوره دوم؛ چالش احياء هويت (ظهور احياگران) 

اين دوره از جنبش هاي سياسي- فرهنگي جهان اسالم را مي توان مرحله انتقادي نام 
ــصت ميالدي ادامه داشت. در اين دوره  نهاد كه از اواخر دهه سي آغاز و تا اواخر دهه ش
ــلمانان از تمدن معاصر غربي هستيم. جنبش هاي  ــرخوردگي و نااميدي مس شاهد س
اسالمي در اين مرحله، به دنبال طرح و ارايه الگوي تمدني- اسالمي ويژه اي در زمينه هاي 

مختلف اجتماعي و سياسي مي باشند.2 
ــخ  ــالم ديني متمايز، فراگير و ناس ابواالعلي مودودي در دهه  چهل با بيان اين كه اس
شريعت ها و يگانه ميان تمدن هاست و امكان برپايي نظام مختلط ديني در شبه قاره هند 
ــخ آيين هاي پيش و پس از خود و مسلط بر همه  آنها دانست  وجود ندارد، اسالم را ناس

1. همان، ص25. 
2. همان، ص25. 

دفاع از استقالل و هويت 
فكري مسلمين در مقابل 
هجوم آشكار و خاموش 
غرب و اثبات توانايي 
دين و هويت اعتقادي و 
فكري مسلمانان در اداره 
جوامع مسلمين از اصول 
حركت اسالم احياگرا به 

شمار مي رود
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ــلط بر روي زمين مي شود يا اين كه پا مي گيرد  كه دو حالت بيش ندارد: يا حاكم و مس
و در منطقه اي برتري مي يابد و پايه اش را محكم مي كند و آماده خيزش و سيطره يابي 
ــالم، دموكراسي و ليبراليسم  و گسترش مي شود و حالت ميانه اي ندارد. از نظر وي اس

نيست، اسالم مشروطه خواه يا ناسيوناليسم نيست، اسالم، تنها اسالم است.1 
ندوي در كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين در بحث از انحطاط تمدن اسالمي 
جايگاه ويژه اي براي بعد سياسي قايل شده و تأكيد مي كند كه انحطاط تمدن اسالمي 
منجر به جدايي دين از سياست و رسيدن ناشايستگان به قدرت و كم اهتمامي به علوم 
ــالم خالص و همه  جانبه و دور از خشونت بود، اما مي خواست  مفيد شد.2 وي منادي اس
ــت يابد تا با ليبراليسم غربي- كه آن را زهر كشنده اي براي  به هر  شيوه اي به قدرت دس

مسلمانان مي دانست- مبارزه كند. 
ــدار داد ايده اي غربي وجود دارد كه در راه سيطره  ندوي در دهه شصت ميالدي هش
ــت و بايد ايده اي اسالمي تدارك ديد كه بتواند  بر همه جهان و از جمله جهان اسالم اس
ــده غربي و تمدن  ــود.3 از نظر وي اي ــلط و خزنده رويارو ش با اين ايده برتري جوي، مس
ــه هاي يوناني آن ارتباط دارد كه عناصر اساسي آن تا به امروز چهار  اروپايي اش، به ريش
ــوس؛ 2. اندكي دين باوري؛ 3. اهتمام شديد به زندگي دنيا؛  عنصرند: 1. ايمان به محس
4. قوميت گرايي. با اين وضع، مي توان گفت كه كليد فهم اين تمدن، «ماديت» حاكم بر 
آن مي باشد. فلذا ندوي بر عرب ها فرض مي داند كه براي نجات مسلمانان و جهان اقدام 

كنند؛ همان گونه كه در آغاز نيز جهان را به مدد اسالم نجات دادند. 
از علل شكل گيري چنين تفكري مي توان به اين واقعيت اشاره نمود كه غرب و در رأس 
ــرد با اتحاد شوروي به منظور  ــير چالش هاي جنگ س آن، اياالت متحده  امريكا در مس
ايجاد مانع در برابر خطر كمونيسم، به نفع ديكتاتوري هاي نظامي، از حمايت نظام هايي 
ــنفكران مسلمان به رويكردي  ــوق برپايي آن بود، دست برداشت، لذا روش كه خود مش
انتقادي نسبت به نظم و تمدن معاصر و نشان دادن برتري اسالم نسبت به آن گرايش پيدا 
كردند. به عبارت ديگر نوگرايي اسالمي در سطح باقي  مانده و تجربه ليبراليسم اسالمي 

با بن بست فكري و سياسي  مواجه شد.4 
در اين مقطع ابتدا انديشمندان جهان اسالم از متون سرمايه داري و ماركسيسم كه عليه 

1. همان، ص20. 
2. همان، ص63-64. 

3. همان، ص21. 
4. همان، ص20-21. 
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يكديگر در دوره جنگ سرد به رشته تحرير درآمده بود، استفاده مي نمودند اما به مرور 
مسلمانان اقدام به وضع الگويي اسالمي، ايدئولوژيك و سياسي  براي رويارويي با الگوها، 
تمدن ها و نظام هاي قديم و جديد ديگر كردند. در نظر اين نخبگان، وظيفه  كنوني اسالم 
ــاس  اين بود كه الگوي يگانه الهي اش را طرح و به برپايي تمدني بديل، اقدام كند. بر اس
ــميت نمي شناسد؛ لذا اسالم بايد  اين الگو، اسالم چالش هاي طبقاتي و قومي را به رس
ابتدا نظام جهان شمولي خود را در قلمرو خويش به نمايش بگذارد تا همه جهانيان اوج، 
عظمت، برتري و تمايز اين الگو را مشاهده نمايند و با مشاهده اين الگو، بر بندگي ماديت 

تحميل شده بر خويش، شورش كنند.1 
سيد قطب در كتاب معالم في الطريق (1964) در زمينه رويارويي فرهنگ اسالمي با 
چالش هاي معاصر، با تكيه بر ميراث انتقادي نويسندگان اسالم گراي دهه  چهل و پنجاه 
ــتگاه فكري ايده «حاكميت الهي» كه آن را  ميالدي و به ويژه مودودي و ندوي از خاس
ستون فقرات الگوي اسالمي و هويت اختصاصي اسالم قرار داده بود، سخن به ميان آورده 
است.2 «در نظر وي، قضاوت درباره  هر آن چه در سرزمين مسلمانان جريان دارد، با يك 
ــه و فرهنگ و سياست  ــت: اين كه چه كسي در عرصه انديش پرسش اساسي ممكن اس
ــن و رجال و نظام هاي  ــريعت خدا) يا طاغوت (قواني و حكومت، حكم مي راند؟ خدا (ش

طاغوتي)؟!»3 
ــلمين قرار داشت:  ــاس دو چالش جدي در اين برهه زماني پيش روي مس بر اين اس
ــالم  ــر راه اعتالي اس ــي داخلي كه مانع اصلي بر س ــتبداد و نظام هاي طاغوت يكي اس
ــالم در زمينه فرهنگ و سياست مسلط نمي شد، ديگر  محسوب مي شدند؛ زيرا اگر اس
نمي توانست در داخل سرزمين هاي اسالمي جايي داشته باشد. اين همان نقطه تحولي 
است كه وظيفه فرهنگ اسالمي را به بسيج نظامي جوانان مسلمان، با هدف دست يابي 
ــت.4 چالش دوم  ــي داخلي، منحصر كرده اس به قدرت، براي غلبه بر چالش هاي سياس
ــرمايه داري غرب است و  ــلمان ماندن در بين دو تيغه نظام كمونيستي و س چگونه مس
ــالمي در مواجهه با ليبراليسم و كمونيسم. در  به عبارت بهتر چگونگي حفظ هويت اس
ــيدقطب براي حاكميت الهي در مقابله با حاكميت جاهليت  كتاب معالم في الطريق، س
و طاغوت، نظريه پردازي كرده و به مقابله يك جا با كمونيسم و سرمايه داري پرداخته و 

1. همان، ص23. 
2. همان.

3. همان، ص24. 
4. همان. 
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با صورت بندي انديشه هويت باوري و احياگرايي، 
الگوي نظام اسالمي يا نظام حاكميت خدا بر روي 
زمين كه پليدي هاي شرق و غرب به آن راه ندارد، 

را ارايه نموده است.1 
از نظر مودودي و قطب، تمدن داراي ويژگي هاي 
ــت كه در دوره آغازين آن  اساسي يا مقوماتي اس
ــالمي،  ــي تمدن اس ظهور مي يابد و مقوم اساس
دين اسالم است. بنابراين، اگر مي خواهيم تمدن 
اسالمي را بشناسيم بايد به نص مبنايي اين تمدن 
كه در درجه نخست قرآن كريم است بازگرديم؛ 

همان گونه كه براي فهم تمدن غربي، يا تمدن جديد بايد به تفكر يوناني بازگشت. 
اصالح عقيدتي از ديدگاه مودودي و سيدقطب، معيار برپايي دوباره تمدن اسالمي است 
و اين معيار سبب شفافيت جوهر آن و انفصال آن از عناصر پيراموني مي شود. مودودي 
خواهان انفصال از تمدن غربي است و از اين كار دو هدف دارد: از سويي هدف او تصفيه 
و تطهير از شائبه هاي اين تمدن است؛ و از سوي ديگر فراهم  آوردن امكان تحقق الگوي 
اسالمي. اما سيدقطب اولويت را به تطهير عقيدتي، يا زاللي جهان بيني مي دهد. از اين رو 
وي براي شكل دهي جماعتي- به لحاظ عقيدتي- منفصل، مي كوشد تا بتواند در ميانه 

تاريكي جاهليت قرن بيستم الگوي جاذبه داري را تحقق بخشد. 
مودودي و پس از او ندوي اصرار دارند كه اين تمدن را تمدن اروپايي يا غربي بنامند، 
در حالي كه سيدقطب، تمدن غربي را جهاني مي شمارد و همواره از آن با عنوان «تمدن 
جديد» ياد مي كند. وي بر اين باور است كه بدون دولت يا نظام سياسي اي كه بر اساس 
آنچه خدا نازل كرده حكم كند، نمي توان مسلمان باقي ماند. اما شيوخ اخوان المسلمين 
به رهبري «الهضيبي» براساس دست نوشته اي در سال 1977م با عنوان «دعاه القضاه» 
ــود، در روز زوال  ــالمي از ضروريات دين مي ب اين گونه موضع گرفتند كه اگر دولت اس
خالفت عثماني (1924م) بايد دين هم زايل مي شد. پس مي توان بدون نياز به دولت، 
ــلمان را از انجام شايسته  فعاليت هاي ديني  را انجام داد، و در صورتي كه دولت فرد مس

تكاليف ديني اش باز دارد، مي توان با آن مقابله كرد.2 

1. همان، ص51. 
2. همان، ص51-52.

مؤلفه هاي تمايز جريان اصالح گرا 
ساير  و  سنتي  اسالم  به  نسبت 
سياسي  فكري-  جريان هاي 
اسالم گرا را مي توان در محورهاي 
ذيل خالصه نمود: 1. مبارزه با 
استبداد داخلي؛ 2. مبارزه با استعمار 
نظامي غرب؛ 3. اخذ دستاوردهاي 
تكنولوژيك غرب در جهت پيشرفت 
جوامع اسالمي؛ 4. اخذ نظامات 
سياسي غرب نظير پارلمان و قانون 
اساسي و تطبيق آن با آموزه هاي 

اسالمي نظير شورا 
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ــاله، ايده «حاكميت» مردود شناخته  در اين رس
ــت كه نبايد ميان  ــاري شده اس و بر اين نكته پافش
ــريعت الهي  ــروعيت واالي جامعه كه همان ش مش
ــت و بين حكومت و تدبيرانديشي كه مسئله اي  اس
ــتباه كرد؛ زيرا سياست  سياسي و نامقدس است اش
ــن  ــت. اعتقاد حس ــاد اس مربوط به عالم كون و فس
ــير تازه  ــن بود كه اين تفس  الهضيبي و پيروانش اي
ــيخ حسن البنا (1994م)  به انديشه هاي سياسي ش
بنيان گذار اخوان المسلمين در اسماعيله (1982م) 
ــلمين اساساً جماعت  باز مي گردد؛ زيرا اخوان المس
دعوت و ارشاد هستند، نه جماعت سياسي و حزبي 
ــيدن به قدرت  كه عقايد جزمي خويش را ابزار رس
قرار دهند. ايشان اعالم كردند كه براي اجراي كامل شريعت از طريق تربيت، هدايت و 
ــاركت در زندگي اجتماعي و سياسي موجود با هدف ايجاد  نصيحت متوليان امور و مش
ــود را قاضي نمي دانند كه يكي را به كفر و  تحوالت برتر و باالتر، تالش خواهند كرد و خ
ــه گروهك هاي عقيدتي، تبديل  ديگري را به ايمان محكوم كنند؛ در غير اين صورت ب

خواهند شد. 
ــه هاي هويت و اصالت مدارانه در مشرق عربي، ساخته  ــار از انديش فضاي فكري سرش
اخوان المسلمين و متفكران نزديك به آنان است، اما جماعت هايي كه انديشه  سيد قطب 
را رواج دادند، آن انديشه ها را به حد نهايتش رساندند و اسالم حزبي مبارزه جو، بر اساس 
ــت كه دهه شصت ميالدي شاهد تحولي بود كه در حوزه   آن ظهور كرد. واقعيت اين اس
انديشه اسالمي به سمت مبارزه جويي و جنبش طلبي- به سبك مودودي و سيدقطب- 
روي مي داد. احياگرايي  كه از دهه  چهل بر اين انديشه حاكم بود، تغييري نكرد، بلكه در 

اولويت ها تطوري رخ داد. 
در دهه  بيست مسئله «هويت» وارد انديشه  اسالمي اصالحي شد. اين مسئله به طور 
تدريجي جانشين ايده «پيشرفت» شد كه از نيمه  دوم قرن نوزده بر انديشه  اسالمي حاكم 
بود.1 هجوم بر نظام هاي حكومتي حاكم بر جهان اسالم به عنوان نظام هاي دست نشانده 
ــرمايه داري يا كمونيستي با هدف نقد غرب و نقض آن،  و دنباله رو يكي از دو منظومه س

1. همان، ص71. 

اسالم احياگرا در بين اهل تسنن، 
امروزه به جريان ها و نيروهايي 
گفته مي شود كه وجه ظاهري 
دين، يعني جنبه احكام شرعي 
را، برجسته تر از ديگر ابعاد، به 
ويژه بعد اخالقي آن مي دانند و 
از همين رو عمل به شريعت را 
كه به  دست نظام سياسي حاكم 
امكان پذير است، مهم ترين وجه 
مسلماني مي شمارند و همزمان 
تأسيس چنين نظامي را سرآغاز 
حل مهم ترين مشكالت جوامع 

اسالمي قلمداد مي كنند



14
5

جدد
ت و ت

 هوي
ش

شاك
در ك

ى؛ 
سالم

اى ا
ش ه

جنب
90

ييز
 پا

29 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو

استمرار و بلكه شدت يافت. تنها چيزي كه براي اسالم گرايان تندرو مطرح بود، مسئله  
ــت و بر همه جهان اطالق  ايمان و كفر بود. در همان حال كه كفر تعين و تشخص داش
ــد، وجود و تأثير ايمان چندان محدود به نظر مي آمد كه تنها جماعت كوچكي را  مي ش
در بر مي گرفت كه به نام آن مبارزه مي كرد و عالوه بر استفاده از آهن و آتش به آياتي از 

قرآن، يا فقراتي از نوشته هاي ابن تيميه، ابن كثير، مودودي و سيدقطب، مسلح بود.1 
در دهه  شصت، انديشه  احيايي اسالمي در جهان بيني خود و تصوير نقش مسلمانان در 
جهان به سه مقوله متكي بود كه عبارت بود از: «استخالف»، «تكليف» و «حاكميت». بر 
اساس اين ديدگاه، انسان در نگاه قرآن به عنوان خليفه خدا، مسئول در آباداني و اصالح 
اين جهان است و مسلمانان كه پيروان آخرين اديان و خاتم پيامبران هستند، مكلف اند 
تا با اجراي حاكميت خدا در زمين، نقش خالفت از جانب خدا را بازي كنند. آنان براي 
تحقق شرايط عمل به تكليف حاكميت، بايد در حد توان براي برپايي نظام الگويي كه پايه 
آن شريعت اسالم است، تالش كنند و از آن رو كه دولت اسالمي اساساً دولت ايده و عقيده 
مي باشد، موظف است تا انسان هاي تحت حاكميت خود و ديگر مردمان را بر اساس اين 
عقيده طبقه بندي و تقسيم بندي كند. بر اين اساس، برخي از مردم اهل ايمان و برخي 
اهل كتاب و عده اي كافر، يا مشرك اند. بنابراين، بايد به نظام جهاني و سازوكارهاي آن 
هم از همين دريچه نگاه شود؛ زيرا نظام جهاني نيز مبتني بر قوانين و سيستم هايي است 

كه با اصول شريعت اسالمي و طبقه بندي هاي آن تعارض دارد.2 
در منظومه فكري سيدقطب سه تحول روي داده است: تحول از اسالم احيايي به اسالم 
 مبارزه جو، تحول از اسالم مبارزه جو به اسالم حزبي، تحول كاريزماي «جماعت» سني 
سنتي به كاريزماي «شريعت» كه موضوع تكليف االهي يا مقتضاي حاكميت الهي در بعد 
عملي است. بنابراين انگاره، دولت اسالمي، دولتي نيست كه صرفاً اكثريتي مسلمان را 
پشت سر خود دارد و حاكمي مسلمان بر آن حكومت مي كند، بلكه دولت يا نظامي سزاوار 
ــريعت را اجرا كند. ايده «حاكميت» سيدقطب كه جنبش هاي  اين عنوان است كه ش
اسالمي را از مرحله حركت هاي احيايي به مرحله حزب سازي كشاند، در طول دهه  شصت 
و هفتاد بر اسالم مبارزه جو حاكم بوده و به رغم تحوالت فراواني كه از دهه  هشتاد تا پايان 
قرن گذشته رخ داد، اين ايده در وراي تصويري كه بسياري از پژوهشگران و صاحب نظران 

از حركت هاي «بيداري» دارند، قرار داشته است.

1. همان، ص72. 
2. همان، ص72-73. 
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ــت، در  ــاه ميالدي در مصر مي زيس ــه در دهه  پنج ــي متفكر الجزايري ك مالك بن  نب
جهان بيني خود الگوي پيشرفت را- كه احياگرايان مسلمان در آغاز جنگ دوم رهايش 
كرده بودند- بازتوليد مي كند. مالك بن نبي بين فرهنگ و تمدن فرق مي گذارد. در نگرش 
ــت كه در دايره  فرهنگ مي گنجد و آن  وي، آنچه به تمدن روح مي بخشد چهار چيز اس
چهار چيز عبارت اند از: 1. رويكرد اخالقي؛ 2. رويكرد زيبايي شناختي؛ 3. منطقي عملي؛ 
ــتگي  ــبب انعطافي كه اين انگاره را تمايز مي دهد، مالك بن نبي برجس 4. صنعت. به س
خاصي براي تمدن اسالمي نسبت به تمدن غربي قايل نيست، بلكه معتقد است تمايزي 
ــتعمار و بردگي جهان پديد  ــت كه در ضمن اس ــاخته غربيان اس هم كه وجود دارد س
آورده اند. از نظر مالك بن نبي اجزاي دو متحد تمدني غربي (واشنگتن- مسكو) به رغم 
ــر درآمد، بازار و نفوذ، همكاري و هماهنگي دارند، ولي مسلمانان با آن كه  چالش بر س
ــتند، همكاري ندارند. مالك بن نبي همكاري و هماهنگي بين  داراي تمدن واحدي هس
ــش طرف عبارت اند از: 1.  واحدهاي شش گانه تمدن اسالمي را ممكن مي داند. اين ش
جهان اسالمي عربي؛ 2. جهان اسالمي ايراني؛ 3. جهان اسالمي مالزي؛ 4. جهان اسالمي 
ــالمي چيني- مغولي. وي اين انگاره   آفريقايي؛ 5. جهان اسالمي اروپايي ؛ 6. جهان اس
همكاري جويانه را بر مبناي ديني محض پي  نمي ريزد، بلكه براي آن، دو فضاي فرهنگي 
و سياسي در نظر مي گيرد. نكته جالب توجه اين طرح در اين است كه بر خالف طرح هاي 
ــالم گرايان، فرهنگ، منافع و چالش ها- در كنار دين- نقش مهمي را بر عهده  ديگر اس

دارند. 
ــف قرضاوي به تأسي از جبرگرايي  ــوي ديگر در رويكردي جبرگرايانه شيخ يوس از س
كمونيسم، اسالم را سزاوارتر به پيروزي، نسبت به ماركسيسم ارزيابي نمود. وي از سال 
ــله كتاب هايي را با عنوان قطعيت راه  حل اسالمي منتشر نمود كه اسالم  1974م سلس
را از ميان ديگر گزينه ها براي انسان مناسب تر و خدا را عهده دار حفظ و شكوفايي آن تا 

گسترش در همه جهان عنوان مي نمايد.1 
اكثريت قاطع پيش قراوالن مرحله  انتقادي در خارج از حيطه  قدرت جهان اسالم قرار 
ــالم تاريخي، شناخت  ــتند. ولي از جهتي به نظام هاي غربي، و از جهت ديگر به اس داش
عميقي داشتند و دريافته  بودند كه چالش ، چالش تمدني- به تعبير مالك بن نبي- چالش 

انديشه ها و الگوهاست.2 

1. همان، ص52. 
2. همان، ص25-26. 
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ــلمين با غرب،  ــه تاريخي مس ــن دو مواجه در اي
ــئله  ــر مس ــك جريان بر س ــه ي ــش و مناقش چال
«پيشرفت» و چگونگي راه وصول به آن بود و پس 
ــيب  ديدن رابطه با غرب  از جنگ جهاني دوم و آس
به سبب مسئله فلسطين و ديگر مسائل، پرسش از 
چگونگي حفظ هويت مطرح گرديد و مسئله هويت 
در عرصه جدال و چالش عقايد و افكار باعث تحول 
ــرا به جرياني  ــالمي از جرياني نوگ جريان هاي اس

احيايي شد.1 
دوره سـوم؛ چالش كشـاكش هويـت و تجدد 

(ظهور اسالم سياسي) 
ــان اصالح گرا و  ــدي دو جري ــدم كارآم در پي ع

ــاير معضالت فكري-  ــخگويي به چالش«تجدد» و «هويت» و تداوم س احياگرا در پاس
ــالم، جريان جديدي با عنوان اسالم سياسي ظهور يافت كه  سياسي در حوزه جهان اس
هنوز هم توليدات فرهنگي آن ادامه دارد؛ به عبارت ديگر انديشه احياگر اسالمي در دهه 
هشتاد و نود، گرايشي مهم در درون خود پديد آورد كه مي خواست از الزامات قهري دهه 
ــت آن چنان كه با مقوله پيشرفت (ساخته  شصت و هفتاد بگسلد و بگريزد، ولي نتوانس
اصالحگران در دهه بيست) وداع كرده بود از اين الزامات سنگين رهايي يابد. اين جريان 
دو وجه تمايز عمده دارد: 1. سياسي  شدن شديد اسالم؛ 2. تبديل شدن دين از ايدئولوژي 
مبارزه به ايدئولوژي اي براي رسيدن به قدرت، آن هم به مدد سياسي  شدن شديد اسالم.2 

ويژگي هاي جريان اسالم سياسي 
به اعتقاد نويسنده، پيروان اسالم سياسي در رابطه با شيوه به كارگيري نصوص فقهي، 
ــائل كفر و ايمان  ــي را در عام ترين و غالب ترين معاني آن كه مربوط به مس نصوص قرآن
است به كار مي گيرند. رضوان السيد با توجه دادن به شأن نزول آيات قرآن كه در شرايط 
جنگ و درگيري بين مسلمين مدينه و كفار قريش در مكه نازل شده، بيان مي دارد كه 
اسالم گرايان سياسي به جاي استفاده و نصب العين قرار دادن اين آيات در رابطه با دشمن 

1. همان، ص79. 
2. همان، ص25. 

جنبش هاي اصالحي  كه به وسيله 
سيد جمال الدين اسدآبادي آغاز 
شده بود، جنبشي عقل گرا و 
خواهان استفاده از شيوه هاي جديد 
نوسازي، پيشرفت، علم و خواهان 
برپايي نظام هاي سياسي مبتني 
بر آزادي و دموكراسي در قالب 
حكومت هاي پارلماني و مشروطه 
بودند. البته اين جنبش درصدد 
مبارزه با علل عقب ماندگي و 
طغيان درون جوامع اسالمي از 
طريق مبارزه با استعمارگران و 

متجاوزان خارجي برآمد
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خارجي، آن را در داخل مرزهاي اسالمي در چهارچوبي مبارزاتي مورد بهره برداري قرار 
ــند، به فتاواي ابن تيميه و  داده و زماني هم كه چاره اي جز تعيين و تحديد نداشته  باش
شاگردانش مانند ابن كثير يا شاگردان انديشه او مانند محمد بن  عبدالوهاب پناه مي برند.1 
ــي اي را كه مي خواهد به هدف اصالح يا  ــوي ديگر آنان راه و روش مخالف سياس از س
آن چه اصالح مي پندارند به قدرت برسد، نمي پيمايند، بلكه معتقدند كه دين خدا تحريف 
شده است و وظيفه برپايي و حاكميت دوباره آن بر دوش شان سنگيني مي كند. از اين رو، 

به نظر مي رسد كه گاه اهتمام شان اين است كه شهيد شوند، نه آن كه پيروز شوند.2 

علت نام گذاري اسالم سياسي
از نظر رضوان السيد علت نامگذاري اين گرايش به «اسالم سياسي» ايدئولوژيك بودن 
مرام و منش سياسي ايشان نيست؛ زيرا ايدئولوژي آنان اساساً سياسي نيست، بلكه راز 
اين نام گذاري آن است كه نظام هاي سياسي حاكم به واسطه اقبال عمومي و پشتيباني 
ــان به مقابله با آنان برخاسته اند. از اين رو  مردم از فعاليت هاي مبارزاتي و شعارهاي ايش
ــاس، جنبش هايي احيايي و شبيه  ــت جنبش هاي اسالمي معاصر در اس وي معتقد اس

جنبش هايي است كه در دين يهود و مسيحيت سابقه دارند.3 
به نظر وي غالب جنبش هاي اسالمي، ماهيت يا آثار سياسي نداشته اند، اما شك نيست 
ــتند يا تعمد به داشتن اثرگذاري سياسي  كه اين جنبش ها داراي تأثيرات سياسي هس
ــند. آنان (جنبش هاي  ــت كه داراي اهدافي سياسي باش دارند، ولي اين بدان معنا نيس
احياگرا) تأثيرگذاري سياسي را براي پياده كردن برنامه هاي ديني خود با هدف حفظ 
ــتن هويت ويژه خويش مي خواهند، اما سياسي شدن شديد جنبش هاي  و خالص داش
اسالمي معاصر كه امروزه مشاهده مي شود، ناشي از اوضاع استثنايي اي است كه جامعه 
و دولت در كشورهاي عرب و جهان اسالم دارد. جنبش هاي اسالمي به سبب بحران هاي 
ــور ها به  ــزرگ نمادين موجود در اين كش ــي و تنگناهاي ب اجتماعي، اقتصادي، سياس
جنبش هايي مردمي و گسترده تبديل شده اند و اين سبب برخورد با قدرت هاي حاكم و 
كشيده شدن چالش  به ميدان اجتماع شده است. هر گاه شدت چالش فزون تر مي شود 
صبغه  سياسي اين جنبش ها هم تندتر مي شود؛ اگرچه زبان و اهداف، هم چنان ديني، 

1. همان، ص32. 
2. همان. 

3. همان، ص32-33. 
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اعتقادي، شعائري و نمادين است.1 
به نظر رضوان السيد «رجال ديني سنتي با آزردگي 
ــندي به اين جنبش ها مي نگرند و آنان كه  و ناخرس
ــالم  ــن جنبش ها بر خود اس ــد، از خطر اي جدي ترن
ــت كه اين  ــي از آن اس ــان ناش ــد. بيم آن بيمناك ان
جنبش ها، موضوع قدرت سياسي را پايه تمام اسالم 
مي دانند.»2 به عبارت ديگر، به اعتقاد نويسنده، اسالم 
به عنوان ديني جهان شمول داراي گستره وسيعي از 

ــت كه در صورت ارتباط دادن ادامه حيات آن به يكي  عرف، شعائر، آداب و رسوم و... اس
از اشكال متصور قدرت كه خالفت باشد، باعث مغفول ماندن خود اسالم خواهد شد.3 

خاستگاه شكل گيري اسالم سياسي
به اعتقاد نويسنده، دهه  هفتاد و هشتاد ميالدي تأثير عميقي بر انديشه اسالم گرايان 
ــت. انتشار كتاب  ــته اس حزبي و غيرحزبي- به رغم آميختگي ظواهر اين دو گروه- داش
دعاه القضاه حسن الهضيبي در سال 1977، از تحوالتي خبر مي داد كه در دهه  هشتاد 
ــد اين كتاب كه توسط جمعي از شيوخ  قرن بيستم رو به فزوني مي نهاد. به نظر مي رس
ــكري مصطفي (رهبر  ــيدقطب و ش ــه هاي س ــلمين در رويارويي با انديش اخوان المس
ــد تا از يك سو اسالم  ــته تحرير درآمده، مي كوش تشكيالت جماعه المسلمين) به رش
حزب گرا را به ريشه هاي احيايي و غير مبارزه جويش بازگرداند و از سوي ديگر مي كوشد 
تا رابطه اسالم گرايان و توده  مردم را تصحيح كند. بر اساس اين انديشه، خطاي مسلمان 
ــبت به برخي واجبات، او را از دين بيرون نمي كند (بازگشت به  ــهل انگاري اش نس يا س
برخي عقايد مرجئه)، و از سوي ديگر وظيفه اسالم گرايان دعوت مردم به اسالم درست، 
به شيوه اي نيكو و عدم به كارگيري خشونت در درون جامعه اسالمي است؛ به اين ترتيب، 
توده  مردم، مسلمان اند، هر چند بسياري از آنان خطا كنند و هم چنان عنوان داراالسالم 

نيز بر چنين سرزميني باقي مي ماند.4 
رضوان السيد بر اين نظر است كه وسعت نظري كه در انديشه ها و رفتارهاي اين جريان 

1. همان، ص33. 
2. همان، ص34. 

3. همان. 
4. همان، ص94. 

هدف اصلي جريان اصالح طلبي 
ديني واكنش در برابر خطر 
نظامي و سياسي اروپا و رفع 
سلطه و نفوذ استعمار غربي و 
بازگرداندن سيادت گذشته اسالم 
و قدرت سياسي مسلمانان بود. 
ولي پيش شرط اين هدف احيا 
و بازسازي تفكر ديني از نظر 

داخلي بود
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ــه هاي سيدقطب  مبني بر عدول از آرا و انديش
ايجاد شده، برآمده از چند عامل است: اولين و 
مهم ترين اين عوامل، پايان يافتن جنگ سرد 
و فرو ريختن ساختار دوقطبي نظام بين الملل 
ــقوط اتحاد جماهير شوروي در  است كه به س
دهه هشتاد ميالدي انجاميد؛ عامل مهم ديگر، 
آرامش موجود در سطح نظام هاي عربي و دوام 
ــلطه گر در اين منطقه است؛  حكومت هاي س
در اين دوره و در جهان عرب، اگرچه بار اصلي 
مبارزه بر دوش احزاب اسالمي قرار داشت، اما به  رغم نزاع و درگيري طويل المدت اين 
احزاب با نظام هاي سياسي، كمترين تغيير يا تضعيفي در اين نظام ها- كه گفته مي شد 
پشتوانه مردمي و مشروعيت شان كاهش يافته- پديد آمد. سومين عامل، دست يابي به 
اعتماد به نفس توسط اسالم گرايان پس از ورود به نهادها و انجمن ها و ديگر بخش هاي 
ــي از راه مشاركت در انتخابات  ــب موفقيت در ورود به عرصه سياس جامعه مدني و كس
ــن رو جريان عمده  ــت. از اي ــورها و بهبود روابط  با توده ها و برخي نظام هاس برخي كش
اسالم گرايان، پس از نااميدي از به كار بردن خشونت عليه طبقه حاكم و عدم همراهي و 

پشتيباني توده مردم از ايشان، ناچار به نرمش و سازگاري و اعتدال روي آورد.1 
ــالمي، به مبارزه در قالب قانون روي  با وجود اين كه جريان هاي اصلي جنبش هاي اس
ــن ادغام و يا به ابزار  ــر ايده و اصل حاكميت- كه دولت را در دي آورده اند، اما هم چنان ب
ــاري مي كنند. ابرام و اصرار بر اين ايده با تلقي  اجرايي محض آن تبديل مي كند- پافش
ــروعيت ارتباط مي يابد. به اعتقاد نويسنده در  جريان هاي اسالمي در رابطه با اصل مش
سال هاي اخير به رغم ورود روزافزون اسالم گرايان به دستگاه هاي قانون گذاري و اداري 
ــان و باور آنان به تمايز بين دولت و اداره حكومت و نظام،  با هدف تحقق خواسته هايش
ــالم گرايان در موضوع مشروعيت نظام  ــه اس ــت كه در دهه  نود، انديش واقعيت اين اس
سياسي، دچار تحول شده است. «اينان كه پيش از اين مشروعيت نظام  سياسي را منوط 
ــتند، تغيير عقيده دادند و تا حدي آن را به  ــكيالت مي دانس به وضع رئيس دولت يا تش
ــاالري يا حاكميت  قوانين حاكم، ربط دادند. اين انتقال از فاز حاكميت (الهي) به فردس

1. همان، ص96. 

اصطالح اسالم سياسي، اصطالحي 
جديد است كه در برابر اسالم سنتي 
پديد آمده و به دنياي مدرن تعلق دارد. 
در واقع، از آن جايي كه بازنمايي هويت 
مدرن در جهان اسالم در چهره گفتمان 
كماليسم ظهور يافته و كماليسم متأثر از 
مدرنيسم غربي، تلقي و تفسير سياسي 
از اسالم را سركوب نموده و به حاشيه 
رانده است، جريان فكري كه به مقابله 
با گفتمان كماليسم پرداخت عمومًا با 

عنوان اسالم سياسي بازتعريف شد
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قانون تا امروز، به گونه اي نامحسوس انجام شده است.»1 

چشم انداز اسالم سياسي (هويت يا تجدد) 
ــت به فرهنگ، هويت و تمايزيابي نسبت به  از دهه  چهل قرن بيست ميالدي، بازگش
تمدن غربي رواج يافت كه متكي بر روش مبناپردازي براي مشروعيت بخشي به برخي 
امور و تحريم برخي ديگر بود. رضوان السيد بيان مي دارد با اين كه اسالم گرايان به اجتهاد 
باور داشتند، واقع امر اين بود كه چيزي امكان تجديدنظر نمي يافت، مگر آن كه به قرآن 

و سنت مستند مي شد.2 
ــه و  ــادي، جدايي طلبان ــاي اعتق ــالمي، گرايش ه ــي اس ــاد وي احياگراي ــه اعتق ب
سازش ستيزانه اي را براي ما به ارث گذاشته و ما بايد در همان حال كه براي تداوم زندگي 
خود در جهان واقع به راه حل هاي تكنولوژي باورانه و جزيي پناه مي جوييم، در چهارچوب 
عقيدتي و تمايز طلبانه انديشه حاكم خود، بازنگري كنيم. شك نيست كه انديشه اسالمي 
معاصر- كه تحت سيطره  احياگران قرار داشته- سرشار از تالش ها و راه حل هاي سازوارانه 
با نشان تكنولوژيك است. يكي از شواهد اين امر، پيوند دادن شيوه  سنت گرايي و تجويز 
سنت گرايانه با شيوه مقاصد شريعت است كه اصالح گرايان در آستانه قرن بيستم آن را 

پذيرفته و احياگران وانهاده بودند.3 
اما انديشه  احيايي بنا به ماهيتش انديشه هويت است و نه انديشه پيوستگي. از اين رو 
ميزان تأثير و توانايي اش در سازگاري، به قدرت اين انديشه بر حركت از هويت معمايي 
زود بحراني شونده به سوي پيوستگي با مجموعه جهاني از راه مشاركت در امور جهاني 

متوقف است. اين پيوستگي و مشاركت، حافظ ايده و برنامه آنان است.4 
هنوز نيز بسياري از اسالم گرايان و برخي از ناسيوناليست ها در باب تهاجم فرهنگي و 
تجدد درون زا و طرح تمدني عربي يا اسالمي مي نويسند؛ در حالي كه تجدد دستاوردي 
دروني نيست، بلكه با مشاركت در جهان فرهنگ و سياست واقعي- و نه ذهني- به دست 
مي آيد. طرح تمدني اسالمي يا عربي، جز با مشاركت در تغيير و پيشرفت جهان، سزاوار 
اين نام نيست. در سايه چنين نگرشي مجالي براي سخن گفتن از تهاجم فرهنگي- كه 

1. همان، ص102. 
2. همان، ص104. 

3. همان، ص105-106. 
4. همان، ص107. 
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جز براي هويت هاي عزلت گزيده و ناپايدار اتفاق نمي افتد- 
باقي نمي ماند.1 

ــلمان معتقدند كه رابطه  ــو اصالح گرايان مس از ديگرس
ــلمانان مبتني بر هژموني اي است كه علت آن  اروپا با مس
پيشرفت اروپايي ها و پس ماندگي مسلمانان است، لذا راه 
برقراري موازنه در اين چالش را، كسب علوم و فنون اروپايي 
و دست يابي به دانش به عنوان ميراثي بشري مي دانند. اين 
رويكرد مبتني بر اعتقاد به عدم تناقض بين اسالم و ارزش هاي توسعه غربي است.2 «از 
اين رو به دنبال تجديد فهم اسالم و فقه اسالمي و نوسازي پروژه جامعه و دولت رفتند.»3 

آينده اسالم سياسي
ــگاهي و صاحب نظران مسائل راهبردي در دهه  گذشته،  شماري از پژوهشگران دانش
ــالمي- و به اصطالح خودشان اسالم  پيش گويي كرده اند كه پايان عمر جنبش هاي اس
سياسي- نزديك است. ايشان، وقايع و حوادث دو دهه  گذشته را از اين دريچه مي نگرند 
ــروزي قابل توجهي  ــي، پس از انقالب 1979 ايران، پي ــالم سياس كه جنبش هاي اس

نداشته اند. 
ــالم گرايان ناشي از خطاي محاسباتي حاكميت و  در الجزاير، پيروزي هاي اوليه اس
ــش در بين بخش هاي مختلف آن بود و جنبش هاي انقالبي  كه پس  اوج گيري چال
ــربرآورد ه اند، برنامه يا الگوي جايگزيني ندارند، بلكه  ــي «جبهه نجات» س از فروپاش
ــن الترابي  ــودان، دكتر حس به ارعاب و ترور، به عنوان روش مبارزه، متكي اند. در س
ــطه   ــت نظاميان و به واس كه حزبش از دهه  هفتاد، حزبي اقليت بود و همواره از پش
آنان از عرشه  استيالي قدرت باال مي رفت، در پايان به دست دوستان و شاگردانش 
ــالم گرايان، اساساً به خالي  بودن عرصه  به زندان افتاد. به هر حال، روي  كارآمدن اس
سياسي از رقبا در نتيجه سركوب جنبش هاي سياسي ناسيوناليستي و چپ از سوي 
نظام هاي حكومتي و اوج گيري بحران هاي يأس آور اجتماعي و سياسي، برمي گردد. 
ــك از جنبش هايي كه  ــالمي در ايران نيز به لطف هيچ ي ــي پيروزي انقالب اس حت
ــالمي ناميده مي شود، نبوده است. پيروزي اين انقالب، هنر نهاد  جنبش بيداري اس

1. همان، ص106. 
2. همان، ص133. 

3. همان، ص133-134. 

هدف جريان احياگرا از 
جهاد، نابودي تمامي اشكال 
كفر بوده و از اين رو به جهاد 
ابتدايي قايل است؛ در حالي 
كه ساير جريان ها هدف از 
جهاد را دفع تجاوز دشمن 
مي دانند و به جهاد دفاعي 

معتقدند
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ــيه رانده شده و زيان  ديده از جريان  ــنتي در ايران بود كه توده هاي به حاش ديني س
نوسازي و فساد نظام حكومتي آن زمان را، بسيج و رهبري كرد. 

ــاركت در قدرت مي تواند در  ــت  يافتن به قدرت يا مش ــت كه دس واقعيت اين اس
ــالمي، معياري براي كاميابي آن و انتظارات آينده از  وضعيت عادي جنبش هاي اس
ــالمي، جنبش هاي سياسي محض نيستند،  ــد؛ در حالي كه جنبش هاي اس آن باش
ــان چند دهه پس از  بلكه جنبش هايي احيايي با رنگي ديني اند و اولويت سياسي ش
پيدايش آنها سر برآورده است؛ از اين رو معيار كاميابي سياسي- اگر به هدف حكم 

بر ظرفيت هاي آينده شان باشد- درباره  اينان قاصر است. 
در دهه  هشتاد، جرياني اصلي ظهور يافت كه هنوز هم به رغم قرار گرفتن در برابر 
ــركوب مداوم و روي آوردن اجتناب ناپذير به فعاليت زيرزميني، بسيار فعال است.  س
اين جريان اصلي، در هر مناسبتي كه فرصت مشاركت در انتخابات آزاد به آن داده 
شده و مي شود، پيروزي هاي چشم گيري كسب كرده و مي كند، در حالي كه احزاب 
سياسي ناسيوناليست، چپ و ليبرال از دست يابي به چنين پيروزي هايي ناتوان اند. 
ــي به عنوان معيار  ــاد يا بي اعتقادي به ارزش هاي دموكراس ــيدن اعتق به ميان كش
ــت و در چنين حالتي، در  ــي اس ارزيابي، در حقيقت كاوش در نيات فعاليت سياس
ــاركت در  فهم و علت يابي تداوم اين جنبش ها و نيروي مردمي آنها- در موارد مش
ــتقيم اجازه آن را مي دهند- ناكافي  ــورهايي كه مستقيم و غيرمس انتخابات در كش
است. با اين حال اسالم گراياني كه در برخي كشورها مانند سودان، ايران، افغانستان 
ــيده اند، با فعاليت ها و رفتار هاي حكومتي كنوني خويش  و آذربايجان به قدرت رس

الگوي شايسته اي براي آينده فراهم نساخته اند. 

امكان شناخت ماهيت جنبش هاى اسالمى معاصر بر اساس اين نظريه 
نقد و بررسى كلي نظريه رضوان السيد

از آن جايي كه دغدغه اصلي كتاب، معطوف به توصيف و طبقه بندي جريان هاي فكري- 
سياسي جهان اسالم در دوره معاصر و شناسايي گرانيگاه و اولويت فكري جريان اسالم 

سياسي است، طرح مباحث ذيل خالي از فايده نخواهد بود: 
1. نحيف بودن معيار طبقه بندي

ــير تاريخي تحوالت فكري- سياسي جنبش هاي  رضوان السيد با دنبال كردن خط س
ــن پارامترها را به  ــته نموده و اي ــالمي تنها دو مؤلفه «تجدد» و «هويت» را برجس اس
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خط كشي براي مرزبندي جريان هاي فكري- سياسي تبديل نموده است. اما مالك هاي 
ــيد در عنوان گذاري و طبقه بندي جريان هاي فكري- سياسي براي  مدنظر رضوان الس
تمايز جريان هاي اسالمي هم به لحاظ كمي كم و هم به لحاظ كيفي نحيف مي باشند؛ 
ــالم احياگرا، با مدرنيته و تجدد،  ــالم سياسي برخالف اس چه اين كه به عنوان مثال اس
ــت، فلذا به  ــالم در تمامي عرصه ها نيس ــته و قايل به خودبسندگي اس سر ستيز نداش
ــد؛ با اين تفاوت  ــال تعامل با غرب و تمدن غربي مي باش مانند جريان اصالح گرا به دنب
ــرب را ناديده نمي گيرد و در تعامل و  كه اين جريان تهاجم فرهنگي و هژموني طلبي غ
ــتد با غرب رويكردي انتقادي را اتخاذ نموده و ارزش گذاري نسبت به داده هاي  دادوس
ــالمي پي مي گيرد. در اين راستا  تمدن غربي را بر اساس مقوله هويت و تمايزطلبي اس
مي توان به معيارهايي چون حق حاكميت، مشاركت مردم، استعمار و استكبارستيزي، 
جهادگرايي، تالزم دين و سياست، نحوه تعامل با مدرنيته و مدرنيسم، نص گرايي و... به 
عنوان معيارهايي كه به فربهي طبقه بندي جريان هاي فكري- سياسي كمك مي كند، 
اشاره كرد. در نتيجه اگر چه به لحاظ عيني و در عمل جريان هاي فكري- سياسي اسالمي 
را به طور قطعي و يقيني نمي توان دسته بندي و چهره هاي شاخص و متفكر جريان ها را 
از هم متمايز نمود، اما در دسته بندي ارايه شده توسط رضوان السيد، به لحاظ نظري نيز 

جريان هاي فوق الذكر به طور فزاينده اي متداخل و در هم تنيده است. 
عناويني چون اسالم احيا گرا، اسالم سلفي، اسالم حزبي، اسالم غيرحزبي، اسالم مبارز 
و انقالبي را نمي توان تنها بر اساس دو مؤلفه «تجدد» و «هويت» از هم منفك نمود، زيرا 
اين جريان ها بر اساس اين دو مؤلفه با هم داراي اشتراك بوده و از هم تميز داده نمي شود. 
ــي فكري احمدبن حنبل و اجتهاد در  به عنوان مثال پارامترهايي چون نص گرايي، مش
حد ابن تيميه و ابن قيم و محمد بن عبدالوهاب، خودبسندگي اسالم در تمام عرصه ها از 
مميزه هاي جريان اسالم سلفي است كه خود را در قالب وهابيت در سرزمين هاي اسالمي 
بسط داده است. البته اين جريان به دليل گسترش تفكر سيدقطب، غزالي و محمدسعيد 
رمضان به دو شاخه وهابيت سنتي (درباري) و وهابيت انقالبي تقسيم شد كه در مبحث 
جريان هاي كالن اسالمي به تفصيل به آن اشاره خواهيم كرد. در نهايت نيز رضوان السيد 
جايگاه اسالم سياسي كه محور اصلي مباحث مي باشد و نحوه شكل گيري و تعامل آن با 

ساير جريان هاي اسالمي را روشن نمي كند. 
2. اسالم سنتي، اسالم احياگرا، بنيادگرايي 

ــالم گرا مطرح مي نمايد اما در  ــنتي را به عنوان يك جريان اس رضوان السيد اسالم س
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ــه آن بيان نكرده و در  كل كتاب توضيحي راجع ب
مقام بيان تمايز و مميزه هاي فكري جريان اسالم 
ــالم احيايي بر نمي آيد و راجع به اين  سنتي و اس
ــنت گرايان  ــر اين كه س ــان كالن تنها به ذك جري
ــول فقه و  ــنت و اص ــودن راه س ــلمان به پيم مس
رويكرد شريعت مآبانه بدون كمترين تأثيرپذيري 
ــنده مي كند.  ــد تأكيد دارند،1 بس از تحوالت جدي
ــالم  لذا خواننده در نهايت وجه افتراق و تمايز اس

احياگرا را نسبت به اسالم سنتي در نمي يابد. 
ــالم  ــز جريان اس ــا تماي ــن وي نه تنه همچني
ــن نمي كند، بلكه در  احياگرا و بنيادگرايي را روش
ــالم احياگرا به عنوان بنيادگرايي ياد  مقدمه از اس
ــدون تصريح به عنوان  ــرازي ديگر، ب نموده و در ف
ــالمي معاصر را در  ــاي اس بنيادگرايي، جنبش ه

اساس جنبش هاي احيايي و شبيه جنبش هايي كه در دين يهود و مسيحيت سابقه دارند، 
ــتان هاي انجيلي امريكا در دهه 1920 اين  مي خواند.2 در حالي كه نخستين بار پروتس
واژه را با انتشار جزواتي با عنوان (Fundamentals) به صورت ارادي و خودخواسته 
به خود اطالق نموده و در مخالفت با اصول مدرنيسم، بازگشت به اصول مسيحي را كه 
ــد، مطرح كردند. به تبع  ــخت گيرانه و متعصبانه تلقي مي ش از ديدگاه دنياي مدرن س
كاربرد اوليه بنيادگرايي در مورد پروتستان هاي انجيلي در امريكا، دنياي مدرن غرب در 
مواجهه با حركت اسالمي معاصر نيز بدون توجه به تمايزات ميان پروتستان هاي انجيلي 
با مسلمانان از اين واژگان استفاده نمود. علت چنين نام گذاري بر جريان هاي اسالم گرا از 
سوي غربيان عمدتاً در نگاه غرب به اسالم گرايي موجود،  مبني بر محوريت دادن به دين 
ــت كه تعارض عمده اين جريان با مدرنيسم غربي به شمار  و آموزه هاي ديني نهفته اس
مي رود و در آن نوعي گذشته گرايي همراه با بار منفي نهفته است. بر اين اساس، از نظر 
غرب هر جرياني كه از بازگشت دين به عرصه سياسي سخن بگويد، بنيادگرا محسوب 
ــود. به عنوان نمونه، هراير دكمجيان در مطالعه خود درباره جنبش هاي اسالمي  مي ش

1. همان، ص7. 
2. همان، ص33. 

جريان احياگرا به خودبسندگي 
زمينه  هاي  تمامي  در  اسالم 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي معتقد است و دستاوردهاي 
بشري در اين حوزه  ها را مظاهر 
كفر و گمراهي تلقي مي كند و 
دموكراسي و آزادي به مفهوم جديد 
را يكي از مظاهر كفر و عصيان بشر 
امروز در برابر خداوند مي داند 
و به نوعي حكومت اقتدارگرا 
معتقد است؛ در حالي كه جريان 
اصالح گرا و اسالم سياسي به 
سازگاري وجوهي از دموكراسي 
و آزادي به مفهوم جديد با موازين 

اسالمي معتقدند
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ــتفاده كرده است. در مطالعه  معاصر از اين برچسب اس
ــالم گرايي معاصر، بنيادگرا است.1 از  وي كل جريان اس
اين رو، اين اصطالح نمي تواند معنا و مفهوم جريان هاي 

اسالمي را در جهان اسالم توضيح دهد. 
ــت  اما به اعتقاد برخي ديگر بنيادگرايي، حركتي اس
ــن كه اصول  ــكام منحرف و خائ ــز عليه ح اعتراض آمي
ــي سپرده اند و مانع  اسالم، قرآن و حديث را به فراموش
ــريعت با موضوعات اجتماعي شده اند.2 فلذا  تطبيق ش
ــن مقتضيات زمان و  درصدد رجوع بدون در نظر گرفت
مكان به نصوص ديني و سيره بزرگان سلف مي باشند. 
در رويكردهاي بنيادگرايانه هر چه بدين سوي مي آييم، 
ــر و جهت گيري ضد  ــالمي افراطي ت ــاي اس گرايش ه
ــود و خصلت مبارزه جويانه و  ــديد مي ش غربي آن تش
خشونت طلبانه آن بارزتر مي گردد و از دولت هاي حاكم 
در جوامع اسالمي فاصله مي گيرد و انديشه هاي سلفيه 
در آنها قوت گرفته، از يك حركت فكري به يك جنبش توده اي و سياسي تبديل مي شود. 
در واقع اين افراط گرايي نتيجه شكست انديشه هاي قبلي است كه موجب شكل گيري 
انديشه هاي راديكالي شده كه به دنبال تحوالت انقالبي و خشونت بار در جوامع اسالمي 
ــت. ژاك برك در تحليلي كه از بنيادگرايي اسالمي دارد، ناتواني كشورهاي اسالمي  اس
را در ارايه مدل هايي متناسب با عصر تكنيك و تمدن در قرن بيستم، زمينه ساز افراطي 
شدن آن ها مي داند. وي مهم ترين دليل دروني را توقف اجتهاد، و سركوب حركت هاي 

اصالحي، به نام مبارزه با بدعت مي داند.3
3. جهان اسالم يا جهان عرب اهل تسنن 

يكي ديگر از نكاتي كه به نظر مي رسد نويسنده راجع به آن تغافل به خرج داده، تمركز 
بر جغرافياي جهان عرب و بررسي اسالم در اين چهارچوب سرزميني است؛ گو اين كه 
اسالم فقط به اعراب تعلق دارد و جنبش هاي اسالمي در ساير نقاط وجود خارجي ندارد. 
اگرچه اين تغافل آگاهانه، فقط در رابطه با آرا و انديشه هاي سيدجمال الدين اسدآبادي 

1. غالمرضا بهروزلك ، «اسالم سياسي و اسالم گرايي معاصر»، پگاه حوزه، قم، 1386، ش209. 
2. اليويه روا، تجربه اسالم سياسي، تهران، صدرا، 1378، ص4-5. 

3. سارا شريعتي، «بنيادگرايي و روايتي معقول از چپ اسالمي»، ايران، 1381/5/26 و 1381/5/27.

اسالم نگرشي است به هستي و 
راه و روشي است براي زندگي 
و در اين راستا مجموعه اي از 
ارزش ها و اصول را در جنبه هاي 
مختلف زندگي اعم از سياسي، 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
و غيره پي ريزي كرده است؛ به 
طوري كه براي يك مسلمان 
واقعي غيرممكن است به بعضي 
از تعاليم اسالم ايمان داشته و 
نسبت به بعضي ديگر بي توجه 
باشد (نومن ببعض و نكفر ببعض) 
و در نتيجه به حضور اسالم در 
بعضي از جنبه هاي زندگيش 
رضايت دهد، ولي از حضور آن 
در جنبه هاي ديگر ممانعت كرده 

يا آن را كامًال انكار نمايد
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و ابواالعلي مودودي كنار گذارده شده است. گفتني است رويكرد مدنظر نويسنده حتي 
ــت و به عنوان مثال در جهان عرب هم تفكرات شيعيان  از اين حد هم تنگ نظرانه تر اس
ناديده گرفته و به طور كلي حذف شده است و جنبش هاي اسالمي در لبنان و عراق كه 
به پشتوانه تفكرات سياسي، فرهنگ شيعي قد علم نموده به كلي ناديده گرفته شده اند 
و مقاومت در لبنان به رهبري «حزب اهللا» را به مانند دو تشكيالت «حماس» و «جهاد 
اسالمي» تنها از زاويه حق دفاع از سرزمين در برابر اشغالگران صهيونيستي و به منظور 
برپايي دولت مستقل ملي براي همه فلسطيني ها مي نگرد، نه از زاويه و نگاه ايدئولوژيك 
ــالمي.1 حال آن كه انديشمندان و مبارزاني چون  و با چشم انداز دست يابي به اهداف اس
ــي صدر وامام خميني(ره) ضمن مبارزه با استبداد و  آيت اهللا محمدباقر صدر، امام موس
استكبار و در مقابله جدي با سلطه طلبي صهيونيسم و با بسيج توده هاي مردمي از طريق 
ــترش ارزش ها و آرمان هاي ديني در  آگاهي بخشي ايدئولوژيك ديني و همچنين گس
اليه هاي عميق معرفتي در بين مردم و نخبگان، توانستند نظريه واليت فقيه را ترويج و 

نشر داده و به الگوي فكري جاري اما نه غالب، در جهان اسالم تبديل نمايند. 
ــالم گفتمان اقليت است، اما در  ــيعي، اگرچه در جهان اس به عبارتي بهتر گفتمان ش

ساحت نظر و در عرصه عمل موفق ترين است. حسن حنفي معتقد است: 
ــتر نمايان شد.  ــالم سياسي بيش ــالمي ايران، اهميت اس با انقالب اس
جهان اسالم قبًال ايدئولوژي هاي معاصر چون: ناسيوناليسم، ليبراليسم، 
ــالمي  ــرده بود، اما انقالب اس ــم را تجربه ك ــم و ماركسيس سوسياليس
ايران، انقالب اسالمي را عرضه كرد؛ يعني چيزي كه مسلمانان  را توان 
مي داد در پرتو آن آزادي خويش را به دست آورند و در مقابل استعمار، 

صهيونيسم و سرمايه داري ايستادگي كنند.2
ــالم فقاهتي- واليتي به عنوان مهم ترين جريان  فكري- سياسي در جامعه شيعي  اس
ايران، تنها جريان فكري- سياسي در جهان اسالم است كه توانسته حكومتي قدرتمند 
ــت فقاهتي- واليتي  ــد. اين جريان را بدان عل ــالم ناب بنا كن و مبتني بر آموزه هاي اس
ــيعه و هدف آن، تأكيد بر تماميت و  ــه اجتهادي و اصولي ش مي ناميم كه تداوم انديش
ــيعه به عنوان دال برتر  جامعيت اسالم در همه ابعاد است. اسالم در ايران بر مذهب ش
ــي و اجتماعي جامعه تأكيد مي كند و  هويت ايراني و سامان دهنده اصلي حيات سياس
ــال 1357 به بعد مديريت جامعه ايراني را در اختيار داشته است.  از انقالب اسالمي س

1. رضوان السيد، اسالم سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، همان، ص98. 
2. حسن حنفي، «اسالم سياسي»، ترجمه: محمدحسن معصومي، حكومت اسالمي، 1376، ش3، ص21. 
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ــه عينيت يافته  ــيعي را مي توان موفق ترين تجرب ــالم فقاهتي- واليتي ش بنابراين، اس
گفتمان اسالمي در جهان اسالم به شمار آورد و جامعه ايراني نيز تنها جامعه اي است كه 
در يك فرآيند كم و بيش طوالني تاريخي بر اساس اسالم سياسي سامان دهي و مديريت 

 شده و مشروعيت الهي- سياسي نظام را با تكيه بر مقبوليت مردمي بنا نهاده است. 
4. جريان شناسي نحله هاي فكري- سياسي جهان اسالم 

ــخص براي ارايه مطالب و پي گيري  ــيد داراي چهارچوب مش متن كتاب رضوان الس
ــنده معياري جز كلي گويي در رابطه با چالش  مباحث نمي باشد و از آن جايي كه نويس
ــد، بايد گفت اين  ــت نمي ده تجدد و بحران هويت، جهت طبقه بندي جريان ها به دس
دسته بندي قابل خدشه و قابل تكثير است و در سه جريان اسالم سنتي، اسالم اصالح گرا 
و اسالم احياگرا منحصر نمي شود؛ گو اين كه نويسنده خود نيز جريان چهارمي را با عنوان 
اسالم سياسي مورد شناسايي قرار مي دهد، كه به نظر مي رسد هدف اصلي نگارش اين 
كتاب توسط مؤلف توصيف، تحليل و تبيين آينده جنبش هاي اسالمي تحت لواي اسالم 
سياسي است. در اين راستا مي توان به طبقه بندي هاي انجام شده توسط دكتر واليتي،1 

حسن حنفي،2 محمد عماره3 و... اشاره كرد يا دسته بندي جامع تري ارايه نمود.
ــس از حمله ناپلئون به مصر،  ــه جهان عرب متأثر از بحران هاي پي در پي پ انديش
ــرزمين  فلسطين  ــغال س ــقوط و اضمحالل خالفت و امپراتوري هاي عثماني، اش س
توسط رژيم صهيونيستي و استبداد حكام محلي، دچار تحول و تطور گرديده است 
و از آن  جايي  كه به اعتقاد برخي انديشمندان انديشه سياسي به طور كلي به دوره 
ــي كه جامعه با  ــت و نظريه پرداز كار خود را از بحران هاي سياس بحران معطوف اس
ــوان اين گونه نتيجه گيري نمود كه جريان هاي  ــت، آغاز مي كند4 مي ت آن درگير اس
ــخ گويي و ارايه راه حل هاي برون رفت از  ــي در جهان عرب در پي پاس فكري- سياس
ــكل گرفته، رشد و تكامل يافته و در نهايت به دنبال ناتواني و عدم كام يابي  بحران ش
در خروج از بحران به حاشيه رفته و جريان ديگري از درون آن سر بر آورده است.5

1. رك: علي اكبر واليتي، بيداري اسالمي در جهان عرب، ايران و شبه قاره هند و...، پايگاه: 
http://nasim online.ir

ــراءات في اعمال محمد عابد  ــن حنفي، نقد الفعل  العربي في مرآه التراث و التجديد، التراث والنهضه ق 2. حس
الجابري، اعداد كمال عبداللطيف، ص215. 

3. محمد عماره، ازمه الفكر االسالمي الحديث، ص43-36؛ و الحديثه بين العلمانيه واالسالم، ص20-25. 
4. توماس اسپريگنز، فهم نظريه هاي سياسي، فرهنگ رجايي، تهران، آگاه، 1370، ص39. 

ــبي گرايي اين نظريه و اين كه به رغم  5. شايان ذكر است كاربرد «نظريه بحران» اسپريگنز به داليلي چون نس
ادعاي اسپريگنز، تمامي توليدات علمي، ماحصل بروز بحران در جوامع بشري نمي باشد، بلكه علم گاهاً از طريق 
ــد نموده (نظير ابداعات و  ــيني تكامل  يافته يا در اثر جوالن فكري انديشمندي خالق رش انباشت داده هاي پيش
اختراعات اديسون) يا بعضاً در اثر وقوع تصادف (نظير كشف جاذبه عمومي زمين توسط نيوتن) رشد يافته، به منزله 

پذيرش كامل اين نظريه  نمي باشد. 
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به عبارت ديگر با اين كه تحوالت سياسي و اجتماعي 
ــه گرايش ديگر مؤثر  در تحول فكري، از يك گرايش ب
ــت ولي بايد گفت كه علت اصلي اين تحوالت،  بوده اس
ــابق در برآوردن انتظارات موجود  ــه س شكست انديش
بوده است كه زمينه را براي ظهور انديشه جديد فراهم 
مي كند. در واقع، اين امر بدين معناست كه يك انديشه 
ــده بود،  در حل بحران هايي كه براي رفع آن مطرح ش
ــه ديگري  ناتوان مانده و الجرم جاي خود را به انديش
داده است. به همين علت است كه تحول در گرايش هاي 
ــده، مفهوم «شكست» را به ذهن متبادر  مختلف يادش
مي كند، لذا مي توان چنين نتيجه گرفت كه پيدايش، 
رشد و بالندگي يك جريان فكري- سياسي تا حدودي 
ــين  ــان و جريان هاي پيش ــي ناكارآمدي جري به معن

مي باشد. 
ــالمي جريان هاي فكري  در آغاز نوزايي در جوامع اس
«غرب گرايي»، «قوم گرايي» و «اسالم گرايي»، سه نحله 

ــتواري بودند كه جنبش هاي فكري- سياسي را در جهان اسالم سامان  فكري نسبتاً اس
مي دادند. 

ــفا را در مدرنيته و برگرفتن تمدن نوين غرب و به كارگيري  ــخه ش گروه نخست نس
ــم و...) يافتند. شبلي  ــفه غربي (پوزيتيويسم، ماركسيسم، پراگماتيس راهكارهاي فلس
الشميل، فرح انطون، سالمه موسي و زكي نجيب محمود، از هواداران اين نظريه بودند. 
ــه ديني براي  ــمندان اين جريان، هم و غم خويش را در بيان عدم كفايت انديش انديش
رستاخيز و بيداري به كار گرفتند. با حذف اسالم به عنوان دال برتر از جوامع مسلمين، 
دولت- ملت هايي با انديشه مدرن سر برآوردند كه نه در سطح عيني مي توانستند كارآمد 
ــروع؛ گفتماني كه مي توان آن را «گفتمان كماليستي»  باشند و نه در سطح ذهني مش
ناميد و شاخصه اصلي اش حذف اسالم به عنوان دال اصلي و نقطه وحدت بخش دنياي 
مسلمانان است. ناكارآمدي در بعد عيني را مي توان در جنگ اعراب و اسراييل و چالش 
ــاهده نمود. در بعد ذهني هم  ــتي و بعثي به وضوح مش آنان با ايدئولوژي هاي كمونيس
جوامع مسلمان كه هنوز خود را با انديشه امت بازيابي مي كردند، با مفهوم دولت- ملت 

«اسالم سياسي» در معناي موسع 
آن مي تواند شامل بخش هايي از 
جريان احياگرا هم بشود (جريان 
اسالم گرايان حزبي)؛ با اين 
توصيف كه اسالم سياسي ابتدا 
به ساكن مخالف دستاوردهاي 
علمي و تكنولوژيك مدرنيته 
نيست و پيشرفت و گسترش 
علوم و فنون را ميراثي بشري 
مي داند. در حالي كه جريان 
احياگرا به ويژه نحله مبارزه جو 
و غيرحزبي اش با رويكردي 
متصلب  تعريف  و  جهادي 
مرزهاي داراالسالم و دارالكفر، 
هر گونه مراوده و تعامل با غرب 
و مدرنيته را نفي كرده و به مقابله 

با آن برمي خيزد
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مدرن، نمي توانستند براي نظم سياسي جديد اهميتي 
ــند. در نهايت و در پي فروپاشي اتحاد  چندان قايل باش
ــدن خطرات ليبراليسم و  ــوروي و عيان ش  جماهير  ش
ــتگذاري هاي اياالت  متحده  ــم-كه سياس پراگماتيس
ــان منادي  ــمار مي رفت- جري ــاد آن به ش  امريكا، نم

غرب گرايي ناتوان و به حاشيه رانده شد. 
ــتند و به  ــي برافراش ــم قوميت گراي ــروه دوم، پرچ گ
ــنت و  ــدت قوم گرايانه» و آزادي و تلفيق ميان س «وح
مدرنيته دعوت كردند. برجسته ترين مناديان اين گروه، 
ــاطع الحصري به  جمال عبدالناصر، امين الريحاني و س
شمار مي آيند. اين جريان، پس از اين كه در تجربه يكپارچه سازي جهان عرب ناكام ماند، 
رو به ضعف نهاد و انديشمندان اندك شماري چون محمد عابد جابري و برهان غليون در 

سنگر قوميت گرايي بر جاي ماندند و به دفاع از آن پرداختند. 
گروه سوم، يگانه راه نجات را در زيست مسلمانانه و احياء آموزه هاي اسالمي از طريق 
ــتند و «اصالت» و «بازگشت  ــالمي مي پنداش اصالح و احياء يا تجديد ميراث ديني اس
ــتار بودند. در فضاي بحران آلود سيطره گفتمان كماليسم،  به بنيادهاي دين» را خواس
ــكل پذيرفتند و هدف آنان البته در درجه اول،  نهضت هاي اسالمي در جهان اسالم ش
اصالح گري بود و اين اصالح گري را به عنوان واكنشي در برابر رژيم هاي كماليست مطرح 
ــي به جامعه، بتوانند دوباره اسالم را به مركز  مي كردند تا از طريق اصالح و آگاهي بخش
نظم سياسي گفتمان حاكم بر مسلمانان بازگردانند. جمال الدين اسدآبادي و شيخ محمد 
عبده و شاگردانش، از مناديان اين رويكرد بودند و سپس اين راه را كساني چون حسن 

البنا، سيدقطب، محمد عللوه و مالك بن نبي ادامه دادند. 
در درون جريان اسالم گراي معاصر و در طي زمان و پشت سرگذاردن فراز و نشيب هاي 
گوناگون از منظر نوع نگاه به دين، هستي و انسان و به ويژه در نوع نگاه به مقوله  اجتماع و 
سياست، حداقل سه نحله  كامًال متفاوت و نه الزاماً متعارض به غير از جريان اسالم سنتي 
قابل تفكيك هستند كه اين جريان هاي كالن هم يك دست نبوده و خود دچار انشعاباتي 

شده سبك و روش هاي متفاوتي را در پيش گرفتند كه در ذيل به آنها اشاره مي كنيم. 

اسالم  مؤلفه هاي  و  مباني 
سياسي:

1. اعتقاد به ابعاد فراگير دين؛ 
2. اعتقاد به جداناپذيري دين 
از سياست 3. اعتقاد به تشكيل 
دولت مدرن بر اساس اسالم؛ 
4. اعتقاد به استعمار غرب به 
عنوان عامل عقب ماندگي 
مسلمانان؛ 5. بازسازي جامعه 
بر اساس اصول اسالمي از 

طريق كسب قدرت سياسي
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وجوه اشتراك اسالم اصالح گرا، اسالم احيا گرا و اسالم سياسي
ــي داراي وجوه مشتركي  ــالم اصالح گرا، اسالم احيا گرا و اسالم سياس جريان هاي اس
هستند. اين وجوه مشترك كه آنان را از جريان ديني سنتي متمايز ساخته، عبارت اند از: 
1. هر سه جريان بر ابتناي نظامات و مناسبات اجتماعي و سياسي بر موازين و احكام 

اسالم تأكيد دارند.
2. هر سه جريان به برپايي حكومت ديني معتقدند. 

3. هر سه جريان معتقد به توانايي اسالم در پاسخ گويي به نيازهاي زمانه و بشر امروز و 
خواهان ستبري آن در برابر ديگر مكاتب مدعي هستند. 

4. هر سه جريان سوداي عزت و سربلندي مسلمانان را در سر دارند. 
ــا و الهام بخش عبور از ضعف و  ــه جريان قرآن را راهنما و تعاليم آن را راه گش 5. هر س
عقب ماندگي و نيل به عزت و پيشرفت و سربلندي دانسته، همگان را به بازگشت به قرآن 

فرا مي خوانند. 
ــه برخي از  ــاً در انديش ــد و بعض ــطح كالن مطرح مي باش ــص در س البته اين خصائ
ــمندان هر جريان، پاره اي از اين ويژگي  ها را نمي بينيم. در كنار اين مشابهت  ها،  انديش
ــا را از يكديگر متمايز  ــري و عملي اين جريان ه ــق و قابل توجه نظ وجوه اختالف عمي

مي سازد. 

وجوه اختالف اسالم اصالح گرا، اسالم احيا گرا و اسالم سياسي 
الف. جريان اسالم اصالح گرا 

ــاخه اي از جريان كالن انديشه  ديني، پس از دوره   جريان اسالم اصالح گرا به منزله  ش
آشنايي   اوليه با فرهنگ و مدنيت غرب كه با شيفتگي همراه بود، پديد آمد. جنبش هاي 
ــده بود، جنبشي عقل گرا و  ــيد جمال الدين اسدآبادي آغاز ش اصالحي  كه به وسيله س
خواهان استفاده از شيوه هاي جديد نوسازي، پيشرفت، علم و خواهان برپايي نظام هاي 
سياسي مبتني بر آزادي و دموكراسي در قالب حكومت هاي پارلماني و مشروطه بودند. 
ــالمي از  البته اين جنبش درصدد مبارزه با علل عقب ماندگي و طغيان درون جوامع اس
طريق مبارزه با استعمارگران و متجاوزان خارجي برآمد. رويكرد اين جريان به رهبري 
ــيخ محمد عبده به غرب رويكردي تفكيكي بود؛ بدين  سيدجمال الدين اسدآبادي و ش
معنا كه وجه تمدني غرب را از وجه سياسي و استعماري آن تفكيك مي كرد و ضمن نفي 
و مبارزه با وجه سياسي غرب، نسبت به وجه تمدني و فرهنگي آن موضعي انتقادي همراه 
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با آمادگي و بلكه تأكيد بر اخذ و جذب دستاوردهاي ارزشمند و بهره مندي از ويژگي  هاي 
مثبت آن داشت. هدف اصلي جريان اصالح طلبي ديني واكنش در برابر خطر نظامي و 
ــتعمار غربي و بازگرداندن سيادت گذشته اسالم و  سياسي اروپا و رفع سلطه و نفوذ اس
ــرط اين هدف احيا و بازسازي تفكر ديني از  قدرت سياسي مسلمانان بود. ولي پيش ش

نظر داخلي بود. 
ــاي اصالح طلبانه  ــخص اصالح طلبي ديني كه آن  را از همه جنبش ه ــتاورد مش دس
گذشته اسالم جدا مي كرد، دقيقاً عبارت بود از آگاهي و واكنش نسبت به خطر نظامي،  
سياسي، خارجي و مبارزه با استبداد داخلي. اصالح طلبان اسالمي موضع سنت گرايان 
ــان را به روي مبارزه جويي و سلطه طلبي اروپا  محافظه كار را كه مي خواستند چشمانش
ــالمي  ــد، بلكه آن را براي موجوديت جامعه اس ــه تنها موضعي منفي مي ديدن ببندند ن
پرخطر ارزيابي مي نمودند.1 مصلحان ديني اخذ و اقتباس از تمدن جديد در چهارچوب 
تفكر ديني بازسازي شده را كه يكي از اركان اساسي آن اجتهاد بود، نه تنها ممكن بلكه 
ضروري مي دانستند. اين راه حل در برخورد با پديده هاي جديد و تمدن غرب كه با حفظ 
ــد و ارزيابي آگاهانه و تفكيك امور  و رعايت اصول، موازين و معيارهاي تفكر ديني و نق
مثبت، مفيد و انساني از امور منفي، مضر و غيرانساني همراه بود، آن ها را از محافظه كاران 

و سنت گرايان و نيز غرب گرايان و متجددان جدا مي كرد.2
بنابراين مؤلفه هاي تمايز جريان اصالح گرا نسبت به اسالم سنتي و ساير جريان هاي 

فكري- سياسي اسالم گرا را مي توان در محورهاي ذيل خالصه نمود: 
1. مبارزه با استبداد داخلي 

2. مبارزه با استعمار نظامي غرب 
3. اخذ دستاوردهاي تكنولوژيك غرب در جهت پيشرفت جوامع اسالمي 

ــي غرب نظير پارلمان و قانون اساسي و تطبيق آن با آموزه هاي  4. اخذ نظامات سياس
اسالمي نظير شورا 

ب. جريان اسالم احياگرا 
ــلمان پا به عرصه نهادند  پس از جنگ دوم جهاني، نسل جديدي از انديشمندان مس
ــلف خويش را پيش گرفتند و به درمان همان مشكالت پيش از جنگ كه همانا  و راه س

1. هشام شرابي، روشنفكران عرب و غرب، ترجمه: عبدالرحمن عالم، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 
1368، ص39 به نقل از: سيد احمد موثقي، جنبش هاي اسالمي معاصر،  ابراهيم برزگر (ويراستار)، تهران، سمت، 

1374، ص114. 
2. سيد احمد موثقي، جنبش هاي اسالمي معاصر،  همان، ص129. 
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واپس ماندگي و بحران در جوامع اسالمي بود، كمر همت بستند؛ تحولي كه بعد از نيمه 
ــود، هجوم غرب به جهان اسالم اين بار در  قرن بيستم جهان اسالم با آن روبه رو مي ش
ــت. پنجه افكندن بر روي ثروت هاي جهان اسالم، مورد تجاوز  قالب استعمار مدرن اس
قرار دادن هويت فرهنگي مسلمانان، ترويج و گسترش رذايل اخالقي در بين مسلمين، از 
هم گسيختگي بافت فرهنگي- اجتماعي مسلمانان از طريق مزدوران حقيقي يا فرهنگي 
و جعل رژيم صهيونيستي در قلب جهان اسالم از نكات بارز اين استعمار مدرن است. در 
اين مقطع حركت هايي در جهت مخالفت با اين سياست ها و در دفاع از هويت اسالمي 
انجام گرفت. در واقع بيداري اسالمي و جنبش احياي ديني هم يك پديده سلبي و هم 
يك پديده اثباتي است. دفاع از استقالل و هويت فكري مسلمين در مقابل هجوم آشكار 
و خاموش غرب و اثبات توانايي دين و هويت اعتقادي و فكري مسلمانان در اداره جوامع 

مسلمين از اصول حركت اسالم احياگرا به شمار مي رود. 
ــنن، امروزه به جريان ها و نيروهايي گفته مي شود  ــالم احياگرا در بين اهل تس اس
كه وجه ظاهري دين، يعني جنبه احكام شرعي را، برجسته تر از ديگر ابعاد، به ويژه 
بعد اخالقي آن مي دانند و از همين رو عمل به شريعت را كه به  دست نظام سياسي 
ــمارند و همزمان تأسيس  ــلماني مي ش ــت، مهم ترين وجه مس حاكم امكان پذير اس
ــكالت جوامع اسالمي قلمداد مي كنند  ــرآغاز حل مهم ترين مش چنين نظامي را س
ــات و تحوالت ديگر را در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، اخالقي و...  و همه اصالح
ــتا،  ــلمانان مي دانند و در همين راس ــي زندگي مس فرعي بر تحول در حوزه سياس
ــود مي پندارند. گروه هاي  ــرعي خ ــيدن به حكومت را از واجبات ش تالش براي رس
ــان در كشورهاي غيرعربي،  ــلمين در جهان عرب، هم فكران و پيروان ش اخوان المس
ــلفيت جهادي و القاعده در اين  ــاخه هاي حزب التحرير در كشورهاي مختلف، س ش
ــيدن به  ــد در برخي تفصيالت از جمله در نحوه  رس ــتان اند؛ هر چن زمينه هم داس
ــيوه هاي تطبيق شريعت كم و بيش با هم اختالف نظر  حكومت دلخواه و نيز در ش
دارند. آغاز اين جريان فكري را مي توان با تأسيس جمعيت اخوان المسلمين توسط 

حسن البنا ذكر كرد. 
ــن البنا جنبش خود را بنيان نهاد، افكار سياسي اسالم بين انديشه هاي  زماني كه حس

سه مكتب در نوسان بود: 
ــازش يا نوسازي جامعه و  ــنت گرايان كه هر گونه س 1. عناصر محافظه كار االزهر يا س

دگرگوني دين و مذهب را رد مي كردند. 
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2. حاميان نوسازي يا شاگردان عبده كه هدفشان جامعه اي بود كه دين و سياست از 
هم جدا باشد، اما در آن به احكام اسالم عمل شود. 

ــت به عقايد و اعمال اولين نسل  ــيدرضا كه خواستار بازگش 3. اصالح طلبان پيرو رش
ــوم تمايل داشت. اين  ــالمي بودند كه در اين ميان حسن البنا به مكتب س از احكام اس
برداشت او در واقع واكنش شكست نظام سياسي غرب گراي مصر (ناشي از قانون اساسي 

1923مصر) براي رهانيدن اين كشور از چنگال بريتانيا بود.1 
پس از حسن البنا، سيدقطب در بستر جريان احياي انديشه  ديني سر برآورد و جريان 
احياگرا متأثر از وي به دين نگاه حداكثري و ايدئولوژيك مبتني بر ستيز و نفي ديگري 
ــل، اجبار ديگران به  ــيري از قواعد فقهي نظير: «نفي اكراه» در عم يافت و با ارايه تفس
ــرعاً مجاز، بلكه واجب خواند. به اين  ترتيب به آزادي مذهب به ويژه  پذيرش اسالم را ش
آزادي اديان غيرتوحيدي اعتقادي نداشت. هدف جريان احياگرا از جهاد، نابودي تمامي 
اشكال كفر بوده و از اين رو به جهاد ابتدايي قايل است؛ در حالي كه ساير جريان ها هدف 

از جهاد را دفع تجاوز دشمن مي دانند و به جهاد دفاعي معتقدند. 
ــالم در تمامي زمينه  هاي اقتصادي، اجتماعي،  ــندگي اس جريان احياگرا به خودبس
ــري در اين حوزه  ها را مظاهر كفر  ــتاوردهاي بش فرهنگي و سياسي معتقد است و دس
ــي و آزادي به مفهوم جديد را يكي از مظاهر كفر و  و گمراهي تلقي مي كند و دموكراس
عصيان بشر امروز در برابر خداوند مي داند و به نوعي حكومت اقتدارگرا معتقد است؛ در 
حالي كه جريان اصالح گرا و اسالم سياسي به سازگاري وجوهي از دموكراسي و آزادي 
به مفهوم جديد با موازين اسالمي معتقدند. جريان احيا گرا به دموكراسي بدبين است و 
حكومت ايدئولوژيك فردي يا جمعي اقتدارگرا و توده گرا را حكومت طراز اسالم مي داند. 
توده گرايي و حركت جنبشي از وجوه اصلي جريان احياگراست و اين تمايز آن با جريان 
اسالم گراي سنتي است. جريان احياگرا عموماً به آزادي  هاي سياسي و اجتماعي و نهادها 
و تشكل  هاي مدني و سياسي اعتقادي ندارد و وجود اين نهادها را مخل وحدت جامعه 

مي داند و در عوض به رابطه  مستقيم ميان حكومت و جامعه باور دارد.2
ــود: 1. جريان هايي كه حكومت  ــالمي به سه گروه تقسيم مي ش جريان  احياگراي اس
ــع مي بينند و  ــي مانعه الجم ــر و دموكراس ــوق بش ــا مفاهيمي چون حق ــالمي را ب اس
ــد كه آنها  ــالمي ارايه مي كنن ــرب از اصول اس ــه و انقالبي مش ــت هاي تندروان برداش

1. بهمن آقايي و خسرو صفوي، اخوان المسلمين، تهران، رسام، 1365، ص18-19. 
2. محسن آرمين، جريان  هاي تفسيري معاصر و مسئله  آزادي، تهران، ني، 1388. 
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ــن  ــد و در اي ــارز» مي خوانن ــالم گرايان مب را «اس
ــريه و  ــيدقطب، صالح س ــه نام هايي چون س ميان ب
ــود؛ 2. گفتمان ها  ــاره مي ش ــيخ عبدالرحمن اش ش
ــوند و  ــوب مي ش ــه ميانه رو محس ــي ك و جريان هاي
برداشت هاي محافظه كارانه تري از اصول اسالمي ارايه 
مي كنند و در عين حال، در پي به روز كردن و به اجرا 
گذاردن ارزش ها و اصول اسالمي هستند كه ايشان را 
اسالم گرايان غيرمبارز مي خوانند. ايشان ميان مباني 
اسالم و مفاهيمي چون دموكراسي، مشاركت مردمي 
ــخصيت هايي چون  ــتند. ش و... قايل به تعارض نيس
ــفيق، حسن  ــن البنا، تقي الدين نبهاني، منير ش حس
الترابي و راشد الغنوشي در اين گروه جاي مي گيرند. 

ــروه اول بر از ميان  ــد، در حالي كه گ ــر خود را جهادگر مي دانن هر دو گروه فوق الذك
ــاد و فعاليت را در  ــتن چالش هاي غيربومي تأكيد مي كند و گروه دوم حوزه جه برداش
تمدن سازي و حتي در دولت سازي جديد، در قالب تعليمات اسالمي، خالصه مي كند. 

گروه سوم، جريان اسالم سلفي است كه از سويي تنها به ظواهر نصوص فقهي پرداخته 
و راه هرگونه اجتهادي فراتر از فتاواي احمد بن حنبل و ابن تيميه را در عمل سد نموده و از 
سوي ديگر با تمامي رويكردهاي انقالبي و مبارزه عليه طاغوت (اعم از استبداد داخلي يا 
استعمار و سلطه خارجي) به مخالفت برخاسته و مبارزان و انقالبيون را خروج كنندگان 

از دين خطاب مي كند. 
ــالم گرايان مبارز (غير حزبي) مثل سيدقطب و ديگران،  در اين جريان با سه گروه: اس
ــلمين و جريان هاي هم سو و اسالم گرايان  ــالم گرايان مبارز حزبي مثل اخوان المس اس
وهابى سروكار داريم كه هر گروه طيف وسيعى از جريان هاى سلفى گرى جهان اسالم 

را رهبرى مى كنند. 
ج. جريان اسالم سياسي 

ــي» و كاربرد آن چندان صحيح به  ابتدا بايد گفت جعل واژه و اصطالح «اسالم سياس
نظر نمي رسد، زيرا پذيرش اين واژه بدين معني است كه اسالم داراي دو گرايش سياسي 
و غير سياسي است در حالي كه اصوالً اسالم نگرشي است به هستي و راه و روشي است 
براي زندگي و در اين راستا مجموعه اي از ارزش ها و اصول را در جنبه هاي مختلف زندگي 

اسالم گرايان سياسي بر خالف 
سنت گرايان،  و  نيادگرايان  ب
مدرنيته را به طور كامل نفي 
نمي كنند، بلكه مي كوشند تا 
اسالم را با جامعه  مدرن سازگار 
نشان دهند. البته ايشان جنبه هاي 
سكوالر تمدن غرب را نفي كرده 
و مشكالت جامعه هاي معاصر را 
به دوري از دين و معنويت نسبت 
داده و راه رهايي از آنها را توسل 
به ارزش هاي ديني و بازگشت به 

اسالم مي دانند
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اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و غيره پي ريزي كرده است؛ به طوري كه 
براي يك مسلمان واقعي غيرممكن است به بعضي از تعاليم اسالم ايمان داشته و نسبت 
به بعضي ديگر بي توجه باشد (نومن ببعض و نكفر ببعض) و در نتيجه به حضور اسالم در 
بعضي از جنبه هاي زندگيش رضايت دهد، ولي از حضور آن در جنبه هاي ديگر ممانعت 
كرده يا آن را كامًال انكار نمايد. اگرچه ممكن است در اولويت بندي و ترتيب اين جنبه ها، 
با توجه به مقتضاي شرايط اختالف نظر وجود داشته باشد اما با وجود بديهي بودن اين 
ــي» به گفتار و نوشته هاي  ــويه، اصطالح «اسالم سياس حقيقت، در اثر تبليغات يك س

مسلمين راه يافته، تا جايي كه مانند هر اشتباه شايع ديگري به كار مي رود. 
بر اين اساس، اصطالح اسالم سياسي، اصطالحي جديد است كه در برابر اسالم سنتي 
پديد آمده و به دنياي مدرن تعلق دارد.1 در واقع، از آن جايي كه بازنمايي هويت مدرن 
ــم ظهور يافته و كماليسم متأثر از مدرنيسم  در جهان اسالم در چهره گفتمان كماليس
غربي، تلقي و تفسير سياسي از اسالم را سركوب نموده و به حاشيه رانده است، جريان 
فكري كه به مقابله با گفتمان كماليسم پرداخت عموماً با عنوان اسالم سياسي بازتعريف 
ــي به دليل برخورداري از اعتبار و قابليت  شد. به گفته بابي سعيد گفتمان اسالم سياس
ــلط سازد، زيرا ديگر  ــالمي توانست مجدداً خود را مطرح و مس دسترسي در جوامع اس
بديل هاي اسالم سياسي نظير جريان هاي سوسياليستي و ليبراليستي فاقد ويژگي هاي 
مزبور بودند. بر اين اساس، اسالم سياسي گفتماني است كه هويت اسالمي را در كانون 
ــالم را به يك دال برتر تبديل  نمود.2 بابي سعيد معتقد است  عمل سياسي قرار داد و اس
كه مفهوم اسالم سياسي بيشتر براي توصيف آن دسته از جريان هاي سياسي اسالمي به 
كار مي رود كه خواستار ايجاد حكومتي بر مبناي اصول اسالمي هستند. بنابراين اسالم 
ــاب آورد كه گرد مفهوم مركزي حكومت اسالمي  سياسي را مي توان گفتماني به حس

نظم يافته است. 
ــالم سياسي» در اينجا صرفاً به معناي مجموعه اي از گزاره هاي خاص  مراد از «اس
ــالم و نيز كتب روايي و حديثي آن  ــالم كه از دل متن مقدس اس ــي» اس «سياس
ــازوكارهايي براي حاكميت  ــده است نمي باشد و نيز صرفاً مدل ها و س استخراج ش
سياسي اسالم را شامل نمي شود، بلكه معنايي فراخ تر و دايره اي گسترده تر دارد كه 
البته بي ترديد مؤلفه هايي از اين دست را نيز دارا مي باشد. به عبارت ديگر، «اسالم 

1. غالمرضا بهروزلك ، «اسالم سياسي و اسالم گرايي معاصر»، همان. 
2. بابي سعيد، هراس بنيادين اروپامداري و ظهور اسالم گرايي، ترجمه: غالمرضا جمشيدي ها و موسي عنبري، 

تهران، دانشگاه تهران، 1379، ص20.
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ــع آن مي تواند  ــي» در معناي موس سياس
ــان احياگرا هم  ــامل بخش هايي از جري ش
بشود (جريان اسالم گرايان حزبي)؛ با اين 
ــالم سياسي ابتدا به ساكن  توصيف كه اس
مخالف دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك 
مدرنيته نيست و پيشرفت و گسترش علوم 
و فنون را ميراثي بشري مي داند. در حالي 
كه جريان احياگرا به ويژه نحله مبارزه جو 
ــردي جهادي و  ــا رويك ــي اش ب و غيرحزب
ــالم و  ــب مرزهاي داراالس ــف متصل تعري
دارالكفر، هر گونه مراوده و تعامل با غرب 
ــي كرده و به مقابله با آن  و مدرنيته را نف

برمي خيزد. 

مباني و مؤلفه هاي اسالم سياسي
ــي، دين فقط يك اعتقاد نيست، بلكه  ــالم سياس 1. اعتقاد به ابعاد فراگير دين: در اس

ابعادي فراگير دارد و تمامي عرصه  حيات آدمي را در بر مي گيرد.1
ــي بر تفكيك ناپذيري دين و  ــت: اسالم سياس 2. اعتقاد به جداناپذيري دين از سياس
ــالم از نظريه اي جامع درباره  دولت و سياست  ــت اس سياست تأكيد كرده و مدعي اس
برخوردار است و به دليل تكيه بر وحي از ديگر نظريه هاي سياسي متكي بر خرد انساني، 

برتر است.2 
3. اعتقاد به تشكيل دولت مدرن بر اساس اسالم: اسالم سياسي از تعبيرهاي اسالمي 
ــتفاده مي كند و بازگشت به اسالم و  ــي جامعه اس براي تبيين و توضيح وضعيت سياس
تشكيل حكومت اسالمي را تنها راه حل بحران هاي جامعه  معاصر به شمار مي آورد و در 
پي ايجاد نوعي جامعه  مدرن است كه در كنار بهره گيري از دستاوردهاي مثبت تمدن 

بشري از آسيب هاي آن به دور باشد.3

ــگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،  ــي در ايران، تهران، پژوهش 1. غالمرضا بهروزلك، جهاني شدن و اسالم سياس
1386، ص39. 

2. محمدعلي حسيني زاده، اسالم سياسي در ايران، قم، دانشگاه مفيد، 1386، ص17. 
3. همان، ص18. 

جريان اسالم واليتي- فقاهتي به رهبري 
روحانيت شيعي به ويژه امام خميني(ره) 
در مقابل راه حل هاي سياسي مبارزه عليه 
رژيم مستبد شاه، به فعاليت هاي فكري- 
فرهنگي روي آورد و با اهتمام به تربيت 
به دنبال ايجاد تحولي  و آموزش مردم، 
اساسي تر در جامعه رفت. مبناي فلسفي 
تفكر اين جريان آن بود كه براي ايجاد 
تحول در جامعه و تغييرهاي مطلوب در 
روبنايي  به تغييرات  نمي توان  حكومت، 
سياسي دل  خوش كرد؛ بلكه بايد انسان 
و  نمود  متحول  درون  از  را  جامعه  و 
اساسي  به طور  جامعه  تا  ساخت  نو  از 

اصالح شود
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4. اعتقاد به استعمار غرب به عنوان عامل عقب ماندگي مسلمانان: اسالم گرايان سياسي 
عقب ماندگي سياسي مسلمانان را زاييده  استعمار جديد غرب مي دانند و به اين وسيله 
ــالم، مي خواهند به عقب ماندگي مسلمانان  با دست گذاشتن بر حساسيت هاي امت اس

پاسخ گويند.1
5. بازسازي جامعه بر اساس اصول اسالمي از طريق كسب قدرت سياسي: هدف نهايي 
اسالم سياسي، بازسازي جامعه بر اساس اصول اسالمي است و در اين راه به دست آوردن 
ــود. هواداران اسالم سياسي، اسالم را به  قدرت سياسي، مقدمه اي ضروري تلقي مي ش
مثابه يك ايدئولوژي جامع در نظر مي گيرند كه دنيا و آخرت انسان را دربرگرفته و براي 

همه  حوزه هاي زندگي دستورها و احكامي روشن دارد.2
اسالم گرايان سياسي بر خالف بنيادگرايان و سنت گرايان، مدرنيته را به طور كامل نفي 
ــالم را با جامعه  مدرن سازگار نشان دهند. البته ايشان  نمي كنند، بلكه مي كوشند تا اس
جنبه هاي سكوالر تمدن غرب را نفي كرده و مشكالت جامعه هاي معاصر را به دوري از 
دين و معنويت نسبت داده و راه رهايي از آنها را توسل به ارزش هاي ديني و بازگشت به 

اسالم مي دانند.3 
ــي مي توان جريان اسالم واليتي-  ــاس اين تعاريف و مؤلفه هاي فكري- سياس بر اس
ــت كه به همراه جريان  فقاهتي شيعي را گرايشي عمده و كالن از اسالم سياسي دانس

بلوغ يافته اسالم احياگراي حزبي، آينده  جنبش هاي اسالمي را رقم مي زنند. 

جريان اسالم واليتي- فقاهتي 
جريان فكري اسالم واليتي- فقاهتي از همان ابتداي ورود تجدد به جوامع اسالمي، از 
ــان داد و به مقابله فكري و نظري با آن پرداخت و در مقابل جريان هاي  خود واكنش نش
ــن جريان فكري، علل  ــالم دفاع كرد. اي مادي و غير مذهبي، از تماميت و جامعيت اس
ــلمين را نه در پيروي از ارزش هاي فرهنگي اسالم، بلكه در رها كردن  عقب ماندگي مس

آنها مي دانست. 
جريان اسالم واليتي- فقاهتي به رهبري روحانيت شيعي به ويژه امام خميني(ره) در 
مقابل راه حل هاي سياسي مبارزه عليه رژيم مستبد شاه، به فعاليت هاي فكري- فرهنگي 
روي آورد و با اهتمام به تربيت و آموزش مردم، به دنبال ايجاد تحولي اساسي تر در جامعه 

1. اليويه روا، تجربه اسالم سياسي، همان، ص23. 
2. محمدعلي حسيني زاده، همان، ص17.

3. همان، ص18.



169
جدد

ت و ت
 هوي

ش
شاك

در ك
ى؛ 

سالم
اى ا

ش ه
جنب

90
ييز

 پا
29 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
سوم

ره 
دو

ــفي تفكر اين جريان آن بود كه  رفت. مبناي فلس
ــه و تغييرهاي مطلوب  براي ايجاد تحول در جامع
در حكومت، نمي توان به تغييرات روبنايي سياسي 
دل  خوش كرد؛ بلكه بايد انسان و جامعه را از درون 
متحول نمود و از نو ساخت تا جامعه به طور اساسي 
ــدت ملهم از آيه  اصالح شود. اين نحوه تفكر به ش
ــي يغيروا ما  ــا بقوم حت ــريفه «ان اهللا ال يغير م ش
بانفسهم»1 است كه تحول درون و ساختن فرد را 
ــاس تحول جامعه و تاريخ مي داند. بدين لحاظ  اس
ــي- فقاهتي با  ــالم واليت بود كه جريان فكري اس
طرح انديشه بازگشت به اسالم راستين، به تزكيه 
ــي فكري و فرهنگي  و تعليم فردي و آموزش مبان

اسالم پرداخت. 
اين جريان فكري، در چهارچوب احياي اسالم، چشم انداز جديدي از سياست اسالمي 
ــني در تحوالت جامعه نمود مي يابد و همين  ارايه مي دهد؛ به نحوي كه اسالم به روش
سياست جديد اسالمي، طليعه انقالب اسالمي مي شود. روحانيت شيعه، در اين مقطع 
با پشتوانه فعاليت هاي فكري و معنوي خود و با جمع بندي از شرايط سياسي، اجتماعي، 
ــالمي  ــي تكيه نمود كه براي اجراي احكام اس داخلي و بين المللي، به اين موضع اساس
ــي مبارزه كند و با درانداختن  و تثبيت حاكميت اسالمي، بايد همانند يك گروه سياس
ــت گيرد؛ به عبارت ديگر،  ــتقيماً و باالستقالل به دس طرحي نو، قدرت سياسي را مس
عمل كردن در چهارچوب نظام مستقر به عنوان گروه ذي نفوذ، يا همكاري و شراكت با 
جريان هاي ملي و روشنفكري، از دستور كار خارج شد و هدف اول و آخر، كسب قدرت 
و تشكيل حكومت از جانب فقها قلمداد شد و با اشاعه اين تفكر در جامعه و آماده شدن 

مردم، امام خميني(ره) طرح نظام ايده آل را ارايه داد. 
در اين برهه هاله اي از ابهام و كهنگي بر چهره اسالم سايه افكنده بود. با وجود اين كه 
شاهد موج احياي اسالم و تسلط الگوهاي فكري اسالمي هستيم، ولي شرايط به گونه اي 
است كه بر اثر تبليغات زياد بيگانگان و استعمارگران، اسالم كامًال در معرض اتهام قرار 
دارد و هر كس به گونه اي سعي دارد منكر شود كه اسالم طرح و برنامه اي براي مسلمانان 

1. قرآن كريم، 11/13. 

مهم ترين شاخص ها و ويژگي هاي 
اصول سياسي جريان اسالم فقاهتي 
عبارت اند از: عدم جدايي دين 
از سياست، قهري بودن وجود 
حكومت، واجب بودن تأسيس 
حكومت اسالمي، مبنا قرار گرفتن 
حكومت اسالمي بر اساس واليت 
فقيه، اتكا به حضور، آرا و مشاركت 
مردم در تشكيل حكومت، مبنا قرار 
گرفتن قانون اسالم و نيز اصولي 
چون تكليف، مصلحت مردم، 
حفظ اسالم و داراالسالم، دعوت و 

گسترش اسالم و نفي سبيل
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ــت كه متفكران شيعه را بر  ــي و اجتماعي آن ها دارد؛ و همين امر اس و اداره امور سياس
ــالم، چهره واقعي اسالم را آن گونه  آن مي دارد كه براي رفع اتهام و اثبات جامعيت اس
ــاس، بحث سياسي، از «عقب ماندگي» به «زوال و  كه هست، معرفي كنند. بر همين اس
انحطاط» تغيير مي يابد و بحث مهمي به نام «علل انحطاط مسلمين» در بين متفكران 
شيعه گشوده مي شود كه سعي دارند علل وضع رقت بار مسلمانان را با مطالعه و تحقيق 

پيدا كنند.1
ــتورات اخالقي خالصه مي شود  اين تصور كه دين اسالم تنها در احكام عبادي و دس
غالباً از سوي بيگانگان و عوامل داخلي آنها القا مي شد. بدين لحاظ، امام خميني(ره) در 
همان ايام، بر تمام مسلمانان و به خصوص علما و طالب حوزه ها واجب مي داند كه عليه 
سمپاشي هاي دشمنان اسالم، به هر وسيله ممكن اقدام كنند تا بر همگان روشن شود 
كه اسالم براي اقامه حكومتي عدل گستر آمده و همه قوانين و نظامات الزم را نيز دارد.2 
ــالم و «آن چه به عنوان اسالم» عرضه  ــاره به تحريف حقايق اسالم، بين اس ايشان با اش
ــود، فرق مي گذارند3 و بر علماي حوزه ها واجب مي دانند كه در معرفي نظامات و  مي ش

قوانين اسالم جديت كنند و نگذارند كه حقيقت و ماهيت اسالم مخفي بماند. 
آن چه به لحاظ نظري و انديشه اي مهم است و مبناي فكري انقالب اسالمي را مي سازد، 
اقدامات اساسي حضرت امام خميني(ره) مي باشد كه موجب تحرك و پويايي نهضت و 

عمق انديشه انقالب اسالمي گرديد. 
ــتقيم و در عين حال دستاويز سازشكارانه  1. ايشان با تحريم تقيه كه مانع مبارزه مس

بود، مهم ترين مانع را از سر راه مبارزه برداشت. 
ــوزه علميه قم)، براي  ــي فعاليت هاي مذهبي (ح ــاندن مبارزه به كانون اصل 2. با كش
هميشه خط بطالن بر ايده جدايي دين از سياست كشيد و سنت ديرينه و تحميلي حاكم 

بر حوزه علميه قم را شكست. 
3. با متوجه كردن لبه تيز حمالت خود به كانون اصلي فساد (سلطنت و شخص شاه)، 

به شيوه محافظه كارانه قبلي در مبارزه پايان داد. 
4. امام با حمله مستقيم به امريكا و قدرت هاي خارجي، هر نوع محافظه كاري سياسي 

1. مرتضي مطهري، انسان و سرنوشت، تهران، صدرا، 1369، مقدمه، ص3-4. 
2. امام خميني(ره)، شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث واليت فقيه از كتاب البيع، تهران، وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي، 1369، ص19-20. 
3. امام خميني(ره)، واليت فقيه و جهاد اكبر، تهران، فقيه، چاپ اول، بي تا، ص6-8. 
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را مطرود كرد و راه نفوذ و اميد آنان را در دزديدن نتايج مبارزه، بست.1
جريان اسالم واليتي- فقاهتي تمام هّم خود را مصروف حركت به سمت نفي سلطنت 
و تأسيس يك نظام جانشين و نهايتاً كسب قدرت ساخت. با طرح حكومت اسالمي، امام 
ــلطان، اطاعت از خداست يا اين كه  اين انديشه كه سلطان سايه خداست، اطاعت از س
سلطنت، موهبتي الهي است را طرد نمودند و ارزش هايي را كه جزء قانون اساسي بود، 
باطل و ضد ارزش دانستند2 و صريحاً اعالم كردند كه مواد قانون اساسي و متمم آن در 
مورد سلطنت و وليعهدي، هيچ كدام از اسالم نيست و حتي ضد اسالمي بوده، ناقض طرز 

حكومت و احكام اسالم است.3
اين جريان فكري با طرح بازگشت به اسالم اصيل، اصالح فكري ديني را نوعي التقاط 
دانست و هيچ گاه جريان التقاطي اصالح طلب را تأييد نكرد؛ همين طور، جريان التقاطي 
راديكال و راه حل هاي تند انقالبي را هم نپذيرفت و مبارزه فكري گسترده اي را با آن آغاز 

كرد تا خلوص ايدئولوژيك انقالب را حفظ كند. 
ــت فقيه، آن را مكمل  ــتدالل بر مبناي فقهي، اصولي و قرآني اصل والي امام ضمن اس
ــت فقيه» چهارچوب اصلي حكومت  واژگوني حكومت طاغوت قرار داده، با طرح «والي
اسالمي را مشخص كرد و به مردم ارايه داد و با زباني همه فهم و در عين حال مستند به 
آيات و اخبار متقن، ثابت نمود كه احكام اسالم تعطيل بردار نيست و در هيچ شرايطي، 

حتي عصر غيبت نمي توان از اجراي احكام الهي سر باز زد.4 
ــازند و مي فرمايند: «ما براي اين كه  امام صريحاً تكليف مردم و جامعه را روشن مي س
وطن اسالم را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت هاي دست نشانده آنها خارج سازيم، 
ــالمي بدهيم.»5 اين طرح ايده آل، ضمن  ــكيل حكومت اس راهي نداريم جز اين كه تش
داشتن مشروعيت مكتبي، مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي، طرحي براي زندگي در 
ــكالت عصر جديد بوده و يك نظام  عصر جديد است و در واقع پاسخي به مسائل و مش
عصري نوين است و از آن  جايي كه احكام الهي مانند ساير قوانين، نياز به  ضمانت اجرايي 
ــيعه، بايد فقيه عادل باشد، از اين  دارد و عامل اجراي آن در عصر غيبت، برابر روايات ش
پس، نيروهاي انقالبي داراي هدف روشن و بزرگي شدند؛ هدف تنها براي مبارزه با ظلم و 

1. منوچهر محمدي، تحليلي بر انقالب اسالمي، تهران، اميركبير، 1365، ص115-116. 
2. همان، ص126. 

3. امام خميني(ره)، همان، ص10-11. 
4. منوچهر محمدي، تحليلي بر انقالب اسالمي، همان، ص127. 
5. امام خميني(ره)، واليت فقيه و جهاد اكبر، همان، ص35-36. 



172
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال نهم شماره 29 پاييز90

برانداختن نظام ستم شاهي تلقي نمي شد بلكه براندازي رژيم ستم شاهي براي برقراري  
نظام و جامعه آرماني است، ايجاد حكومت اسالمي مبتني بر آموزه هاي شيعي، كه  رهبر 

آن «ولي فقيه» است. 
امام خميني اسالم و دين را عين سياست مي دانست و دخالت مسلمانان در سرنوشت 
ــمرد و اين عقيده اي بود كه امواج  سياسي و اجتماعي خويش را يك تكليف الهي مي ش
ــالمي را همچون رژيم  ــورهاي اس انفجاري آن، بنيان رژيم هاي غير ديني حاكم بر كش
شاه در ايران متزلزل مي ساخت و منافع سرشار غرب در اين بالد را به شدت به مخاطره 

مي افكند. 
ــي جريان اسالم فقاهتي عبارت اند از:  مهم ترين شاخص ها و ويژگي هاي اصول سياس
عدم جدايي دين از سياست، قهري بودن وجود حكومت، واجب بودن تأسيس حكومت 
ــاس واليت فقيه، اتكا به حضور، آرا و  اسالمي، مبنا قرار گرفتن حكومت اسالمي بر اس
ــالم و نيز اصولي چون  ــكيل حكومت، مبنا قرار گرفتن قانون اس مشاركت مردم در تش
تكليف، مصلحت مردم، حفظ اسالم و داراالسالم، دعوت و گسترش اسالم و نفي سبيل. 
با دسته بندي فوق به نظر مي رسد از يك سو ديدگاه رضوان السيد مبني بر اين كه اسالم 
سياسي از درون جريان احيا گرا رخ نموده و به تعبيري در كشاكش تجدد (مؤلفه محوري 
ــت و پا مي زند چندان  ــالم احيا گرا) دس ــالم اصالح گرا) و هويت (مؤلفه محوري اس اس
صحيح به نظر نمي رسد و از ديگر سو اسالم سياسي برخالف اعتقاد نويسنده، نه به خاطر 
مقابله نظام هاي سياسي حاكم با آن1 يا دستيابي و هدف قرار دادن مسند قدرت، بلكه 
به دليل داشتن مكتبى كامًال سياسي و مبتني بر آموزه هاي وحياني و ديني و همچنين 
به دليل مقابله جدي و خستگي ناپذير با گفتمان كماليسم و جريان هاي سكوالر با لعاب 

اسالمي به اين نام خوانده مي  شود. 
همچنين به نظر مي رسد دل مشغولي و علقه نويسنده بر كارآمدي و بازسازي جريان 
اسالم اصالح گراست كه مانع ديدن و دقت نظر بر جريان اسالم واليتي- فقاهتي شيعي 

گرديده  است. 

آينده جنبش هاي اسالمي در سايه انقالب اسالمي ايران 
تحوالت فكري- سياسي جنبش هاي اسالمي معاصر را مي توان بر اساس وجوه مشترك 
و عوامل هم گرايي آنها با انقالب اسالمي ايران به سمت وحدت و رويكردي منعطف در 

1. رضوان السيد، اسالم سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، همان، ص32. 
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حوزه  انديشه سياسي ارزيابي نمود. 
ــالمي ايران، گرچه يك انقالب شيعي  انقالب اس
است، ولي همانند هر جنبش اسالمي ديگر، مبتني 
ــر اكرم(ص)،  ــالت پيامب بر وحدانيت خداوند، رس
ايمان به معاد و اعجاز قرآن است. فلذا اولين عامل 
ــادي واحد اين  ــوان اصول اعتق هم گرايي را مي ت
ــل وحدت در  ــوان نمود. دومين عام جريان ها عن
ــالمي خصوصاً اسالم  بين جريان هاي مختلف اس
سياسي و جريان اسالم واليتي- فقاهتي را مي توان 
وجود دشمن مشترك قلمداد كرد. از سويي انقالب 
ــرقي و نه غربي» علم  اسالمي با طرح شعار «نه ش

ــتكبار جهاني به سركردگي  ــترك جهان اسالم كه همان اس مبارزه را عليه دشمن مش
امريكا (شيطان بزرگ) و اسراييل (غده سرطاني) است و كيان اسالم را تهديد مي كند، 
ــي و اسالم احياگرا خصوصاً با مشي  به دوش گرفته و از سوي ديگر جريان اسالم سياس
ــتعمار و سلطه غرب در  سياسي جهادي سيدقطب و همفكرانش به مقابله جدي با اس
جهت احياي هويت ديني قد علم نموده است. همچنين آزادي سرزمين هاي اشغالي و 
ــم به آرمان تمامي گروه هاي اسالمي با رويكردهاي مختلف تبديل  رفع فتنه صهيونيس
ــتا الهام گيري از آموزه هاي شهادت طلبانه فرهنگ عاشورا در  گرديده است. در اين راس
بين گروه هاي مقاومت اسالمي نظير حزب اهللا، حماس و جهاد اسالمي، مثال زدني است. 
سومين وجه اشتراك انقالب اسالمي ايران و جنبش هاي اسالمي معاصر، دستيابي به 
ــرنگوني طاغوت و اجراي احكام اسالم و استقرار  اهداف متعالي اسالمي و رفع ظلم و س
حكومت اسالمي در جامعه مسلمانان بر پايه مشروعيت ديني و رضايت و مقبوليت مردم 

 مي باشد. 
ــالمي طيف وسيعي را در بر مي گيرند كه  البته در اين آرمان مشترك جنبش هاي اس
ــي به عمل به احكام  ــاحت اجمال با هم اتفاق نظر دارند؛ به نحوي كه برخ عموماً در س
اسالم رضايت داده، برخي ديگر بدون تأكيد بر ساختار حكومت ديني به برپايي حكومت 
ــالمي با تمام ابعاد وجودي آن  ــده، اما برخي نيز به دنبال حكومت اس ــتقل قانع ش مس
ــط انقالب اسالمي طرح  ــالم به عنوان خط مشي مبارزه توس هستند. در اين راستا اس
شد و بر ناتواني ماركسيسم، ليبراليسم و ناسيوناليسم در اداره و هدايت مسلمانان مهر 

تسنن،  اهل  بين  در  احياگرا  اسالم 
امروزه به جريان ها و نيروهايي گفته 
مي شود كه وجه ظاهري دين، يعني 
جنبه احكام شرعي را، برجسته تر از 
اخالقي،  بعد  ويژه  به  ابعاد،  ديگر 
آن مي دانند و از همين رو عمل به 
شريعت را كه به  دست نظام سياسي 
مهم ترين  است،  امكان پذير  حاكم 
وجه مسلماني مي شمارند و همزمان 
تأسيس چنين نظامي را سرآغاز حل 
اسالمي  جوامع  مشكالت  مهم ترين 

قلمداد مي كنند
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تأييد زد و به عنوان تنها راه حل براي زندگي سياسي مسلمين مطرح گرديد. اما آن چه 
ــود، ورود به عرصه تفصيل و  ــي در تحقق وحدت و هم گرايي اسالمي مي ش مانع اساس
ــت. اگرچه مي توان به برخي از عوامل اختالفي نظير  ــاحت عمل اس بسط انديشه در س
اختالفات مذهبي و دودستگي تشيع- تسنن كه همواره نيز از سوي استعمار و استبداد 
با تئوري هاي سياسي چون هالل شيعي تحريك مي شود،  جدال بين عرب و عجم، كه 
ــالم دارد و همچنين القائات دشمنان و تلقي بيمناك  پيشينه اي به قدمت پيدايش اس
حكام محلي از صدور انقالب اسالمي به منظور براندازي نظام هاي سياسي، اشاره كرد. در 
مجموع به  رغم همه دشواري هايي كه براي برقراري روابط ميان جريان اسالم واليتي- 
فقاهتي و جريان هاي اسالم گراي معاصر و تأثيرپذيري متقابل آن دو وجود دارد، وجود 
وجوه مشترك باعث ايجاد موج جديدي از بيداري اسالمي در كشورهاي جهان اسالم 

گرديده است.1

نتيجه گيري
مسلم است پس از شكست اردوگاه كمونيسم و فروپاشي شوروي و روشن شدن ماهيت 
ــتي و همچنين رژيم هاي  ــم امريكا در حمايت همه جانبه از رژيم صهيونيس امپرياليس
ــيده است و  ــيفتگي در برابر غرب و غرب گرايي به پايان رس ــتبد منطقه، دوران ش مس
آن چه در برابر تمدن غرب به عنوان مكتبي پويا و درس آموخته از شكست هاي قبلي قد 
علم نموده، بازگشت مجدد به اسالم همراه با رويكردي مجتهدانه به آموزه هاي اسالم، 
دوري از هرگونه ارتجاع فكري ديني (سلفي گري) و وحدت مسلمين حول محور قرآن 

و پيامبر(ص) است. 
ــترش  ــد پس از تحوالت رخ داده در عرصه جهاني و گس ــتا به نظر مي رس در اين راس
ــيع و تسنن پيرامون حكومت اسالمي  بيداري اسالمي در جهان اسالم انديشه هاي تش
به نقاط مشترك بسياري رسيده است؛ از سويي شيعيان، حكومت اسالمي ساخته شده 
بر پايه فقاهت اسالمي را كه در آن علماي اسالم بر قانون گذاري، اجرا و قضاوت مطابق با 
احكام اسالم، اشراف دارند، به عنوان حكومت مشروع در عصر غيبت امام معصوم مطرح 
مي كنند و حكومت حاكمان جائر را حاكميت طاغوت مي خوانند و راه هر گونه استيالي 
فكري، سياسي، فرهنگي و نظامي بيگانگان را بر اساس قاعده نفي سبيل سد مي كنند 

ــالمي ايران بر جنبش هاي سياسي معاصر»،  ــيرودي، «تأثير انقالب اس 1. براي مطالعه بيشتر رك: مرتضي ش
كيهان، 1386/11/17. 
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ــه افرادي چون مودودي، اسالم ناسخ آيين هاي پيش و پس از  و از سوي ديگر در انديش
خود و مسلط بر همه  آنهاست (پذيرش قاعده نفي سبيل)؛ يا در انديشه سيدقطب، ايده 
ــد؛ يا در انديشه رشيد رضا،  «حاكميت اهللا» و نفي «حاكميت طاغوت» مطرح مي باش
«اجتهاد» وسيله اي است براي حفظ دين و احياي شريعت اسالمي و رئيس حكومت بر 
اساس مهارت هاي فقهي و ميزان آشنايي و معرفت به معارف و علوم قرآن ممتاز مي شود؛ 
كه در سطح اجمال بين آنها شباهت هاي بسياري وجود دارد. در چنين شرايطي يعني 
در شرايط بازگشت به اسالم و احياي حكومت فراگير اسالمي و رويكرد به نظامي امتي، 
فرقه گرايي در برابر اسالمي واحد، رنگ مي بازد و ملي گرايي به نفع يكپارچگي اسالمي 

كنار گذاشته مي شود. 
نزديكي مواضع دو فرقه اصلي اسالم يعني تشيع و تسنن پس از پيروزي اسالم گرايانه 
مردم ايران در سال 1357، بيشتر خود را نمايان  ساخت. اين انقالب حركتي بود اصيل و 
فراگير، ميان همه توده هاي مردم و طبقات اجتماع، با رويكردي اجتهادي به احكام فقه 
اسالمي و به رهبري مرجعيت شيعي؛ انقالبي منادي وحدت امت اسالم و عزمي راسخ 
بر تأسيس حكومت اسالمي؛ انقالبي كه پس از به ثمر رسيدن، به حمايت و همكاري با 

سازمان ها و جنبش هاي آزادي بخش جهان اسالم پرداخت. 


