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چکیده
اسالم و سننس همنشه دو مفهوم ملم و هم اه ه بودهاند و هنچیرم ام
ج ین هنذ اسالمی نمیتوانهد رفتمن هنیی غن سننسی بنشهد .مقنوره حنضر

بن استفنده ام تقسن بهدذ وبر نیبـوهر و والـی

در مرورد جهربدهرنذ

ماهبی در صدد اس تقسن بهدذ ج ین هنذ اسالمی و رابطه خنص آنهن بن
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سننس را مشخص کهد و بن تمسم بره مفرنهنمی چرو دقر

ایدئووو ذ نشن دهد که نودی کث ت و تهوع فل ذ ارمشری و کرنرک دذ در
منن ج ین هنذ اسالمی مختلف در مرورد کرنرک د سننسری مراهب وجرود
داشته و یم نگنه مطلق ذات انگنرانه و یلپنرچه دربنره اسالم سننسی تلقری
نندرس

ام این پدیده اس و درواقع من بن رفتمن هنذهنذ متفنوت اسرالمی

روبه رو هستن  .دردنن حن رابطه این ج ین هن بن مفنهن مدر سننسری در
بست ممن به جنذ یم پنش ف خطی دچنر نودی وضعن غن خطی بوده و
در ش ایط نوین جهن اسالم ه چهد ام نودی تلث بهمننهد جنمعه مسرنحن
غ بی ب خوردار اس

امن نتوانسته اس راارذ قطعی به یم وضعن بنثبنت

را بهوحنظ رفتمن دیهی طی کهد و همچهن رقنبر و تارند شردیدذ برنن
رفتمن هنذ اسالمی ب اذ سلطه ب جنمعه وجود دارد.

واژههای کلیدی جهبدهنذ ماهبی رفتمن هنذ اسالمی بهنندر ایی سره ر ایری
نور ایی
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خشرون و

مقدمه
فرد هالیدی بین اسالا پ اسالا تفاپت تائل استب ازیکسو اسالا بهعنواق یک دیین
با عقاید هاص دربارا سرنوشت اهالق پ مونا پ در کیل مسیائل فیوق طبیویی پ از
سوی دیگر اسالا بهعنواق یک نظیاا اجت یاعی پ سیاسیی ) .(Holiday,2003:2هرشنید
 .)79-91 7392اما با کسانی مانند هالیدی پ تفکیکگرایانی مثل اپ در این نتیجه که
اسالا پ سیاست میتوانند عجین باشند به یک نتیجه میرسیند پ ایین ه یاق بحثیی
است که ما تحت عنواق اسالاگرایی بیه رق هیواهی ارداهیتب مفهیومی کیه در رق

هویت اسالمی در مرکز هویت سیاسی جریاقها ترار میگیرد پ به تیو ،باب سوعید
از رق برای تفکر دربارا سرنوشت سیاسی هود استفادا مین ایند (بابی سوید7372 ،
 .)93درپاتع نوشتار حاضر درصدد ااس گویی به این سؤا ،است که ریا جریاقهیای
اسالمی بهلحاظ رپشی پ نظری دیدگااهای متفاپتی نسبت به سیاسیسیازی میذهب
دارند؟
در ااس به این سؤا ،،نگارندا بر ایین اعتقیاد اسیت کیه نیوعی تنیوع فکیری،
ارزشی پ کارکردی در میاق جریاق های اسالمی حاک است کیه ه یین تنیوع سیبب
برپز نوعی کثرتگرایی ع لی در میاق رنها پ در ن ودشاق نسبت به جهاق اطرافشیاق
شدا استب درعینحا ،نوعی شرایط غیره ی بین این جریاقها بهلحاظ راب ة رنها با
عقل پ هشونت پجود دارد .در بحث از این جریاقهای متنوع اسالمی شندین مویار
را درنظر هواهی داشت که با توجه به این مویارها به تشریح رنها هواهی ارداهیت.
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کسانی مانند اسیوزیتو اسالا را یک سکه دپرپ از دین پ دپلت میبیننید (اسییوزیتو،

اپلین مویار ،مویار زمانیستب از این لحاظ که جرییاق فیوق در شیه زمیانی شیکل پ
تالب هود را یافته پ در شه برهه زمانی بیشترین تر یر پ نفوذ را داشته اسیت .موییار
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دپا ،مویار عقالنیت در جریاق مذکور است که در دپ س ح نهادها پ رگاهیها به رق
هواهی ارداهت .مویار سوا ایدئولومی می باشد .برحسب این مویار ،اییدئولومیای
را که هرکداا از این جریاقها از طریق رق بیه تهیوریزا کیردق هیود پ جیذب بدنیه
اجت اعی هود میاردازند ،شرح هواهی داد .مویار شهارا پ رهرین مویار ،هشیونت
پ جهتگیری هریک از جریاقهای فوق نسبت به این مقوله اسیت .منیت از ایین 6
عامل درصدد رق برمیریی تا هریک از این جریاقها را در در شهارشوب بحثهیای
نظری که از جنب های مذهبی ارائه هواهی داد ،تحلیل کنی .
در این راستا این تحقیق ،از یک دررمد نظری بر جنیب هیای دینیی ،دررمیدی
تیاریخی بیر جرییاقهیای اسیالمی ،تقسیی بنیدی مفصیل جرییاقهیای اجت یاعی پ
سیاسی شدا اسالمی در ت بیق با شهارشوب نظری پ در اایاق راب ه این جریاقها بیا
تحوالت اهیر جهاق عرب پ یک نتیجهگیری شکل گرفته است.
 .٠درآمدی نظری بر جنبشهای مذهبی
در این تس ت سوی بر رق است که مبنایی نظیری بیرای تقسیی بنیدی جرییاقهیای
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اسالمی بهعنواق مویار ایجاد کنی  .در این راسیتا از ررا اندیشی ندانی شیوق میاکس
پبر ،ارنست ترپلت  ،پالیس پ نیبوهر استفادا میکنی .
ماکس پبر نخستین فردی بود که تفاپت بین دپ نوع دین را تشیخیک داد-7 ،
دین کلیسایی -9 ،دین فرتهای .از نظر اپ تفیاپت ایین دپ دیین در جهیتگیریشیاق
نسبت به نظ اجت اعی مستقر استب بهنوعی که دین کلیسایی از نظی مسیتقر دفیاع
میکند پ تبدیل به بخشی از این نظ میشود .دین کلیسایی از نظر اپ به طبقات بیاال
پ تحوالت رنها پابستگی کامل داشته پ کلیسیا بیر فیرد تقیدا دارد (کنیت تامسیوق،
 .)759-791 7397از نظر پبر دین فرتهای در جهت عکس ع ل میکند ،زییرا هی
با دپلت پ جاموه مستقر مخالف است پ ه از اایین به باال ع ل کردا پ داپطلبانه پ
پابسته به افراد است .ایدئولومی کلیسایی با نظ مستقر ه راا پ ایدئولومی فرتیهای
ضدنظ مستقر است پ فرته از کلیسایی منشوب میشیود کیه رق کلیسیا بیه نهاییت
عینیتیافتگی (تصلب) هود رسیدا باشد (کنت تامسوق.)759-791 7397 ،
ارنست ترپلت
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توضیحات بیشتری بر تقسی بندی فرته ی کلیسای پبر افیزپد پ

مورد صوفیگری را ه که از برهورد کلیسا پ فرته ایجاد میشود به رق اضافه کیرد.
در صوفیگری( )1ریین پ عبادت جیای

را بیه تورییف نیاب درپنیی پ شخصیی از

مذهب می دهد .از نظر اپ فرته محدپد به کسانی است با شرایط هاص ،فرا در فرته
به رهبر رق تولق دارد ،درحالیکه در کلیسا ،فرا به س ت پ نق

تولق میگیرد ،رنهیا

بهدنبا ،جاموهای در ررماقهای اپلیه دینی هستند (کنت تامسوق.)759-791 7397 ،
ریچارد نیبوهر ض ن تبو ،تقسی بندی ترپلت  ،ریت انج نهای میذهبی را بیه
رق افزپد .انج ن مذهبی در میانه فرته پ کلیسا ترار میگرفیت ،امیا از صیوفیگیری
متفاپت بود .این گرپاها بیشتر متر ر از تغییرات جدید اجت یاعی پ سیاسیی بودنید.
رنها رپحانیت جداگانه پ نوینی داشته پ سبک عبادت محترمانهای را بیا نگیاا نیوین
به مسائل مذهبی ترپی می ن ایند .این گرپاها داپطلبانه بودا پ ترکیدشاق بیر رزادی
ه چنین برهالف کلیتگرایی پ م لقگرایی فرتیه ،طرفیدار ه زیسیتی ،رپاداری پ
تکثر مذهبیاند (ه یلتوق.)369 7377 ،
در درجهبندی تقسی بنیدی هیای فیوق برحسیب ارتبیاط رنهیا بیا اییدئولومی،
عقالنیت پ هشونت می تواق گفت که دین کلیسایی در س ح نهادهای اجت یاعی بیه
عقالنیت دست یافته است ،امیا بیهلحیاظ رگیاهی ،عقالنییتگرییز اسیت .بیهلحیاظ
ایدئولومی ه از نوعی ایدئولومی اهالتی به توبیر گیلف رد گیرتز استفادا مییکنید.
ایدئولومیای که برای بسی افراد در مواجهه با فشار پ محرپمییت شیدید از طرییق
انکار فشار بهصورت کامل پ یا از طریق مشرپع ساهتن فشار برحسیب ارزشهیای
پاالتر ع ل میکند .در استفادا از هشونت ه از نوعی هشونت اییدئولومیک بهیرا
می گیرد .نوعی هشونت سازماقیافته ،محدپد پ متکی بر اصو ،هاص برای دستیابی
به تدرت ) .(Geertz, 1996: 84کلیسای کاتولیک ن ود بارز دین کلیسایی پبر است.
دین فرتهای در بحث از عقالنیت شه در سی ح نهادهیای اجت یاعی پ شیه در
س ح رگاهی ،جرییانی عقالنییتگرییز اسیت .در بهیراگییری از اییدئولومی هی از
ایدئولومی ااالیشی بهرا می گیرد که گیرتز رق را بیهعنیواق نیوعی تین
جهتگیری بیهسیوی نیرپهیای اهری نیی ،تورییف میین ایید
استفادا از هشونت ه به هشونت فرتهای گرای

)1996:89

عیاطفی بیا
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فردیست پ با جاموه پ مذهب مستقر ه بیه نسیبت فرتیه اهیتالف ک تیری دارنید.

 .(Geertz,در

داردب نیوعی از هشیونت کیه در
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رق در عین سازماقیافتگی بدپق محدپدیت پ بدپق تفکیک علیه هر نوع مخیالفی در
هر زمانی بهکار گرفته میشود .گرای هیای تنیدرپ هوییت مسییحی را مییتیواق از
ن ونههای بارز دین فرتهای دانست.
صوفیگری ازرنجاکه جریانی عزلتنشین است ،میورد بحیث تیرار ن ییگییرد.
انج یینهییای مییذهبی هی در برهییورد بییا مفییاهی فییوق هویییت جداگانییهای از دپ
تقسی بندی دیگر دارند .این انج نها ه در س ح نهادی پ ه در س ح رگاهی بیه
س حی از عقالنیت دست یافتهاند پ با تغییرات جدید هود را سازگار کیرداانید .در
بحث از ایدئولومی ه از ایدئولومی ه بستگی پ جانبدارانه استفادا میکنند کیه در
نوع ه بستگی رق از ایدئولومی بیرای ایجیاد ایونید در ییک گیرپا پ طبقیه هیاص
استفادا می ن ایند پ در نوع جانبدارانه رق از ایدئولومی برای بییاق ماهرانیه پ جلیب
توجه به فشار پ محرپمیت ،بهرا می گیرنید .در اسیتفادا از هشیونت هی از نیوعی
هشونت پاکنشی استفادا میکنند که برهالف دپ نوع دیگر هشونت جنبیه تیدافوی
داشته پ با رعایت اصو ،هاص پ در تالبی محیدپد میورد اسیتفادا تیرار مییگییرد.
احزاب مذهبی مانند سوسیا ،مسیحی ییا دمیوکرات مسییحی کیه در تالیب احیزاب
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سیاسی فوالیت میکنند میتوانند ن ونه بارز این انج نها باشند.
کلیسایی ،فرتهای پ انج نهای مذهبی میتوانید بیا

سه نوع تقسی بندی جنب

تقسی بندی پالیس از جنب های اجت اعی ه ان باق داشیته باشید .پالییس در ییک
تقسی بندی از  3نوع جنب

اجت اعی که براساس مواضوشاق نسبت به تغییر تقسیی

شدااند ،ناا میبرد -7 .جنیب هیای ت بییقدهنیداب  -9جنیب هیای طردکننیداب -3
جنب های ترییدکنندا (ه یلتوق )365 7377 ،میتواق جنب های ت بیقدهندا را بیا
جریاق کلیسایی در یک ردیف ترار داد .این جریاق در عین رد لفظی تغییرات ،هیود
را بهمرپر با رنها ت بیق میدهد.
دین فرتهای را میتواق ه ردیف جنب هیای طردکننیدا دانسیت .هیر دپ ایین
جریاقها دشار نوعی توصب پ فناتیزا بودا پ نهتنها گرایشی به ترییید ییا ت بییق بیا
تغییرات نوین ندارند ،بلکه رنها را بهشدت رد میکنند (ه یلتوق.)367 :7377 ،
جنب های ترییدکنندا را مییتیواق مرجیع انج ینهیای میذهبی دانسیت .رنهیا

11

تغییرات اجت اعی ،عقالنیت پ نظ موجود را میاذیرند پ گرای

بیه رق دارنید کیه

رنهییا را بییا مییذهب پ مونییای مییوردنظر هییود از مییذهب ه سییاز ن ییودا پ مونییایی
تکثرگرایانه از مذهب ارائه دهند (کنیت تامسیوق .)751 7397 ،در ادامیه میا سیوی
هواهی کرد جریاق غالب فکری پ سیاسی اسالمی را م ابق با تقسی بندیهای فیوق
منظ ن ایی .
جدول شماره ( .)2تقسیمبندی دینی

دین کلیسایی

در سطح نهادها عقالنی اما در
سطح آگاهی غیرعقالنی
در هر دو سطح غیرعقالنی

اخالقی

ایدئولوژیک

پاالیشی

فرقهای

طردکننده

انجمنهای
مذهبی

در هر دو سطح عقالنی

همبستگی ه
جانبدارانه

واکنشی

تأییدکننده

دین فرقهای

واتیکان
هویتهای مسخی
افراطی مانند
دیودیان
مانند گروههای
مذهبی حقوق
بشری و احزاب
دموکرات مسیحی

 .٢درآمدی تاریخی بر جریانهای اسالمی
هرشند اسالا موجودیت هود را بهعنواق دین در ه بستگی با دپلت رغاز کیرد ،امیا
بنیانگذار فلسفه سیاسی در سنت اسالمی در حیدپد  311سیا ،بوید از شیکلگییری
اسالا ظهور یافت (لییست .)792 7393 ،با فوت ابین هلیدپق ،فلسیفه سیاسیی در
دنیای اسالا بر ا ر تسلط عرفاق پ حک ت پ نیز فقه پ کالا به تهقرا رفت .با ظهیور
سید ج ا ،،تفکرات نوینی در جاموه اسالمی ظهور یافت .اپ در کنار متفکرانی شوق
نامق کمال پ عل س اوی به تهوریزا کردق ااقاسالمیسی ارداهیت .ایین تفکیر بیا
سیاستهای ع یل گرایانیه سیل اق عث یانی ه خیوانی داشیت .میذهب در هیدمت
ارزش های ناسیونالیستی ترار گرفت پ مفیاهی امیت پ هالفیت بیدپق رنکیه نویید
رستگاری اهرپی به توداها بدهند ،به مفاهی ی سیاسی تبدیل شدند (ماتییل7393 ،
 .)7157از سا 7979 ،تا اایاق جنگ جهانی اپ ،ااقاسالمیس  ،تفکیر غالیب سیاسیی
در دنیای اسالا بود.
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تقسیمبندی

عقالنیت

ایدئولوژی

خشونت

تطبیق با
جنبشها
تطبیقدهنده

نمونه

بود از فرپااشی عث انی دپ تفکر اساسیی در جهیاق اسیالا م یرح شید .یکیی
تجددگرایاق پ دیگری نوگرایاق دینی .ابتدا این تجیددگرایاق بودنید کیه بیا ح اییت

11

ارپااییها ،گوی سبقت را از نوگرایاق ربودنید .افکیار کسیانی شیوق طوه حسوین،
طنطاوی ،تق زاده ،آخ ندزاده ،ست ال صری ،میشل عفلوق ،علو عبودالرزا پ
صالح بیطار ،سوار بر موجهای تفکر جهاق اسالا شدند .سکوالریس مفهوا کلیدی
این جریاق بود .در کنار رق ناسیونالیس از نوع ترک ،عرب ،ایرانی پ کردی در مییاق
مسل اناق به اپج رسید .سل ه سکوالریس پ ناسیونالیس  ،جریاقهای اسیالمی را در
این دپرا به حاشیه راند.
با اایاق جنگ دپا جهانی پ بهپییژا در دهیه  51مییالدی تیب سکوالریسی پ
ناسیونالیس ی در میییاق جوامییع مسییل اق فرپنشسییت .نی ییه دپا تییرق بیسییت افییو،
تجددگرایی را بهه راا داشت .در این دپرا افکیار کسیانی شیوق کو اکب  ،عبوده،
م دودی ،اقبال ،احمدخان هندی ،حسن تراب پ بناء ،بر سیر جریاق فکری اسالمی
حاک شد .نوگرایاق ،هواهاق شرایط ماتبل مدرق نبودند ،بلکیه در ایی سیاهتارهایی
بودند که در ب ن فرهنگ اسالمی به شیواای مدرق ع ل کند .رنها میاق عقیل پ دیین
تفاپتی ن ی دیدند پ موتقد بودند هررنچه عقل می گوید در دین پ جیود دارد .افکیار
نوگرایاق اسالمی در ای ایجیاد حکیومتی اسیالمی بیود کیه بیا سیاهتارهای میدرق
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

توارضی ندارد (تریشی.)795-731 7395 ،
هرشند بود از جنگ دپا جهانی نوگرایاق دینی در جوامع اسالمی غالیبتیر از
جریاق ارتدکسِ اسیالمی پ متجیدداق بودنید ،امیا تحیوالتی کیه در فضیای داهلیی
کشورهای مسل اق پ محیط بین ال للیی اتفیاق افتیاد ،سیل ه فکیری ایین جرییاق را
مخدپش کرد .جریاقهایی که در کشورهای مختلف در دهه  51با ه راهی نیرپهای
نوگرای اسالمی به حکومت رسیدا بودند به انحصار تیدرت رپی رپردا پ دپسیتاق
اسالمی تدی ی را به حاشیه راندند .درعینحا ،شرایط بینال للی در رادیکیا ،شیدق
جنب

اسالمی بیتر یر نبود .شرپع سل ه فکری این جرییاق را از دهیه  71مییالدی

میدانند که تاکنوق ه ادامه دارد .افکار کسانی شوق امام حنبل  ،ابن تیمیه ،ابن قیم
ج زیه ،م مد بن عبدال هاب ،سید قطب ،عبدالسالم فرج پ عمر عبدالرحمان در
تجلی بنیادگرایی اسالمی در رق زمیاق تر یرگیذار بودنید .بیا جنیب

بهیار عربیی در

هاپرمیانه از سا 9171 ،ه هرشند نظرات مختلف پ گاا متضادی دربارا بنیاقهیای
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فکری این حرکت پجود دارد ،اما گرپهی با فرا رفتن از اسالاگرایی رق را در تالیب

اسااسالاگرایی تحلیل می کنند .این گرپا اعتقاد دارند که در تالیب اسااسیالاگراییی
دموکراسی در هاپرمیانه تابل اجراستب بهنوعی میتواق رناق را ادامه هیط نوگراییاق
اسالمی دانست .در مقابل گرپهی دیگر با م رح کردق مفهوا بیداری اسالمی نیوعی
بازگشت به ارزشهای اصیل اسالمی را در درپق این تحوالت ایجویی میکنند.
ه ه جریاقهای اسالمی فوق بهنوعی پ با تفاپتهایی بر سیاسیت پ حکومیت
در جوامع اسالمی پ نیز ظهور جریاقهای اسالمی در بازاهیای زمیانی هیاص تیر یر
داشتهاند .هرییک از رنهیا در محیدپداهیایی از عقیلگراییی ،اییدئولومیکگراییی پ
هشونتطلبی جوالق دادا پ در فرایندی از سیاسیگرایی به ادیداهای اطیراف هیود
شکل دادااند.
 .9جریانشناسی اسالمی :دیالکتیک عقل و خشونت
به سه جریاق متجدداق ،نوگرایاق دینی پ میهنارستاق اشارا میکنید (عناییت7375 ،
 .)91م هری ه از سه جریاق فکری ،اجت یاعی پ فکیری ی اجت یاعی نیاا مییبیرد
(م هری ،بیتا  .)73اسیوزیتو ه از  6گرای

ع دا در جهاق اسالا اسی مییبیرد.

ترق نوزدا را ترق تضاد فکری سنتگرایاق پ تجددهواهاق مینامد پ نی ههیای تیرق
بیست را سررغاز ظهور احیاگرایاق پ نوگرایاق اسالمی میداند پ درنهایت اپاهر ترق
بیست را دپراق ظهور کنشگراق اسالمی با ررای مستقل توریف مییکنید (اسییوزیتو،
 .)79-96 7392احمد م ثق ه از یک تقسی بنیدی دپپجهیی اسیتفادا مییکنیدب
ازیکسو جریاق ایرپی از ت دق غرب (از غربگرایی تیا غیربزدگیی) پ از سیوی
دیگر جریاق احیا پ بازسازی تفکر دینی (از بنیادگرایی 1تا رادیکالیسی اسیالمی) را
ترار میدهد (مو قی .)25 7376 ،هرار دک جیاق شکلگیری جریاقهیای اسیالمی را
در ااس به شکست عث انی در سه دسته متجدداق ،رپشنفکراق مذهبی پ بنیادگرایاق
اسالمی تقسی بندی میکند (دک جیاق .)97 7377 ،وینچنزو اولی ت ه جرییاقهیا
را به جریاق اسالا سنتی یا ارتدکسی ،نوگرایاق اسالمی پ بنیادگرایاق اسالمی تفکیک

کردا است ) .(Oliveti, 2002: 10-12آص

جامعهشناسی جریانهای اسالمی :دیالکتیک عقل و خشونت  عبدالعلی قوام و سیامک بهرامی

در باب جریاقشناسی اسالمی ،متفکراق متوددی دست به تل شدااند .حمید عنایت

بیات ،متفکیر ایرانیی بیا فیرا رفیتن از ایین
1. Fundamentalism
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دستهبندیها پ در عین تبو ،رنها ،بین اسالاگرایی پ جریاق اسااسالاگراییی تفیاپت
تائل شدا است ).(Bayat, 2003: 5
تقسی بندیهای فوق اصو ،مشترک گسترداای دارند ،اما برای رسیدق بیه ییک
تقسی بندی جامعتر به ترکیبی از این دستهبندیها نیازمندی  .در اینجا ما با اصل ترار
دادق تقسی بندی اپلیوتی ،سوی هواهی کرد که مضامین مورد نظر اسیوزیتو بهلحاظ
زمانی را در رق گنجاندا پ اصالحاتی را نیز از سوی هود بر رق بیافزایی .
اپلیوتی از سه جریاق اسالا سنتی ،نوگرایاق اسالمی پ بنیادگرایاق اسالمی اسی
می برد .اپ این سه جریاق را جریاقهای جیاری در مییاق جوامیع اسیالمی مییدانید.
هرشند بهلحاظ زمانی میتواق از سل ه یکی از رنها بهعنواق گفت اق حاک اسی بیرد.
درعینحا ،میتواق به جریانی تاریخی به ناا ااقاسالمیس ه اشارا کرد که در ییک
دپرا تاریخی ( )7979-7279مسلط بودا است .میا جرییاق هیای سینتی پ نیوگرا را
بهصورت کلی بررسی کردا پ رنها را به جریاقهیای درپنیی تقسیی نکیرداایی امیا
بهسبب اه یت جریاق بنیادگرایی در دپراق اهیر به تقسی بندی درپنی در ایین بیاب
دست زداای  .بنیادگرایی را به سه شاهه سیلفی ،اهیوانی پ شییوی تقسیی کیردا پ
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درعینحا ،هر سه گرای

را به دپ جیز محافظیهکیار ییا موتید ،پ رادیکیا ،هیرد

کرداای  .سوی کرداای بازا زمانی سل ه هریک از این جریاقهیا پ گیرای

رنهیا بیه

عقییل ،ایییدئولومی پ هشییونت را بیییاق کییردا پ بییر اییین مبنییا ،رنهییا را در یکییی از
تقسی بندیهای م رحشدا در شهارشوب نظری ترار دهی .
 .9-٠جریان سنتگرای دینی یا ارتدکسی

در بحث از دپراق سنتگرایی در تاری اسالا پ تسلط این جریاق بر امور فکیری پ
اجت اعی مسل اناق باید بین دپ گرای

اهل سنت پ اهل تشییع تفکییک تائیل شید.

مویار این جدایی بحث بر سر جانشینی ایامبر پ درعینحا ،زماق ات اا دپراق تشریع
مییباشیید .اهییل سیینت دپراق تشییریع را مخییتک زمییاق ایییامبر پ هلفییای راشییدین
میدانست ،درحالیکه اهل تشیع این دپراق را تا زماق امامیاق حاضیر بسیط مییداد.
ه ین عامل سبب شد که اس از ات اا دپراق هالفت ،یونی سا 557 ،مییالدی ائ یه
اربوه اهل سنت یکی اس از دیگری اا به عرصه اجتهاد پ فقاهت نهند .این تحوالت
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در یک عرصه زمانی  311ساله ادامه داشت ،بهنوعی که بود از این زماق میا بیا ییک
دپراق تقلید در میاق اهل سنت میواجهی  ،دپرانیی کیه مییتیواق رق را رغیاز دپراق
سنتگرایی در میاق اهل سنت دانست .هر شهار فقیه اهیل تسینن در دپرا عباسییاق
تکامل هود را طی کردا پ به گرایشاتی نهادینه تبدیل شدند .با ایین پجیود در مییاق
اهل تشیع با غیبت اماا دپازده (به جز دپرا غیبت صغری پ اپاییل غیبیت کبیری)
دپراق تشریع به اایاق رسید پ رناق دپراق اجتهاد را  311سا ،بود از اهل سنت رغاز
کردند .در تحو ،فقه پ کالا شیوی اهباریاق مانوی ع دا ایجاد کردند ،امیا بیا ظهیور
شیخ انصاری پ رپیکردهای نوین اپ دپراق سنتگرایی در فقه شیوه ه رغیاز شید
(صدری.)36-35 7399 ،
آدونیس سنت را به دپ جز ابت پ متحو ،تقسیی مییکنید پ ابیت را ه یاق
الهیات سیاسی پ پابستگیهای تبیلهایست که ضدتحدث پ تغیییر اسیت (ردپنییس،
 .)33-35 7295سنتگرایاق کسانی هستند که م ابق توریف ردپنیس حتی تسی ت
متحو ،سنت اسالمی را در هاله ابت رق غرق کردا پ رق را در فقه پ کالا متصیلب
محاط مین ایند .سنت گراییاق درسیت مویاد ،شییزی هسیتند کیه پبیر 1رق را دیین
کلیسایی پ پالیس 2رق را جنب

ت بیقدهندا توریف میکننید .سینتگراییاق ،ه یاق

منادیاق ابتتدا فرته های مذهبی اسالمی هستند که تفاسیر متداپ ،فقهی از اسالا را
بیاق کردا پ به ت ور تاریخی اسالا پ مذاهب رق پ عیرفهیای متیداپ ،گذشیتهاش
احتراا هاصی میگذارند .م مد آرک ن بیاق میدارد که اینیاق هدفشیاق نیه اصیالح
جهاق بلکه هدایت پ رماداسازی انساق برای رهرت اسیت پ تفاسیرشیاق از تیررق پ
سنت در راستایی است که اطاعت توداها را الزامی پ نظ اجت اعی را حفیظ ن اینید
(ررکوق .)7 7393 ،رنها در نظ موجود حل شدا پ بیه سیاهتارهای سیاسیی زمیاق
هود احتراا گذاشته پ در ه اهنگی با رق بهسر میبرند.
تاری تحو ،اسالا بهپیژا از دپراق عباسیاق تا اپاسط ترق نوزده در میاق اهل
تشیع پ اهل تسنن گواهی بر این مدعاست که شگونه عل ا بهعنواق راهبراق دینیی پ
1. Weber
2. Wallis
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جریاق مبتنیبر پحی میداند که ابیت پ الیتغییر اسیت پ محیاط در عیواملی شیوق
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کسانیکه دین را در انحصار هود داشتند در ه اهنگی با نظی سیاسیی پ اجت یاعی
جاموه هود بهسر بردا پ نهادهای رس ی پ غیررس ی پ سلسلهمراتب هیاص هیود
در جاموه را در ه اهنگی با احکاا توریف میکردند (س تهایی شوق مفتی ،شیی ،
مجتهد ،شی االسالا .) ...هرشند در برهههایی نهضتهای تحو،هیواهی رنهیا را بیه
موارضه میطلبیدند ،اما رنها دپبارا جایگاا اصلی هود را باز میستاندند (میتواق بیه
جریاق موتزله پ اهواقالصفا اشارا کرد) .رنها بهطور کامل هر نوع تغییر در اجت اع پ

دین را رد کردا پ نظ اجت اعی را موهبتی بزرگ میدانستند .به تو ،حسوین نصور
رنها حامیاق اصلی شریوت بودند ،شریوت رقگونه که در تیرپق مت یادی شیناهته پ
تفسیر شدا پ در مکاتب کالسیک فقهی منسج گشته است .رنها هرشند حوزا دیین
را از دنیا جدا ن یداننید ،امیا درعیینحیا ،ارزشهیا را تربیانی هیدف ن ییکننید پ
مدرنیس را عاملی در جهت ارائه حقایق نی بند بیه کیل حقیقیت مییداننید (نصیر،
 .)757-757 7372این جریاق در کل تا اپاسط ترق نوزدا گفت اق اصلی پ حاک در
بالد اسالمی بود.
دربارا گرای

به عقالنیت باید گفت ،عقلگریزی بهطور نسبی پیژگی بارز رنها
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است .در س ح نهادهای اجت اعی رنها بیرای تسیلط بیر تیوداهیا تیا حیدپد زییادی
عقلگرا هستند پ در ه اهنگی با حکومتها در ترسیس س تها پ نهادهای میذهبی

پ اجت اعی فوا ،میباشند .اما در س ح رگاهی فردی پ اجت اعی بنا به گفتیه فضول
الرحمان مخالف هر نوع تفکر انتقادی پ جریاق رزاداندیشی هسیتند (Rahman, 1986:
) .53رنها صالحیت عقل را تا جایی تبو ،دارند که با رمیوزاهیای پحیی در تویارض
ترار نگیرد پ بین دین پ فه انساق از دین تفکیک تائل نیستند پ یافتههیای هیود را
بهناا دین به جاموه ارائه میدهنیدب ایین ه یاق تفسییر ادیدارشناسیانهای اسیت کیه
متفکرانی شوق ه سرل م رح مین ایند .رنها جاموه را ملزا میدانند که تفاسیر رنهیا
از دین را شه هوب پ شه بد بیذیرند پ مویار عقل را در اذیرش رمیوزاهیای دینیی
حتی رنهایی که رزموقاذیرند دهالت ندهندب زیرا دین را غیرتابلانتقاد دانسته پ عقل
انسانی را در نقد دین که به حوزا متوالی اهتصاص دارد ناتواق میدانند.
در باب استفادا از هشونت پ تفسیرشاق از رق میتواق رنهیا را دارای هشیونت
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ایدئولومیک دانست (اح دی .)69-66 7396 ،در تالب مفهوا جهیاد مییتیواق بیه

برداشت رنها از هشونت ای برد .رنها جهاد را به دپ مقوله اکبیر (جهیاد بیا نفیس) پ
اصغر (جهاد با کفار) تقسی کردا پ جهاد با نفس را مه تر میدانند .درعینحا ،رنهیا
جهاد اصغر را جهادی تدافوی توریف می ن اینید پ البتیه جهیاد تهیاج ی را هی رد
ن ی کنند پ رق را جهادی ابتدایی تورییف مییکننید (عبیاسزادا فیتحربیادی7399 ،
 .)795درعینحا ،جهاد را پاجب کفایی دانسته نه پاجب عینی پ برای صدپر حک
رق مراتب پ اصو ،هاصی دارند .در جهاد علیه کفار اصیو ،هاصیی در نبیرد دارنید
ازج له رفتار نسیبت بیه غیرنظامییاق ،زنیاق ،کودکیاق پ اسیرا  .سیقف هشیونت از
نظرشاق محدپد است پ هشونت سازماندهیشدا پ محدپد را برای رسیدق به هدف
تجویز میکنند ،البته تا جاییکه ارزش های مورد نظر دینیی ،تربیانی اهیداف نشیود.

میتواق به ررا کسانی شوق ی س

القرضاوی پ شیخ طنطاوی اشارا کرد که جهاد

کردااند .در این مسیر رنهیا بیهصیورتی اییدئولومیک هشیونت (جهیاد) را از متیوق
اسالمی استخراج کردا پ رق را به مؤمنین القا میکنند.
در استفادا از ایدئولومی ه رنیاق در ت بییق بیا تقسیی بنیدی گیرتیز از نیوعی
ایدئولومی اهالتی استفادا مین ایند .هرشند از ت سک به سیایر اییدئولومیهیا هی
ابایی ندارند .در مورد اینکه ریا ایناق در برهورد با بحراق پ فشیار بحیراق را کت یاق
کردا یا رق را از طریق ت سک به ارزشهایی پاالتر تح ل مین اینید،

(Geertz, 1996:

) 75سنتگرایاق هدفشاق اصالح ساهتاری نیست بلکه هیدف هیود را رمیادا کیردق
مؤمنین برای رهرت میدانند .ایدئولومی رناق حس انفوا ،را در جاموه مییگسیتراند
بهنوعی که جاموهای عبادتگرا پ اهالتی میسازند که از تحو ،،ایشرفت پ سوادت
دنیوی می گریزد پ هر نوع تحدث پ ایشرفت را عنصری ضدارزش تل یداد کیردا پ
رق را مانوی در برابر ک ا،گرایی اهالتی میبیند.
از دپراق عباسیاق تا شرپع جریاق ااقاسالمیس این جریاق ،گفت یاق حیاک در
جهاق اسالا بودا است .این جریاق در حا ،حاضر ه فوا ،بودا پ از موارضهجویاق
نوگرایی اسالمی ،بنیادگرایاق پ صوفیاق میباشد .در بسیاری از منیاطق اسیالمی ایین
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در عراق علیه امریکا را تکلیف دانسته هرشند کیه القاعیدا پ شییوا رنهیا را محکیوا

گفت اق در ائتالف با نظ مستقر بهلحاظ ارائه اسالا مسجدی پ اسالا دپلتیی دسیت
باال را دارد .رنها ه چنین اصیلیتیرین دریافیتکننیدگاق ه یس پ زکیات در مییاق
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مسل اناق هستند .استفادا از منابع مالی گستردا پ تریبیوقهیای متویددد سیبب شیدا
است که این جریاق ه چناق بهعنواق جریانی توی در مییاق مسیل ین عیرض انیداا
کند .در مورد تفکیک درپنی رنها چریل برنارد از دپ جریاق سنتگرایاق محافظهکیار
پ مدرق ناا میبرد (برنارد .)37 7396 ،جریاق مدرق با حفظ اصو ،سنتگراییی تیا
حدپدی هود را به نوگرایاق پ بنیادگرایاق موتد ،نزدیک کیردا اسیت .شیاید بتیواق
اهواقال سل ین امرپز مصر ،النهضه تونس پ حزب عدالت پ توسیوه میراک

را در

دسته سنت گرایاق مدرق جای داد .با توجه به موضوعات م رحشدا میتیواق رنهیا را
شبیهترین جریاق به دین کلیسایی پبر پ جنب

ت بیقدهندا پالیس دانست.

 .9-٢جریان نوگرا یا لیبرال اسالمی

چالرز کرزمن شرپع جریاق اصالحطلبی مذهبی را به ترق  79پ جنب

شاهولو اهلل

( )59-7715نسبت میدهد (Kurzman, 1998: 21) .اسیوزیتو ه شرپع ایین جرییاق را
در دپراق اس از شکست عث انی پ نهادینه شیدق رق را بوید از جنیگ جهیانی دپا
میداند( .اسیوزیتو )72-93 7392 ،میتواق ریشههای فکری این جریاق را در افکیار
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

پ ررا کسانی شوق احمدخان هندی ،سید جمالالدین اسدآبادی ،عبده ،کو اکب ،
عل عبدالرزا پ حتی ملکمخان ایران جست .این متفکراق دشار فناتیزا میذهبی
نبودا پ در ای رق بودند که ساهتارهایی ایجاد کنند که در ب ین فرهنیگ میدرق بیه
شیواای اسالمی ع ل ن اید .با افو ،تب سکوالریس پ ناسیونالیس در جهاق اسیالا
در نی ه دپا ترق بیست  ،در ایراق رضاهاق از تدرت برکنار شد ،در مصیر فیارپق از
سل نت هلع گردید پ اهواق در ائیتالف بیا جنیی

افسیراق رزاد تیرار گرفیت ،در

سوداق نیرپهای اسالمی هت یه پ انصار در تالب احزاب توداای نهادمنید شیدند ،در
لیبی ادریس ص ف عال رتبه (سنوسیها) بیه مقیاا اادشیاهی رسیید ،در ااکسیتاق
مودپدی ج اعت اسالمی را شکل داد پ ایو بخوان نیوگرای مسیل اق بیه تیدرت
رسید ،در مالزی حزب ااقمیاالیی اسیالمی ایجیاد پ جنیب

دعیوا رغیاز شید پ در

الجزایر انج ن عل ای الجزایر بیه ترکیبیی از ناسیونالیسی پ اصیالحطلبیی اسیالمی
رسید.
این اتفاتات میداق ع ل را بیرای نوگراییاق اسیالمی بیاز کیرد .ایین جرییاق را
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میتواق در ساهتار تهوریک هود در تالب انج ینهیای میذهبی نیبیوهر 1جیای داد.
طیفی میانهرپ که تغییر را نهتنها مثبت میداند ،بلکه ترییید رق پ حرکیت در راسیتای
تغییرات جدید اجت اعی پ اتتصادی را ه الزامی میش ارد .نوگرایاق ن ایندا اتشیار
تحصیلکردا پ رگاا اجت اع مسل اناق بودا پ در عین اینکه دیگراق را به حرکیت در
راستای افکار هود توصیه مین ودند ،تصد ادغاا ه ه افراد جاموه در هود را نداشته
پ ادعایی در راستای انحصار مذهب پ یا دسیوتیزا مذهبی نداشتند .عبیادت را ییک
سبک محترمانه از اهالتیات رپزمرا دانسته پ سوی داشتند با جاموه پ مذهب سینتی
اهتالف ک تری ایدا کنند تا هود را از جاموه جدا نن ایند (مانند تجددگرایاق) .تائیل
به فضایی داپطلبانه برای جذب بدنه اجت اعی هیود بیودا پ فردگراییی را سیرلوحه
کار هود می دانستند .از کلیتگرایی پ م لقاندیشی تفکیر سینتی پ فرتیهای فاصیله
مفاهی کلیدی تفکر رنها بودند پ درعینحا ،سوی داشتند ایین مفیاهی را در تفسییر
هود با مونا ترکیب ن ایند .جریاق نیوگرا را مییتیواق در زیرمج وعیه جنیب هیای
ترییدکنندا ترار داد .فردگرایی ،تیالش در راسیتای ایذیرفتن جهیاق میادی ،رپیکیرد
اصالح طلبانه پ غیرانقالبی ،گیرای

بیه موفقییت میادی در کنیار مونیا پ مرجوییت

تجربههای شخصی ،پیژگیهیایی اسیت کیه ایین جرییاق را در زمیرا جنیب هیای
ترییدکنندا نهادینه میکند.
جیمز پیسکات ری درک مدرنیته پ فه رق ،رموزش پ یادگیری علوا مواصیر پ
ترکید بر مفاهی ی شوق شورا پ دموکراسی را از پیژگیهای این جریاق مییدانید .از
سوی دیگر اسیوزیتو بیاق میدارد که رنها بهدنبا ،ایجاد ییک نظیاا سیاسیی اسیالمی
نیستند ،بلکه تغییر جهت سیاست اسالمی بر مبنای اهداف هود ،یونی ان باق اسیالا
با مدرنیته را مدنظر دارند پ هرشند مانند بنیادگرایاق با نصوص دینی سرپکار دارنید،
اما بهجای لفظ ،به نوعی نظریه هرمونتیکی در تبیین نصوص اعتقاد داشته پ هدفشاق
افزای

اعتبار تررق پ کاه

اعتبار حیدیث اسیت

(Esposito and Piscatori, 1993: 434-

).436
1. H. R. Niebuhr
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داشته پ از نوعی رپاداری پ تکثر مذهبی ح اییت مییکردنید .رزادی پ دموکراسیی
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در این مرحله باید به یک تفاپت ظریف اما مه اشارا ن یود .ایین ظرافیت بیه
تفاپت بین دپ جریاق شبیه اما متفاپت برمیگردد .جریاقهایی که شیکلگیریشیاق از
یک تحو ،پ تکامل فکری در میاق تفکر نیوگرای اسیالمی هبیر مییدهید .ایین دپ
جریاق عبارتند از نوگراییاق لیبیرا ،اسیالمی پ بنیادگراییاق موتید .،رنچیه بیهعنیواق
نوگرایاق اسالمی مدنظر ماست ،ه اق جریاق اپ ،است اما درعینحا ،این جرییاق را
ن یتواق منفک از بنیادگرایاق موتد ،توضیح داد که سلف فکری نوگراییاق بیهلحیاظ
تاریخی محسوب میشوند .اس از جنگ اپ ،پ بهپیژا جنگ دپا جهانی ما با ظهور
جریاقهای نوینی در دنیای اسالا مواجه بودی که بهتفصیل به رنها اشارا کردی  .این
جریاق ها در رق زماق افکار نوین پ بدیوی را در باب اسالا پ سیاست م رح ساهتند
پ ریشههای نوگرایی اسیالمی را بیارپر کردنید ،امیا تکامیل ه یی ایین جرییاق در
دهههای  71به بود به نوعی نوگرایی لیبرا ،سوق ایدا کرد که تفاپتهایی اساسی بیا
نوگرایاق دهههای  91تا  51دارد .در ایین مقالیه نوگراییاق  91تیا  51مییالدی را در
تالب بنیادگرایاق موتد ،دستهبندی کرداای پ در این تس ت سوی هواهی کیرد کیه
تفاپت رناق را با نوگرایاق لیبرا ،در موضوعات کلیدی بیاق کنی .
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

بنیادگراهای موتد ،گرای

به ایجاد حکومت اسالمی پ اجرای تواعد رق دارندب

پاما هایی شوق دموکراسی پ رزادی را از غرب پاا گرفته پ در ب ن فرهنگ اسیالمی
اردازش می ن ایند پ موانی نوینی با توجه به تفسیرشاق از اسالا ،بیهنیاا دموکراسیی
اسالمی پ رزادی اسالمی ارائه میکنند .از نظر ایناق این دموکراسی پ رزادی اسیالمی
موانی متفاپتی از نوع غربی داشته پ درعینحا ،بر رق ارجحیت دارد .در راب ه عقیل
پ دین اصالت را به دین میدهند اما درعینحا ،عقل را ه تا جاییکه تفسیر رنهیا از
دین را زیر سؤا ،نبرد ،میورد اسیتفادا تیرار مییدهنید پ بیه شیرنیت عقلیی احتیراا
می گذارندب به هشونت گرای

دارند اما از نوعی هشونت پاکنشیی پ اییدئولومیک

(اح دی )32 7396 ،استفادا میکنند .ایین دسیته حاک ییت را متولیق بیه هداپنید
میدانند پ پاس ههایی رس ی برای اجرای حاک یت درنظر میگیرند.
در مقابل ،نوگراهای لیبرا ،به تو ،اسیوزیتو بهدنبا ،ایجیاد ییک نظیاا سیاسیی
اسالمی نیستند بلکه تغییر جهت سیاست اسالمی بر مبنای اهداف هود ،یونی ان باق
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اسالا با مدرنیته را مدنظر دارند پ شرکت در سیاسیت را بیهعنیواق ییک بیازیگر در

بازی دموکراسی کثرتگرا میاذیرند

)1995: 75-83

(Esposito,ب تواریف اصیل غربی از

دموکراسی پ رزادی را مدنظر دارند پ سوی دارند با تفسیر متوق اسالمی مفیاهی ی را
که با این تواریف سازگاری پ م ابقت دارند استخراج ن ایندب در راب ه عقل پ دیین
برای هیچیک اصالت تائل نیستند پ رنها را در ه ه حا ،سازگار با یکدیگر میبیننید
پ درعینحا ،گرای

عقلی بیشتری دارند .حاک ییت را امیری میادی پ از رق میردا

میدانند پ اعتقاد دارند که هداپند حاک یت را به مردا بخشیدا پ ه ه رنها حاک بیر
سرنوشت هویشند پ پاسی ه هیا را بیرای اجیرای حاک ییت تبیو ،ندارنید .هرشنید
هشونت را در نظر رد میکنند ،اما ت سک رنهیا بیه هشیونت پاکنشیی را در مواتیع
اض رار ن یتواق رد کرد .ایین توضییحات تفیاپت بیین ایین دپ گیرای

نیوگرا را

بههوبی نشاق میدهد .هرشند بنیادگرایاق موتید ،را مییتیوانی بیهعنیواق نوگراییاق
بنیادگرایاق رنها را در رق دستهبندی جای میدهی .
نوگرایی لیبرا ،از دهه  71به بود در ررا متفکرانیی شیوق خ رشوید احمود پ

فضلالرحمان از ااکستاق ،صواد العظوم از سیوریه ،علو دسو ق  ،سوعدالدین
ابراهیم ،لیال احمد ،م مد سعید عشماوی پ م مود شوهروز از مصیر ،شوریعت ،
سروش پ بیات از ایراق ،فاطمه مرنیس پ عبداهلل عروی از مراک  ،ان ر ابراهیم از
مالزی ،م مد عزیوزه از تیونس پ م مود آرکو ن از نیجرییه ظهیور یافتیه کیه بیا
نوشته های هود در شند دهه گذشته بر غنای فکری این جریاق افیزپداانید .هرشنید
این جریاق برهالف بنیادگرایاق موتد ،تا بیهحیا ،در سی ح ییک جرییاق تدرت نید
سیاسی در میاق عواا ظهور نیافته پ جریانی رپشنفکرانه باتی ماندا امیا ه چنیاق بیه
بالندگی هود ادامه دادا پ تفکر اسالمی را در شند دهه گذشته شکوفاتر ن ودا است
پ در مالزی پ ترکیه پ حتی تا حدپدی در عراق نیرپهایی مت ایل به ایین جرییاق در
ساهتار تدرت دست به مشارکت زدااند.
از نظر گرای

عقلی رنها ه در س ح نهادهای اجت اعی پ ه در س ح رگاهی

بهطور نسبی عقلگرا هستند .هرشند در س ح نهادهای اجت اعی عقالنیت رنها ن یود
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محافظهکار در ه ین دسته جای دهی  ،اما با توجه به شیباهت بیشیتر رنهیا بیه رمیا،

ک تری یافته پ در تقابل با سایر جریاقها ،بیهسیبب محیدپد بیودق بدنیه اجت یاعی
ه یشه با نوساق رپبهرپ بودااند اما در س ح رگاهی اجت یاعی رنیاق افکیار نیوین پ
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عقالنیت مدرنی را توسوه دادااند .ایناق بین اذیرش عقالنیت هودبنیاد پ رموزاهیای
دینی توارضی ن ی بینند پ نیاز به اصالت تائل شدق برای عقل یا دین را غیرضرپری
می دانند .رنها موتقد به نقد عقلی رموزاهای دینی بودا پ متناسب با مقتضیات زمیانی
بازسازی ااراای از موارد دینی را الزا میدانند .عقالنیتپرزی رزاد را تبو ،داشیته پ
رموزاهای دینی تابل رزموق را به محک تجربه میگذارند .درعینحا ،بیین دپ دسیته
از نوگرایاق در اینبارا باید تفکیک تائل شدب رق دسیته کیه موتقدنید هررنچیه عقیل
می گوید در دین پجود دارد (نوگرایاق محافظیهکیار) پ رق دسیته کیه اعتقیاد دارنید
هررنچه دین میگوید در عقل پ جود دارد (نوگرایاق رادیکا.)،
در زمینه ت سک به هشونت به نوعی هشونت پاکنشی گیرای

دارنید .اساسیاً

این جریاق رپیکرد سیاسی ی اعتقادی برای بهکارگیری هشونت بهمنظور رسیدق بیه
اهداف هود ندارد پ شناقکه گفته شد گفت انی متساهل پ تکثرگراست پ سیوی دارد
هود را از تواریف هشنی که غربیها نسبت به اسالا م رح مییکننید در تهیوری پ
ع ل دپر کردا پ تصویری مدنی از اسالا ارائه دهد.
از حیث گرای

به ایدئولومی ،این جریاق هرشند مدعی دپری گزییدق از ایین
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نسبت است ،اما در درجهای متوارف از نیوعی اییدئولومی ه بسیتگی ی جانبدارانیه
استفادا می کند .ایدئولومی ه بستگی به تدرت ایدئولومی برای ایجاد ایوند در ییک
گرپا یا طبقه اشیارا دارد ) .(Geertz, 1996: 83-84نوگراییاق دینیی هی در ایین سی ح
ایدئولومی را بهکار میبرندب بهگونهای که در رق مخاطب رنها کیل جامویه نیسیت پ
طبقه یا گرپا اجت اعی هود را مدنظر دارند .باید به این نکتیه اشیارا شیود کیه ایین
جرییاق هیدف

ادغییاا ه یه افییراد جامویه نیسیت پ از گرایشییات م لیقگرایانییه پ

اواولیستی دپری میکند پ هدف

ایجاد حس ه بسیتگی در مییاق جرییاق هاصیی

است که بهلحاظ عقالنیت بیه نیوعی هودرگیاهی نسیبی رسییدا باشید .اییدئولومی
جانبدارانه رنگ پبوی ک تری در میاق این جریاق دارد پ باید گفت که بهطیور نسیبی
از سوی ه ه جریاقها مورد استفادا ترار میگیرد ،اما این جریاق با درجه استدال ،پ
عقالنیت بیشتری برای توجیه افکار در میاق اتشار هدف ،این اییدئولومی را بیهکیار
میگیرد.
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مفهوا اسااسالمیس که توسط کسانی شیوق رصیف بییات م یرح شیدا پ بیه

تقسی بندی اسااسالمیس در مقابل اسالاگرایی اشارا دارد ،ن یتواند شیزی فراتیر از
جریاق نوگرایی اسالمی باشد .هود بییات شیرپع ایین جرییاق را بیه زمیانی نسیبت
می دهد که بوید از ییک دپراق رزمایشیی از سیل ه اسیالاگراهیا ،جیذابیت پ منیابع
مشرپعیت ساز این جریاق رپ به تحلیل نهاد .از نظر اپ هیود اسیالاگراهیا بیهسیبب
تناتضات درپنی پ فشارهای اجت اعی به س ت اصالح دیدگااهای هود ای

رفتنید

اما درنهایت این اصالحات به یک تغییر کیفی پ محتوایی منجیر شید .متیر ر از ایین
اتفاتات در یک کشور اسالمی (ایراق) سایر جریاق های اسالمی در کشورهای دیگیر
ه تحت تر یر ترار گرفتند پ بهسوی اصالح دیدگااهای هود گاا برداشیتند
) .2007: 1برای مثا ،از جنب

(Bayat,

النهضه راشد الغنوشی در تونس ،انشواب در حیزباهلل

لبناق ،ظهور حزب الوسط در مصر ،بیه تیدرت رسییدق احیزاب رفیاا پ فضییلت پ
) .2مفهوا اسااسالیس اساساً سازاای تهوریک بیرای اشیارا بیه تغیییرات فکیری در
جهاق اسالا است پ بهمونای اایانی بر اسالاگرایی محسوب ن یشیود .هیود بییات
اسااسالمیس را نه ضداسالا ،نیه غیراسیالمی پ نیه سیکوالر میی دانید ،بلکیه رق را
حرکتی می ش ارد که در صدد ترکیب مذهب پ حقوق ،عیدالت پ رزادی پ اسیالا پ
رزادی است پ بیشتر سوی دارد بوضی از اصو ،مورد ترکیید اسیالاگراییی را تغیییر
دهد پ در تقابل با اسالاگرایی بهجای تکلیف بر حقوق ،بهجای اتتدارگرایی بر تکثر
پ بهجای ترکید بر اصو ،غیرتابلانو اف کتاب مقدس بیر تیاری گراییی پ بیهجیای
گذشته بر ریندا ترکید کند .در مج وع به دنبا ،نوعی مدرنیته جایگزین است
)5-6

(Bayat,

 .2003:ژیل کیپل اسااسالمیس را گذر از تفکر جهادی پ سلفی در جهاق اسالا

پ الی ر ری رق را بهمونای هصوصیسازی اسالا در تقابل با اسیالمی کیردق دپلیت
میداند.
 .9-9جریان بنیادگرای اسالمی

توابیر متفاپتی از این گفت اق به تو ،بابی سوید ارائه شیدا اسیت .شیاید ییک نیوع

جامعهشناسی جریانهای اسالمی :دیالکتیک عقل و خشونت  عبدالعلی قوام و سیامک بهرامی

عدالت پ توسوه در ترکیه پ ظهور اسالا لیبرا ،در عربستاق ناا میبرد

(Bayat, 2007:

تقسی بندی داهلی در درپق این جریاق بتواند مفاهی متوارضی دربارا تشیریح ایین
جریاق را به یک نق ه توافق برساند .بنیادگرایی را ن ییتیواق گفت یانی هلیعالسیاعه
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دانست که در زماق جدید ایجاد شدا باشد بلکه باید ریشههای فکری رق را در تفکر
اسالف جستجو کردب درعینحا ،تضاپت ارزشی دربارا رق ع لیی نادرسیت اسیت
زیرا در میاق بنیادگرایاق ه جریاقهای موتد ،دییدا مییشیوند پ هی جرییاقهیای
هشن پ رادیکا .،شیرپع سیل ه ایین جرییاق بیر تفکیر اسیالمی را بیه دهیه 7271
بازمیگردانند .اما در ررا متفکراق نسبت بیه ماهییت رق پ علیل شیرپع ایین سیل ه
توارض دیدا میشود .جاق اسیوزیتو دهه  7271را دهیه شیکلگییری بیازیگرانی در
دنیای اسالا میداند کیه بیرهالف بیازیگراق مسیل اق گذشیته هیود منبیع کین

پ

ساطعکنندا ایداهای جدید بودند .اپ ظهیور ایین جرییاقهیا را در ناکاررمیدی سیایر
ایدئولومیها در دنیای اسالا میداند پ رنها را گرپاهایی طرفیدار مشیارکت سیاسیی
میداند البته از نوع هاص پ با رپیکردی متفاپت ،زیرا موتقد است که این جریاقهیا
مشارکت سیاسیی را ماننید نوگراییاق در ت بییق بیا مفیاهی غربیی پ بیا رپیکیردی
اصالحطلبانه ایجویی ن ی کنند پ برای دستیابی به تدرت سیاسی از شیواهای نیاب
اسالمی استفادا می کنند .رنها هرشند بهدنبا ،دموکراسیسازی هستند ،اما دموکراسیی
را از توریف غربی رق منفک دانسته پ در کنار رق احیاگری اسیالمی پ بازگشیت بیه
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گذشته را درنظر دارند (اسیوزیتو .)93-95 7392 ،هرایر دک جیاق رق را در پاکین
به شکست ناسیونالیس سکوالر در جهاق اسالا توریف کردا پ از اص الحاتی شوق
احیاگری اسالمی ،اصالحطلبی دینی ،نوزایی پ بنیادگرایی برای توصیف رق اسیتفادا
میکند .از نظر اپ بنیادگرایی در جستجوی بنیادهیا پ اصیو ،ای یاق اسیالمی بیودا پ
سکوالریس را انحرافی از اصل پ تاعدا دانسته پ بازگشت به جاموه نخستین زمیاق
ایامبر پ هلفای راشدین را م رح میکنید .دک جییاق  6عامیل ارزشهیای سیکوالر
غربی ،صهیونیس  ،استو ار ترپق  72پ  91پ مویارهیای دپگانیه غیرب را بیهعنیواق
عوامل ظهور بنیادگرایی بهلحاظ فکری م رح مییکنید( .دک جییاق)97-61 7377 ،
سام ئل هوانتینگت ن پ برنوارد لو ئیس رق را تحیت عنیاپینی شیوق رادیکالیسی ،
بنیادگرایی پ سنتگرایی میشناسند پ پیژگیهایی شوق بازگشتگرایی ،لفظگراییی،
ضدیت با تفسیر ،شریوتگرایی ،تقلیدگرایی دینی ،م لیقگراییی پ اسیالمیزا کیردق
ه ه پجوا ت دق را به رق نسبت میدهند( .نظری )396 7397 ،درعینحیا ،کسیانی
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شوق هانتینگتوق پ آلبر احمد رق را ادیداای هودجوش میداننید

(Ahmad, 1993: 10-

) .14درحالیکه گرپهی دیگر شوق گراهام ف لر پ لیسوق رق را ادیداای ساهتگی از
سوی غرب برای ایجاد نوعی غیریت سیاسی در جهت ایجاد پحدت در غیرب بوید
از فرپااشی ک ونیس فرض مییکننید ) .(Fuller and Lesson, 1995: 16نیکو کودی پ
الی یه روآ بنییادگرایی را مفهیومی از سینتگراییی مییداننید پ عزیزالعظموه رق را
مترادف پاماهایی نظیر سنتگرایی ،ملییگراییی میذهبی پ تبیلیه مییدانید (اهیواق
زنجانی .)557-559 7373 ،برهی دیگر شوق نزیه ایو ب از مفهیوا اسیالاگراییی
سیاسی استفادا میکنند پ کسانی مانند ریچارد فرای بین توصبگرایی پ بنییادگرایی
تفکیک تائیل شیدا (نظیری )393 7397 ،پ در کنیار بیابی سیوید بیا ارائیه مفهیوا
اسالاگرایی نگرش مثبتی به این جریاق داشته پ رق را جرییانی مییداننید کیه رینیدا
سیاسی هود را در اسالا می بیند پ اسالا برای رنها فراتر از هویتی مذهبی تبدیل بیه
بنیادگرایاق در تضاد با اسالا ارتدپکسی که هدف اصلیاش زندگی کردق بیر مبنیای
کتاب مقدس است به ح ایت ع لگرایانه از متوق برهاستهاند تا کتاب مقدس را بیه
س ح یک طرح دینی ی سیاسی تقلیل دهند پ این نظاا سیاسی ی اجت یاعی برسیاهته
رنییاق سییاهتاری ضییدعقلی ،ضییدمدرنیته ،ضییدلیبرا ،،ه انااییذیر ،هشییونتگییرا،
جزااندی  ،انحصارگرا پ اتتدارگرا دارد (هیپپد .)625-625 7372 ،افیرادی نظییر
والر ن بل بنیادگرایی اسالمی را متر ر از ررا کسانی شوق مارتین هایدگر مییداننید.
زیرا هایدگر ازج له کسانی بود که اعتقاد داشت شکوا گذشته رل اق را تنها نازیهیا
میتوانند برگردانند (نظری .)391-396 7397 ،جیمز الیو ر هی اسیالا القاعیدا را
برگرفته از سنت اسالمی ن یداند پ رق را برگرفته از متفکرانی شوق نیچه ،هایدگر پ
کیرکیگارد می داند (مستقی ی .)361 7392 ،کسانی مانند ب گس اسالا را بیهعنیواق
اندیشهای دینیی از اسیالاگراییی تفکییک کیردا پ اسیالاگراییی را بیهعنیواق ییک
ایدئولومی سیاسی که در صدد است با ارائیه مج وعیهای از گیزاراهیای سیاسیی ی
اجت اعی که بهطور من قی از فلسفه تاری استنتاج شدا اسیت ،تیا جامویه را بسیی
ن اید ،توریف مین ایند

)1986: 21

 .(Boggs,از سوی دیگر بابی سوید اسالاگراییی را
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هویتی سیاسی شدا اسیت (سیوید .)27 7372 ،انودرو هو وود بییاق مییدارد کیه

یک گفت اق می داند که توسط القاعدا به یک ایدئولومی تبدیل شیدا اسیت (سیوید،
 .)33 7399در مج وع ذکر دپ نکته الزا استب اپ ،اینکیه بنییادگرایی ییک ادییدا
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جدید نیست پ دپا این مسهله که ه ه شقوق بنیادگرایی را ن یتواق برحسیب ییک
کلیت منسج دید پ بین گرایشات مختلف رق تفاپتهای ع داای پجود دارد.
وینچنزو اولی ت موتقد به پجود انواع بنیادگرایاق است پ رنها را در یک طیف
ترار ن یدهد .اپ این جریاق را به دپ دسته سلفیها ی پهابیها پ اهیوانیهیا تقسیی
میکند پ درعینحا ،جریاق سیلفی ی پهیابی را هی بیه دپ دسیته محافظیهکیاراق پ
رادیکا،ها تقسی میین ایید

)2002: 12-14

 .(Oliveti,بیه ایین تقسیی بنیدی مییتیواق

تقسی بندیهای دیگری را ه افزپد .بر این اساس سلفیهای محافظهکار را میتیواق
به سه دسته سلفی اصلی ،موتید ،پ طرفیدار رلبیانی تقسیی کیرد پ سیلفیه سیاسیی
جهادی را بهعنواق سلفیه رادیکا ،شناهت پ در ادامه اهواقال سل ین را هی بیه دپ
طیف میانهرپ پ رادیکا ،دستهبندی کرد که طیف رادیکا ،شیباهتهیای زییادی بیه
سلفی های رادیکا ،داشته هرشند در نوع هشونت پ کاربرد رق علیه گرپاهای هدف
با یکدیگر تفاپت دارند .در حا ،حاضر این دپ گرای

با ه ادغاا شداانید .شیاهه

سومی را ه میتواق به تفکر بنیادگرایی افزپد پ رق بنیادگرایی شیوی است که هیود
به دپ گرای

موتد ،پ رادیکا ،تقسی میشود.
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ل رنس دی یدس ن اصو ،مشترکی را برای کل بنیادگرایاق برمیشی ارد جهیاق
اسالا در یک حالت بینظ ی پ اغتشاش کیه در ا یر زپا ،سیاسیی پ اهالتیی رپی
دادا است بهسر می برد که این امر ناشی از فراموش کردق ارزشهای اصیل اسیالمی
استب این زپا ،منجر به تهاج غرب به سرزمینهای اسالمی شد که ایامید رق رپاج
سکوالریس مبتنیبر ماتریالیس پ ناسیونالیس بودب رااحل برپقرفت از ایین بحیراق
احیای اسالا پ شریوت اسالمی است ،یونیی بازگشیت بیه تیررق پ سینت اییامبر پ
هلفای راشدین پ نیز فرارفتن از ارکاق ان گانه پ ترکید بر جهاد پ عیدالتب تنهیا راا
احیای اسالا ،سیاسی کردق اسالا پ عدا جدایی دین از سیاسیت اسیت

(Davidson,

).1998: 12-13
ریشههای فکری این جریاق را در کل باید در ررای کسانی شوق اموام حنبلو ،
ابن تیمیه ،ابن قیم ج زیه ،شاه ول اهلل دهل ی ،م مدبن عبدال هاب ،سید قطوب،
ع ر عبدالرح اق ،عبدالسالم فرج ،ایمن الظ اهری پ اب مصعب س ری پ در مییاق
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شیویاق در ررا پ افکار امام خمین  ،آیوتاهلل مطهوری ،سوید م مودباقر صودر پ

آیتاهلل حکیم ،جستجو کرد .عوامل رشد بنییادگرایی در دهیه  71را اتفاتیاتی شیوق
مرگ ناصر ،موفقیت تحری نفتی ،افزای

تی ت نفیت ،تقابیل بیا رپسهیا پ اییراق

شیوی ،جنگ اپ ،پ دپا هلی فارس پ ناکامی ناسیونالیستهیای میذهبی در پطین
هود ،میدانند .درنهایت میتواق بنیادگرایی را بهمونای ترکیب دین پ سیاست البته با
سل ه دین دانست که هدف اصلی رق ایجاد حکومت اسالمی (که در رق حاک یت به
هداپند تولق دارد) پ اجرای تواعد اسالمی پ دهالت متولییاق میذهبی در سیاسیت
است .البته بین نوع سنی پ شیوی رق تفاپتهای ع داای به لحاظ فکیری پ رپشیی
پجود دارد.
 .٤جریان سلفی

جریا ق سلفیه  6مرحله گوناگوق را طی کردا است .مرحله اپ ،بنییاق نهیادق مبیادی
فکری رق است که ابن تی یه در ترق هشت هجری به این امر اهت اا پرزیید .مرحلیه
دپا مرحله ت بیق پ اجرای این تفکر بود کیه توسیط مح یدبن عبیدالوهاب پاعیظ
نجدی پ جانشینان

در اپاسط ترق دپازدا هجری پ اپایل ترق سییزدا انجیاا شید.

مرحله سوا رشد این جریاق از بود از جنگ جهانی اپ ،پ شکلگییری اادشیاهی ر،
سوود بود که این جریاق به یک نحله نیرپمند پ تر یرگیذار در جهیاق اسیالا تبیدیل
شد .مرحله شهارا ه از دهیه  7271بیه بوید رغیاز شید کیه ایین جرییاق بیه ییک
ایدئولومی انقالبی پ جهادی تبدیل شد .بنیاق اندیشههای ایین فرتیه را مییتیواق در
اصو ،زیر هالصه کرد
تییررق تنهییا منبییع شییناهت اسییت پ تنهییا راهن ییا بییرای شییناهت رق احادیییث
صحیحالسند می باشند .برای فه تررق پ سنت باید به سلف صالح (صحابه ،تیابوین،
تابوینِ تابوین) مراجوه کرد .در فقه از مذهب هاصی تبویت ن یکنند بلکه بر حدیث
ترکید دارند پ حتی گرپهی از رنها اعتقادی مشرپط بیه میذهب دارنید .منکیر ت یاا
بدعتها در حوزا عبادات ،اهالق پ احکاا اسالمی هسیتند پ تقسیی بنیدی بیدعت
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 .٤-٠سلفی محافظهکار

حسنه پ سیهه را تبو ،نداشته پ فقط به تقسی بندی دنیوی ،اهرپی ،لغوی پ شیرعی
باپر دارند .توحید را صرفاً بهمنزلیه فریادرسیی پ اع یا ،عبیادی مییبیننید پ تلقیی
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هداپند رازق ،ااداشدهندا ،عذابدهندا پ حلکنندا مشکالت پ ...را تبیو ،ندارنید.
تقدیس اپلیا  ،اماماق پ ...را ن یاذیرند .تفسیر پ ترپیل را رد کردا پ لفظگرا هستند.
در فقه ،رساقگیر اما در عقاید پ گزین

احادیث پ رپایات متوصبند .دش ن فلسیفه،

علوا بالغی پ اصو ،فقه هستند .اطاعت از حاک ظال را پاجب مییداننید البتیه در
حالت غیرموصیت .دیگر فرتهها مانند اشوریها ،مذاهب اربوه ،بیاطنیهیا پ شییویاق
دپازدا امامی ،زیدیه پ اس اعیلی پ ...را رد میکنند (سبحانی.)77-97 7356 ،
جریاق سلفیه محافظهکار را میتواق به  3گیرای

متفیاپت تقسیی بنیدی کیرد

سلفیه اصلی ،سلفیه موتد ،،سلفیه طرفدار رلبانی.
سلفیه اصلی به افکار ابن تی یه پ عبدالوهاب اکتفا کردا پ ع وماً جریانی اسیت
که از هط فکری سلفیه سنتی از ظهور عبدالوهاب تا دسیتگاا سیاسیی حیا ،حاضیر
عربستاق بررمدا است .این گرای

یک طبقه از رجا ،پابسته به حکومت سیوودی را

تشکیل می دهند که به ه کاری سل اق پ مفتی اعتقاد دارند .رنها شاکله اصلی افکیار
عبییدالوهاب را اذیرفتییه پ بییه تییرپی نظییرات عل ییای تییرقهییای اپ ،،دپا پ سییوا
میاردازند .ایناق عبادت پ استوانت را مختک هدا دانسته پ سیایر بیدعتهیا را رد
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

می کنند .بیشتر عل ای رس ی عربستاق که در دارالوبوث پ االفتا گرد ه میریند در
زمرا این جریانند که در مسیائل سیاسیی پ اجت یاعی پ رپزمیرا پارد ن ییشیوند پ
دهالت ن یکنند .این جریاق را میتواق محدپد به هیود عربسیتاق دانسیت .افیرادی

شوق عبدالعزیز بن عبداهلل باز ،شیخ سلیمان تمیم  ،م مدصالح عثموین ،جمیول
زین پ شیخ ربی مدخل از مرپجاق این جریاق میباشند.
سلفیه موتد ،گرای

دپمی است که در عین اینکه به هسته اصلی تفکیر سیلفی

پ اصو ،ت وی رق اایبندی دارد ،اما به برداشتهای دیگر پ سایر فرتهها ه احتیراا
گذاشته پ حتی از رنها استفادا میکنند .مرکز راب ه الوال االسالمی که مرکیزی بیرای
ه کاری عل ای عربستاق با سایر نقاط جهیاق اسیالا اسیت ،ن یاد ایین گیرای

عربستاق اسیت .م مد غریب ،عثمان بن منص ر ،م مدعل حرکان پ ...از مبلغیاق
این جریاق پ اایهگذاراق رق محسوب میشوند .بسیاری از موارضین دپلت سیوودی
در این طیف جای دارند پ این نوع سلفی بی
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در

شدا است.

از نوع تبلی در جهاق اسالا گسیتردا

سلفیه رلبانی گرایشی از سلفیه است که منبع الهاا هود را از افکار ناصورالدین
آلبان متوفی به سا 7697 ،هجری گرفته است .این جریاق به سبک سلفی بیه تبلیی
عقیدا صحیح میایردازد پ هیرپج ،تییاا مسیلحانه پ ترسییس احیزاب پ ج اعیات
اسالمی را هالف اسالا میداند .در مسهله تکفیر بسیار محتیاط اسیت پ در تورییف
ای اق به ررا ابوحنیفه نزدیک می شیود .بیه سیلفیه جهیادی ،صیوفیه ،عل یای مقلید
مذاهب پ ...میتیازد .اینیاق هرشنید در مسیائل اعتقیادی متوصیبند ،امیا در مسیائل
اجت اعی متساهلند .از دهه  7271با رشد امکانات مالی دپلیت سیوودی ایین افکیار
گسترش هود را در سایر نقاط بالد اسالمی ه رغاز کرد.
دسته شهارا کیه ه یاق سیلفی هیای جهیادی سیاسیی هسیتند در ه یین دهیه
برهاستند پ ررای نوینی را طرح کردند .سلفیها ررا پ افکار سنتگرایاق را هی بیه
می کردند .هرشند ررا رنها بازگشت به تیررق پ سینت را سیرلوحه کیار هیود تیرار
میدهد ،اما بازگشت رنها اساساً به سلف صالح است که در شهرا کسانی شیوق امیاا
مالکی ،ابن تی یه پ ابن جوزیه پ ررا رنها تجلی ایدا میکند .رنها با شیویاق ،دشی نی
میپرزند پ از کشتن رنها ابایی ندارند ،اما به کشتن سایر مسیل ین ن ییاندیشیند .در
نظر رنها حکاا اگر فقط مخالف شریوت مورد ادعای رنها نباشند ،اطاعتشیاق اییرادی
ندارد .در باب مسهله جهاد ه هرشند جهاد تهاج ی را رد ن یکننید ،امیا ایین نیوع
جهاد را در درپق سرزمینهای اسالمی پ بر ضد مسل اناق رپا ن یدارند درعینحا،
به اصو ،پ شرایط الزا برای جهاد بهطور م لق پ مانند سنت گرایاق اایبنید نیسیتند.
هودکشی پ انتحار را جایز ن یدانند پ ترپریس را تبو ،ندارند.
 .٤-٢جریان سلفی رادیکال (تکفیریها)

گرای

شهارا سلفیه که سلفیه سیاسیی ی جهیادی اسیت را مییتیواق در طییف سیلفی

رادیکا ،دستهبندی کرد .شرپع این جریاق را میتواق به اپاهر دهیه  91مییالدی نسیبت
داد .ایناق هرشند بنمایههای فکری هود را از محافظهکاراق گرفته بودند ،اما رپیکردهیا پ
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نقد کشیدند پ با ارائه تفسیرهای جدید از اسالا ،بازگشت به تررق پ سنت را تجویز

افکار جدیدی را به تفکر سلفی اضافه کردند پ هرشند به افکار سلفی اعتقیاد دارنید ،امیا
مقوله جهاد پ اتامه شرع را بسیار برجسته کردا پ در صدد تفسیر یک تهیوری انقالبیی از
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درپق نصوص دینی هستند .تفکر سلفی جهادی از سوی هیچ عیال برجسیتهای تهیوریزا
نشدا پ التقاطی از افکار ابن پهاب پ ابن تی یه است که با افکیار کسیانی شیوق عبیداهلل
عزاا ،سید ت ب ،ع ر عبدالرح اق پ عبدال جید رنیدانی درهی رمیختیه اسیت .در حیا،
حاضر کسانی شوق اب فتاه فلسطین  ،عبدالکریم عبید شاذل  ،عبودالقادر عبودالعزیز پ
اب م مد مقدس درحا ،تهوریزا کردق این افکار هسیتند .رغیاز ایین جرییاق هرشنید از
گرپاهای مصری پ اهوانیهای رادیکا ،رغاز شد ،اما تجلیی کامیل رق در القاعیدا بیود.
شکلگیری القاعدا بهصورت ع لی از نق های در نزدیکی مرز ااکستاق به نیاا غیار شییر

(غاری که بنالدق با رپسها میجنگیید) رغیاز شید (مسیتقی ی .)363 7392 ،جیسو ن
برک  3مرحله را در تحو ،القاعدا مورد شناسایی تیرار دادا اسیت .مرحلیه اپ ،از سیا،
 7292تا  ،7225القاعیدا بیهعنیواق ایشیگاا ،یونیی ایین سیازماق بیهعنیواق ایرش دار پ
ای تراپ ،جنب های رزادیبخ

پ استقال ،طلب اسالمی هی علییه امیریالیسی پ هی

علیه حکاا سکوالر کشورهای اسالمی مبارزا را رغاز میکند .مرحلیه دپا از سیا7225 ،
تا  77سیتامبر  9117که القاعدا بهمونای اایگاا است ،یونی بود از صیدپر اعالمییه جهیاد
بینال للی از سوی بنالدق ،افغانستاق بهعنواق یک هسته مرکزی پ زیرسیاهتار رموزشیی
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

برای جنگجویاق مسل اق دررمد .مرحله سوا اس از  77سیتامبر رغیاز مییشیودب در ایین
مرحله القاعدا به مونیای حکی پ تاعیدا اسیت .بوید از پیرانیی اایگیااهیای القاعیدا در
افغانستاق ،القاعدا تبدیل بیه اییدئولومیای شید کیه در سراسیر جهیاق گسیترش یافیت
)8-15

 .(Bureke, 2004:ماری ن پ ی ل بوین ،در بوید سیازمانی هی القاعیدا را بوید از 77

سیتامبر سازمانی متفاپت توریف میکنند .سازمانی منو ف ،هودجوش پ هیودتنظی کیه
دارای دسترسی جهانیست پ در تالب یک شبکه ایچیدا پ اوییا پ بیدپق سلسیلهمراتیب
ع ل میکند ) .(Marion and Uhl-Bin, 2002: 4بسییاری بوید از  77سییتامبر از القاعیدا  9ییا
القاعدا جدید سخن میگفتندب زیرا القاعدا بهمثابه یک سازماق بیه القاعیدا بیهمثابیه ییک
ایدئولومی تبدیل شد که متر ر از رق بسیاری از گرپاهای ترپریسیتی بیدپق رنکیه بیا رق

ارتباط سازمانی داشته باشند از رپشهای رق اسیتفادا مییکردنید پ بیه تیو ،کریسوت فر
رویتر مکدپنالدیس ی شدق القاعدا رغاز شد .تهوریاردازاق این جرییاق عبارتنید از بین
الدق ،ای ن الظواهری ،ابومصوب سوری ،زرتاپی پ سیفالود.،
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رنها نهتنها شیویاق پ صلیبیوق پ یهودیها را دش ن هونی هود میداننید ،بلکیه

هر مسل انی را که برهالف نظر رناق میاندیشد را ه شایسیته میرگ مییداننید .در
اندیشه رناق هر حاک ی که مخالف شریوت باشد نهتنها صیالحیت حکومیت نیدارد،
بلکه تتل

ه پاجیب اسیت .هودکشیی پ انتحیار از نظیر رنیاق شیهادت اسیت پ

ترپریس را رپشی درست پ صحیح برای ایجویی اهداف هود میداننید .در میورد
جهاد نهتنها کل تواعد سنتی رق را زیر سؤا ،میبرنید ،بلکیه جهیاد را نیهتنهیا علییه
غیرمسل اناق ،بلکه علیه مسل اناق مخالف هی پاجیب دانسیته پ درعیینحیا ،بیین
نظامیاق پ غیرنظامیاق تفکیکی تائل نیستند .جهیاد از نظیر ایین جرییاق از ییک نیوع
فتوای رس ی پ در انحصار افراد هاص به یک حک فردی پ شخصیی تابیل تقلییل
است که هرکس در هر شرای ی مییتوانید رق را علییه مخالفیاق شیریوت بیه اجیرا
دررپرد .شناهت از نظر رنها تکبویدی پ غیرمتکثیر اسیت کیه صیرفاً در حکومیت

 .٥اخوانالمسلمین

1

جریاق اهواق هرشند با توجه به افکار مؤسس رق جریانی بنیادگرا محسوب میشیود
اما رپیکرد پ مشی کامالً متفاپتی از سلفیهیا دارد .تحیوالت درپنیی رق مسییرهای
متفاپتی را برای طرفیداراق رق رتی زد پ هرشنید گرپهیی از رنهیا تیا حیدپدی بیه
سلفی ها نزدیک شدند ،اما پجه بنیادگرایی موتد ،در دپراق اهیر بر رپیه فکری رنها
بارزتر است پ یا حتی میتواق گفت رنها به سینتگراییاق میدرق نزدییک شیداانید.
اهواقال سل ین در سا 7299 ،توسط حسنالبنا در تقابل بیا افکیار سکوالریسیتی پ
ناسیونالیستی شکل گرفت .دغدغه بنا افو ،ارزشهای اسالمی بود .رااحیل اپ بیرای
جلوگیری از این بحراق ،بازگشت به اسیالا راسیتین پ برتیراری نظیاا اسیالا طبیق
شریوت بود (میشل.)37-33 7395 ،
اس ا م س ال سین در کتاب هود دربارا اهواقال سل ین ،استدال ،میکنید
که رنها دارای  5اصل میباشند  .7عل ی ارائه یک تفسیر دتیق از تررق پ دفاع از رق
در برابر تفسیرهای نادرستب  .9ع لی دعوت مصر پ دپ ،اسالمی براسیاس اصیو،
تررنی پ تجدید نق
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اسالمی پ اجرای شریوت اسالمی تجلی ایدا میکند.

پ تر یر ع یق رقب  .3اتتصادی گسیترش پ حفاظیت از یرپت
1. The Muslim Brothers
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ملی ،ارتقا س ح زندگی پ تحقق عیدالتب  .6اجت یاعی پ هیرهواهانیه مبیارزا بیا
جهل ،بی اری پ فقیرب  .5مییهندپسیتی پ ملییگراییی رزادسیازی درا نییل پ کلییه
کشورهای عرب پ درنهایت ه ه دنیای اسالاب پ  .5جنبه انسیانی پ جهیانی تیرپی
صلح جهانی پ ت دق انسانی بیر بنیادهیای جدیید میادی پ مونیوی اسیالا (موسیی
الحسینی.)35-51 7259 ،
اهوانیها  3مرحله را برای رسیدق به این اهیداف مشیخک کیرداانید .مرحلیه
تبلی  ،مرحله جذب پ سازماندهی ،مرحله ع ل( .اهالتینیا )55 7392 ،در زماق بنیا
مرحله اپ ،غلبه داشت ،اما با کشته شیدق اپ در سیا ،7269 ،جرییاق اهیواق دپراق
نوینی را رغاز کرد .در دهه  51پ  51این جریاق دشیار دپ ایارگی شید .بیا اتیدامات
سرکوبگرانه ناصر علیه اهواق در دهیه  51پ زنیدانی کیردق رنهیا در دهیه  51پ 51
جریانی رادیکا ،متر ر از سید ت ب از اهواق جدا شد .در این مرحله حسنالهضییبی
مرشد عاا اهواق در برابر مواضع سید ت ب ایستاد .جریانی از افراطیوق که بیا میرگ
ناصر پ به تدرت رسیدق سادات از زنداق رزاد شدند ،رادیکالیسی اهیوانی را شیکل
دادند پ کتاب «موال ال ریق» سید ت ب شراغ راا این افراد شد( .اهالتینییا7392 ،
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 )55رناق جریاق های رادیکالی را مانند سازماق رزادیبخ

اسالمی به رهبری صوالح

سریه ،ج اعتال سل ین به رهبری شوکری مصوطف  ،جهیاد اسیالمی بیه رهبیری
عبدالسالم فرج ،التکفیرا پ الهجرا پ الق بییوق را سیازماق دادنید تیا بیا شییواهیای
هشونترمیز در برابر حکومت مصر به مبارزا برهیزنید (هوسی ی.)39-36 7392 ،
این جریاقها متر ر از سید ت ب هشونت را برای رسییدق بیه جامویه اسیالمی الزا
دانسته پ فراتر از جاموه ملی هود جهاد را تا تشکیل جاموه جهانی اسالمی ضرپری
میدانستند .تفاپت رنها با سلفیهای جهادی در این مرحله از ت یور فکریشیاق ،ایین
بود که رنها از نوعی از هشونت اییدئولومیک ،یونیی هشیونت سیازماندهیشیدا پ
درعینحا ،محدپد پ تفکیکشدا برای رسیدق به تدرت سیاسی استفادا مییکردنید،
زیرا هشونتطلبی رناق مردا غیرنظامی ،سایر فرتیههیا پ حتیی کفیار (البتیه در ایین
مرحله) پ یا مخالفاق عقیدتی را دربر ن یگرفت پ فقط محدپد به نخبگاق حکیومتی
بود .از سوی دیگر متر ر از ررا الهضیبی پ ع ر التل سانی مرشد عاا اهواق در دهیه
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 91بدنه اصلی اهیواق مسییر مسیال ترمیزتیری را ادامیه داد پ حتیی بیه میزانیی از

بنیادگرایی موتد ،بنا فاصیله گرفیت (ایجیاد حکومیت اسیالمی پ اجیرای تیوانین
اسالمی بهطور کامل) پ به سنتگرایاق مدرق پ نوگرایاق اسالمی نزدییک شید .رنهیا
شرکت در بازی متکثر دموکراسی را در دهههای  7291پ  9111اذیرفتند پ حضیور
گستردا پ موفقی در انتخابات داشتند ،هرشند کاندیداهای رق بهطورمستقل پ نیه در
تالب یک حزب سیاسی در این رتابتهیا شیرکت کردنید .ایین جرییاق در راسیتای
مراحل سهگانه به اسالمی کردق جاموه از طریق ابزارهای مسال ترمییز اعتقیاد دارد.
ترس از این مسهله پجود دارد که در صورت دسترسی اهوانیها به حکومیت ،رنهیا
رق را در انحصار هود گرفته پ در راستای اهداف اپلیه جنب

که ه انا ایجاد کامیل

حکومت اسالمیست حرکت ن اید( .یک رأی ،بیرای ه یشیه) از نظیر ایین نوشیتار
اهواق تا تبل از انقالب تا حد زیادی از بنیادگرایی موتد ،فاصله گرفته بود پ متکیی
دست یابد اما در ریندا نزدیک بازگشت این جریاق به ه اق بنییادگرایی موتید ،دپر
از انتظار نیست .در تالب سنت گرایی مدرق رناق نسبت بیه مسیائلی شیوق حجیاب،
کتک زدق زناق ،پضویت اتلیتها ،دموکراسی ،حقوق بشر ،تویدد زپجیات ،احکیاا
جزایی پ مشارکت ،نظرات ایشرپانهتری نسبت به بنیادگرایاق موتید ،دارنید (بیرای
رگاهی بیشتر در این بارا به کتاب اسالا دموکراتیک شریل برنارد مراجوه شود).
بررسی اهواق ازرقرپ ضرپریست که این جریاق فقط مختک به مصر نیست پ
امرپزا در بی

از  799کشور ریشه دپانیدا پ اهواقال سیل ینهیای محلیی در ایین

کشورها با ه اق طرز تفکر شکل گرفتهاند( ،صبا )79 7399 ،درعینحا ،باید رنها را
در دسته بندی متفاپتی از بنیادگرایاق افراطی تیرار داد پ رنیاق را بنیادگراییاق موتید،
نامید .از سیوی دیگیر نیرپهیای رادیکیا ،اهیوانی زیربناهیای سیازمانی پ تهورییک
بنیادگرایاق اسالمی رادیکا ،را شکل دادند پ افکار کسانی شیوق سیید ت یب ،ع یر
عبدالرح اق ،عبدالسالا فرج پ ای ن الظواهری تکفیریها را بهطور کامل تحت تر یر
ترار داد پ به تو ،حمید احمدی ،ترکیب رادیکا،های اسالاگرای غربی بیا سیازماق
پ ایییدئولومی رادیکییا ،اهییوانی بییا امکانییات مییالی پ هشییونتگرایییی فرتییهای
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به دیدگاا سنتگرایی مدرق توانست در انتخابات اارل انی مصیر بیه اییرپزی تیاطع

اسالاگراهای شرتی ،توانست بر شکلدهی پ سازماندهی القاعدا به لحیاظ ع لیی پ
تهوریک تر یرگذار باشد (اح دی .)62 7396 ،این اتفاق زمانی رپی داد که به تیو،
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ف از جرجیس ،جهادگراق محلی ای برنید کیه حکیاا محلیی جییراهیواراق امریکیا
می باشند پ برای شکست این حکیاا در مرحلیه اپ ،بایید امریکیا را از ایا انیداهت
)2005: 14-21

 .(Gerges,ه ین تفکر ،زمینه ع لی این ائتالف نیامی وق را ایجیاد کیرد.

درمج وع امرپزا می تواق از سه نوع جریاق رادیکا ،،موتد ،پ مدرق اهوانی ناا برد.
سی را هرکداا از رنها بر گفت اق سیاسی دپراق اهیر میتواند بسیاری از تحیوالت را
در جهاق عرب پ حتی جهاق اسالا تحت تر یر ترار دهد.
دربارا جریاقهای شیوی ه که هود به نوشیتاری مسیتقل نیازمنید اسیت بایید
گفت که در مج وع میتواق از شیویاق بنیادگرای رادیکا ،پ موتد ،سیخن گفیت .از
شیویاق رادیکا ،میتواق به جریاق های پابسته بیه صیدر در عیراق پ گیرپاهیایی از
حزباهلل لبناق پ گرپا هایی در داهل ایراق (جریاق اایداری) اشارا کرد .ه چنیین از
شیویاق موتد ،میتواق به گرپاهای اصو،گرا در داهل اییراق پ جرییاقهیایی شیوق
مجلس اعالی عراق پ حتی حیزبالیدعوا پ بخی هیایی از حیزباهلل اشیارا کیرد.
شیویاق ه چنین گرپاهای هاص هود را در بیین جرییاقهیای سینتی پ نیوگرا دارا
هستند که از جریاقهای سنتی میتواق به جریاق پابسیته بیه رییتاهلل سیسیتانی پ از
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

جریاقهای نوگرا میتواق به جریاق اصالحات در ایراق اشارا کرد.
در ت بیق با شهارشوب نظری میتواق جریاقهای بنیادگرای سیلفی پ اهیوانیهیای پ
شیویاق رادیکا ،را جریاقهایی فرتهای نامیید .امیا در دسیتهبنیدی اهیوانیهیای میانیهرپ پ
شیویاق موتد ،باید با دتت بیشتری ع ل کرد ،زیرا رپیکرد ایین گیرپاهیا ک تیر بیا جرییاق
فرتهای ت بیق دارد پ ررا پ رپش رنها بیشتر با جرییاقهیای نیوگرا پ ییا حتیی سینتگیرا
ه خوانی دارد پ یا میتواق گفت که رنها به ترکیبی از این دپ جریاق دست زدااند .میا رنهیا
را بهعنواق بنیادگرایاق موتد ،درنظر گرفتهای  .ه چنین جریاق بنیادگرا (بهجیز اهیوانیهیا پ
شیویاق موتد )،در زیرمج وعه جنب های طردکنندا جای مییگیرنید .در مییاق بنیادگراییاق
رادیکا ،پ محافظهکار ،فرا به رهبری فرته تولق مییگییرد پ رنیاق در ایی ایجیاد جامویهای
ک ا،گرا م ابق با تصورات هود میباشند ،نظ مستقر را رد کردا ،از ررماقهای اپلییه دیین
جانبداری میکنند پ در این راا از جاموه پ دپلت جدا شدا پ علییه رق دسیت بیه شیورش
میزنند .رنها جهاق مادی را فاسد دانسته پ به گرپا پ اندیشه هود اایبندی زیادی دارند.
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بنیادگرایاق افراطی از گرپاهایی بومی در دهه  71پ  91به نیرپهایی بینال للیی

تبدیل شدند .رنها گرپاهایی عقالنیتگریزند که دین را در ه ه حاالت برتر از عقیل
دانسته پ پابستگاق صرف نصوص دینی پ لفظگرایانی م لقند که دیدی تکبودی از
شناهت دارند .در این میاق باز ه باید جریاق اهواق پ شیویاق موتد ،را جیدا کیرد
زیرا رناق در حا ،حاضر مدرنیتیه پ عقالنییت را اذیرفتیه پ در ایین راسیتا حرکیت
میکنند .در بحث از هشونت ،رادیکا،ها به هشونت فرتهای تولق دارنید .هشیونتی
مشتق از توصب شدید عقیدتی ،گستردا ،متصلب پ بدپق محدپدیت پ تفکییک کیه
هر نوع مخالفی را با هر ایداای از سر راا هود برمیدارد .رناق هود را ن اد حقیقیت
م لق دانسته پ سایر فرتهها را انحرافی پ بیدعترمییز مییداننید پ رنیاق را دشی ناق
تس هوردا هود تلقی میکنند .اهوانیها پ شیویاق موتد ،شنین گرایشیی نداشیته پ
بیشتر از ترکیبی از هشیونت پاکنشیی پ اییدئولومیک اسیتفادا کیردا (ماننید تیرپر
فوالیت حزبالدعوا عراق) پ درعینحا ،تواعد جهیاد سینتی را رعاییت مییکننید.
کتاب حسنالهضیبی به ناا «دعا التضا» در رد افکار سید ت یب در بیاب اسیتفادا از
هشونت برای رسیدق به تدرت گیواا ایین مدعاسیت .در مبحیث اییدئولومی رنیاق
صاحب ایدئولومی ااالیشی میباشند پ کل نیرپهای هود را علیه دشی ناق اهری نیی
شناق مت رکز میکنند که هر نوع مخیالفی را از سیر راا برداشیته تیا ررمیاق هیود را
محقق کنند .در این مسیر شناق ایرپاق هاص هود را در زنداقهیای رموزشیی هیود
ااالی

ذهنی پ رپانی می ن ایند کیه هیر نیوع تفکیر غییر را ،اندیشیهای الحیادی پ

نامتناسب بداند پ در راا از بین بردق رق حتی جاق هود را هی فیدا کنید .انتحیار پ
ترپریس دپ ایامد غالب این نوع ایدئولومیاند .اهوانیهای موتد ،در این مسییر بیا
توجه به ماهیت فکری پ رپش اراتییکشیاق شنیاقکیه توضییح دادا شید از نیوعی
ایدئولومی اهالتی پ جانبدارانه استفادا میکننید .کارکردهیای اجت یاعی پ هیدمات
ع ومی اهواق را می تواق در تالب ایدئولومی جانبدارانه تفسیر کرد پ تح ل رنی پ
فشار با ت سک به ارزشهای پاالتر در ر ار پ افکار راهبراق رق شوق ع ر التل سیانی
پ مهدی عاکف را میتواق در شهارشوب ایدئولومی اهالتی دید.
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نقراشی پ یا ناصر پ یا جنگ زیرزمینیی علییه حکومیت در دهیه  7251پ  7251ییا
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جدول شماره ( .)1تقسیمبندی کلی جریانهای اسالمی
جریان
کلی
سنتگرا

تقسیمبندی
درونی
سنتی

مدرن

نوگرا

بنیادگرا
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رابطه با عقل
در سطح نهادهای اجتماعی عقالنی
و در سطح آگاهی اجتماعی
غیرعقالنی
در سطح نهادهای اجتماعی عقالنی
و در سطح آگاهی تا حدی عقالنی

محافظهکار

در سطح نهادهای اجتماعی عقالنی
و در سطح آگاهی نسبتا عقالنی

رادیکال

هم در سطح نهادهای اجتماعی و
هم آگاهی عقالنی

سلفی

اخوانی

شیعی

محافظهکار

در سطح
نهادهای
اجتماعی تا
حدی عقالنی

رادیکال

غیرعقالنی

معتدل

نسبتا عقالنی
در هر دو
سطح

رادیکال

غیرعقالنی

معتدل

نسبتا عقالنی
در هر دو
سطح

رادیکال

غیرعقالنی

رابطه با
خشونت
تمایل به
خشونت
ایدئولوژیک
تمایل به
ترکیبی از
خشونت
ایدئولوژیک و
واکنشی
تمایل به
ترکیبی از
خشونت
ایدئولوژیک و
واکنشی با
گرایش بیشتر
به دومی
تمایل به
استفاده از
خشونت
واکنشی
تمایل به
ترکیبی از
خشونت فرقه
ای و
ایدئولوژیک
تمایل به
خشونت
فرقهای
تمایل به
ترکیبی از
خشونت
واکنشی و
ایدئولوژیک
تمایل به
خشونت
فرقهای
تمایل به
ترکیبی از
خشونت
واکنشی و
ایدئولوژیک
تمایل به
خشونت
فرقهای

رابطه با
ایدئولوژی
تمایل به
ایدئولوژی
اخالقی
ترکیبی از
ایدئولوژی
اخالقی و
همبستگی

ارتباط با تقسیمبندی
نظری
گرایش به دین
کلیسایی
گرایش به ترکیبی از
دین کلیسایی و
انجمنهای مذهبی

ترکیبی از
ایدئولوژی
اخالقی و
همبستگی با
گرایش بیشتر
به دومی

گرایش به ترکیبی از
دین کلیسایی و
انجمنهای مذهبی با
تمایل بیشتر به دومی

تمایل به
ایدئولوژی
همبستگی ه
جانبدارانه
تمایل به
ایدئولوژی
اخالقی و
پاالیشی با
گرایش بیشتر
به اولی
تمایل به
ایدئولوژی
پاالیشی
تمایل به
ترکیب
ایدئولوژی
اخالقی و
جانبدارانه
تمایل به
ایدئولوژی
پاالیشی
تمایل به
ترکیب
ایدئولوژی
اخالقی و
جانبدارانه
تمایل به
ایدئولوژی
پاالیشی

گرایش به انجمنهای
مذهبی

تمایل به ترکیبی از
دین کلیسایی و
جریانهای فرقهای

کامال فرقهای

ترکیبی از جریانهای
فرقهای و انجمنهای
مذهبی با گرایش بیشتر
به دومی
کامال فرقهای

ترکیبی از جریانهای
فرقهای و انجمنهای
مذهبی با گرایش بیشتر
به دومی

 .٦تحوالت جهان عرب و جریانهای اسالمی
در اشارا به موج تحوالت جهاق عرب پ راب ه رق با این جریاقهای اسالمی با توجه
به تحلیلهای فوق میتواق به نتیجهگیریهای هاصیی اشیارا کیرد .مییتیواق گفیت
بازیگراق اسالاگرا مه ترین کن گراق این جنب ها هستند.
اما در ااس به این سؤا ،که کداایک از جریاقهای مورد اشارا بر ایین جنیب
حک می رانند؟ پ نهایت کار رنها شیست؟ باید گفت جدایی دیین پ دپلیت شییزی
نیست که توسط هیچیک از جریاقهای اسالمی یا حتی هود جامویه عربیی اذیرفتیه
سکوالر شه بخ

شودب ازاینرپ گرای
زیادی در حاشیه جنب

رادیکا ،پ شه بخی

میانیهرپ رق تیا حید

ترار هواهد گرفت .نوگرایی اسالمی هی هرشنید تفکیرات

نوینی را دربارا اسالا پ راب ه رق با یک فرایند تاریخی متغییر م یرح میی کنید ،امیا
ع ومیت پ محبوبیت رق بسیار اندک است .اایگاا اجت اعی این جرییاق بیهسیبب در
اهتیار نداشتن تریبوقهای عامهاسند پ نیز ک بود منابع مالی برای ع ومیت بخشییدق
به افکار هود با محدپدیت اساسی رپبهرپ است .اییدا اسااسالمیسی هرشنید دارای
اشتراکاتی با جنب

اهیر در جهاق عرب است ،اما ن یتواند بهطور کامل تفسیرکنندا

ماهیت درپنی این جنب ها باشید ،زییرا نتیای انتخابیات در ایین کشیورها شییزی
متفاپت از انتظارات داعیهداراق این تفکر بود .رنها بیشتر این تحوالت را در راسیتای
مد ،اسالا ترکیه تحلیل میکنند .درحالیکه بنیاقهای اتتصادی پ اجت اعی پ طبقاتی
این جوامع متفاپت از کشوری مانند ترکیه است.
سنتگرایاق اسالمی پ بنیادگرایاق اسالمی را میتواق هدایتکنندگاق اصیلی جنیب
عربی دانست .از میاق این دپ در زماق حاضر برتری اصلی بیا سینتگراییاق اسیت .ایین
گرپا سوی هواهد داشت تواریف هود از رزادی ،دموکراسی ،حقوق بشر ،تیانوق میدنی
پ فقهی پ غیرا را رفتهرفته بر جنب

تح یل کند اما در این میاق سوی هواهد کرد تیا بیا

حرکتی ب هی پ رراا این کار را انجاا دادا پ هود را با شال های اساسی رپبهرپ نن ایید.
این جریاق میداند که هدف اپلیه باید سوار شدق بر موج افکار ع ومی باشید پ ایس از

جامعهشناسی جریانهای اسالمی :دیالکتیک عقل و خشونت  عبدالعلی قوام و سیامک بهرامی

ه یشه اندیشه گرپا محیدپدی از رپشینفکراق جوامیع عربیی بیودا اسیت پ دامنیه

رق میتواند بهراحتی افکار هود را به این تودة ساهتارنیافته تلقین کند .اما این جرییاق بیه
یک دییل اسی موتد ،پ رراا برای رسیدق به تله افکار ع ومی نیازمند است.
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از میاق سنتگرایاق محافظهکیار پ میدرق ،میدرقهیا بیه سیبب ارائیه تویاریف
موتد،تر پ نزدیکتر به سایر جریاقها دربارا موضوعاتی شیوق رزادی ،دموکراسیی،
حقوق بشر ،حجاب پ اجرای شریوت پ نیز ارائه نگرشهای ک تر موارضهجویانه بیا
دنیای هارج ،بهترین گزینه برای انتخاب شدق توسط جوامع عربی ش ردا میشیوند
که دارای هویت غالب مذهبی هستند .رنها برای تحت تر یر ترار دادق افکار ع یومی
مسیر سختی را نیی ودااند پ بهطور سنتی از مشرپعیت ع ومی برهوردار بوداانید پ
لذا در مراک  ،تونس پ مصر بیشترین ررا را به هود اهتصاص دادند.
سنتگرایاق مدرق ه از تریبوقهای سنتی پ منابع مالی سنتگراها برهوردارند
پ ه با فرارفتن از مواضع سنتی پ در ایوند بیا نوگراییاق امیا متفیاپت از رنهیا ررای
بهرپزتر پ عامهاسندتری دربیارا مسیائل اصیلی م یرح ن یوداانید .اینیاق بیرهالف
ارتدپکسها ،رزادی پ حقوق بشر پ انتخابات رزاد را میاذیرند پ مواضع نیوینتیری
را در مورد حجاب یا زناق م رح میکنند .درعینحا ،برهالف سیلف هیود ت اییل
بیشتری به دهالت در سیاسیت دارنید .حیزب «النهضیه» تیونس پ «حیزب رزادی پ
عدالت» مصر را میتواق مثا ،بارز سنت گرایاق مدرق در جوامع عربی دانسیت .رنیاق
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هرشند در تحلیل ما در طیف بنیادگرایاق موتد ،ترار دادا شدااند ،اما از دهیه  51بیه
بود جریانی مانند اهواق ال سیل ین هرشیه بیشیتر از بنییادگرایی موتید ،بیه سی ت
سنتگرایی مدرق حرکت کرد .ظهور شنین رلترناتیوهایی در سایر جوامیع عربیی در
صورت برگزاری انتخابات دپر از ذهن نیست.
سنتگرایاق مدرق بسیار زیرکانه ع ل کردااند .رنها با م رح کردق مواضع مبه
پ دپگانه ،راا را برای تفاسیر مختلف از مواضوشاق باز گذاشیتهانید .بیرای مثیا ،در
مورد حقوق بشر رنها میگویند اگر اسالا هوب تفسیر شیود ،حقیوق بشیر تضی ین
می شود .اما نه توریفی از حقوق بشر ارائه میدهند پ نه بیاق میکنند که مرجع ارجح
تفسیرکنندا از اسالا کیست .ییا در میورد حجیاب از ییک حجیاب متوسیط سیخن
می گویند پ حدپد مشخک رق را توریف ن یکنند .رنهیا بیشیتر در ایی ایجیاد ییک
تصویر م لوب از هود در داهل پ هارج هستند.
در مج وع در حیا ،حاضیر رنیاق هرشنید حکومیت اسیالمی را بهتیرین نیوع
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حکومت میدانند ،اما بهدنبا ،ایجاد یک نظاا سیاسیی اسیالمی نیسیتند ،بلکیه تغیییر

جهت سیاست اسالمی بر مبنای اهداف هود ،یونی ان باق اسالا با نهادهای مدرنیتیه
را مدنظر دارند پ شرکت در سیاست را بهعنیواق ییک بیازیگر در بیازی دموکراسیی
کثرتگرا اذیرفتهاند ،زیرا از اتتدار فکری هود بر جاموه رگاهند پ در مورد انتخیاب
شدنشاق شکی ندارند.
در راستای اویاییهای درپنی جوامع عربی بنیادگرایاق سلفی را میتواق دپمیین
نیرپی تدرت ند ایین جوامیع دانسیت کیه هی بیی

از سینتگراییاق بیه سیاسیت

عالتهمندند پ ه متفاپت از ارتدپکسها پ بهمانند نوگرایاق دینی ،افکیاری نیوین پ
مواضع صریحتری را در مورد اسالا پ راب ه رق با سیاست پ اجت اع م رح میکنند.
بنیادگرایاق را میتواق نوگرایانی در جهت عکس دانست.
از دپ شاهه رادیکا ،پ موتد ،بنیادگرایی در میاق جوامع عربی شاهه موتد ،رق
اجرای تواعد رق دارند .پاما هایی شوق دموکراسی پ رزادی را از غرب پاا گرفتیه پ
در ب ن فرهنگ اسالمی اردازش می ن ایند پ موانی نوینی با توجه بیه تفسیرشیاق از
اسالا به ناا دموکراسی اسالمی پ رزادی اسالمی ارائه میکنند پ هود را در تورییف
دموکراسی پ رزادی محقتر از غرب میدانند .موتد،ها برهالف رادیکیا،هیا از ییک
حکومت اسالمی داهلی پ نه جهانی بحث میکنند.
مواضع مبه سنتگرایاق مدرق پ درعینحا ،احت ا ،بسیار زیاد ناکاررمد بیودق
سیاست های این جریاق برای حیل مشیکل درصیورتیکیه بیه تیدرت دسیت یابنید
میتواند یا هود رنها را به س ت بنیادگرایی سوق دهد یا بنیادگراها را بیهجیای رنیاق
بنشاند .مخالفت اهواق با ایجاد ک یته ناظر بر تیدپین تیانوق اساسیی ،حرکیتهیای
اتتدارگرایانه مرس پ درگیریهای اهیر میتواند هود نشانی بر سیاستهای حیذفی
رتی این جریاق باشد.
از سوی دیگر با توجه به ضوف ساهتارهای اتتصادی جوامع عربی به احت یا،
بسیار زیاد سنت گرایاق مدرق از اس حل نیازهای مویشتی مردا بر نخواهند رمید .در
این صورت شندین پضویت ،تابل ای بینی استب اپ ،اینکیه سینتگراهیای میدرق
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گزینه محبوبتری است .بنیادگراهای موتد ،گرای

به ایجیاد حکومیت اسیالمی پ

حاضر به ترک تدرت نخواهنید شید پ در راسیتای ایجیاد ییک نظیاا اییدئولومیک
حرکت هواهند کرد پ دپا اینکه رناق متر ر از فرایندهای دموکراتییک کنیار هواهنید
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رفت پ به تبع نیرپهای بنیادگرای موتد ،جایگزین رناق هواهند شد.
جهاق عرب پ هاپرمیانه امرپزا با تح یلهای ساهتاری رپبهرپ است پ تغیییر
رق منوط به تغییر اساسی ساهتارهای اتتصادی پ اجت یاعی اسیت .الزمیه ایین کیار
پجود یک حکومت شایستهساالر پ متخصک در داهل پ ه راهی نظاا بینال لل بیا
این تغییرات ساهتاری است.
نتیجهگیری
استفادا از مفاهی ی شوق عقل ،ایدئولومی پ هشونت در کنار تقسی بندیهای میورد
نظر پبر ،پالیس پ نیبوهر نشاق داد که جاموه اسالمی از نیوعی تنیوع پ تکثیر دینیی
به لحاظ فکری پ ارزشی برهوردار است پ ن یتواق بهراحتی از یک تصویر کلیی از
اسالا سیاسی صحبت کرد .گرایشات مختلف به عقل ،ایدئولومی پ هشونت سیبب
ع لکردهای عینی پ ن ودهای ظاهری متفیاپت پ گیاا متناتضیی در مییاق نیرپهیای
اسالمی شد ،ن ودهایی که بی

از هرشیز بر تنوع فکری پ ارزشی در جهیاق اسیالا

صحه میگذارند .ه چنین هیچیک از جریاقهای مورداشیارا منفیک از گرایشیات پ
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ع لکردهای سیاسی نبودااند .سنت گرایاق با ه راهی با نظ سیاسی مستقر ،نوگرایاق
با حرکت در راستای ان باق سیاست های اسالمی با مدرنیس پ بنیادگرایاق با م یرح
کردق ایدا حکومت اسالمی در سیاست درگیر شدااند .درعینحا ،هیچییک از ایین
جریاق ها نه در تالب ایدئولومی پ نه در تالب اندیشه تابل توریف نیستند پ بیی

از

هر شیز در توریف یک گفت اق تاریخی ترار میگیرندب یونی جریاقهایی که در ییک
فرایند تاریخی با طرح ایداهای حقیقتمحور هود سوی در بهکرن

پاداشتن جاموه

در مقابل هود داشتهاند .درپاتع بهجای یک اسالا سیاسی باید از اسالاهای سیاسیی
یا گفت اقهای اسالمی متفاپت سخن گفت که هریک دید متفیاپت پ گیاا متضیادی
با دیگری درمورد راب ه با سیاست دارد .این تنوع نشاق میدهد که جوامیع اسیالمی
ه مانند جوامع مسیحی از نوعی تکثیر فکیری برهیوردار بیودا پ حتیی مییتیواق
کارهای نظری را که دربارا جوامع مسیحی صورت گرفته است ،به جوامیع اسیالمی
ه تو ی داد .کاری که با ت سک به ررای اندیش ندانی شوق پبر ،پالییس پ نیبیوهر
در این تحقیق انجاا شد پ ابت شد که جریاقهای فوا ،در جهیاق اسیالا مشیابهت
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زیادی به ن ونههای مشابه هود در هارج از رق دارند .تنها تفیاپتی کیه در ایین بیین
پجود داشته است به رشد ه یی تفاسییر از میذهب در جامویه مسییحیت پ رشید
غیره ی رق در جاموه اسالمی برمییگشیت .درپاتیع در جهیاق مسییحیت بیهپییژا
ارپاای غربیی پ امریکیا بیا توسیوه مدرنیتیه پ تحیو ،در سیاهتارهای اجت یاعی پ
اتتصادی رنها تفاسیر مدرقتری از مذهب ارائه شدب بهطوریکه درنهایت انج نهیای
مذهبی به گفت اق مسلط در این جوامع تبدیل شدند پ رنها به مفسرین اصیلی راب یه
مذهب پ جاموه تبدیل شدا پ مقبو،ترین تفاسیر به رنها تولق گرفت .اما سیل ه ایین
گفت اق بهمونای حذف سایر تفاسیر سینتی ییا فرتیهای نبیود بلکیه صیرفاً بیهمونیای
حاشیهنشین شدق رنها بود.
در این مقاله ه به سیه گفت یاق سینتگیرا ،نیوگرا پ بنییادگرای اسیالمی در تالیب
تقسی بندیهای غربی ان باق دادا پ راب ه رنها با مفاهی ی شوق عقیل ،اییدئولومی پ
هشونت را سنجیدا پ درنهایت ن ود سیاسی رنها را در محییط طبیویی هیود میورد
سنج

ترار دهی  .هریک از این سه گفت اق اسالمی در ییک دپرا شیکل گرفتیه پ

بوضی از رنها حتی به گفت اق مسلط تبدیل شدااند .سنتگرایی بهعنواق یک گفت اق
دینی در دپرا عباسیاق به صورت کامل شکل گرفت پ تا شرپع دپراق ااقاسالمیسی
گفت اق پ جریاق مسلط بود .اس از رق طی یک دپرا کوتاا ااقاسالمیسی بیهعنیواق
گفت اق مسلط تا اایاق جنگ جهانی اپ ،سل ه یافت .از بود از ااییاق جنیگ جهیانی
اپ ،ابتدا تجددگرایاق گفت اق غالب بودند پ نوگرایاق دینی که درحا ،شکلدهی بیه
گفت اق هود بودند ،تنها بود از جنگ جهانی دپا بیه گفت یاق مسیلط تبیدیل شیدند
(بنیادگرایاق موتد .)،در این دپراق گفت اق سنتی ه چناق به حیات کن مندانه هیود
ادامه میداد پ ه چناق جریانی توی محسوب میشد .بوید از دهیه  7251پ در دهیه
 7271دپ گرای

دینی ظهور یافتنید یکیی نوگراییاق لیبیرا ،پ دیگیری بنیادگراییاق

رادیکا ،که هر دپ این گرای ها ه چناق درحا ،شکلدهی به گفت اق هیود بیودا پ
بنیادگرایاق رادیکا ،تا حدی سی را گفت انی هود را به رخ کشیداانید امیا ه چنیاق
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تقسییی بنییدیهییای درپنییی رنهییا ارداهتییه شیید .ه چنییین سییوی شیید رنهییا را بییا

گفت اق های سنتی پ لیبرا ،ه به حیات سرزندا هود ادامه دادااند .بیرهالف جهیاق
مسیحیت غربی که انج نهای مذهبی در یک ارپسه زمانی دپ گفت یاق دیگیر را تیا
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حدی به حاشیه راندند ،در جهاق اسالا بهسبب عیدا پجیود تحیوالت اتتصیادی پ
اجت اعی داهلی پ نیز ساهتارهای سل ه هیارجی شنیین ایشیرفت ه یی مشیاهدا
ن یشود پ حتی دیدا میشود که بنیادگرایاق رادیکا ،بهعنواق جدیدترین جریاقهای
ظهوریافته در جهاق اسالا از نوعی بازگشت اساسی بیه بنییاقهیای اپلییه پ رد کیل
مظاهر مدرنیته سخن می گویند .ه چنین مشاهدا میشود که تقریباً ه ه گفت اقها از
تدرت کن

برهوردارند پ تادر به حاشیهنشین کردق سایر گفت اقها نیستند .درپاتع

هرشند می تواق در تنوع پ تکثر فکری ،جهاق اسالا را با جهاق غرب مشابه دانسیت
اما جهاق اسالا برهالف غرب هنوز یک گذار ت وی پ کامل را بیرای ت بییق کامیل
هود با تغییرات مدرنیته طی نکردا است .نوگراییاق لیبیرا ،بیهعنیواق نزدییکتیرین
گفت اق به مدرنیته نهتنها از حج پ گسیترا شنیدانی در تییاس بیا سیایر جرییاقهیا
برهوردار نیستند ،بلکه تفکرات م رحشدا توسط رنها بهشدت از سوی جرییاقهیای
نوین تر اسالمی با گرایشات فناتیزمی به شیال

کشییدا شیدا اسیت .امیرپزا حتیی

می تواق مدعی بود که مبارزا اصلی در میاق جریاقهای اسیالمی بیین سینتگراییاق،
بن یادگرایاق رادیکا ،پ بنیادگرایاق موتد ،در جریاق اسیت پ نوگراییاق لیبیرا ،دینیی
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به پیژا در جهاق عرب به حاشیه راندا شدااند .ررا جریاقهای اهواق ،حزب سیلفی
نور در مصر ،النهضه در تونس ،حزب الدعوا ،مجلس اعال پ جریاق صدر در عیراق،
حزباهلل در لبناق پ ...بههوبی این امر را ا بات میکند .درپاتیع مییتیواق گفیت بیا
پجییود تفاسیییر نییوین از راب ییه مییذهب پ سیاسییت در جهییاق اسییالا اییین تفاسیییر
نتوانسته اند از یک رشد ه ی برهوردار بودا پ گفت اقهای ارتجیاعیتیر رنهیا را در
دپراق اهیر به حاشیه راندااند .درعینحا ،سایر گفت اقها بهطور نسیبی از پزق الزا
برای رتابت با سایرین برهوردار بودا پ تواق کن مندی پ بازیگری هیود را حفیظ
کردا اند .رتابت پ توامل بین این جریاقها میتواند هود منشری برای بحراقهای رتی
باشد .تا زمانیکه تحوالت اساسی سیاسی ،اتتصادی پ اجت اعی در جهاق اسالا طیی
نشود ،گفت اقهای دینی که تقارب بیشتری با مدرنیته دارنید ن ییتواننید از ع یق پ
کارایی شندانی برهوردار باشند پ صرفاً شاید در مقاطع کوتاهی بتوانند عرض انیداا
کنند .در مقابل حضور ه زماق سایر گفت اقهای اسالمی بهصورت گستردا پ پسییع

11

دپر از انتظار نخواهد

بود.

یادداشتها
 .7جریاقهای صوفیگرایانه اسالمی به دلیل دپری گزیدق از سیاست در این نوشتار بررسی
نشدااند.
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الف ـ فارسی
اح د سوید علی (ردپنیس) .7295 .الثابت و المت ل :ب ث ف االتبوا و االبودا عنود
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مطالعات خاورمیانه ،سا ،دپازده  ،ش ارا .7
اهادتینیا ،مهدی« .7392 .راهبردهای نوین اسیالا میانیهرپ در مصیر» ،از سیایت باشوگاه
اندیشه.
اهواق زنجانی ،داریوش .زمستاق « .7373بررسی ت بیقی بنیادگرایی» ،فصلنامه خاورمیانوه،
سا ،اپ ،،ش ارا .3
اسیوزیتو ،جاق پ جاق پا .7392 .،جنبشهای اسالم معاصر ،ترج یه شیجاع اح دپنید،
تهراق نشر نی.
اشرف نظری ،علی .بهار « .7397غرب ،هویت پ اسالا سیاسی ،تصیورات پ انداشیتهیای
غرب از اسالا» ،فصلنامه سیاست ،دپرا  ،39ش ارا .9
بنارد ،شریل .7396 .اسالم دم کراتیک مدن ؛ رویکرد آمریکای  ،عسگر تهرمانیور ،تهراق
اژپهشکدا م الوات راهبردی.
تامسوق ،کنت .7397 .دین و ساختار اجتماع  ،حسن محد ی ،تهراق کویر.
دک جیاق ،هرایر .7377 .اسالم در انقالب ،جنبشهای اسالم معاصور در جهوان عورب
(بررس پدیده بنیادگرای اسوالم ) ،ترج یه ح یید اح یدی ،تهیراق انتشیارات
کیهاق ،شاپ سوا.
سبحانی ،جوفر .7356 .آیین وهابیت ،ت مؤسسه دارالقررق الکری .
سوید ،بابی .7372 .هورا بنیوادین ،ترج یه مح یدک ا ،سیرپریاق ،تهیراق اژپهشیکدا
م الوات راهبردی.
صبا ،هادی« .7399 .شبکه جهانی اهواقال سل ین» ،از سایت باشگاه اندیشه.
صدری ،سییدمح د .7399 .بنیاد استدالل در حق اسوالم  ،تهیراق نشیر اندیشیههیای
حقوتی.
عباسزادا فتحربادی ،مهیدی .تابسیتاق « .7392القاعیدا ایس از  77سییتامبر (بیا ترکیید بیر
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