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انقالب اسالمی و اهداف غرب و غربگرایان در جعل 
اصطالح »اسالم  سياسي«

نرجس عبديائي1
مقدمه 

مهم ترين مسائل مربوط به جهان اسام، به  خصوص پس از انقاب اسامی، پيدا شدن 
مفهوم جديدی تحت عنوان اسام گرايي سياسي، اهداف و برنامه هاي آنها، در مواجهه 
با غرب و تأثيرات آن در جهان اس��ام است. بررس��ي توده اي يا يك دست اين طيف ها 
زير مسئله اسام سياسي يا اسام گرايي سياس��ي به دور از دقت و منطق حاكم بر اين 
جريان ها خاصه حول محور بيداری اسامی است. اين پژوهش ضمن جريان شناسي و 
رصد انگيزه های غربی در به كارگيری مفهوم اسام سياسي و اسام گرايي سياسي، تبيين 
اقسام گروه هاي مختلف اس��ام گرايي سياس��ي و طيف هاي فعال مسلمانان در عرصه 
سياست را مدنظر دارد. شكل و محتواي اين جريان ها در فرآيند جريان شناسي اسام، 
اشتراكات و اختافاتي دارد. شناخت اسام گرايي سياسي به عنوان يك نماد كلي از حوزه 
فعاليت سياسي مسلمانان و ريشه ها و شاخصه هاي آن، كمكي مهم در جهت شناخت 

وقايع تاريخي منتسب به آنها از جمله بيداري اسامي و انقاب هاي معاصر مي باشد. 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي 
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سؤال اصلی و اساسی اين پژوهش آن است كه نشان دهد جريان شناسي اسام گرايي 
سياسي يا اسام سياسی چه طيف هايي را شامل مي شود و غربی ها از انتساب گروه های 
اسامی به اين مفاهيم و به كارگيری اين مفاهيم در برخورد با جريان های اسامی چه 

اهدافی را تعقيب می كنند. 

اهداف غرب در به کارگيری اصطالح اسالم سياسي 
پس از پيروزی انقاب اسامی در ايران اسام سياسي يكي از نسبت ها و عناويني است 
كه از ناحيه رس��انه های غربی به جريان هاي سياسي موجود در جهان اسام اختصاص 
پيدا كرده اس��ت. تعابير مختلفي نظير بنيادگرايي اس��امي، تجديد حيات اس��امي، 
فعال گرايي اسامي، اس��ام گرايي سياسی، احياگري اس��امي، اصاح طلبي اسامی 
و راديكاليسم اس��امي مترادف با اين واژه مطرح مي ش��ود.1 براي مديريت غرب زدن 
برچسب هاي مختلف به اس��ام، في نفسه مفيد و در راس��تاي اهدافشان است. »توجه 
كنيد ما به اسامي كه برخي مردم آن  را بدون صفت مي دانند باور نداريم. در واقع اسام 

به شيوه هاي متفاوت بسياري بر اساس نياز مفسران تفسير شده است...«2
تأمل دقيق تر در فهم معناي اس��ام سياسي و برخي دسيس��ه هايي كه در آن نهفته 
است، از طريق ضد آن صورت مي گيرد. مقابل اسام سياسي پديده اسام غير سياسي 
مي باشد. با توجه به اين دو عبارت در مفهوم شناسي واژه اسام سياسي به چند مطلب 

اشاره مي كنيم: 
1. اس��ام دو نوع سياس��ي و غير سياس��ي بوده و به تبع آن يكي حقيق��ت و ديگري 
ساختگي اس��ت. از آنجا كه اس��ام سياس��ي با ديگر مكاتب در عرصه سياسي مبارزه 

مي كند،3 در نتيجه اسام غير سياسي صلح طلب، عمومي و اصيل است. 
2. هر چه از اسام سياسي تقبيح شود، اس��ام غير سياسي و طرفداران آن از مواردي 

مانند خشونت، ترور، دنيازدگي و... مبرا و لذا تحسين برانگيز هستند. 

1. سيد محمدرضا محمودپناهي، چالش هاي اسام سياسي و غرب، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1389، 
ص50. 

2. آنجل راباسا و ديگران، استراتژي امريكا؛ توسعه شبكه هاي سكوالر و ليبرال در جوامع اسامي، ترجمه علي اكبر 
اسدي، تهران، انديشه سازان نور، 1390، ص113-114. 

3. تمام اين موارد شايع اما نادرست مي باشد. به طور نمونه اسام گرايي سياسي يا اصول گرايي معتدل با استكبار 
خارجي و استبداد داخلي مبارزه مي كند، اما با اديان الهي ديگر همزيستي مسالمت آميز دارد؛ نمونه آن اسام گرايي 
سياسي در نظام ايران مي باشد. اما مديريت غرب آن  طور كه منافع نظام سرمايه داري و صهيونيست بين الملل اقتضا 

مي كند، تحليل كرده و آن را رسانه اي مي نمايد. 
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3. تمام آنچه از فعاليت هاي سياسي منتسب به مسلمين ديده مي شود، حتي عقايد و 
رفتار منحرف الئيك ها و تكفيري ها، نوعي اسام )نه عملكرد مسلمانان( مي باشد. 

به اين ترتيب تنها راه مبارزه با جريان هاي اسام سياسي توسط دشمنانش، مبارزه با 
اسام اصيل، قرآن، نبوت و باالخره به راه انداختن جنگ هاي صليبي يا به تعبير مدرن تر 
برخورد تمدن ها مي باشد. اين ها قضايايي است كه مقدمات، گزاره ها و نتايج آن ساخته 

دست استعمار جديد و در جهت اهداف پيش بيني شده مي باشد.
اسام سياسي در جريان مفهوم سازي رس��انه های غربی از جهاتي در برابر واژه اسام 
س��نتي نيز قرار دارد. اين دس��ته بندي در ادامه طرح جدايي دين از سياست و دو شقه 
كردن اسام شكل گرفت. قرآن و سيره نبوي كه وجه مشترك مسلمانان سني و شيعه 
مي باشد به صراحت و جديت وارد مباحث سياسي شده و داراي احكام و قوانين اجتماعی 
و سياسی است. در نتيجه مخفی كردن شكست طرح جدايي دين از سياست به خصوص 
پس از انقاب اسامی، از بديهي ترين داليل مورد توجه رسانه های غربی و غربگرايان در 

انتشار اصطاح اسام سياسی يا اسام گرايي سياسي است. 
سياست مداران غربی و رسانه هايی كه تحت سيطره آنها قرار دارند هيچ گاه نخواستند 
بپذيرند كه اسام نيازي به اين تقسيم سياسي و غير سياس��ي ندارد بلكه شالوده هاي 
اين دين با آموزه هاي سياسي ش��كل گرفته اس��ت. »غربيان امروزه به اسام به عنوان 
ديني عليه نوگرايي و مدرنيسم نگاه مي كنند اما اسام ديني بر اساس ترتيبات قرارداد 
اجتماعي و تأسيس جامعه سياسي است؛ اين مسئله مهم بنيان جامعه مدني مي باشد.«1 

علي عزت بگوويچ رهبر مسلمانان بوسني و هرزگوين مي گويد: 
مدينه پيامبر راهي جديد ميان نظريه دولت خدايي فيلسوفان مسيحي 
و اتوپيست هاي يوناني بود؛ به اين دليل نامگذاري اسام سياسي چيزي 

جدا از اسام واقعي نيست تمامي اسام سياسي است.2
گاهي اسام سياس��ي در مقابله با دموكراس��ي و فرهنگ مدرنيته غربي مفهوم سازي 

مي شد. 
در ديدگاه آموس پرل ماتر ماهيت واقعي اس��ام صرف��اً مقاومت در 
برابر دموكراسي نيست بلكه كًا دش��من فرهنگ سياسي دموكراتيك 
اس��ت.- او به غلط- اس��ام را يك جنبش راديكال و جنگ ساالر نظير 

1. استفان شوارتز، دو چهره اسام؛ اسام وهابي و اسام شيعي، ترجمه سعيد عابدپور، قم، خاكريز،1390، ص30.
2. همان. 
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جنبش هاي بلشويك فاشيسم و نازيسم مي خواند كه نمي توان آن  را با 
مسيحيت غرب س��ازش داد و بنابراين اياالت متحده بايد مطمئن شود 

كه اين جنبش در نطفه خفه شده است.1 
برنامه نظام س��رمايه داري براي تثبيت و حاكميت مدرنيته در جوامع غرب و مقابله با 
اعتراضات مردمي نسبت به اصول نژادپرستانه، غير عادالنه و غير مردم ساالرانه اقليتي 
يك درصدي بر اكثريت مردم، نياز به طرح پديده دشمن تراش��ي توسط اين زرساالران 
را داشت. آسان ترين گزينه، تفس��ير جريان هاي سياسي اسام به اسام سياسي و ارايه 
طرح خشن و غير دموكراتيك از آنها در برابر نظام هاي دموكراسي و مدرنيته بود. اما در 
بهار اسامي و حوادث سال هاي 2011 و 2012 صداي عدالت طلبي ملل اسامي بلندتر 
از آواي ساختگي جهان سلطه عليه اسام گرايي سياسي بود و جنبش 99درصدي و به 
تبع آن شورش هاي ديگر را در غالب اين جوامع عليه نظام سلطه و شاخصه هاي مديريتي 

آن، سامان داد. 
اصطاح اسام گرايي سياس��ي در دوران معاصر )خاصه بعد از يازده سپتامبر 2001( 
از سوي دشمنان اس��ام در كنار  به كارگيري واژه خشونت اسامي يكی از اهداف خود 
تهاجم به اس��ام ناب و جنبش های تحت تأثي��ر آن به خصوص انقاب اس��امی قرار 
داده شده است. يكي از راهبردهاي اين مفهوم س��ازی ها، القاي تفكر خشن در اسام و 
بهره گيري انتخابي و موردي از آيات قرآن كريم است. » قرآن به طور آشكاري از سوي 
تندروان و تجزيه طلبان مسلمان، يهوديان و مسيحيان با هدف نمايش اسام به صورت 

زشت مورد استفاده قرار مي گيرد.«2
هراس افكني از ديگر علل اس��تفاده واژه اس��ام سياس��ي و مترادف��ات آن در فرآيند 
مفهوم سازي جهان سلطه عليه مس��لمانان مي باش��د. آ نها اگر بتوانند تمام جهانيان را 
از حضور اسام گرايي سياس��ي در عرصه بين الملل به وحشت مي اندازند تا در سايه آن 
منافع خود را دنبال نمايند. ترس ايجادش��ده در مردم از دوران حاكميت كليسا با تمام 
ش��اخصه هاي خاص خود دس��تاويز هراس افكني آنها از جريان هاي خواهان مديريت 
سياسي اس��ام مي باش��د. »افكار عمومي غرب پايان قرن حاضر را عصر خطر اسامي 
تلقي مي كنند. ورود اسام به ميدان سياست حركتي ارتجاعي تعبير مي شود و معادل 

1. فواز. اي. جرجيس، امريكا و اس��ام سياس��ي، ترجمه محمدكمال س��روريان، تهران، پژوهشكده مطالعات 
راهبردي، 1382. 

2. استفان شوارتز، همان، ص41. 
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بازگشت به قرون وسطي انگاشته مي شود.«1
بنيادگرايي اسامي از ديگر نس��بت هايي اس��ت كه به طور ناروا بر جريان هاي اصيل 
اس��امي اطاق مي ش��ود؛ حتي اگر به معناي مثبت آن يعني تاش براي بازگشت به 

بنيادهاي ديني باشد. 
بنيادگرايي اس��امي يك اختراع اسامي نيس��ت، در همه دوران ها 
بنيادگرايي ديني وجود داشته است و تاريخ قديم در هيچ مرحله اي از 
وجود آن خالي نبوده اس��ت. در دوران جديد نيز بنيادگرايي مسيحي 
در اياالت متحده، اروپا و اس��راييل ش��كل گرفته اس��ت. نه تنها با اين 
بنيادگرايي ها با آهن و آتش در داخ��ل اين جوامع دموكراتيك برخورد 

نشد، بلكه به آنان اجازه داده شده كه آزادانه فعاليت كنند.2 
تضاد آش��كار طرح و روش زندگي از س��وي نظريه پردازان متأثر از سياس��ت اسامي 
با س��بك زندگي مصرف��ي و ماده گرايانه س��رمايه داري از ديگر عل��ل مخالفت غرب با 
اسام گرايي سياس��ي و تخريب اين جريان مي باشد. اس��ام گرايي سياسي با تأكيد بر 
خداوند به مثابه مرجع تمام امور انس��ان نقطه مقابل مفاهيم بنيادين دنياي سكوالر و 
انسان محور مي باشد. از تفاوت هاي ديگر اين دو مكتب بش��ري و الهي اصالت عدالت و 
شريعت در حيات سياسي اسامي و قانون محوري و آزادي در زندگي ليبراليسم مي باشد. 
بنيادگرايي3 و ديگر واژگان مترادف آن به وسيله مديريت سياسي غرب و به عنوان ضد 
مكاتب سياسي ليبرال ساخته و پرداخته شد. »غير عادي بودن و افراط گرايي بنيادگرايي 
در مقابل اعتدال و منطق پذيري هژموني غربي قرار مي گيرد.«4 اين گونه معرفي به همراه 
تبليغات وسيع براي نامناسب نشان دادن مكتب سياسي اسام، تاشي است تا غرب را 
خوب بنماياند و طي آن حقيقت مكاتب سياس��ي غرب و دستاوردهاي مديريتي عليل 
آن پنهان بماند. در اين فرآيند پروژه شرق شناسي در اداي اين خدمت كمك زيادي به 
جهان سلطه نمود. خاورپژوهي از طريق مدرن ترين راه هاي استبداد فكري به جهانيان 

اين گزينه ها را تلقين كرد: 
1. بين غرب و شرق تفاوت مطلق و منظم وجود دارد. 

1. سيد محمدرضا محمودپناهي، همان، ص14. 
2. فضيل ابونصر، رويارويي غرب گرايي و اس��ام گرايي، ترجمه حجت اهلل جودكي، تهران، وزارت امور خارجه، 

1387، ص151. 
3. undamentalism

4. بابي سعيد، هراس بنيادين؛ اروپامداري و ظهور اسام گرايي، ترجمه غامرضا جمشيدي ها و موسي عنبري، 
تهران، دانشگاه تهران، 1379، ص37. 
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2. بازنمايي1هاي غرب از شرق نه بر واقعيت جوامع مدرن شرقي بلكه بر تفاسير متني 
و ذهني استوارند. 

3. شرق اليتغير )راكد( و يكنواخت است و قادر به تعيين هويت خود نيست. 
4. شرق وابسته و فرمانبردار و دارای ساختاری استبدادی است.2

برخي جريان هاي اسام گرايي از تلقين فكري مديريت غرب در تحقير )خيالي( شرق 
و به طور خاص اسام به واسطه مفهوم بنيادگرايي سرخورده شدند. در حالي كه اين واژه 
اولين بار در جهان غرب و نسبت به بخشي از جامعه مدرن شكل گرفت. »پروتستان هاي 
مسيحي براي اولين بار خود را بنيادگرا خواندند. مس��يحيت انجيلي كه عنوان ديگري 
براي بنيادگرايان اس��ت در دهه دوم قرن 20 به جريان سياس��ي و ديني در برابر اصول 
و آموزه هاي مدرنيسم تبديل گش��ت.«3 س��لطه گران غربي عيوبي كه در جوامع خود 
مي ديدند، براي انحراف فكري مردم خودشان سريع به جوامع شرقي و اسامي نسبت 
دادند. همچنين آن عيوب را به خاورشناسان براي توصيف شرق و جهان اسام تزريق 
مي كردند و آنها نيز آن  را به همراه ديگر واژگان نامأنوس ميان جوامع اسامي نشر دادند. 
برخي خاورشناس��ان و به پيروي از آنها مسلمانان روشنفكر غرب زده 
اين واژه ارتجاعي را در برابر گروه هاي اسامي به كار مي برند. گروه هايي 
كه براي مبارزه با غرب به اوج بيداري رسيده و به قيام و مقاومت در برابر 

مظاهر تمدن غرب دست زده اند.4
استعمار و نظام س��رمايه داري كوش��يد تا دوگانگي عجيبي را ميان بشريت با عنوان 
غرب توسعه يافته و شرق عقب مانده ايجاد و افكار عمومي هر دو سو را از پروسه همدلي 
در جهت سعادت به پروژه تضاد ريشه اي انحراف دهد. بابي س��عيد دسيسه غربي ها را 
در تزريق اسام س��اختگي به افكار عمومي و به تبع آن نفوذ جريان هاي بدلي و كاذب 
اس��ام گرايي اين گونه توصيف مي كند: »آنها در يك دوره اي ش��رق و اسام را به گونه 
انحراف ش��ده بيان و معرفي كردند.«5 روايت هاي جهان غرب از اسام و جريان هاي آن 
در واقع براي معرفي، توجيه و تقويت هويت بي اساس خودشان بود. نتيجه اين مي شد 
كه غرب عقانيت داشت اما ش��رق غير عقاني بود. غرب تساهل داشت و شرق جزمي 

1. representation
2. بابي سعيد، همان، ص38. 

3. محسن قنبري آالنق، بنيادهاي سياس��ي جنبش صهيونيسم مس��يحي و انگاره موعودگرايي، قم، مؤسسه 
آموزشي- پژوهشي امام خميني، 1388، ص84. 

4. همان. 
5. بابي سعيد، همان، ص40. 
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بود. غرب پيشرفته بود و شرق سنتي و...1 در نتيجه 
برخي از اس��ام گرايان ني��ز فريفته اين زش��ت و 

زيبانمايي شدند. 
تروريسم يكي ديگر از واژگان ساختگي استعمار 
غرب و بازيگران او عليه جريان هاي اس��ام گرايي 
سياسي در عرصه بين المللي مي باشد. »نامگذاري 
تروريسم به اس��امي دليل خاصي دارد كه هويت 
اين تروريس��م از ديگران جدا شود. پس نظام هاي 
حكومتي غرب زده نيز كه از سوي كشورهاي غربي 
حمايت مي شوند، و در داخل جهان عربي و خارج 
از آن تاخت و تاز مي كنند بايد تروريس��م خوانده 
شوند. اما حقيقت اين است كه اين اصطاحات از 
سوي رسانه هاي تبليغي به خاطر اهداف سياسي به 

كار برده مي شوند تا حقايق را واژگونه جلوه دهند.«2
چند نكته در بررسي حمات رسانه اي از سوي قدرت هاي سلطه طلب عليه اسام گرايي 
سياس��ي قابل بررس��ي اس��ت. تمام يا قريب به اتفاق اتهاماتي كه به اين جريانات زده 
مي شود، نظير افرطي گري و تروريس��م و بنيادگرايي منفي و... در جوامع غرب به وفور 
يافت مي ش��ود و برخي ها توس��ط مديريت سياس��ي سلطه حمايت مي ش��وند. برخي 
عيوب موجود در اين جوامع كه مردمشان از آن بيزار هستند، به داليلي از جمله منافع 
سرمايه داري غرب اصاح نمي ش��وند. در عوض مديريت سياسي سلطه جامعه خود را 
به واس��طه بازي هايي متوجه اين عيوب كه ساخته و متورم ش��ده غرب است، در جهان 
خاورميانه مي نمايد. در نتيجه افكار عمومي جوامع مدرنيته را از عقب ماندگي فرهنگي 
دروني، به سمت فقر و خشونت اسام سياسي و تبليغات كاذب در اين باره جهت مي دهد. 
نكته ديگر اينكه بس��ياري از جريان هاي الئيك و تكفيري س��اخته دس��ت غرب براي 
مبارزه با اسام گرايي سياس��ي و جريان اصولگراي معتدل مي باشند. جريان هاي بدلي 
تا زماني كه براي مبارزه با اسام گرايي سياسي كارايي دارند حمايت شده و بعد از آن به 
طور مستبدانه و سركوب گرانه اي از عرصه بازي هاي سياست جهاني امپرياليست محو 

1. همان. 
2. فضيل ابونصر، همان. 

قرآن و سيره نبوي که وجه 
مشترک مسلمانان سني و شيعه 
مي باشد به صراحت و جدیت 
وارد مباحث سياسي شده و 
داراي احکام و قوانين اجتماعی 
و سياسی است. در نتيجه مخفی 
کردن شکست طرح جدایي دین 
از سياست به خصوص پس از 
انقالب اسالمی، از بدیهي ترین 
دالیل مورد توجه رسانه های 
غربی و غربگرایان در انتشار 
یا  سياسی  اسالم  اصطالح 

اسالم گرایي سياسي است
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خواهند شد. نمونه آن فرآيند تشكيل، بزرگ نمايي و سركوب و بازسازي جريان تكفيري 
بن الدن و القاعده در سال هاي اخير مي باشد. همچنين از طرفي مديريت سياسي سلطه، 
عاوه بر بازي دادن و فريب جوامع خود در مس��ئله اس��ام گرايي سياسي، تا حد توان 
جوامع جهاني و دول عرب را، از جنايت صهيونيس��م1 به سمت مسائل ساختگي اسام 

سياسي و اختافات داخلي سوق مي دهد. 

اسالم گرایي سياسي در جریان الئيک و سازشکار 
اگرچه جريان الئيك نيز ب��ه معناي جدايي دين از سياس��ت و تفكيك حوزه فردي و 
عمومي است، اما با سكوالريسم تفاوت دارد. در جريان الئيك دين در حيطه خصوصي 
حيات انس��ان ها قرار مي گيرد ولي در سكوالريسم نه تنها از س��اختار حكومتي حذف 
مي ش��ود بلكه باورهاي ديني در مقابل علم و عقل قرار مي گيرد. در اينجا تنها بخشي از 

دين كه بتواند با علم و عقل بشري حاكم بر جامعه به توافق برسد، دوام پيدا مي كند. 
اسام جريان هاي الئيك نيز با سكوالرها متفاوت است اما هر دو در طيف جريان هاي 
سياسي غرب گرا جاي مي گيرند؛ زيرا آنها براي موضوع سياست در اسام حرف دارند. 
آن سخن اين است كه اسام در سياست نقش ندارد. »مس��لمانان ليبرال از اين نظر با 
س��كوالر ها متفاوت اند كه ايدئولوژي سياس��ي آنها مباني مذهبي دارد. اما آنها طرفدار 
برنامه اي هستند كه با تفكرات و ايده هاي غربي دموكراسي و پلوراليسم سازگار باشد.«2

وجه مش��ترك اين دو جريان مغايرت جدي و عدم ادغام با جريان هاي اس��ام گرايي 
اصول گرا و معتدل مي باشد. مديريت غرب از اين تفاوت ها در ارايه استرات ژي در مقابل 
اس��ام گرايي به خوبي بهره مي برد. »از آنجا كه س��كوالرهاي ليبرال حامي خش��ونت 
نيستند و در مقابل از تساهل مذهبي پشتيباني مي كنند، بايد بتوانند همراه مسلمانان 

ليبرال و ميانه رو در جريان هاي اصلي جاي پايي پيدا كنند...«3
لذا جريان هاي اس��ام گراي الئيك با عنوان ديگري به نام اس��ام ليب��رال در ميدان 
مبارزات اجتماعي جاي گرفتند. اس��ام گرايي ليبرال جريان��ي مخالف با مفهوم دولت 
1. صهيونيس��م و دولت غاصب اس��راييل پديده بدلي اديان آس��ماني، يعني بنيادگرايي مس��يحيت سياسي و 
افراطي گري هاي يهوديت سياسي و نمود روشن تروريسم و خش��ونت، ارتجاع فكري و بازگشت قرون وسطي در 
جريان هاي مذهبي- سياسي جهان مي باش��د. اين افراطي گري ديني و حاميانش، با غصب سرزمين فلسطين نه 
تنها نماد جريان هاي بدلي و انحرافي از مسيحيت و يهوديت مي باشند، بلكه تنها پديده اي است كه در عصر حاضر 
با غصب و غارت خاك و سرزمين مستقل در قاره اي ديگر و اخراج و كشتار ملت آن تشكيل شده و دوام يافته است. 

اين جريان نيز توسط مديريت سياسي غرب ساخته، پرداخته و در تمام سال ها از آن حمايت شد. 
2. آنجل راباسا و ديگران، همان، ص113. 

3. همان، ص187. 



21
9

ي«
اس

سي
ام  

»اس
ح 

طا
 اص

عل
ر ج

ن د
رايا

ربگ
 و غ

رب
ف غ

هدا
ی و ا

ام
 اس

اب
انق

91
يز 

 پاي
33 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

اسامي مي باشد. اين جريان ريش��ه هاي دموكراسي اس��امي را از مفهوم قرآني شورا 
اس��تنباط كرده و آنها را به باور نظام سياسي مس��اوات طلبانه هدايت مي نمايد.1 وجه 
مشترك تمامي طيف هاي ليبرال در اين مطلب خاصه مي شود كه »ارزش هاي اسامي 

با دموكراسي، تكثرگرايي، حقوق بشر و آزادي هاي فردي سازگاري دارد.«2
اسام ليبرال يا همان ميانه3 شناسايي شده از س��وي مديريت غرب داراي مصاديقي 
مي باشد. فدراسيون سازمان هاي اسامي اروپا )UCIDE(، فدراسيون ملي مسلمانان 
فرانسه)FNME(، شوراي مسلمانان بريتانيا )MCB(4 همچنين برخي از جريان هاي 
ليبرال در بالكان نظير جامعه اسامي بوسني و هرزگوين، دانشكده مطالعات اسامي و 
مدرسه »قاضي خسروبيگ« در سارايوو، جامعه اسامي كوزوو، جامعه دراويش اسامي 
علي اللهي در تيرانا، جامعه اس��امي علويان آلباني، جامعه جهاني بكتاش��يه به عنوان 
نمونه هايی از اين اسام گرايي معرفي ش��ده اند.5 در ايران نيز جمعيت توحيد و تعاون با 

شعار گفتمان جهانی مسلمانان، در اين رده قرار می گيرد. 
حتي در ميان جنبش هاي صوفي گرايانه مسلمين برخي سمت وسوي الئيسيته ليبرالي 

داشته و مورد توجه جريان شناسي غرب مي باشند. 
برخي از جنبش هاي صوفي بسيار ميانه رو هستند؛ براي نمونه انجمن 
طرح خيريه االحباش لبنان بر ميانه گري و تساهل تأكيد دارد و مخالف 
فعال گرايي سياسي و خشونت اس��ت. فتح اهلل گولن هم شكلي از اسام 
صوفيانه و م��درن را تبليغ مي كند و مخالف آن اس��ت كه دولت قوانين 
اسامي را اجرا كند و از رژيم هاي ايران و عربستان سعودي بسيار انتقاد 

مي كند.6 
قرار دادن نظ��ام اصول گراي اي��ران در كنار نظام تكفيري آل س��عود خ��ود حاكي از 
كم سوادي يا فكر سازمان يافته مديريت غرب در مقابله با اسام گرايي اصول گرا و تخريب 

آن مي باشد. 
مديريت سياس��ي غرب جريان هاي اس��ام سياس��ي ليبرال و الئيك ها را در تعامل 
با يكديگر قرار مي دهد. »ش��ركاي سياس��ي غرب در منازعه با اس��ام گرايي راديكال، 

1. همان، ص113. 
2. همان، ص113. 

3. اين طيف جريان ها در تحليل هاي غربي به نادرستي و از غرض ورزي با عنوان اسام ميانه مفهوم سازي شد. 
4. آنجل راباسا و ديگران، همان، ص152-154. 

5. همان، ص154-156. 
6. همان، ص116-117. 
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مسلمانان ميانه رو ليبرال و سكوالر داراي ارزش هاي سياسي سازگار با ارزش هاي جهاني 
هستند كه زيربناي تمام جوامع ليبرال مدرن را تشكيل مي دهد.«1 مركز مطالعات اسام 
و دموكراسي واشنگتن از مؤسساتي است كه اين مأموريت را بر عهده دارد. »هدف اين 
مركز گرد هم آوردن محققان و فعاالن در جهان اس��ام براي ترويج دموكراسي است. 
شركاي اين مركز سكوالرها و اسام گرايان ميانه رو )ليبرال( مي باشند كه به دموكراسي 

اعتقاد دارند و خشونت را نفي مي كنند.«2
بعد از شكست كمونيسم، اسام و اس��ام گرايي به عنوان تنها رقيب غرب مطرح شد. 
طراحان مبارزه با اين رقيب به مديريت سياس��ي غرب پيش��نهاد هم��ان نوع مبارزه با 
كمونيست را دادند؛ از جمله اينكه شبكه هاي گسترده اي از اسام ليبرال را براي مبارزه با 
اسام گرايي اصول گرا بسازند. »فعاليت هاي شبكه سازي )اسام ليبرال يا ميانه( اياالت 
متحده و انگلس��تان در طول جنگ سرد آموزه هاي ارزش��مندي براي منازعه كنوني با 

اسام راديكال است.«3
رش��د س��ازماني جريان اس��ام الئيك و ليبرال و حمايت از آنها خود به خود كمك 

ارزشمندي براي براندازي اسام گرايي سياسي توسط مديريت غرب مي باشد: 
طرح و پيشنهاد ما براي تقويت شبكه مسلمانان ميانه رو- ليبرال- نيز 
عمدتاً از نظر ماهيت تدافعي است؛ زيرا ما پيشنهاد تقويت توانمندي ها 
و عمدتاً ظرفيت هاي مس��لمانان ميانه رو براي مقاومت در برابر ش��يوع 
ايدئولوژي هاي افراطي را مط��رح مي كنيم. با اين ح��ال ما تاش هاي 
معطوف به ترويج دموكراس��ي را هم در نظر داريم كه به طور مستقيم 
رويارويي با نظام هاي سياسي اقتدارگرا )مانند ايران و عربستان(4 را به 

عنوان بخش ضروري از يك استراتژي بزرگ مطرح مي كند.5
 برچسب اس��ام افراطي همچون عناوين ديگر براي اس��ام گرايي سياسي اصول گرا 
)كه خواهان دولت و قوانين اسامي اس��ت( از پروژه مفهوم سازي غرب در تخريب اين 

1. همان، ص118. 
2. همان. 

3. همان، ص207. 
4. طرحي كه نويسندگان كتاب مي دهند پرورش اسام گرايي الئيك و ليبرال در برابر هر دو اسام گرايي تكفيري 

و اصول گرا مي باشد. 
5. نويسندگان اين كتاب آنجل راباسا، چريل بنارد، الول اچ.شوارتز و پيتر سيكل، زير نظر مؤسسه پژوهشي رند 
(Rand) فعاليت مي كنند. اين مؤسسه از جمله مراكز مهم پژوهش��ي راهبردي امريكاست كه به قصد كمك در 

اتخاذ راهبردهاي مناسب از سوي رهبران امريكا فعاليت مي كند. 
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جريانات نشئت گرفته اس��ت. همچنين در كنار هم قرار دادن نظام عربستان و ايران به 
همين منظور و براي تخريب جريان اصول گراي نظام اس��امي و شيعه ايران مي باشد. 
عربستان و آل سعود در بس��ياري موارد، از جمله مقابله با اسام گرايي اصول گرا همراه، 

حامي و همكار غرب مي باشد. 
غرب گرايان طيف ديگري از جريان هاي ذيل اين دس��ته مي باشند. اين مسلمانان از 
نام اسام در مواقع الزم بهره برده اما اسام را به عنوان مكتب تعالي بخش جامعه و نظام 
سياسي نمي پذيرند. »برخي اس��ام گرايان غرب را به عنوان تمدن يكپارچه باشكوه و 
دشمن اسام تلقي مي كنند. اين گروه از فعال گرايان براي عناصري كه در اياالت متحده 

و جهان اسام منادي جنگ با احياگري اسامي هستند مصونيت فراهم مي كنند.«1 
جريان غرب گرايي به طور خاصه رو در روي هر نوع جريان اس��ام گرايي سياس��ي 
در جهان تشيع و تس��نن اس��ت. »غربگرايي با همه نش��انه ها و نيروهايش عليه جهان 
عربي اس��امي از داخل اعام جنگ كرده و غرب همه نيروهايش را براي پش��تيباني از 
غرب گرايي در رويارويي با اسام گرايي به طور غير مستقيم بسيج كرده است. همان گونه 

كه در مخالفت با اسام گرايي از همه ساح هايش به شكل مستقيم استفاده مي كند.«2
كماليس��م يا طرفداران اصاحات رضاخاني به طور خاص و تمام جريان هاي سكوالر 
از جمله اس��ام اردغاني معاصر كمي در لفافه تر، همين خط فكري را حداقل در عرصه 
سياست و اجتماع پي مي گيرند. البته اسام اردغاني ادعا دارد كه داراي حرف در مقابل 
غرب است و احتماالً منظورشان در جزئيات مديريتي نه در اصل و كل نوع نظام حكومتي 
مي باشد. پشتيباني وي از عمليات ناتو در ليبي، تأكيد وي بر دموكراسي و اسام سكوالر 
و فشار بر سوريه، رفتارهايي است كه اين گونه اسام گرايي را مورد توجه مديريت غرب 
و امريكا كرده است. با اين حال وي در مواقعي از خش��ونت و كشتار يهوديان انتقاد و به 
فضيلت و ارزش قيام امام حسين)ع( اعتراف مي نمايد. جمع اين دو گونه گرايش حاكي 
از اعتقاد وي در حوزه فردي و در عوض رفتاري متفاوت با آن اعتقاد يا حتي مغايرش، در 

حوزه اجتماعي مي باشد. 
جريانات غرب زده با اين عنوان كه اصاحات سياسي در جامعه مسلمين برپا نمايند، 
تنها راه رس��يدن به ترقي را اس��تفاده از روش و س��بك زندگي غربي در جهان اسام 
مي دانستند. آتاتورك در 1924 خافت ترك هاي عثماني را الغا كرد و رژيم سكوالري را 

1. فواز. اي. جرجيس، همان، ص36.
2. فضيل ابونصر، همان، ص150. 
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در تركيه با محور غرب گرايي تأسيس نمود. انحال خافت در تركيه در سال 1924 آغاز 
تحول اسام گرايي سنتي به اسام گرايي سياسي الئيك در قرون معاصر بود. آتاتورك 
حتي ظاهري كه اس��ام گرايي الئيك بعد از رحلت پيامبر با عنوان خافت اسامي بنا 
كرد، را مورد هجوم قرار داد. »طرفداران آتاتورك با لغو خافت، رابطه مستقيم بين اسام 
و اقتدار دولتي را كه بيش از هزار سال قدمت داش��ت از ميان بردند. در مقابل اين رفتار 

منجر به تحرك جدي تر اسام گرايي سياسي گرديد.«1
دين از نظر روشنفكران غرب زده در عرصه سياس��ت برنامه اي كه موجب پيشرفت و 
ترقي شود ندارد. آنها تمدن غرب را بهترين جايگزين تمدن اسام در اين موارد مي دانند. 
لذا حداقل به گفت وگو و مسامحه با جهان مدرنيته بهاي زيادي مي دهند. »آنها غرب را 
مساوي با تمدن و پيشرفت مي دانند و در نتيجه تنها ابزار تعامل مثبت و منفي مسلمانان 
مي باشد. لذا از اين تمدن جديد براي پيوستن به آن و يا در صورت نبود امكان ارتباط و 

گفت وگو، به عنوان يك ساح براي رويارويي با آن بهره گرفته مي شود.«2
گروه هاي سازشكار مثل تش��كيات خودگردان در دهه اخير نمونه ديگر انحراف در 
جريان اسام گرايي سياسي مي باشند. ياسر عرفات رهبر اين تشكيات بعد از مدت ها 
ايستادگي به س��ازش كاري با دولت غاصب اس��راييل روي آورد. در نهايت موجوديت 
اسراييل را به رس��ميت ش��ناخت.3 در حالي كه بنيادگرايي صهيونيس��م هرگز به اين 
سازش ها دل نبس��ت و از توس��عه طلبي هاي غاصبانه خود كوتاه نيامد و اسام سياسي 
سازشكار از حق سرزميني و وطن خود چشم پوش��ي كرد. بعد از مرگ ياسر عرفات نيز 
آنچه رخ داده غالباً از بي كفايتي اسام سياسي سازشكار )به رهبري محمود عباس( در 
مواجهه با اسراييل غاصب و حاميانش خبر مي داد. شايد در آينده مواضع اين جريان با 

اصول گرايان هم سو شود. 

اسالم گرایي سياسي در جریان تکفيري و خشن 
طيف هاي تكفيري و خشن يكي از جريان هاي منحرف اسام گرايي سياسي مي باشند. 
اين دسته از مس��لمانان در فعاليت هاي اجتماعي با ش��اخصه نگاه تك بعدي به دين و 
پيروي از رأي و نظر ش��خصي و افتادن در دام انحرافات عقيدتي به دوران صدر اس��ام 

1. بابي سعيد، همان، ص74. 
2. السيد رضوان، اسام سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، ترجمه مجيد مرادي، تهران، مركز بازشناسي 

اسام و ايران، 1383، ص16. 
3. عبداهلل كرمی، پيروزی حماس و چشم انداز آينده، قم، بوستان كتاب، 1387، ص19. 
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پيش��ينه دارند.1 در عصر حاضر نيز عملكرد و افكار عقيدتي- 
سياسي جاهانه تكفيري ها به گونه مستقيم يا غير مستقيم 
عليه اسام گرايي سياسي اصول گرا و دستاويز دشمنان اسام 

و مديريت سرمايه داري قرار گرفته است. 
تكفيري ها جز گروه خودشان مابقي مسلمانان را به بهانه هاي 
مختلف مشرك يا كافر مي دانند. توسل به اولياي الهي و طلب 
شفاعت، ساختن بارگاه براي مزار بندگان خاص حق به نشانه 
تكريم و... از مواردي است كه آنها براي تكفير مسلمانان سني 
و ش��يعه به آن توس��ل مي جويند.2 توسل مس��لمين به اوليا 

براي توحيد و عبوديت رب است و توس��ل تكفيري ها به اعمال شيعه و سني نسبت به 
تكريم بزرگانشان، براي تكفير مسلمين مي باشد. وهابيت و تمام شاخه هاي بروز آن در 
اسام گرايي سياسي عصر حاضر نمونه اين گروه مي باشند. برخي وهابي ها امروزه كمي 
ميانه روتر از جريان عمومي و تكفيري وهابي مي باشند. اما طيف محوري به دقت و شدت 
در تدارك دشمني با جريان اصيل اس��ام گرايي سياسي در جوامع شيعي و سني و نيز 

احاطه بر فرآيند بيداري اسامي و قبضه آن مي باشند. 
محمد بن عبدالوهاب و ش��اگردان وي در رون��ق جريان هاي تكفي��ري دوران معاصر 
تاش ويژه داش��تند. وي در ارب��ع قواعد و كشف الش��بهات تصريح دارد كه: »ش��رك 

1. امام علي)ع( پيشواي شيعيان قرباني جهالت ها و اسام گزينشي جريان تكفيري خوارج بود. »علي با خوارج 
جنگ كرد و به سختي آنها را شكست داد اما يكي از آنها وي را به قتل رساند. علي اولين زمامدار مسلمانان بود كه 
به دس��ت تندرواني با تفكر تروريستي كشته شد. به اين ترتيب دو چهره اس��ام با معرفي خوارج و علي به صحنه 

آمد.«، استفان شوارتز، همان، ص61. 
شيعيان در دوران معاصر نيز قربانيان تروريسم خشونت طلبان غربي و دستاويز آنها در برخي طيف هاي مسلمين 
مي باشند. در سال هاي جنگ ايران و عراق اين غرب و جريان هاي ساختگي آنها از جمله وهابيت بود كه به  شدت 
از تجاوزات عراق حمايت مي كردند. »جنگ ميان شيعه و مسلمانان تندرو و خشن چهره خود را در قرن نوزدهم و 
نبردهاي ميان مسلمانان ايراني و فرقه وهابيت در عربستان نشان داد و بعدها عراق تحت حكومت صدام حسين با 

استفاده از اين انگيزه ها اعراب را به جنگ عليه ايران تهييج كرد.« همان، ص65. 
2. وهابي ها به  خوبي مي دانند كه توسل در مكتب شيعه با توحيد آميخته است. توسل به علل غير طبيعي دو گونه 
است: 1. توسل به عنوان علل مستقل در تأثير 2. توسل به عنوان واسطه در رساندن متوسان به خداي سبحان با 

اعتقاد به اينكه آنها مظهر و آيت حق )نه بيشتر( مي باشند. 
اگر طلب حاجت فقط از خدا باشد ليكن از راه وسايط مقدسي كه در اثر عبادت خدا مراتب معنوي وااليي كسب 
كرده اند،  مي تواند به اذن خدا ما را به رحمت و توجه الهي نزديك و مشمول عنايات خاصه آن كند. اين مطلب هيچ 
منافاتي با توحيد ندارد و عقل و نقل به جواز آن حكم مي كنند. توسل در فرهنگ اماميه از نوع توسل به وسائل عادي 
است. مثًا براي كسب نور و گرما به آفتاب و براي رفع تشنگي به آب و براي برطرف شدن گرسنگي به غذا توسل 
پيدا مي كنيم، كه توسل به مجاري فيض الهي است. به طور مسلم خاندان عصمت و طهارت به مراتب از اين مجاري 

فيض مادي برتر و باالترند. عبداهلل جوادي آملي، توحيد در قرآن، قم، اسراء، 1383، ص596. 

سياست مداران غربی 
و رسانه هایی که تحت 
سيطره آنها قرار دارند 
نخواستند  هيچ گاه 
بپذیرند که اسالم نيازي 
به این تقسيم سياسي و 
غير سياسي ندارد بلکه 
شالوده هاي این دین 
با آموزه هاي سياسي 

شکل گرفته است
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مسلمانان غليظ تر از ش��رك بت پرستان است. در اين رس��اله بيش از 24بار مسلمانان 
)به جز وهابي ها( را مشرك خوانده و بيش از 25بار مسلمانان را كافر، بت پرست، مرتد، 
منافق، منكر توحيد، دش��من توحيد، دشمن خدا، مدعيان اس��ام، اهل باطل، نادان و 
ش��ياطين ناميد.«1 يكي از فقهاي وهابي به نام صنعاني در رساله التطهيراالعتقاد كفر 
مس��لمانان )غير وهابي ها( را اصلي مي داند نه ارتدادي و بيش از 30بار نام مش��رك بر 
مسلمانان گذاش��ته و بيش از 15بار آنان را ملحد، كافر به كفر اصلي، و پرستندگان بت 
خوانده است.«2 همچنين نويسندگان رسائل الهدي مسلمانان را با القابي چون مشرك، 
مشرك بزرگ، زشت ترين مشركان و مشركان بدفرجام خوانده اند؛ »غير از وهابيان باقي 

مسلمانان خواه ناخواه مشرك اند و خون و مالشان مباح است.«3
آغاز تاريخ وهابيت بازي قماري بود كه بين سعودي ها، غربي ها و محمد بن عبدالوهاب 
بسته شد. در آن هنگام جهان شيعه و س��ني به بازيچه بودن و انحراف اين جريان واقف 
بوده و با آن به مخالفت و مبارزه پرداختند. »تاريخ دردآلود و پرفراز و نشيب خاورميانه 
در طول قرن 20 ميادي تا حد زيادي بس��تگي به تصميمات 20 سال اول اين قرن در 

مكه و مدينه و نقش قماربازان مدينه دارد.«4 
بدلي بودن، بي ريشگي و عدم اصالت از خصوصيات گروه هاي تكفيري مي باشد. با توجه 
به آثار و مدارك و اعترافات همفر5 جاسوس انگليس��ي، وهابيت يك جنبش ساختگي 
مي باشد. اين جريان هاي بدلي با مديريت غرب در مبارزه با اسام گرايي سياسي اصيل 

سعي نموده و در اين عرصه از دستاويز دين بهره مي برند. 
اخيراً قدرت هاي شيطاني بزرگ به وسيله حكومت هاي منحرف خارج 
از تعليمات اسامي كه خود را به دروغ به اسام بسته اند براي محو قرآن 
و تثبيت مقاصد شيطاني ابرقدرت ها قرآن را با خط زيبا طبع مي كنند 
و به اطراف مي فرستند و با اين حيل ش��يطاني قرآن را از صحنه حذف 
مي كنند... مي بينيم كه ملك فهد هر س��ال مقدار زيادي از ثروت هاي 
بي پايان مردم را صرف طبع ق��رآن كريم و... تبليغات مذهب ضد قرآني 
مي كنند و وهابيت اين مذهب س��راپا بي اس��اس و خرافات��ي را ترويج 

1. حميدرضا اسماعيلي، القاعده از پندار تا پديدار، تهران، انديشه سازان نور، 1386، ص27. 
2. همان. 
3. همان. 

4. استفان شوارتز، همان، ص143. 
5. همفر، خاطرات همفر، ترجمه محسن مؤيدی، تهران، اميركبير، 1363، ص36-63. 
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مي كنند و مردم و ملت هاي غافل را سوق به سوي ابرقدرت ها مي دهند و 
از اسام عزيز و قرآن كريم براي هدم اسام و قرآن بهره برداري مي كنند.1
خودكامگي و اس��تبداد فكر اجتماعي از ديگر ش��اخصه هاي تكفيري ها و جريان هاي 
غربي هم سوي آنها مي باشد. »وهابيت در جهان عرب توتاليتاريسم را آورد. توتاليتاريسم 
وهابي مانند ماركسيس��م تجربه اجتماعي مبتني بر اعمال زور و فشار براي رسيدن به 

جامعه اي مدرن نبود بلكه واكنشي تندروانه محسوب مي شود.«2 
خشونت از شاخصه هاي جريان تكفيري در مواجهه با برخي موضوعات اجتماعي است. 
مديريت غرب آن را در رفتار تكفيري ها هم، مانند خش��ونت موجود در جوامع مدرنيته 
ناديده مي گرفت؛ زيرا نمي توانست به فرزند دوست داش��تني خود نسبت ناروايي بزند، 
در عوض آن را به جريان هاي اصيل اس��ام گرايي سياسي برچس��ب زد. »ناب گرايي و 
پيورتانيسم ابن عبدالوهاب و شكار كفار در اسام غالباً در قالب خوارج سابقه دارد. آنها به 
طور كلي موضوع جديدي در تاريخ جهان نبودند. هنگامي كه ابن عبدالوهاب شروع به 
جمع آوري پيروان خود نمود، آتش زدن زنان جادوگر در انگليس و ماساچوست امريكا 
امري عادي بود و تفتيش عقايد از سوي كليساي كاتوليك در پرو، مكزيك و اسپانيا به 
صورت دائم وجود داشت. س��وزاندن كتاب در غرب چنان گسترده و وسيع بود كه قابل 
بيان نيست.«3 هم اكنون نيز ملل جهان اخبار آتش زدن كتاب مقدس اسام يعني قرآن 
كريم از سوي افراطي هاي خشن مس��يحي و يهودي و ديگر رفتارهاي متعصبانه، نظير 
ترور وحشيانه مسيحيان شيعه شده و مبلغين اسام و اهانت به بزرگان ديني و حمايت 
از اهانت كنندگان، تهيه كاريكاتورهاي مختلف و موهن از نبي اكرم)ص(، مقابله اجباري 

با حجاب زنان و تضييع ديگر حقوق زنان و مسلمانان را مطلع مي شوند. 
تظاهر جريان هاي تكفيري خاصه س��عودي ها بر موجه نش��ان دادن خود و به تبع آن 

تخريب جريان هاي اسام گرايي سياسي اصول گرا، از ديگر شاخصه هاي آنها بود. 
س��عودي ها در همه  جا تصويري عقب افتاده و وحشي از شيعه ترسيم 
كردند و وهابيت را حافظ و حامي واقعي اس��ام سنتي به غربيان نشان 
دادند. اما واقعيت كامًا عكس آن بود؛ شيعيان در لبنان، آلباني، تركيه، 
عراق و ديگر كشورها نيرويي متمايل به پيشرفت ها و تغييرات اجتماعي 
بودند ام��ا وهابي ها تفك��ر ديني تنفر و ع��دم تحمل ديگ��ران را تبليغ 

1. استفان شوارتز، همان، ص214. 
2. همان، ص135. 

3. همان، ص102-103. 
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مي كردند.1
نفاق و دورويي جريان اس��ام گرايي سياس��ي در تكفيري هاي وهابي خصيصه ديگر 
اين طيف در مقابله با صراحت و صداقت اس��ام گرايي سياسي اصول گرا بود. حتي اين 
جريان هاي س��اخته غرب گاهي از كنترل مديريت غرب هم خارج ش��ده و آنها را دور 

مي زنند. 
زماني كه ]امام[ خميني آشكارا اعام داش��ت كه از غرب تنفر دارد او 
همواره هماهنگ با نقطه نظراتش عمل مي كرد. ايران از گروه هاي مسلح 
معدودي به جز ]مانند[ حزب اهلل لبنان حمايت مي كرد ولي غرب ايران را 
به عنوان حامي تروريست دولتي معرفي كرد. ايران دست به تاشي براي 
به حركت آوردن جوامع شيعي آلباني، ترك، عرب، پاكستاني، هندي و 
ساير ملل غير ايراني نزد. برخاف ايرانيان رفتار سعودي ها بسيار پيچيده 
بود. وهابي ها خود را در برابر غربيان به دورويي و تظاهر تضمين كردند. 
آنها در تمام ماجراهاي دنيا مشاركت دارند و تا مسلمانان سني در كره 

زمين را تابع خويش نكنند دست از پاي نخواهند كشيد.2 
اسام گرايي سياس��ي در جريان تكفيري وهابي ها آش��كار يا پنهان طيف هايي را در 
جهان رهبري مي نمايد؛ نمونه آن، گروه القاعده كه جرياني تكفيري با خاستگاه وهابي- 
سعودي مي باش��د. خاس��تگاه اصلي القاعده، وهابيت اس��ت كه خود ريشه در جنبش 
س��لفي مذهب حنبلي و پيروان اهل حديث دارد.3 اين گروه توأمان تحت حمايت غرب 
و جريان هاي تكفيري متولد شد. »در تش��كيل القاعده عاوه بر اشخاصي كه رهبري و 
مديريت س��ازمان را عهده دار بودند دولت هاي متعددي مانند عربس��تان و پاكستان و 
اياالت متحده نيز همكاري بسيار مؤثر داشتند كه بدون اين همكاري ها امكان تأسيس 

چنين مؤسسه اي وجود نداشت.«4 

اسالم گرایي سياسي در مقابل اسالم ناب اصول گرا 
اكنون ديگر ترديدی وجود ندارد كه رسانه های غربی جريان های متفاوت و متناقض 
اسام سياسی را در مقابل اسام ناب و اصول گرا كه امام خمينی)ره( در انقاب اسامی 

1. همان، ص216. 
2. همان، ص231. 

3. حميدرضا اسماعيلي، همان، ص52. 
4. همان، ص54. 
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با تكيه بر آن به نظام شاهنشاهی و سلطه غرب در ايران پايان داد علم كرده اند. اين طيف 
از جريان اسامی از آموزه هاي اسام براي مشاركت در حوزه هاي اجتماعي الگوگيري 
مي نمايند. سياست اسامي انديشه و پش��توانه فكري اين جريانات مي باشد. در اينجا 
تاش می كنيم شاخصه های اين اس��ام را كه می تواند الگوی بيداری اسامی باشد به 

اختصار تبيين كنيم:
1. سياست اسالمي در مواجهه با اسالم سياسي 

سياست اسامي تنها به فعاليت هاي سياسي بي هدف يا داراي برنامه هاي كوتاه مدت 
درون رژيم طاغوت شناخته نمي شود، بلكه رابطه اي مستقيم با نظام سياسي دارد. 

اسام سياست است، اسام از سياست دور نيست. اسام، يك مملكت، 
يك حكومت بزرگ به وجود آورده است؛ اسام يك رژيم است، يك رژيم 
سياسي است. منتها ساير رژيم ها از بسياري از امور غافل بودند و اسام 
از هيچ چيز غافل نيست. يعني اسام انس��ان را تربيت مي كند به همه 

ابعادي كه انسان دارد...1 
در مفهوم سياست اسامي، دين مختص به زندگي فردي نيست بلكه عمومي، حاضر 

و ناظر در تمام شئون حيات اجتماعي مي باشد. 
اسام... مكتبي اس��ت كه برخاف مكتب هاي غير توحيدي در تمام 
شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي 
و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته  ولو بس��يار ناچيز كه در 
تربيت انسان و جامعه و پيش��رفت مادي و معنوي نقش دارد، فروگذار 
ننموده است و موانع و مشكات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد 

نموده و به رفع آنها كوشيده است...2
اسام سياسي و سياست اس��امي و جريان هاي متأثر از اين دو به دوران صدر اسام 
مرتبط مي شود. از زمان رس��ول خدا)ص( جريان هاي متأثر از سياست اسامي وجود 
داش��ت. از اولين حاميان ديدگاه تش��كيل حكومت اس��امي پيامبر بودند كه با وجود 
حاكميت بت پرس��تان به طور مرحله اي جنب��ش خود را در برابر سياس��ت هاي مادي 
و غير الهي به تكامل رس��اندند. جريان سياست اس��امي حضرت رسول از كادرسازي 
طوالني مدت در درون جامعه شروع شد و با قيام عليه حكومت و برپايي نظام اسامي در 

1. صحيفه امام، ج6، ص200. 
2. همان، ج21، ص402-403. 
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مدينه ادامه يافت و با نوشتن نامه و دعوت رهبران ديگر كشور ها به بعد جهاني سياست 
اسامي وارد شدند. 

همزمان با دوران رحلت نبي اكرم)ص( پديده اسام سياسي به معناي منفي آن يعني 
بهره وري از اسام در سياس��ت شروع ش��د. پيامبر كه صحت مباني سياست اسامي و 
جريان هاي حاصل از آن را در غدير و در مواقع ديگر با طرح موضوع رهبري در سياست 
اسامي، اهميت و انتصاب او از سوي خداوند مهر تأييد زده بود، در بستر بيماري مواجه با 
ظهور جريان اسام سياسي شد. عدم اطاعت از نبي در ماجراي غدير، عدم اطاعت از وي 
در همراهي با سپاه اسامه و نياوردن قلم و كاغذ براي نگاشتن آخرين وصاياي نبي برخي 
اسناد ظهور اين پديده را نش��ان مي دهد. جريان هاي متأثر از اين بعد اسام سياسي به 
نصب خليفه يا رهبر در نظام اسامي اعتقادي نداشتند. به نظر آنها خليفه پيامبر از سوي 
خداوند تعيين نشده و امام معصوم نمي باش��د. اين به طور واضح معناي سياسي كردن 
اسام نه اسامي كردن سياست را مي داد؛ چراكه اگر رهبر نظام اسامي الهي و منصوب 

وي نيست پس اوامر و نواهي وي نيز منصوب پروردگار نخواهد بود. 
معاصر با امام علي)ع( نيز جريان هاي متأثر از سياست اسامي به رهبري امام در بعد 
فعاليت در درون حكومت )ابوبكر، عمر و عثمان در حد مش��اوره خليفه به سوي احكام 
الهي( و تشكيل حكومت اسامي ايجاد شد. در مقابل بنيادگرايي افراطي )تأكيد بر روش 
خلفاي پيشين، خوارج(، اسام گرايي س��اختگي معاويه، فعاليت هاي سياسي عايشه و 
طلحه و زبير در حد تاش براي تأثيرگذاري در قدرت ش��كل گرف��ت. در نهايت اولين 
امام و رهبر ديني- سياسي ش��يعيان در محل حكومت يعني مسجد كوفه با طرح ترور 
برنامه ريزي شده مخالفان سياست اسامي و جريان علوي به شهادت رسيد. اين وقايع در 
دوران ساير ائمه ادامه يافت و دسيسه هاي شيطاني در قالب هاي مختلف به مقابله عليه 
سياست اسامي و جريان هاي ناشي از آن پرداخت. شهادت يا ترور تك تك ائمه توسط 
تكفيري ها و دنياطلبان، انتهاي فعاليت ها و كارشكني هاي اين جريان هاي سياسي در 

ارتباط با رهبران سياست اسامي بود. 
ائمه)س( هر كدام در مبارزه عليه جريان هاي شيطاني»اسام دست آويز سياست« به 
مقابله پرداخته و سياست اسامي را از راه هاي نظامي، علمي- فرهنگي، اقتصادي و در 
دو بعد درون حكومتي و صدور آن به ملل ديگر فعال نموده و منتش��ر كردند. تمام اين 
بزرگواران به شهادت رسيدند كه اكثر آنها دسيسه پنهاني از سوي جريان هاي الئيك و 
تكفيري و نوعي ترور سياسي محسوب مي شد. حتي شهادت امام حسين)ع( جهادي بود 
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كه در آن عده اي از خاندانش به طرز ناجوانمردانه ترور 
شدند. به عاوه ترور ش��خصيت ائمه و نيز جريان هاي 
ديگر علوي- سياسي و س��اير مباحثي كه از حوزه اين 
پژوهش خارج اس��ت. نكت��ه ديگر اينك��ه جريان هاي 
انحراف��ي از يهود و نص��اري در گرم ك��ردن اين طيف 
تخريبي عليه سياس��ت ائمه نقش ايفا مي نمودند. بعد 
از ظهور امام خميني موضوع واليت فقيه و جريان هاي 
سياسي خواهان حكومت اسامي در عصر غيبت رونق 
يافت. بنابراين اولين نظام حاص��ل از تئوري نظام مند 
شيعه در عصر غيبت يعني واليت فقيه جامع الشرايط به 
نيابت از امام زمان)عج( در تمام اموري كه امام عهده دار 

بود )به جز اختصاصات معصوم(، يعني جمهوري اسامي ايران تحقق يافت. 
ريشه هاي جريانات اصول گرا در دوران معاصر مجموعه اي از عوامل داخلي و خارجي 
هستند. محمد سعيد العش��ماوي كه خود طرفدار اسام غير سياسي است اين ريشه ها 
را در »تاريخ استعمار، ايجاد حكومت پاكستان، ايجاد حكومت اسراييل، حكومت هاي 
نظامي و شبه نظامي، فساد، سقوط غرب، كش��ف نفت، تكنولوژي، افزايش بي نظمي در 

نظام بين الملل، سلوك جنسي و امامت در ايران« مي شمارد.1
سياست اسامي در مواجهه با واژه عاريتي غرب يعني اسام سياسي، براي بررسي فكر 
سياسي در جريان هاي اسام گرايي سياسي اصول گرا ميان جوامع شيعه و سني، عبارتي 
مناسب تر اس��ت؛ نه اينكه با توجه به آموزه هاي تش��يع در حقانيت باشد. اسام گرايي 
سياسي شيعه در حالي كه به پش��توانه رهبري ائمه و واليت فقيه در عصر غيبت تداوم 
مي يافت، اما اسام گرايي اهل سنت بدون حضور يا توجه به الگو و رهبري شايسته فعاليت 
مي نمود. لذا اصلي ترين تمايز در جريان اصول گراي شيعه و سني وجود رهبري و نقش 
آن در فرآيند مبارزات سياسي مي باش��د. دوران معاصر همزمان با بيداري اسامي در 
جوامع مسلمين شاهد بروز روشن تري از اين نقص ها حتي در جريان اصول گراي معتدل 
اهل سنت مي باشد. اگرچه نقص چهارچوب رهبري و نظام حكومتي مطلوب مبتني بر 
امام، مشكاتي را بر كميت و كيفيت روند انقاب ها و پيروزي هاي سياسي- در مقايسه با 
همين مبارزات در جريان هاي شيعي اصول گراي معتدل- با خود به همراه داشته است. 

1. محمدسعيد العشماوي، االسام السياسي، قاهره، مدبولي صغير، 1416ق، ص110. 

جریان هاي بدلي تا زماني که 
براي مبارزه با اسالم گرایي 
سياسي کارایي دارند حمایت 
شده و بعد از آن به طور 
مستبدانه و سرکوب گرانه اي 
از عرصه بازي هاي سياست 
محو  امپریاليست  جهاني 
خواهند شد. نمونه آن فرآیند 
و  بزرگ نمایي  تشکيل، 
سرکوب و بازسازي جریان 
تکفيري بن الدن و القاعده در 

سال هاي اخير مي باشد
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علماي شيعه از اصلي ترين رهبران جريان اس��ام گرايي سياسي اصول گرا در دوران 
معاصر مي باش��ند. لذا مديريت غرب به مبارزه با آنها قد علم كرده و برچس��ب ارتجاع و 

استبداد به آنها مي زند. 
علما]ي شيعه[ به عرفان احترام گذاشته و با شور و عشق غير معمولي 
محمد و اهل بيتش به  ويژه علي و حسين را محترم و بزرگ مي شمارند. 
آنها آزادانه در جس��ت وجوي فهم معنويت عميق اسام سنتي ]اسام 
اصيل[ مي باشند؛ همه اينها موجب ديوانگي وهابي ها مي شود. علماي 
ايراني ش��رك و خرافات ايران قبل از اسام را به دور ريخته اما از ميراث 
عظيم فرهنگي خود محافظت كرده و به تحقيق و پژوهش مي پردازند. 
آنها چهره كثرت گراي اس��امي هس��تند. هر چند از ديد غربيان مانند 

مرتجعين و تنگ نظران شديد به نظر مي آيند.1 
منظور از كثرت گرايي در اينجا تحمل گروه هاي رقيب و منظور از اسام سنتي هر نوع 

اسامي است كه مانند وهابيت الئيك ها بازيچه بيگانه نبوده و اصالت داشته باشد. 
... ما بعدها اگر توفيق پيدا كنيم به ش��رق و غ��رب اثبات مي كنيم كه 
اين دموكراسي كه ما داريم، اين دموكراسي است نه آنكه شما داريد... و 
طرفدارهاي ابرقدرت  هستند و همه مردم را در اختناق عظيم گذاشتند.2
امام خميني در دوران معاصر به عنوان الگوي رهبري در اسام گرايي اصول گرا دشمني 
مديريت غرب را با خود همراه داشت. غربي ها در حالي به مبارزه با ايران و امام خميني 
مي پرداختند كه هرگز به ش��خصيت جامع و متعادل امام توجهي نداشتند. »غربيان به 
نادرستي ش��خصيتي مثل امام خميني را به عنوان نمونه اي از اسام تندرو مي دانند در 
حالي كه وي عارفي بزرگ و غير متعصب بود.«3 پويايي و اجتهاد از شاخصه هاي جريان 
اسام گرايي امام خميني مي باشد. »علي رغم اتكاي خميني بر مفاهيم سياسي مدرن 
گفتمانش بدون ذكر هر گونه دكترين هاي سياس��ي مدرن منحص��راً در عبارت نظريه 

سياسي اسامي خاصه مي شود.«4
اش��تراك برجسته اس��ام گرايي سياسي ش��يعه با جريان هاي اهل س��نت در بخش 
فعال گرايي سياسي، اين است كه در ابتداي راه، ميانه مسير و بعد از پيروزي، به واسطه 

1. استفان شوارتز، همان، ص190. 
2. صحيفه امام، ج6، ص463. 

3. استفان شوارتز، همان، ص74. 
4. بابي سعيد، همان، ص129. 
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گرايش هاي الئيكي يا تكفيري، ابزار و بازيچه مديريت غرب نمي باشند. 
2. شاخصه هاي اسالم گرايي ناب و اصول گرا 

نش��انه هايي از ش��اخصه هاي عمومي جريان هاي اس��ام گرايي سياس��ي در مبحث 
رهيافت انگيزه های اس��ام سياسی ذكر ش��د. اس��ام گرايي در اين جريانات بايستي 
معتدل، باثبات،  اهل جهاد، شهادت طلب، قيام كننده، به دور از افراط و تفريط، متكي بر 
اصول، اهل بصيرت، پويا و در نتيجه هدايت يافته باشد. همچنين شاخصه هاي جريانات 
تكفيري و الئيك را كه در همان مبحث آمد، نداش��ته باشد. به اين ترتيب حق محوري، 
عدالت خواهي، صداقت در سياست و سازش ناپذيري1 نيز در جريان اصول گرا مي باشد. 
توجه ويژه به اصول در فرآيند مبارزات سياسي حتي سال ها بعد از پيروزي و تشكيل 
دولت از شاخصه هاي مهم اين جريان مي باشد. در اين راستا اصول گرايي با بنيادگرايي 
تفاوت اساس��ي دارد. برخي ها از روي غرض اينها را در غرب و اس��ام يك معنا كرده و 
عده اي ناآگاه هم از آن پيروي كردند. اصول گرايي گرايش به ريش��ه و خاستگاه و تأكيد 
بر اصول اساسي با نگاه به آينده است. اما بنيادگرايي بازگشت به گذشته و توقف در آن 
را پي مي گيرد. اصول گرايي را مي توان در تأكيد اسام بر اصول پنج گانه مذهب شيعه و 
سه گانه اشتراكي با اهل تسنن يافت. همچنين در حديث ثقلين2 دو اصل مهم عترت و 
قرآن مطرح شده كه هميشه با هم همراه هستند. به هر حال در اصول گرايي اصل اجتهاد 
و توجه به مقتضيات زمان و مصالح اسام و مسلمين فراموش نمي شود. اصول گرايي با 

عقانيت معتدل نيز همراه مي باشد.3
عقل گراي��ي معتدل از ديگر ش��اخصه هاي جريان هاي متأثر از سياس��ت اس��امي و 

اصول گرايي مي باشد. 
نظريه عقانيت اعتدالي به مدد باورهاي پايه يعني اوليات، وجدانيات و 
فطريات حقانيت پاره اي از اعتقادات ديني را ثابت مي كند به گونه اي كه 
تشكيك بردار نباشد. پاره اي ديگر از اعتقادات ديني نيز با حقانيت دسته 
اول ارزش معرفت شناس��ي پيدا مي كند و همچني��ن معقوليت اعتقاد 
ديني نيز با اين فرآيند ثابت مي ش��ود؛ زيرا كساني كه به خردناپسندي 

1. رك: محمدحسن عبداللهي، اصاحات علوي، قم، مركز پژوهش هاي اسامي صدا و سيما، 1384. 
2. پيامبر)ص( در حديثي متواتر فرمودند: انی تارك فيكم الثقلين: كتاب اهلل و عترتی اهل بيتی و انهما لن يفترقا 

حتی يردا علی الحوض و انكم لن تضلوا ان اتبعتم و اتبعتم و استمسكتم بهما. 
3. عبدالحس��ين خس��روپناه، كام جديد، قم، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1379، 

ص72. 
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و نامعقوليت باورهاي دين��ي حكم كرده اند به آن جه��ت بوده كه گويا 
باورهاي ديني فاقد روش معرفت شناس��ي يا تحقيق پذيري اند. بر اين 
اس��اس صدق و كذب را بر آنها ب��اور نمي كردند. پس ن��ه تنها باورهاي 
ديني معقوليت دارند بلكه حقانيت نيز دارند و با قراين و داليل فراواني 

تأييدپذيرند.1
اس��تعمار غرب در فرآيند تكميل بدل سازي به دقت مي كوش��د تا چهره اي نامناسب 
را از جريان ه��اي اصيل و ش��اخصه هاي آن در اف��كار عمومي نهادينه س��ازد. تاكتيك 
غرب بدل س��ازي و توليد نمونه هاي تقلبي مي باش��د. عمليات تروريس��تي را به جاي 
شهادت طلبي، تعصب و تحجر و خشونت را به جاي اس��ام گرايي، جهاد قوميت گرايي 
و قبيله سازي را به جاي اس��ام خواهي و امت گرايي، غرب زدگي و وابستگي را به جاي 
پيشرفت و استقال به افكار عمومي ملت ها تزريق مي كنند. از سوي ديگر در تاش اند 
سازشكاري را به اسم عقانيت، فساد و هرج و مرج را به اسم آزادي و ديكتاتوري را به نام 

نظم و امنيت در ميان ملت ها جا بيندازند. 
اسام گرايي سياسي با اشاره به اصول مش��ترك فعاليت هاي سياسي آنها عمًا با اين 

گزينه ها معرفي مي شود:
1. اسام تنها اس��ام اس��ت و اس��ام فروكاس��ته و تقليل يافته به س��رمايه داري يا 

سوسياليسم ديگر اسام نيست. 
2. غرب قابل اعتماد نيس��ت و براي رهايي از س��يطره آن بايد در عرصه هاي نظامي، 

سياسي، علمي و فرهنگي به مقابله با تمدن غرب پرداخت. 
3. در مقاب��ل الگوها و نظام هاي حكومتي قديم و جديد اس��ام الگ��وي ويژه اي براي 
حكومت و اجتماع دارد كه استعمار، استبداد، تبعيض عليه مسلمين در سطح بين المللي 

و تمايز ماهوي دو تمدن اسام و غرب تشكيل حكومت اسامي را ضرورت مي بخشد. 
4. براي موفقيت مسلمين در سطح جهان ابتدا بايد اسام و ديدگاه هاي خاص آن را در 

داخل سرزمين هاي اسامي حاكم نمود و حكومت هاي استبدادي را ساقط كرد. 
5. حاكميت غير الهي طاغوت است و هر حكومتي براي مشروع بودن بايد منسوب به 

خدا، قرآن و سنت نبوي باشد. 
6. دستاوردهاي منفي تمدن غرب نشانه روح عدالت گريز اين تمدن و در نتيجه زوال 

و انحطاط آن است. 

1. همان، ص75-76. 
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7. وضع قانون و اجراي آن بايد طبق شريعت 
باشد تا تمايزات و ظرفيت هاي واقعي اسام در 

زمينه هاي مختلف تحقق يابد. 
8. الگ��وي اس��امي، الهي )ديني( اس��ت نه 
انس��اني و بر پايه تمدني نه ش��رقي و نه غربي 

خواهد انجاميد.1
آنچ��ه رهبري جمهوري اس��امي اي��ران از 
ويژگي هاي اصول گراي��ي مدنظر دارد، خاتمه 
مبح��ث و معرفي كنن��ده طيف ه��اي اصي��ل 
اسام گرايي اصولی مي باشد. ايمان و پايبندي 
ب��ه آن در عرصه هاي مختل��ف، عدالت، حفظ 
استقال سياسي، تقويت خودباوري و اعتماد 
به نفس ملي، جه��اد علمي، تثبي��ت و تأمين 

آزادي و آزادانديشي، اصاح و تصحيح روش ها، ش��كوفايي اقتصادي از جمله آن موارد 
است.2

الف. اسالم گرايي اصولی شيعه در سياست 
مذهب شيعه اگرچه همواره سياس��ي بوده اما اسام گرايي معاصر از اوايل قرن بيستم 
نمود اجتماعي يافت و مسلمانان مدعي دخالت فعال در سياست و اجراي احكام شريعت 
به عنوان قانون، نقش پررنگ تري ايفا نمودند. برخي از علما مثل آيت اهلل نائيني در بحث 
حكومت محدود به قانون، كوشيدند تا اصول مربوط به حكومت قانون را با اصول عقايد 
شيعه سازگار سازند. اما با شكست اين كوشش ها و تحكيم ساخت قدرت مطلقه بعد از 
مشروطه، نوسازي به شيوه غربي و تضعيف مواضع روحانيون، زمينه نظري تقابل ميان 
اسام گرايان اصول گرا و جريانات الئيك فراهم شد. در اين مرحله علماي شيعه با عبور از 
نظريه مشروطه به تدريج از حمايت قانون اساسي دست كشيدند و از قانون شرع اسام 

و نظام سياسي اسام حمايت كردند. 
برخي از جريان هاي اصول گرا به حضور خود براي نقش آفريني در سياس��ت به عنوان 
مرحله مقدماتي و در صورت نبود شرايط قيام عليه طاغوت، اكتفا مي كنند. جريان هاي 

1. سيد محمدرضا محمودپناهي، همان، ص41-42. 
2. بيانات مقام معظم رهبري در جمع مسئوالن، 1385/3/29. 

طيف هاي تکفيري و خشن یکي از 
جریان هاي منحرف اسالم گرایي 
سياسي مي باشند. این دسته از 
مسلمانان در فعاليت هاي اجتماعي 
با شاخصه نگاه تک بعدي به دین 
و پيروي از رأي و نظر شخصي و 
افتادن در دام انحرافات عقيدتي به 
دوران صدر اسالم پيشينه دارند. 
در عصر حاضر نيز عملکرد و افکار 
عقيدتي- سياسي جاهالنه تکفيري ها 
به گونه مستقيم یا غير مستقيم عليه 
اسالم گرایي سياسي اصول گرا و 
دستاویز دشمنان اسالم و مدیریت 

سرمایه داري قرار گرفته است
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نائيني )1355-1276ق( و ش��يخ فضل اهلل ن��وري )1288-1222(، حزب اهلل لبنان،1 
مدرس )1316-1249( و كاش��اني )1340-1260(2 از جمله اي��ن طيف فعال گرايي 

سياسي شيعه در دوران معاصر مي باشند. 
برخي از جريان ه��اي اصول گراي معتدل در مب��ارزات خود به ط��ور صريح خواهان 
بركناري رژيم طاغوت و برقراري حكومت اسامي مي باشند. جريان سياسي واليت فقيه 
در ايران كه از سال 1342 بروز يافت از جمله جريان هاي متأثر از سياست اسامي است 
كه خواهان تشكيل حكومت بر مبناي اصل واليت فقيه بود. امام خميني با طرح نظريه 
واليت فقيه ضمن رد مشروعيت سلطنت مشروطه به نظريه اصلي شيعه درباره امامت و 
واليت و حكومت نيابت عامه بازگشت و به اين ترتيب در 1357 )1979م( با حركت به 
سمت حكومت اسامي به رهبري ايشان انقاب شد و جمهوري اسامي تأسيس گرديد 

و جريان هاي ناشي از سياست اسامي در تشيع وارد مرحله جديدي شدند. 
جريان نواب صفوي )1334-1328( از ديگر جريان هاي سياس��ي متأثر از سياس��ت 
اسامي بود.3 نواب طرحي با عنوان حكومت اسامي ارايه داده بود كه در آن در درجه اول 
حكومت را حق علما مي دانست. وي از روش هاي تبليغاتي، سعي در حضور در مجلس، 
نصيحت و انذار مديران سياس��ي، همكاري با علما، مبارزه مسلحانه و... براي رسيدن به 
اهداف خود بهره برد. البته نائين��ي هم حكومت را در صورت عدم ام��كان به غير فقها، 
توجيه مي كرد. اما جريان نواب به قاطعيت خواهان پياده كردن احكام اس��ام در تمام 

1. بعد از حمله 1982 اس��راييل به لبنان، س��ه عامل مقابله با اس��راييل، اعتقاد به واليت فقيه و پيروي از امام 
خميني و ضرورت ايجاد تشكيات جديد، باعث شد كه گروه هاي متفرق اسامي لبنان نظير تجمع علماي بقاع، 
كميته هاي اسامي و جنبش امل اسامي با كمك و راهنمايي هاي علي اكبر محتشمي پور )سفير وقت جمهوري 
اسامي ايران( در دمشق در بلعبك با هم جمع شوند. اما گردهمايي گروهي از حوزويان نجف و قم بود كه در همان 
سال پايه هاي اين جريان را بنا كرد. علي خسروشيري، انقاب اسامي ايران و شيعيان لبنان، تهران، مركز اسناد 

انقاب اسامي، 1389، ص130-182. 
مديريت اصلي و اكثريت شوراي حزب اهلل، رياست شوراي اجرايي، جهادي و سخنگو و دبيركل و معاون دبيركل 

حزب اهلل به عهده روحانيون است. علي خسروشيري، همان، ص185.
اهداف اصلي يا حداقل ميانه اين جريان مقابله با استعمار و اتحاد و همكاري در داخل لبنان جهت بهبود اوضاع 

داخلي كشور مي باشد. 
2. آقايان نوري، كاش��اني و مدرس حداقل در ش��رايط موجود نقش آفريني در حكومت را براي اسامي كردن 

بخش هايي از آن به عنوان اهداف مبارزاتي خود و حاميانشان در نظر داشتند. 
3. فداييان اس��ام جري��ان مبارزاتي مرتب��ط با دوران س��لطنت محمدرضاش��اه پهل��وي بود. اي��ن گروه در 
سال هاي1334-1324با رهبري س��يد مجتبي ميرلوحي )نواب صفوي( فعاليت هايي را عليه استبداد داخلي و 
استعمار )مبارزه با اسراييل و مخالفت با پيمان سنتو( انجام داد.  تمام اهداف آنها در اسامي شدن تمام بخش هاي 
حكومت خاصه مي ش��د. آنان اولين گروه از اس��ام گرايي سياسي بودند كه طرح حكومت اس��امي را به عنوان 
اساسنامه نظري يا مانيفست خود منتشر نمودند. نرجس عبديائي، »شيوه هاي مبارزاتي فداييان اسام در مبارزه 

با طاغوت«، 15خرداد، س8، ش28. 
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جنبه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي و... در همان زمان بود. 
جريان هاي اسام گرايي شيعه برخاف تسنن به طور صريح از تشكيل حكومت فراملي 
يا جهاني )در عصر غيبت( حمايت نمي كند. اگرچه تئ��وري صدور انقاب و حمايت از 
مستضعفين و دول شيعه و... در راستاي خواسته ها و سياست هاي فراملي اين طيف ها 
مي باشد،  اما تشكيل حكومت جهاني، آرماني است كه با ظهور حضرت مهدي دوازدهمين 

پيشواي تشيع به نحو كامل تحقق مي يابد. 
ب. اسالم گرايي اصولی اهل سنت در سياست 

اصول گرايي سياس��ي در اهل س��نت نيز با توجه به اهداف نهايي گونه هاي مختلفي 
دارد. گروهي از آنها ب��ا توجه به اوضاع به نقش آفريني در سياس��ت و حضور در مجلس 
و ساختارهاي سياس��ي براي اعمال خواس��ته هاي خود روي مي آورند. جريان سياسي 
جماعت اسامي افغانستان1 نمونه آنهاست كه با گذشت س��ال ها هنوز مبارزه جدي و 

فراگيري براي رسيدن به قدرت به معناي تشكيل حكومت انجام نداده است. 
برخ��ي از جريان هاي اهل س��نت از همان ابتدا خواهان تش��كيل حكومت اس��امي 
مي باشند. جريان اسام گرايي سياسي اخوان المسلمين در اين دسته جاي مي گيرند.2 
حماس جريان ديگري است كه خواهان حكومت ملي اس��امي بود و در بخش هايي از 

فلسطين اهداف ملي خود را تحقق بخشيد.3 
طيفي از جريان هاي اسام گرايي سياسي اهل س��نت خواسته هاي فراملي به معناي 

1. يكي از احزاب مهم اسام گرا در افغانستان كه مؤسسان آن پوهاند و برهان الدين رباني مي باشند؛ اهداف اين 
حزب، دفاع از استقال سياسي، اقتصادي و فرهنگي، حفظ حاكميت ملي و تماميت ارضي، تأمين عدالت اقتصادي، 
سياسي و اجتماعي بر پايه آموزه هاي ديني و اصول دموكراسي مي باشد. همچنين معتقد است كه از گرايش هاي 
نژادي و قومي و صنفي و منطقه اي و زباني و طبقاتي اجتناب مي ورزد. وابس��تگي به اس��تبداد داخلي و استعمار 
خارجي را نفي و با آن مبارزه مي كند. ش.ن حق ش��ناس، دس��ايس و جنايات روس در افغانستان، تهران، كميته 

فرهنگي دفتر مركزي جمعيت اسامي افغانستان،  1363، ص334-335. 
2. اخوان المسلمين در 1307ش به رهبري حسن البنا در ش��هر اسماعيليه مصر تأسيس شد. هم اكنون اخوان 
شعبه هاي مختلفي را در كشورهاي عربي از جمله مصر، فلسطين، اردن، سوريه و... دارد. اگرچه اينها تاكتيك هاي 
مبارزاتي مرحله اي و تقريباً مسالمت آميزي داشتند، اما شعار عمده آنها تشكيل دولت اسامي و مبارزه با استعمار 
بود. اس��حاق موسی الحسينی، اخوان المس��لمين، ترجمه س��يد هادی خسروش��اهی، تهران، اطاعات، 1375، 

ص81-85. 
در شرايط كنونی اخوان المسلمين سوريه ايده و تاكتيك مبارزاتی همس��و با غرب، برای براندازی نظام سوريه 

اتخاذ نموده است. 
3. مقاومت اسامي يا حماس با هدف آزادي تمام خاك فلسطين در 1987 توسط شيخ احمد ياسين،  عبدالعزيز 
رنتيسي و محمدطه اعام موجوديت كرد و از س��ال 2007 كنترل بر نوار غزه را به دست آورد. هدف عمومی آن 
برقراری دولت اس��امی و هدف استراتژيك آن آزادس��ازی همه سرزمين فلسطين می باش��د. جواد الحمد و اياد 
برغوثی، سيری در انديشه سياسی حركت مقاومت اسامی فلسطين، تهران، مركز پژوهش های علمی و مطالعات 

استراتژيك خاورميانه، 1382، ص60-61. 
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تشكيل خافت را دارند. شعار اصلي حزب التحرير برقراري خافت اسامي و بازگشت 
به عصر طايي خافت مي باش��د. »اهداف تعيين ش��ده حزب التحرير عبارت اس��ت از 
بازآفريني يك دولت اس��امي- تعبيري آرماني از خافت- كه زماني بر جهان اس��ام 

حاكم بود.«1 

1. گروه بين الملل بحران، اسام راديكال در آسياي ميانه در واكنش به حزب التحرير، ترجمه احسان موحديان، 
تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1383، ص24.

حزب التحرير در سال 1952 به رهبري تقي الدين النبهاني )1977-1909( فقيه و فعال فلسطيني اهل سنت 
تأسيس شد. محل تأسيس حزب بخشي از بيت المقدس بود كه در آن زمان تحت حاكميت اردن بود. پس خاستگاه 

منطقه اي اين حزب اردن بود، اما به سرعت به مناطق ديگر جهان اسام گسترش يافت. 
اگرچه برخي ها النبهاني را به حنفي ها خاستگاه وهابيت، مرتبط مي دانند اما در واقع وي داراي رويكرد مذهبي 
مستقل از چهار مذهب رسمي اهل تس��نن بود. دولت آرماني مدنظر اين حزب كه از سطح كشور به معناي علمي 
فراتر مي رود آميزه اي از خافت كهن و حاكميت مدرن مي باشد. »مؤلفه اصلي دولت، شخص حاكم يعني خليفه 
خواهد بود. وي توسط مجلس االمه كه يك شورا است انتخاب مي ش��ود. اعضاي اين شورا نيز به نوبه خود توسط 
مردم انتخاب مي شوند. احزاب سياس��ي نيز مجاز به فعاليت خواهند بود؛ مش��روط به اينكه بر مبناي ايدئولوژي 
اسامي عمل كنند و در چهارچوب شريعت در برابر خليفه پاسخگو باشند. امير مي تواند كنترل امور نظامي و روابط 
خارجي را بر عهده داشته باشد. امكان برقراري روابط ديپلماتيك با دولت هاي امپرياليست مانند انگلستان و امريكا 
وجود ندارد و چنين دولتي با اسراييل در وضعيت جنگ خواهد بود. يك دولت اسامي از پيوستن به سازمان هاي 
بين المللي مانند س��ازمان ملل امتناع خواهد كرد و به طور كلي با كافران در حالت جهاد خواهد بود. محور اصلي 
سياست اقتصادي حزب التحرير بازگش��ت به نظام پولي طا پايه و تنفر از س��رمايه داري است اما آنچه كه دقيقاً 

جايگزين نظام سرمايه داري مي شود مبهم است.« 
اين جريان سياسي حضور مسالمت آميز در قدرت براي رسيدن به آن را نمي پذيرد. »حزب التحرير در بيشتر آثار 
خود مشاركت در دموكراسي پارلماني يا هر گونه اتحاد با ديگر احزاب سياسي به منظور كسب قدرت را رد مي كند.« 
اين حزب از ترور و خشونت نيز براي رسيدن به قدرت اس��تفاده نمي كند. »حزب التحرير با سياست امريكا در 
خاورميانه به  شدت مخالف است اما خواستار اقدام تروريس��تي بر ضد امريكا نيست. در واقع حزب التحرير مدعي 
مخالفت با فعاليت هاي تروريستي اس��ت و بر اين نكته اذعان دارد كه كش��تار غير نظاميان بي گناه بر ضد قوانين 

امريكاست.« گروه بين الملل بحران، همان، ص27-30. 
گس��تره فعاليت حزب مختص به منطقه خاصي نيست؛ اين جريان در سطح جهاني ش��عبه ها و بخش هايي را 
تأسيس نموده است. »جريان التحرير در خاورميانه و شمال آفريقا )اردن، مصر، تونس، عراق و سوريه( و در اروپاي 
غربي )آلمان، دانمارك و انگليس( اندونزي، پاكستان و آسياي ميانه )ازبكستان و تاجيكستان( به صورت شبكه هاي 
كوچك يا بزرگ و به گونه قانوني يا غير قانوني به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند. گروه بين الملل بحران، همان، 

ص40-52. 
از نظر حزب التحرير هيچ كدام از دولت هاي كنوني صاحيت تام را ندارند. »عربس��تان س��عودي و ايران فاقد 

معيارهاي اصلي يك دولت اسامي مي باشند.« گروه بين الملل بحران، همان، ص150. 
اما از طرفي اين حزب از س��وي نئووهابي هاي راديكال متهم به پذيرش شيعه مي باشد. گروه بين الملل بحران، 

همان، ص137. 
در جريان هاي بيداري اس��امي محمد عا ابوالعزائم يك��ي از رهبران حزب التحرير مصر، مردم را به  ش��دت از 
س��پردن قدرت حكومتي به وهابي ها بر حذر مي دارد. »وي هشدار داد كه سلفي هاي وهابي در صورت رسيدن به 
قدرت مصر را به دوران جاهليت )حداقل 5 هزار سال پيش( بر مي گردانند.« خبرگزاري جمهوري اسامي ايران، 

كد خبر:30686701. 
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نتيجه گيری 
رهبر معظم انقاب در خطبه هاي نماز جمعه تهران 
در تاريخ 1390/11/14 از س��ه جري��ان در فضاي 
اسام گرايي سياسي يعني 1. جريان اسام تكفيري 
متحجر و خشن؛ 2. جريان اسام الئيك و سازشكار؛ 
3. جريان اس��ام اصول گراي معتدل و عقاني نام 
بردند؛ كه تنها يك جريان آن اصيل است و دو جريان 

ديگر ساختگي دست بيگانه، خاصه جهان غرب مي باشد. 
همچنان كه بدلي بودن برخي طيف هاي مس��لمان نقش آفرين در عرصه سياس��ت از 
ديد تيزبين رهبر انقاب پنهان نمانده،  در آينده نيز موضوع از منظر مردم و جريان هاي 
اسام گرايي سياسي به دقت وارسي مي ش��ود. جريان هاي غير اصيل در دو گروه عمده 
اس��ام گرايي تكفيري، متحجر و خش��ن و گروه اسام الئيك سازش��كار تقسيم بندي 
مي شوند. اين بدين معناست كه جريان هاي س��اختگي با هر عنواني، در داخل اين دو 
دسته قابل ارزيابي اس��ت. از طرفي جريان ديگري به نام اسام اصول گراي معتدل، به 
عنوان جريان حقيقي اسام گرايي سياسي معرفي مي شود. آگاهي و اطاع رساني از اين 
چينش خود قدم مهمي در پيشبرد اهداف جريان هاي اصيل و بيرون كشيدن پرد ه هاي 
ابهام و غبار آلودگي در عرصه حيات اجتماعي مسلمانان مي باشد. افكار عمومي به مرور 
دقت ويژه اي در فرآيند انقاب و رهبري و روند بعد از پيروزي دارند تا مبادا جريان هاي 

اصيل و بدل جايگزين هم شده و بعد از سال ها دوباره به وضعيت اول بازگردد. 
يك راه تميز جريان هاي اصيل و كاذب در آينده انقابات اسامي، رويكردشان نسبت 
به دو قطب مستضعفين و مستكبرين مي باشد. »دو قطب مستضعفين جهان به رهبري 
جنبش مسلمين و مستكبران جهان به رهبري امريكا و ناتو ايجاد شده است و اردوگاه 
سومي وجود ندارد.«1 در نتيجه از خطوط قرمز جريان هاي اصيل اسام سياسي و تميز 
از طيف كاذب در تمام فرق اس��امي حضور يا عدم حضور آنها در جبهه مستضعفين و 
مستكبرين با مديريت غرب مي باشد. در اين راستا اردوگاه سومي وجود نداشته و همه 

خط مشي ها به يكي از اين دو قطب ختم مي شود. 
چش��م انداز جريان شناسي اسام گرايي سياس��ي از سياست اس��امي و جريان هاي 
متأثر از آن در ش��رايط معاصر از حضور، پرورش و غلبه دو حوزه اس��ام اهل س��نت و 

1. خطبه هاي نماز جمعه تهران، 1390/11/14. 

اشتراک برجسته اسالم گرایي 
سياسي شيعه با جریان هاي 
اهل سنت در بخش فعال گرایي 
سياسي، این است که در ابتداي 
راه، ميانه مسير و بعد از پيروزي، 
به واسطه گرایش هاي الئيکي یا 
تکفيري، ابزار و بازیچه مدیریت 

غرب نمي باشند
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تش��يع جريان هاي اصول گراي معتدل و عقاني خبر 
مي دهد. جريان هاي تكفيري و سازش��كار با پيشروي 
جريان ه��اي اصول گرايي عقاني در عرص��ه جهاني و 
جنبش هاي سياس��ي كم رنگ خواهند شد. الزمه اين 
موفقيت در درج��ه اول هم گراي��ي جريان هاي اصيل 
اسام گرايي سياسي در تشيع و تس��نن مي باشد. اين 
جريانات با پيدايش بيداري اس��امي كه موج علني و 
گسترده آن در سال هاي 90-1389 با پيروزي تونس 
و غلبه بر حكومت هاي ديكتاتوري مصر و ليبي و يمن 
به قطعيت رسيده مي تواند بروز كامل و جامعي داشته 
باشد. كنار كشيدن اين جريانات، يا افتادن در دام غرب 
در ايجاد تفرقه دروني جريان هاي اصول گراي شيعه و 
سني و تاش براي تقابل طيف هاي اهل سنت و تشيع، 
مي تواند به تشكيل نظام هايي با سركردگي جريان هاي غير  اصيل تكفيري يا سازشكار 
الئيك منجر شود. در اين هنگام بعد از سال ها دوباره همان نظام هاي ديكتاتوري بانفوذ 
و توطئه اجانب ريشه دوانيده و رشد مي يابد. دوباره الزم است انقابي شود و خون هايي 
ريخته شود تا ديكتاتوري حاصل از جريان هاي غير اصيل ريشه دوانده در جوامع اسامي 

سقوط نمايد و تاريخ همين گونه تكرار شود. 
احزاب و كادر رهبري جريان هاي سياسي جهان اسام نقش اساسي در پيشرفت اهداف 

اصيل دارند. 
شاخصه هاي احزاب و نخبگان سياسي، هوش��ياري و بي اعتمادي به 
وعده هاي امريكا و نهراس��يدن از تهديد هاي پوش��الي دشمنان اسام، 
پرهيز از ورود ب��ه بازي هاي دالرهاي نفتي وابس��تگان و متحدان غرب 
در ميان دول غربي، كمك به روند احياي هويت اسامي ملت ها، تكيه 
بر مردم س��االري ديني، بي اعتنايي به اس��امي امريكايي و انگليسي، 
پافش��اري بر اصول پرهي��ز از مقاوم��ت و تكيه بر عقاني��ت و حكمت 

مي باشد.1
نگريستن به چشم انداز اسام گرايي سياسي اصول گرايان دقت در برخورد با تهديدها 

1. همان.

در  انقالب  معظم  رهبر 
خطبه هاي نماز جمعه تهران 
 1390 /11 در تاریخ 14/
از سه جریان در فضاي 
اسالم گرایي سياسي یعني 
1. جریان اسالم تکفيري 
متحجر و خشن 2. جریان 
اسالم الئيک و سازشکار3. 
جریان اسالم اصول گراي 
معتدل و عقالني نام بردند؛ 
که تنها یک جریان آن اصيل 
است و دو جریان دیگر 
بيگانه،  دست  ساختگي 

خاصه جهان غرب مي باشد
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را مي طلبد. تبيين اين موضوع با مثال هايي از پديده بيداري اسامي قرن 21 روشنگري 
مي كند. 

بازماندگان اصلي صحنه مصر، تونس و ديگر كشورها در بحران عميق 
اعتم��اد جهاني و بحران تصميم گي��ري فرورفته اند؛ كه بع��د از ناتواني 
در مهار و س��ركوب بيداري ملت ها تاش مي كنند كه ب��ر اتاق فرمان 
ملت ها مسلط ش��وند. با نفوذ به درون احزاب قومي و ايجاد تفرقه ميان 
مردم و از روش هاي گوناگون ديگر س��اختارهاي فاسد قبلي را حفظ و 
خسارت بسيار گسترده ناش��ي از بيداري اس��امي را جبران كنند و با 
كمك دالرهاي نفتي حكومت هاي وابس��ته منطقه، ضمن حفظ رژيم 

صهيونيستي به جبهه مقاومت ضربه بزنند.1
مديريت بهينه جريان ه��اي اصول گراي معتدل عقاني در جهان تش��يع و تس��نن، 
بر انقاب ها و طرح هاي حكومتي بعد از آن و اس��تمرار در رس��يدن ب��ه آينده مطلوب 
اس��ام گرايي، نقش مهمي ايفا مي كند. الگوي موفق انقاب اسامي ايران خود سندي 
بر چش��م انداز آينده اين جريان ها و انقاب ها مي باش��د. در اين هنگام تاش در جهت 
پيشرفت و نهادينه كردن آموزه هاي اسام ناب محمدي)ص( و پان اساميسم، بي خدايي 
و الحاد را به عقب نشانده و راه را براي نفوذ اس��ام اصيل در ميان تمام جوامع و اديان و 
محو هر گونه مكتب س��اختگي و دروغين كه خود را در پوشش نام اسام يا مسيحيت 
يا يهوديت پنهان نموده ان��د، فراهم مي نماي��د. اولين آنها جريان س��اختگي و غاصب 
صهيونيسم بين الملل است كه با هم گرايي جريان هاي اصول گرايي حاكم و جنبش هاي 
فعال اصول گرايي در س��ال هاي آتي به ياري و اذن خدواند متعال ضعيف تر و در نهايت 

نابود خواهد شد. 

1. همان.




