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  چکیده
 .شکل گرفته اسـت  یاسیاسالم س ةدربار یدگاه اصلیر دو دیاخ هاي سالدر 
و امکـان   دانسـته و مدرن  وج مسالمت يا دهیپد ی رااسیاسالم س اولدگاه ید

اسـالم   معنـا  بـدین  دانـد؛  را میسر می یم مدرن غربیان آن و مفاهیسازش م
ـ یمنطق مدرن یتنهادر ست بلکه ین یسنت يا دهینه تنها پد یاسیس  یته غرب

ــذ یرا مــ  ز،یــآم خشــونت يا دهیــپد ی رااســیگــر اســالم سیدگاه دیــد .ردیپ
کهنـه و   يا دهیـ پد یاسیالم ساس معنا بدین داند؛ میو سنتی  غیردموکراتیک
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آمیـز   ب خشـونت 
ــاًینها ی درون  ت
ـ  یمنطـق برتـر مدرن   را  یتـه غرب

و  یاسـ یم سان اسـال 
 یاسـ یاسـالم س 

: کنـد کـه   مـی  
سـت امـا   ین غیردموکراتیـک 
دگاه یـ ن دیـ ا براسـاس 

ق یـ شـه در سـنت عم  
در  ییمدرن دانست که پـا 

ت یاز نظر ماه. مدرن دارد
ن یـ ا هرچنـد حـور اسـت،   
  
در  :دگاهیـ ن دیـ 

نه در درون گفتمان 
کـه از مناسـبات   

 هـا  ر گفتمـان یان سـا 
سم ی، پسامدرنشدن

. منطق خاص خود را دنبال خواهد نمود
وجـه  صـرفاً   مـدرن 

 یاسـ یس بنـدي 
  .د خواهد نمود

شـدن،   یتـه، جهـان  

ب خشـونت یـ رد مناسبات مدرن و تخر ی جزشده است که هدف نما نخ
ــدارد ــد براســاس .وضــع موجــود ن یاســیدگاه اول اســالم سی

ـ  بنـدي  صورت منطـق برتـر مدرن   ه وتـه حـل شـد   یمدرن یغرب
ان اسـال یـ دگاه دوم، جنـگ و منازعـه م  یـ د براساسرد و یپذ یم

اسـالم س  ينابود ،زین جنگ نیر است و سرانجام ایناگز یته غربیمدرن
  .است

 را مطرح یدگاه سومیدگاه، مقاله حاضر دین دو دیدر مقابل ا
غیردموکراتیـک  وآمیـز   خشـونت  يا دهیـ پد به ماهیـت اسالم بنا
براسـاس . نـدارد  یز همخـوان یـ ن یم مدرن غربیبا مفاه ضرورتاً
شـه در سـنت عم  یمـدرن اسـت امـا ر    يا دهیـ پد هرچند یاسیاسالم س
مدرن دانست که پـا ی ـ  اي سنت توان آن را پدیده یم لذا ؛دارد یاسالم

مدرن دارد يایات دنیدر واقعدیگر  ياسالم و پا یسنت آرمان
حـور اسـت،   م محـور بلکـه عقـل    نه خشونت یاسیاسالم س ،زین

  .یستیاومانصرفاً  دارد و نه يبشری ـ اله ییمبنا يمحور عقل
یـ ابنـابر  چه خواهـد بـود؟    یاسینده اسالم سین اوصاف آیبا ا
نه در درون گفتمان ـ   با توجه به ماهیت عقالنی خودـ  یاسینده اسالم سیآ

کـه از مناسـبات   بل ؛ن گفتمـان یـ حل خواهد شد و نـه مغلـوب ا   یمدرن غرب
ان سـا یدر م یو به گفتمان هالملل بهره برد نیحاکم بر روابط ب

شدن عصر جهانیدر یاسیگر، اسالم سیان دیبه ب. شود میبدل 
منطق خاص خود را دنبال خواهد نمودگرایی،  و چند فرهنگ) ییتمرکززدا(
مـدرن ی ـ  ه سـنت دیک پدی عنوان به یاسیاسالم ساینکه  جهینت
بنـدي  صـورت  و هداشـت  یجـاب ینخواهد داشت، بلکـه وجـه ا   یسلب

د خواهد نمودیرا بازتول )ي دینیساالر مردم(خاص خود  یاجتماع
تـه، جهـان  ی، مدرنیاسـ ی، اسـالم س یشناسـ  نـده یآ: هاي کلیدي واژه

  .ینید يساالر مردم
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و گرایـی   یملـ  يهـا  سیاسـی پـس از افـول ایـدئولوژي    
تـا   ،در واقـع . جوامع اسالمی رونـق گرفـت  

 ياسـتعمار ی صرفاً در مبـارزات ضد 
 یزنـدگ  يبازسـاز  ي

ج بــا افــول یامــا بــه تــدر
بـه   یاسـ ی، اسـالم س سوسیالیسم در نیمه دوم قرن بیستم

تـا پـیش از جنـگ جهـانی دوم،     
در آن . اش نداشـت  وقعیـت کنـونی  

کردند  نیادگرایانی تلقی می
                                        

ارزه بـا  در مبـ  الـدین اسـدآبادي  
از اسالم است که اسالم را 

حـال ممکـن اسـت    . دانـد 
دد اسالمی کردن جامعه یا دولت یا هر دو باشند و براي ایـن منظـور یـا    
ثیرات بـر تصـمیات سیاسـی،    

معتقدنـد   بهروز لکالبته کسانی همانند 
مصـداق بـارز جریـان    . 

بنیادگرایی در عصر حاضر، همان جریان وهابیـت اسـت کـه بـا الهـام از جریـان حنبلـی و        
، در دو سده اخیر در جهان اسالم ظهـور کـرده و بسـیاري از جریانـات     
چنین اطالقی، بنیادگرایی با 
هاي دنیـاي مـدرن شناسـایی    
واقع، ظهور مرموز جریاناتی مثل طالبـان و القاعـده در   

اي را  ن چهـره اند، چنی اسالم ارائه شده
ثیر چنـین  أتوان گفت تحت تـ 

گرایان، بـه رغـم اطـالق آن بـر تمـامی جریانـات       

  دیباچه
ـ ا عنـوان  بـه  سیاسـی پـس از افـول ایـدئولوژي     وژيدئولی
جوامع اسالمی رونـق گرفـت  ستم در یمه دوم قرن بیدر ن ،سمی

ی صرفاً در مبـارزات ضد ستم از باورها و اعتقادات اسالمیمه دوم قرن ب
يجـامع بـرا   يا عنوان طـرح و برنامـه   و اسالم به 1شد استفاده می
امــا بــه تــدر. مســلمان کمتــر مــورد توجــه بــود یو اجتمــاع ی
سوسیالیسم در نیمه دوم قرن بیستمو گرایی  یملهاي  يدئولوژ

تـا پـیش از جنـگ جهـانی دوم،      واقع، در 2.ل شدیتبد یگفتمان غالب جوامع اسالم
وقعیـت کنـونی  چندان وجه مشترکی بـا م  »اسالم سیاسی«

نیادگرایانی تلقی مییان یا طرفداران اسالم سیاسی را حداکثر، بگرا اسالم
                                                                 

الـدین اسـدآبادي   سـید جمـال  یه اتحاد اسالمی توان از نظر براي نمونه می
  .استعمار انگلیس نام برد

از اسالم است که اسالم را ) تفسیر(گونه طرز تلقی  مراد از اسالم سیاسی در این مقاله آن
دانـد  اي جامع براي زندگی مسلمانان می یک دین بلکه برنامه 

دد اسالمی کردن جامعه یا دولت یا هر دو باشند و براي ایـن منظـور یـا    صاران آن در
ثیرات بـر تصـمیات سیاسـی،    أقدرت سیاسی را در دست بگیرند یا با ت تالش کنند مستقیماً

البته کسانی همانند . نندکبراي تطبیق شریعت اسالمی در جامعه تالش 
. شـود  دگرا و رادیکال تقسیم میبه دو شاخه بینا، گرایی جریان اسالم

بنیادگرایی در عصر حاضر، همان جریان وهابیـت اسـت کـه بـا الهـام از جریـان حنبلـی و        
، در دو سده اخیر در جهان اسالم ظهـور کـرده و بسـیاري از جریانـات     تیمیه ابنهاي 

چنین اطالقی، بنیادگرایی با  در. ثیر قرار داده استأسیاسی ــ فکري جهان اسالم را تحت ت
هاي دنیـاي مـدرن شناسـایی     نتیجه رد کل آموزه گریزي و رد مطلق هر امر جدید و در

واقع، ظهور مرموز جریاناتی مثل طالبـان و القاعـده در    در. )92: 1382بهروز لک، (
اسالم ارائه شده عمومی دو دهه اخیر که توسط غرب به عنوان چهره

توان گفت تحت تـ  گرایان برجسته کرده است؛ حتی می از اسالم سیاسی و اسالم
گرایان، بـه رغـم اطـالق آن بـر تمـامی جریانـات        القائاتی است که شناخت غرب از اسالم

 ).همان( باشد معطوف به این جریان می اسالمی، عمدتاً

  

 

  

دیباچه
بـه اسالم 
یالیسوس

مه دوم قرن بین
استفاده می

یاســیس
دئولوژیا

گفتمان غالب جوامع اسالم
«مفهوم 
اسالمزمان، 

براي نمونه می. 1
استعمار انگلیس نام برد

مراد از اسالم سیاسی در این مقاله آن. 2
 نه صرفاً
اران آن درطرفد

تالش کنند مستقیماً
براي تطبیق شریعت اسالمی در جامعه تالش 

جریان اسالم
بنیادگرایی در عصر حاضر، همان جریان وهابیـت اسـت کـه بـا الهـام از جریـان حنبلـی و        

هاي  آموزه
سیاسی ــ فکري جهان اسالم را تحت ت

گریزي و رد مطلق هر امر جدید و در عقل
( شود می

دو دهه اخیر که توسط غرب به عنوان چهره
از اسالم سیاسی و اسالم

القائاتی است که شناخت غرب از اسالم
اسالمی، عمدتاً



یـک مشـی    چهـارچوب 
شـان در   یان با وجود توانایی قابـل مالحظـه  

شدند و زیر سـایه و   ع انسانی و مالی، یک نیروي دست اول محسوب نمی
  .کردند در همکاري با ناسیونالیسم و سوسیالیسم رایج در منطقه فعالیت می

هـاي مـورد توجـه مـردم در     
. وردار بودنـد اي برخـ 

، مسئولیت شکست مصـر  
واکنش مردم بسیار هیجانی بـود، مـردم مصـر بـه     

را در آنهـا   ها آمدند و از وي خواستند تا رهبري مصـر را در دسـت بگیـرد و   
 ر در واقع، پیشواي ناسیونالیسم در منطقـه محسـوب  

 راه المسـلمین تنهـا   رو، گروهی همچون اخوان
، تحـوالت منطقـه هنـوز    

  .فراهم نیاورده بود
، 60هــاي ناسیونالیســم و سوسیالیســم در پایــان دهــۀ 

بـا وجـود   . یان فرصت یافتند تا به نیرویی دست اول تبدیل شـوند 
اما پیروزي انقـالب اسـالمی نقطـه    

هـاي   می و بلکه دولـت 
بردند و جنـگ اعـراب بـا اسـرائیل در     

ت خـود  یـ در چند دهه اخیر اسـالم قابل 
معنا کـه اسـالم    بدین. 
ایفـا کنـد   را  یاسـ یس

ـ ا یشکوهمند انقالب اسالم سـال   ران دری
زیادي  را تا حد یاسی

هـا   سالم سیاسی در ایـن سـال  
آینده اسـالم   ت ویدگاه متضاد در باب ماه
طلبانـه و   سـازش  را ی

چهـارچوب اسـتعماري در  شـان شـرکت در مبـارزات ضد    غم و
یان با وجود توانایی قابـل مالحظـه  گرا اسالم. اسالمی و ایدئولوژي دینی بود

ع انسانی و مالی، یک نیروي دست اول محسوب نمیبسیج مناب
در همکاري با ناسیونالیسم و سوسیالیسم رایج در منطقه فعالیت می

هـاي مـورد توجـه مـردم در      ترین ایدئولوژي ناسیونالیسم و سوسیالیسم جذاب
اي برخـ  العـاده  ي عمـومی و فـوق  تأثیرگـذار و منطقه بودند و از نفـوذ  

، مسئولیت شکست مصـر  1967ژوئن  9در نطقی در  جمال عبدالناصرمثال،  عنوان
واکنش مردم بسیار هیجانی بـود، مـردم مصـر بـه     . را در جنگ پذیرفت و استعفا داد

ها آمدند و از وي خواستند تا رهبري مصـر را در دسـت بگیـرد و   
ر در واقع، پیشواي ناسیونالیسم در منطقـه محسـوب  ناص. مراحل سخت تنها نگذارد

رو، گروهی همچون اخوان ایناز. شد و در اوج محبوبیت بود
، تحـوالت منطقـه هنـوز    ترتیـب  بـدین . دیدنـد  موفقیتش را در همکاري با ناصر مـی 

فراهم نیاورده بود گرا اسالمهاي مستقل را براي نیروهاي  فرصت حرکت
هــاي ناسیونالیســم و سوسیالیســم در پایــان دهــۀ  شکســت ایــدئولوژيبــا 
یان فرصت یافتند تا به نیرویی دست اول تبدیل شـوند گرا اسالمتدریج 

اما پیروزي انقـالب اسـالمی نقطـه    . جهش الزم صورت نگرفتعمالً  چنین فرصتی،
می و بلکه دولـت ي اسالها جنبش، تا قبل از آن. اوج این جریان استعطف و 

بردند و جنـگ اعـراب بـا اسـرائیل در      می اسالمی در سکون و رکود آشکاري به سر
در چند دهه اخیر اسـالم قابل . نمونه بارز این رکود بوده است 1967

. ان ساخته استیش نمایش از پیرا ب یاسیس يدئولوژیا 
ـ اند در مناسبات مدرن نقـش ا تو نشان داده است می س يدئولوژی

شکوهمند انقالب اسالم يروزی، پدر واقع). 1385جان اسپوزیتو؛ 
یس يدئولوژیا عنوان بهاسالم  يها لیتقاب) میالدي 1979(

  .آشکار نمود
سالم سیاسی در ایـن سـال  و آینده ا تی، مطالعه در باب ماهبر همین اساس

دگاه متضاد در باب ماهیر دو دیاخ هاي در سال. رونق گرفته است
ـ ؛ سیاسی مطرح شده است ـ ک دی یاسـ یت اسـالم س یـ دگاه ماهی
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و که هم
اسالمی و ایدئولوژي دینی بود

بسیج مناب
در همکاري با ناسیونالیسم و سوسیالیسم رایج در منطقه فعالیت می

ناسیونالیسم و سوسیالیسم جذاب
منطقه بودند و از نفـوذ  

عنوان به
را در جنگ پذیرفت و استعفا داد

ها آمدند و از وي خواستند تا رهبري مصـر را در دسـت بگیـرد و    خیابان
مراحل سخت تنها نگذارد

شد و در اوج محبوبیت بود می
موفقیتش را در همکاري با ناصر مـی 

فرصت حرکت
بــا 

تدریج  به
چنین فرصتی،

عطف و 
اسالمی در سکون و رکود آشکاري به سر

1967سال 
عنوان به

نشان داده است می
جان اسپوزیتو؛ (

1357 )
آشکار نمود

بر همین اساس
رونق گرفته است

سیاسی مطرح شده است
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 معنـا  بـدین  و شمرد وآن را کامالً سازگار با مدرنیته غربی می
ون گفتمـان مدرنیتـه غربـی مضـمحل     

 شتهداآمیز  انه و خشونت
یتـه  و گفتمان مدرن ی
آن  براسـاس کند کـه   ح می

فتمـان  نـده آن حـل شـدن در گ   
ي است که ضمن همراهی با منطق 

ان یـک جنـبش اجتمـاعی ـ     
برخـی آن را ناشـی از فقـر و بـدبختی     
برخـی دیگـر، آن را محصـول    

اي در  یـی را پدیـده  گرا
اي  اي آن را پدیـده  عـده 

در . اي دیگر، آن را مبارز و معارض
یک دیدگاه را . تر ترسیم کرد

شـود؛ در   راساس آنچه گفته شد، مقاله حاضر به سه بخـش اصـلی تقسـیم مـی    
اي تابع مدرنیته غربی 

اي  عنوان پدیـده  هاي اصلی دیدگاه اسالم سیاسی به
هاي دیدگاه  هایت در بخش سوم گزاره

اي سـنتی ـ مـدرن و    
  .کند آمیز است اما منطق جدید و متمایز از منطق غربی را بازتولید می

ـ ا سبراسـا  ، روش نی
                                        

) فلسـفی (ب براي بازسازي معرفـت قیاسـی   
و اصول یـک نظریـه بـا نتـایج آن     

وآن را کامالً سازگار با مدرنیته غربی می داند آمیز می غیرخشونت
ـ نـده ا یآ معتقد است در ـ ن ای ون گفتمـان مدرنیتـه غربـی مضـمحل     در در يدئولوژی

انه و خشونتیگرا ت تقابلیاسالم ماه ؛گر معتقد استیدگاه دیو د 
یاسیان گفتمان اسالم سیبه جنگ م یتنهادر ز ین خشونت ن
کند کـه  ح میاما مقاله حاضر، دیدگاه سومی را طر. شود غربی منجر می
نـده آن حـل شـدن در گ   یامـا آ  ،اسـت آمیز  رخشونتیغ یاسیت اسالم س

ي است که ضمن همراهی با منطق دیگفتمان جد يزیر مدرنیته غربی نیست بلکه پی
  .ز حفظ خواهد نمودیخود را ن) بومی(مدرن، ماهیت اسالمی 

ان یـک جنـبش اجتمـاعی ـ     عنـو  یـی بـه  گرا اسالمدر مورد پیدایش به هر حال، 
برخـی آن را ناشـی از فقـر و بـدبختی     . سیاسی، نظرات مختلفی مطرح شـده اسـت  

برخـی دیگـر، آن را محصـول    . داننـد  جوامع مسلمان در مقایسه با جوامع غربی مـی 
گرا اسـالم برخـی نویسـندگان مسـلمان هـم     . انـد  ستهمدرنیته دان

عـده . انـد  استبدادي تلقی کرده ي ستمگر وها حکومتاعتراض به 
اي دیگر، آن را مبارز و معارض اند و عده خواهانه دانسته جو و مشارکت مسالمت

تر ترسیم کرد بندي کلی دسته دوتوان در  را می ها دیدگاهمجموع، این 
  .دگرا نامی را تقابل يو دیگرگرا  سازشتوان دیدگاه 

راساس آنچه گفته شد، مقاله حاضر به سه بخـش اصـلی تقسـیم مـی    
اي تابع مدرنیته غربی  عنوان پدیده هاي اصلی دیدگاه اسالم سیاسی به بخش اول گزاره

هاي اصلی دیدگاه اسالم سیاسی به شود، در بخش دوم گزاره طرح می
هایت در بخش سوم گزارهگردد و در ن آمیز مطرح می ارتجاعی و خشونت

اي سـنتی ـ مـدرن و     شـود کـه براسـاس آن اسـالم سیاسـی پدیـده       بـدیل ارائـه مـی   
آمیز است اما منطق جدید و متمایز از منطق غربی را بازتولید می غیرخشونت

  تحلیل اصل موضوعی: روش تحقیق
براسـا  1.بـرد  مـی  بهـره  یل اصـل موضـوع  یاز روش تحلمقاله حاضر 

                                                                 
ب براي بازسازي معرفـت قیاسـی   الگویی مناس ،الگوي تحلیلی اصل موضوعی

و اصول یـک نظریـه بـا نتـایج آن     ) مبانی(ها  است تا براساس آن سازگاري و انسجام ریشه
  .سنجیده شود

  

 

غیرخشونت
معتقد است در

 شود می
ن خشونت نیو ا

غربی منجر می
ت اسالم سیماه

مدرنیته غربی نیست بلکه پی
مدرن، ماهیت اسالمی 

به هر حال، 
سیاسی، نظرات مختلفی مطرح شـده اسـت  

جوامع مسلمان در مقایسه با جوامع غربی مـی 
مدرنیته دان

اعتراض به 
مسالمت

مجموع، این 
توان دیدگاه  می

راساس آنچه گفته شد، مقاله حاضر به سه بخـش اصـلی تقسـیم مـی    ب
بخش اول گزاره

طرح می
ارتجاعی و خشونت

بـدیل ارائـه مـی   
غیرخشونت

روش تحقیق
مقاله حاضر 

الگوي تحلیلی اصل موضوعی. 1
است تا براساس آن سازگاري و انسجام ریشه

سنجیده شود



. ان شـود یـ ب) قاتیتصد
 پنداشـته  یهیکـه بـد   

م و یر مفـاه یست با سا
اصـل   یمنطقـ  يدر کاربسـت الگـو  

رفت یپـذ  تـوان  نمی را
چ یهـ ) 2 یا اینکه براساس حـدود تعریـف شـود؛   

ـ باشـد    براسـاس نکـه  یا ای

: باشـد  یاساسـ  یژگـ 
ست که اصول موضـوعه و قواعـد   

از اصـول   یـک  هـیچ سـت کـه   
ها  معناست که تمامی گزاره

گرایـی   اسالم پردازان ه
و آنگـاه   شـود  پیامدهاي منطقی آنها استخراج مـی 

  .ل ارائه شود

  )گرا دیدگاه سازش
نسـانس  ر« ،»احیـاگري اسـالمی  

گرایـی   پدیده اسـالم  نگرشی مثبت در قبال
گرایان خواستار درك مدرنیته و ضـرورت  

هـاي اجـراي    زمینـه  فهم آن، آموزش و یادگیري علـوم معاصـر، در نظرگـرفتن پـیش    
شریعت، تأکید بر کاربست مفاهیمی نظیر شورا و دموکراسی و سازگار معرفی کـردن  
در اینجا استدالل نهایی این است که اسالم سیاسـی  
بیش و پیش از آنکه جنبشی ضدمدرن باشد ظهورش در متن مدرنیته قابل فهم اسـت  

کننده یک روند  یابد که ارائه
  ).1378آ، رو) (62: 1382

تصد( یو احکام علمها  ست در قالب گزارهیبا ی میاطالعات علم
 یو احکـام ها  و احکام خود دو نوع هستند؛ گزارهها  ن گزاره

ست با سایبا می که یو احکامها  از به اثبات ندارند و گزارهیشوند و ن
ـ تعرهـا   در کاربسـت الگـو  ). 216: 1384، ينبـو ( ف شـوند ی
را یچ مفهومیه) 1: است یت اساسیدو نکته حائز اهم ی

یا اینکه براساس حـدود تعریـف شـود؛   باشد  يادیمگر آنکه خود مفهوم بن
باشـد   يادیبن یرفت مگر آنکه خود حکمیپذ توان نمی را 

  ).218: همان(اصول اثبات شود 
ژگـ یسـه و  يسـت دارا یبا ی مـی ن دانش اصل موضوعیهمچن
ست که اصول موضـوعه و قواعـد   معنا بدین يسازگار. تی، استقالل و تمامي
سـت کـه   معنا بـدین اسـتقالل  . د متناقض باشندیآن نبا ی

معناست که تمامی گزاره تمامیت بدین. ج نشوده یک علم از دیگري استنتا
  ).220: همان(و احکام صادق یک علم را بتوان اثبات نمود 

هین نظرتری مهم ی، متون اصلبر این اساس، در مقاله حاضر
پیامدهاي منطقی آنها استخراج مـی  و سپس گیرد مورد تحلیل قرار می

ل ارائه شودیبد یدگاهیاصول موضوعه موجود د برمبناي

دیدگاه سازش (اي تابع منطق مدرنیته غربی  اسالم سیاسی پدیده: بخش اول
احیـاگري اسـالمی  «درکی همدالنه از تعـابیري نظیـر    گرا سازش

نگرشی مثبت در قبال در نتیجه. دارد» اسالم سیاسی« و »
گرایان خواستار درك مدرنیته و ضـرورت   گرایان معتقدند؛ اسالم سازش .کند اتخاذ می

فهم آن، آموزش و یادگیري علـوم معاصـر، در نظرگـرفتن پـیش    
شریعت، تأکید بر کاربست مفاهیمی نظیر شورا و دموکراسی و سازگار معرفی کـردن  

در اینجا استدالل نهایی این است که اسالم سیاسـی   به تعبیر بهتر. آنها با اسالم هستند
بیش و پیش از آنکه جنبشی ضدمدرن باشد ظهورش در متن مدرنیته قابل فهم اسـت  

یابد که ارائه و به این دلیل امکان همزیستی و سازگاري با غرب را می
1382جرجیس، (سیاسی مدرن با تغلب ماهیت فرهنگی آن است 

  

 

آینده اسالم 
عصر  سیاسی در
: شدن جهانی

هاي  دیدگاه
مختلف
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اطالعات علم
ن گزارهیا

شوند و ن می
هـا   گزاره

یموضوع
مگر آنکه خود مفهوم بن

 یحکم
اصول اثبات شود 

همچن
يسازگار
یاستنتاج
ه یک علم از دیگري استنتاموضوع

و احکام صادق یک علم را بتوان اثبات نمود 
بر این اساس، در مقاله حاضر

مورد تحلیل قرار می
برمبنايتالش 

بخش اول
سازشدیدگاه 
»اسالمی

اتخاذ می
فهم آن، آموزش و یادگیري علـوم معاصـر، در نظرگـرفتن پـیش    

شریعت، تأکید بر کاربست مفاهیمی نظیر شورا و دموکراسی و سازگار معرفی کـردن  
آنها با اسالم هستند

بیش و پیش از آنکه جنبشی ضدمدرن باشد ظهورش در متن مدرنیته قابل فهم اسـت  
و به این دلیل امکان همزیستی و سازگاري با غرب را می

سیاسی مدرن با تغلب ماهیت فرهنگی آن است 
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جان اسـپوزیتو، لیـون تـی هـاردار، جیمـز      
ریچـارد دبلیـو بولیـت، روبـین رایـت،      

آنهـا  . هسـتند  گراهام فـولر، اولیویـه روآ، هرایـر دکمجیـان و هوشـنگ امیراحمـدي      
ه در اعتـراض بـه برخـی مشـکالت جهـان      

معنـا   بـدین . هاي فرهنگی و بحران هویت پدیـد آمـده اسـت   
ز یـ نفرهنگی است که الزاماً پاسـخی فرهنگـی   

اهـل   یاسـ یس یـان گرا
بـه نظـر ایـن گـروه از     
هاي دموکراتیـک قابـل جـذب هسـتند و بـا وارد      

: 1995هادر، ( شان کرد

آنهـا   يهـا  دیدگاهبه تشریح نکات مهم 
گـرا ـ معتقـد     جیمز پیسکاتوري ـ یکی از طرفداران دیدگاه سـازش  
ردار است کـه  ، اسالم از چنان ظرفیتی برخو

ــه نمــود   ــون مقــدس فهمــی دموکراتیــک از آن ارائ  تفســیر مت

جـوي   هـاي خشـونت و سـتیزه   
. دانـد  هاي هویتی و فرهنگی مـی 

در : وجو کـرد  گرایی اسالمی را باید در خارج از دین جست
شکست اقتصادي، فشار سیاسی و آشفتگی فکـري کـه   

.(  
ي اجتمـاعی بـه   هـا  بحـران 

هـاي فقیـر و    انباشته شدن سهم تـوده 
 اسـت فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و روحی 

بنیـادگرایی   معنـا  بـدین 
در جهـان  ... و بحـران هویـت، مشـروعیت   

جان اسـپوزیتو، لیـون تـی هـاردار، جیمـز      گرا  دگاه سازشین متفکران دتری مهم
ریچـارد دبلیـو بولیـت، روبـین رایـت،       ریچارد مورفی، شـیرین هـانتر،  پیسکاتوري، 

گراهام فـولر، اولیویـه روآ، هرایـر دکمجیـان و هوشـنگ امیراحمـدي      
ه در اعتـراض بـه برخـی مشـکالت جهـان      داند ک اي مدرن می یی را پدیدهگرا

هاي فرهنگی و بحران هویت پدیـد آمـده اسـت    اسالم مثل فقر، شکاف
فرهنگی است که الزاماً پاسـخی فرهنگـی    يا مسئله) اسالم سیاسی(گرایی 

گرا اسـالم طرفداران این دیدگاه بر آن هستند که اکثریت . طلبد
بـه نظـر ایـن گـروه از     . ک هستندیجویانه و دموکرات هاي مسالمت و تالشهمکاري 

هاي دموکراتیـک قابـل جـذب هسـتند و بـا وارد       یان در رقابتگرا اسالمنویسندگان 
شان کرد توان در فرایند دموکراسی حل به فرایند قدرت، میآنها 

  
به تشریح نکات مهم پردازان  براي فهم بهتر دیدگاه این نظریه

جیمز پیسکاتوري ـ یکی از طرفداران دیدگاه سـازش  . شود میپرداخته 
، اسالم از چنان ظرفیتی برخوواسطه قابلیت تفسیرپذیري باال به

ــد باز ــا فراین ــوان ب ــه نمــود  بت ــون مقــدس فهمــی دموکراتیــک از آن ارائ تفســیر مت
  ).434: 1993وري، 

هـاي خشـونت و سـتیزه    ، به ریشـه هوشنگ امیراحمدي، نویسنده ایرانی
هاي هویتی و فرهنگی مـی  پردازد و آن را ناشی از فقر، شکاف یان میگرا

گرایی اسالمی را باید در خارج از دین جست به باور وي، ریشه افراط
شکست اقتصادي، فشار سیاسی و آشفتگی فکـري کـه   جهان واقعی، یأس فرهنگی، 

).1386امیراحمدي، . (بیشتر مسلمانان امروزي مبتال به آن هستند
بحـران  هنتیجدر  یاسیس اسالم :معتقد است هرایر دکمجیان

انباشته شدن سهم تـوده  :گوید به بیان دیگر، وي می. است تأخیر افتاده
فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و روحی ی ـ  هاي اجتماع در حوزه بخت جامعه
بـدین . به صورت واکنشـی عمـل کننـد    انگرای اسالمکه سبب شده 

بحـران هویـت، مشـروعیت    العملی در برابر عکساسالمی به صورت 
  ).31: 1377دکمجیان، ( کند می اسالم بروز

  

 

مهم
پیسکاتوري، 

گراهام فـولر، اولیویـه روآ، هرایـر دکمجیـان و هوشـنگ امیراحمـدي      
گرا اسالم

اسالم مثل فقر، شکاف
گرایی  اسالم
طلبد می

همکاري 
نویسندگان 

آنها  کردن
143(.  

براي فهم بهتر دیدگاه این نظریه
پرداخته 

به :است
ــد باز ــا فراین ــوان ب بت

وري، پیسکات(
هوشنگ امیراحمدي، نویسنده ایرانی

گرا اسالم
به باور وي، ریشه افراط

جهان واقعی، یأس فرهنگی، 
بیشتر مسلمانان امروزي مبتال به آن هستند

هرایر دکمجیان
تأخیر افتاده

بخت جامعهبد
که سبب شده 

اسالمی به صورت 
اسالم بروز



هـاي   م و دموکراسی با هم سازگاري ذاتی دارند و دولت
روهـاي اسـالمی    غربی باید به جاي حمله بـه اسـالم سیاسـی، بـه حمایـت از میانـه      

هاي ائتالفی با مقامات نظـامی و  
منتسـب هسـتند،    انتخابی شوند، مجبورند سازش کنند و از برخی تعصبات که به آن

تمـدن اسـالمی بـدهکار    
نهـا تمـدن   بـرداري از آ 

بـه دوران تبـاهی و جاهلیـت فـرو     
لسفی و علمی تمدن اسالمی بـا ترجمـه دوبـاره از    

از نظـر او  . عنوان اساس نهضـت رنسـانس اسـتفاده کنـد    
بـار   ي خشـونت ها گروه

 ح اسالمی در الجزایر وجود دارند و ثبات
یی تنها بخشـی از  ها گروه

. )1383واعــظ، ) (1994
تـر و فراگیـر    اي کلـی 
  ).38: 1995کارابل، 

 مسئلهبر سازگاري اسالم و دموکراسی معتقد است 
اصـلی ایـن اسـت کـه مسـلمانان چـه       
معنا فولر خواهان شنیدن شـدن صـداي مسـلمان اسـت، زیـرا ایـن       

 ).12: 2002فولر، 
، نویسـنده فرانسـوي   

تحوالت اسـالم   »اسالم سیاسی
ظ بـه لحـا  اسـالم سیاسـی   

یـت منطـق برتـر    نهادر 
همدلی کمتري بـا اسـالم   
هماننـد بسـیاري دیگـر از    

شـمار   سیاسـی را جنبشـی مـدرن بـه    
بـاور   رو، بـه  ایـن از. اش بهره گیرد

م و دموکراسی با هم سازگاري ذاتی دارند و دولتبه باور اسپوزیتو، اسال
غربی باید به جاي حمله بـه اسـالم سیاسـی، بـه حمایـت از میانـه      

هاي ائتالفی با مقامات نظـامی و   یان وارد دولتگرا اسالمبه اعتقاد وي، اگر . بپردازند
انتخابی شوند، مجبورند سازش کنند و از برخی تعصبات که به آن

تمـدن اسـالمی بـدهکار    : معتقد است اسپوزیتو ).3: 1991وزیتو، اسپ( فاصله بگیرند
بـرداري از آ  غرب نیست زیرا اسالم توانست با ترجمه آثار غرب و بهـره 

بـه دوران تبـاهی و جاهلیـت فـرو      در زمـانی کـه غـرب    .بزرگ اسالمی را بنا کنـد 
لسفی و علمی تمدن اسالمی بـا ترجمـه دوبـاره از    از میراث ف رفت، غرب مجدداً

عنوان اساس نهضـت رنسـانس اسـتفاده کنـد     بهآن علوم توانست از آنها 
گروهبه زعم وي، برخی . سیاسی یک تهدید اسالمی نیست

ح اسالمی در الجزایر وجود دارند و ثباتمثل جماعت اسالمی در مصر و گروه مسلّ
گروهاندازند، اما چنین  بشر را در خاورمیانه به خطر می و حقوق

1994اســپوزیتو، ( ي اســالمی هســتندهــا جنــبشجنــاح افراطــی 
اي کلـی  اسالم سیاسـی پدیـده  گوید؛  گونه که کارابل می همان، رو

کارابل، ( رود شمار می ا بهاست و در مجموع، نیرویی چندوجهی و پوی
بر سازگاري اسالم و دموکراسی معتقد است  تأکیدگراهام فولر نیز ضمن 

اصـلی ایـن اسـت کـه مسـلمانان چـه        مسـئله بلکـه   ،این نیست که اسـالم چیسـت  
معنا فولر خواهان شنیدن شـدن صـداي مسـلمان اسـت، زیـرا ایـن        بدین. خواهند

فولر، (آورد  گرایی ممانعت به عمل می شدن اسالممسئله از رادیکال 
، نویسـنده فرانسـوي   آالیویـه رو گـرا   پردازان سازش ترین نظریه یکی از شاخص

اسالم سیاسی )شکست(تجربه «عنوان  تحت یوي در کتاب
اسـالم سیاسـی    کـه رسـد   مـی  کند و به ایـن نتیجـه   سیاسی را بررسی می

در و  اش محکوم بـه شکسـت اسـت    ـ فلسفی تضادهاي فکري
همدلی کمتري بـا اسـالم   البته روآ . )3: 1378روآ، ( یابد مدرنیته غربی بر آن غلبه می

هماننـد بسـیاري دیگـر از    آ رو .دانـد  سیاسی دارد و آن را امري گذرا و مقطعـی مـی  
سیاسـی را جنبشـی مـدرن بـه     ي اسالمی یا اسالمها جنبشنویسندگان غربی، 

اش بهره گیرد ته براي پویاییتواند از دنیاي مدرنی آورد که می

  

 

آینده اسالم 
عصر  سیاسی در
: شدن جهانی

هاي  دیدگاه
مختلف
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به باور اسپوزیتو، اسال
غربی باید به جاي حمله بـه اسـالم سیاسـی، بـه حمایـت از میانـه      

بپردازند
انتخابی شوند، مجبورند سازش کنند و از برخی تعصبات که به آن

فاصله بگیرند
غرب نیست زیرا اسالم توانست با ترجمه آثار غرب و بهـره 

بزرگ اسالمی را بنا کنـد 
رفت، غرب مجدداً می

آن علوم توانست از آنها 
سیاسی یک تهدید اسالمی نیست اسالم

مثل جماعت اسالمی در مصر و گروه مسلّ
و حقوق

جنــاح افراطــی 
رو ازاین

است و در مجموع، نیرویی چندوجهی و پوی
گراهام فولر نیز ضمن 

این نیست که اسـالم چیسـت  
خواهند می

مسئله از رادیکال 
یکی از شاخص

وي در کتاب. است
سیاسی را بررسی می

تضادهاي فکري
مدرنیته غربی بر آن غلبه می

سیاسی دارد و آن را امري گذرا و مقطعـی مـی  
نویسندگان غربی، 

آورد که می می



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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که واکنشـی علیـه مدرنیتـه در جوامـع اسـالمی باشـد،       

، اسالم سیاسـی  سنتی
محصـول   یاسـ ی؛ اسـالم س 

ازدیـاد نفـوس، سـرازیر شـدن     
گان کرد تحصیلدر چنین فضایی، 

، از دسترسـی بـه شـأن اجتمـاعی     
جه یو در نت شوند ارزشی می
ـ جر یـت نهادر امـا    انی

رش منطـق  یو پـذ  یاسـ 
ین نتیجه عبور اسالم به غرب، 
فرهنگ کردن آن یعنی مستقل کردن اسالم از 

ی عملکرد بنیانگذاري مجدد و نسـب 
نمادهـاي ظـاهري   ست که ظواهر و 
به طـرح مفهـوم    آ، رو

ي هـا  جنبشپردازد و در تشریح آن بر این باور است که مسیر 
به یک نوع اسالم ملی تغییر کـرده  

داخلی عنوان بازیگران مشروع در عرصه سیاست 
است که در عین حال از نظر وي مهم آن 

ند بدیل مناسبی بـراي تجـدد از شـریعت اسـالمی     

کـه   شـود  مـی یـانی  گرا
گیري روآ آن است  نتیجه

مـذهبی شـدن و سکوالریسـم    
یـا    گیرد سرانجام به سیاست مطلـق 

: همـان (و این همان راهی است که غرب در پیش رفته اسـت  

که واکنشـی علیـه مدرنیتـه در جوامـع اسـالمی باشـد،       وي، اسالم سیاسی پیش از آن
  .)117: همان( است تهیمدرنمحصول 

سنتی دگرایانهاي مختلف بنیا یی به گونهگرا اسالم به گمان وي
؛ اسـالم س روآ معتقـد اسـت  . استتقسیم  قابلو بنیادگرایان جدید 

ازدیـاد نفـوس، سـرازیر شـدن      ،هـاي خاورمیانـه   اجتماعی دولـت ـ   بحران اقتصادي
در چنین فضایی، . جمعیت روستایی به شهرها و عواملی دیگر است

، از دسترسـی بـه شـأن اجتمـاعی     مدرن هسـتند جتماعی خاستگاه ا يداراجامعه که 
ارزشی می اهمیتی و بی مناسب محروم و دچار بحران و احساس بی

امـا   ؛)25-31: همـان (اندازنـد   را به راه مـی  یاسیان اسالم س
  .انجامد اسالم سیاسی به نوبنیادگرایی می

اسـ یه شکسـت اسـالم س  نشـان  ،ن تحـول یهمـ  ،از نظر روآ
ین نتیجه عبور اسالم به غرب، نخست«: نویسد وي در این باره می. است یته غرب

فرهنگ کردن آن یعنی مستقل کردن اسالم از  بی ازپس تحت فرمول درآوردن اسالم 
عملکرد بنیانگذاري مجدد و نسـب  برمبناياین پاالیش اسالم . آن است أفرهنگ مبد

ست که ظواهر و  ، در مفهومیدن رابطه شخصی افراد با مذهب
، روچهارچوبدر همین ). 99: همان(دهد  خویش را از دست می

پردازد و در تشریح آن بر این باور است که مسیر  می» نبنیادگرایان نوی
به یک نوع اسالم ملی تغییر کـرده  اسالمی از مبارزه براي یک جامعه مسلمان فراملی 

عنوان بازیگران مشروع در عرصه سیاست  توقع دارند به ها جنبشاست و این 
در عین حال از نظر وي مهم آن  ).100 :همان( طور کامل شناسایی شوند

ند بدیل مناسبی بـراي تجـدد از شـریعت اسـالمی     توان هاي اسالم سیاسی نمی
  .است نتیجه محکوم به شکست ایند و در

گرا اسالمجویی  جویی و مبارزه منکر ستیزهآ ، روترتیب بدین
نتیجه. دشونقواعد دموکراتیک وارد فعالیت  چهارچوبمایلند در 
مـذهبی شـدن و سکوالریسـم    غیر جامعـه را بـه سـوي   « یـی ناخواسـته  گرا اسالم

گیرد سرانجام به سیاست مطلـق  یی در پیش میگرا اسالمیرا راهی که کشاند، ز
و این همان راهی است که غرب در پیش رفته اسـت   انجامد میشدن 

  

 

وي، اسالم سیاسی پیش از آن
محصول 

به گمان وي
و بنیادگرایان جدید 

بحران اقتصادي
جمعیت روستایی به شهرها و عواملی دیگر است

جامعه که 
مناسب محروم و دچار بحران و احساس بی

ان اسالم سیجر
اسالم سیاسی به نوبنیادگرایی می

از نظر روآ
ته غربیمدرن

تحت فرمول درآوردن اسالم 
فرهنگ مبد

دن رابطه شخصی افراد با مذهبکر
خویش را از دست می

بنیادگرایان نوی«
اسالمی از مبارزه براي یک جامعه مسلمان فراملی 

است و این 
طور کامل شناسایی شوند به

هاي اسالم سیاسی نمی جریان
ایند و درارائه نم

بدین
مایلند در 

اسالمکه 
کشاند، ز می

شدن   عرفی



  :توان در موارد ذیل خالصه نمود
هسـتند ـ بـا    گرایـان افراطـی ـ کـه اقلیتـی کوچـک       

جویی نیست بلکه بازتاب مشکالت غیرقابـل  
اسـت کـه   ـ همانند بحران اقتصادي، عدم آزادي سیاسی و بحـران هویـت ـ    

2  
گرایان با مدارا رفتار نمود، زیرا عدم تساهل نسبت به آنان 

مخالفت اسالم سیاسی با غرب ناشی از تهدید، تحقیر و سـلطه غـرب علیـه    

بنـابراین  . نتیجه اینکه اسالم سیاسی ذاتا ضدغرب و ضـددموکراتیک نیسـت  
پـذیرد و در   بدان تساهل ورزیده شود، منطق گفتمان مدرن غربـی را مـی  

                                        
ها بر اعمال یک گروه  ها، دولت و رسانه

یاسـی و غیرسیاسـی معتـدل را    
م یک اسال«آنها بر این باورند که هم در گذشته و هم درحال حاضر تهدید 

بازسازي یک اسطوره غربی است که با واقعیـت تـاریخی مسـلمانان    
 ه معمـوالً داننـد کـ   تر از آن چیـزي مـی  
سیاست خارجی  ةهاي عمد

 امریکـا معـاون وزیـر امـور خارجـه     
گرایی یکپارچه نیست و برطبق شرایط مختلف در کشـورهاي گونـاگون   

وي معتقـد  . هاي مختلـف بـه آن پرداخـت   
از یک طرف شامل مردمی است که از یکـی  

هـاي افراطـی خشـنی     کنند و از طرف دیگر، شامل گـروه 
خشـونت تحـت لـواي اصـول اسـالم      
هـا و کشـورهاي متفـاوت،    

مـا  ... و نباید نادیده گرفت، یکسان شمرد
اندیشـانه جملگـی را     نباید هیچ حزب یا گروه دولتی را با دیگـران یکسـان شـماریم، سـاده    

1380. 

و اولیویـه روآ   102: 1995

توان در موارد ذیل خالصه نمود گرایان را می کل، دیدگاه سازشدر 
گرایـان افراطـی ـ کـه اقلیتـی کوچـک        بایست میـان اسـالم   می. 

 1گرایان معتدل تفاوت قائل شد؛
جویی نیست بلکه بازتاب مشکالت غیرقابـل   بازتابی از ستیزه اسالم سیاسی،. 
ـ همانند بحران اقتصادي، عدم آزادي سیاسی و بحـران هویـت ـ      

2؛هاي دینی شتاب یافته است به تأخیر افتاده و با نگرشآنها 
گرایان با مدارا رفتار نمود، زیرا عدم تساهل نسبت به آنان  با اسالمبایست  می. 

 3شود؛ طلبی آنان منجر می به خشونت
مخالفت اسالم سیاسی با غرب ناشی از تهدید، تحقیر و سـلطه غـرب علیـه    . 

 4مسلمانان است؛
نتیجه اینکه اسالم سیاسی ذاتا ضدغرب و ضـددموکراتیک نیسـت  . 

بدان تساهل ورزیده شود، منطق گفتمان مدرن غربـی را مـی  اگر نسبت 
 5شود؛ درون آن مضمحل می

                                                                 
ها، دولت و رسانه دانشگاه لبغاکنند که  گرایان استدالل می سازش

یاسـی و غیرسیاسـی معتـدل را    هـاي س  ورزند و رفتارهاي جنبش می تأکیدکوچک و خشن 
آنها بر این باورند که هم در گذشته و هم درحال حاضر تهدید . گیرند نادیده می

بازسازي یک اسطوره غربی است که با واقعیـت تـاریخی مسـلمانان    » طلبخشن و انحصار
تر از آن چیـزي مـی   آنها جهان اسالم را بسیار پراکنده. فاصله بسیار دارد

هاي عمد بر این اساس آنها گوناگونی و تنوع را از ویژگی. شود تصور می
معـاون وزیـر امـور خارجـه      ،پلترو. رابرت اچبراي مثال، . دانند در جهان اسالم می
گرایی یکپارچه نیست و برطبق شرایط مختلف در کشـورهاي گونـاگون    معتقد است؛ اسالم

هاي مختلـف بـه آن پرداخـت    ها و زمینه فاوتی دارد و باید از جنبههاي مت
از یک طرف شامل مردمی است که از یکـی  «: گیرد میاي را دربر است؛ اسالم طیف گسترده

کنند و از طرف دیگر، شامل گـروه  از مذاهب بزرگ جهان پیروي می
خشـونت تحـت لـواي اصـول اسـالم      تروریسم و است که قدرت سیاسی را در استفاده از 

هـا و کشـورهاي متفـاوت،     هـا، گـروه   پدیده اسالم تندرو در وضـعیت . کنند جو می
نباید نادیده گرفت، یکسان شمرد رو، تفاوت آنها را ایناز. یابد نمودهاي مختلف می

نباید هیچ حزب یا گروه دولتی را با دیگـران یکسـان شـماریم، سـاده    
 ).61: 1382جرجیس، (» غربی معرفی نموده، و محکوم کنیم

 .206: 1993پوزیتو، اس :ید بهکنبراي مثال مراجعه 
1380و هانتر،  1994اسپوزیتو،  ،2002فولر،  :ید بهکنبراي مثال مراجعه 
 .40-42: 1995فولر،  :ید بهکنبراي مثال مراجعه 

1995، فـولر،  181: 1994اسـپوزیتو،   :نیـد بـه  کجعـه  براي مثال مرا
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از مذاهب بزرگ جهان پیروي می
است که قدرت سیاسی را در استفاده از 

جو میو جست
نمودهاي مختلف می

نباید هیچ حزب یا گروه دولتی را با دیگـران یکسـان شـماریم، سـاده    
غربی معرفی نموده، و محکوم کنیمضد
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براي مثال مراجعه . 3
براي مثال مراجعه . 4
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  )گرا دیدگاه تقابل(اي مخالف منطق مدرنیته غربی 
ـ ن دین متفکران ا دانیـل  دگاه ی

ـ گرا تقابـل . هسـتند  ان ی
رو، هرگـز   ازاین .وجود دارد

بـراي  . ی سازگاري به وجودآورد
 مسـئله بررسـی ایـن    

پردازد که هیچ سازگاري بین اسالم و دموکراسی وجود ندارد و شکاف فلسفی و 
غربی بـودن  ضد یل اصل

از غـرب  آنـان  یان احساس حقارت، حسادت و ترس 
شـدت احساسـات ضـدغربی    

عنـوان وارث   متحـده بـه  
را آنهـا   هایی ناشـی از 

). 61: 1993لـوئیس،  (
رو،  ازایـن . دموکراسـی ذاتـاً ناسـازگارند   

  ).91: همان
ز معتقد اسـت اسـالم   

اي  تنها کشور عـرب کـه گونـه   
بـا ایـن حـال    . طوالنی تجربه کرده لبنان مسیحی بود

: 1386هـانتینگتون،  (» 
ر منـافع  بر سصرفاً  میان اسالم و غرب

یـان دیگـر،   بـه ب  1.هاسـت 
ک یدئولوژی، اسیاسی 

تمـدن  ي هـا  ارزشکـه میـان   
 جـارل کروکـر  و  رد روبرنشـتاین 

                                        
: اش را بیـان کنـد برنـارد لـوییس گفتـه بـود      

 غیرعقالنی اما مطمئناً یعنی واکنش احتماالً
مسیحی ما، علیه وضعیت سکوالر ما و علیـه  

اي مخالف منطق مدرنیته غربی  اسالم سیاسی پدیده: بخش دوم
ن متفکران اتری مهم .قرار دارند گرایان تقابل ،قبلی در مقابل دیدگاه
هسـتند  ساموئل هانتینگتون و یس، فرانسیس فوکویاماپایپز، برنارد لوئ

وجود داردتضادهاي فکري و فلسفی ان اسالم و غرب یم :معتقدند
ی سازگاري به وجودآوردغرب يها هاي اسالمی و اندیشه توان میان آموزه

 بـه  اسـالم و غـرب  معروف خـود  در اثر س یبرنارد لوئ
پردازد که هیچ سازگاري بین اسالم و دموکراسی وجود ندارد و شکاف فلسفی و 

ل اصلیدالوي،  از نظر. رشدنی نیستپ غرب ان اسالم ویم
یان احساس حقارت، حسادت و ترس گرا اسالمیی بودن امریکا

شـدت احساسـات ضـدغربی    «: گویـد  ، مـی مسـئله یـن  یـابی ا  لوئیس در ریشه
متحـده بـه   گیـرد کـه ایـاالت    یان از این واقعیت سرچشمه میگرا

هایی ناشـی از  مشروع و قانونی تمدن اروپایی و رهبر بالمنازع غرب، شکاف
( »به ارث برده و به کانون نفرت و خشـم تبـدیل شـده اسـت    

دموکراسـی ذاتـاً ناسـازگارند   اسـالم و   :تر از آن لوئیس معتقد اسـت 
همان(توانند دموکراتیک رفتار نمایند  گرایان سیاسی هرگز نمی

ز معتقد اسـت اسـالم   یساموئل هانتیگتون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد ن
تنها کشور عـرب کـه گونـه   «: نویسد وي در این باره می. موکراتیک استد

طوالنی تجربه کرده لبنان مسیحی بود دموکراسی را طی دو دهه نسبتاً
» لبنانی فرو پاشید وقتی مسلمانان اکثریت پیدا کردند دموکراسی

میان اسالم و غربمبارزة : است نگتون معتقدی، هانتدر واقع
هاسـت  و تمـدن  هـا  فرهنـگ سیاسی و مادي نیست بلکه برخورد 

 چالشصرفاً  چالش بین اسالم و غرب :هانتینگتون معتقد است
کـه میـان   اسـت   یتمدناقتصادي نیست بلکه چالش فرهنگی ـ  

رد روبرنشـتاین ریچا .اسالمی وجود داردتمدن  هاي ارزشغربی و 
                                                                 

اش را بیـان کنـد برنـارد لـوییس گفتـه بـود       ها پیش از اینکه هانتیگتون فرضیه البته سال
یعنی واکنش احتماالً. ها نیست مبارزه آینده چیزي جز برخورد تمدن

مسیحی ما، علیه وضعیت سکوالر ما و علیـه  ـ   علیه میراث یهودي ،تاریخی یک رقیب کهن
  ).53-54: 1382جرجیس؛ (» گسترش جهانشمول این دو

  

 

بخش دوم
در مقابل دیدگاه
پایپز، برنارد لوئ

معتقدند
توان میان آموزه نمی
برنارد لوئ ،مثال
پردازد که هیچ سازگاري بین اسالم و دموکراسی وجود ندارد و شکاف فلسفی و  می

مهویتی 
امریکاو ضد
لوئیس در ریشه. است
گرا اسالم

مشروع و قانونی تمدن اروپایی و رهبر بالمنازع غرب، شکاف
به ارث برده و به کانون نفرت و خشـم تبـدیل شـده اسـت    

تر از آن لوئیس معتقد اسـت  ممه
گرایان سیاسی هرگز نمی اسالم

ساموئل هانتیگتون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد ن
دغیر ذاتاً

دموکراسی را طی دو دهه نسبتاً
وقتی مسلمانان اکثریت پیدا کردند دموکراسی

در واقع). 78
سیاسی و مادي نیست بلکه برخورد 

هانتینگتون معتقد است
اقتصادي نیست بلکه چالش فرهنگی ـ   و

غربی و 

البته سال. 1
مبارزه آینده چیزي جز برخورد تمدن«

تاریخی یک رقیب کهن
گسترش جهانشمول این دو



از نظـر هـانتینگتون در   
یدئولوژیک نیسـت بلکـه   

کـه مـردم بـا     اعتقاد و دیگر چیزهایی اسـت 
شـوند و بـه    کنند و در راه آنها کشـته مـی  

عنـوان پدیـدة کـانون سیاسـت جهـانی،      
255.(  

رهنگـی  ف این چالش که در اصل چالشی هـویتی 
. شـود  مـی ماندگی جوامع اسالمی و پیشرفت غـرب، تشـدید   

ي خود، یعنی دموکراسـی و  
یی جهــانی و حفــظ برتــري نظــامی و پیشــبرد منــافع 

ــه اســالم را ] و از جمل
یر و حتمـی  نـاگز  یح

دانیـل   از آنگرا، پر سر و صداترین مباحـث  
غربی ریشــه تمــایالت ضــد

ـ  پـایپز،  ( »اسـت  یغرب
 يبـرا  یاصـل  خطـر  ی

یان عده قلیلی از مجموعـه جهـان اسـالم را    
امـا وي  . درصـد جمعیـت مسـلمانان اسـت    

 عنـوان آنهـا   بـه  لیـ ن دل
گذارد و اعـالم   پایپز پا را از این هم فراتر می
، ويبـه بـاور   . بـرال اسـت  

پـایپز،   ریتعببه  .اند شمنی با غرب جایگزین کمونیست شده
مانـدگی امـروزین    یان شکوه و عظمت گذشته تمدن اسالم و فقـر و عقـب  

فالکـت امـروزي ناشـی از نفـوذ     
 پــایپز معتقــد اســت، 

کنند و درصدد نابودي غرب 

از نظـر هـانتینگتون در   «: نویسـند  هاي هانتینگتون مـی  دنه برخورد تمیل نظر
یدئولوژیک نیسـت بلکـه   منافع اقتصادي یا ا ،، آنچه براي مردم اهمیت داردغایت امر

اعتقاد و دیگر چیزهایی اسـت  ،خونی، رابطۀ خانوادگیباورهاي دینی، 
کنند و در راه آنها کشـته مـی   براي آنها مبارزه می ،شوند ناخته می

عنـوان پدیـدة کـانون سیاسـت جهـانی،       هـا بـه   که برخـورد تمـدن  همین دلیل است 
255: 1386روبرنشتاین و کروکر، (» شود جایگزین جنگ سرد می
این چالش که در اصل چالشی هـویتی  هانتینگتون، به هر حال از نظر

ماندگی جوامع اسالمی و پیشرفت غـرب، تشـدید    عقبتأثیر  تحت
ي خود، یعنی دموکراسـی و  ها ارزشهاي غرب براي ترویج  کند تالش می تأکید

یی جهــانی و حفــظ برتــري نظــامی و پیشــبرد منــافع هــا ارزشعنــوان  لیبرالیســم بــه
ــه تمــدن اش، واکــنش تالفــی اقتصــادي ــ جویان ــه اســالم[اي دیگــر ه و از جمل
حیو تمـدن مسـ   یان تمدن اسالمیجنگ م معنا بدین. انگیزد
  ).79: 1386هانتینگتون، (خواهد بود 

گرا، پر سر و صداترین مباحـث   اما در میان طرفداران دیدگاه تقابل
ریشــه تمــایالت ضــد«: اســت معتقــدوي نیــز همچــون لــوئیس . پــایپز اســت

ـ  هـاي  و ارزش مسـیحیت  آنان ازتاریخی  تنفریان در گرا غرب
ییگرا اسالم در دوران جنگ سرد معتقد است، پایپز). 63
یان عده قلیلی از مجموعـه جهـان اسـالم را    گرا اسالمبه زعم وي . است یتمدن غرب
درصـد جمعیـت مسـلمانان اسـت     10حدوداً آنها  دهند و تعداد تشکیل می

ن دلیبـه همـ  کنـد   همین تعداد را بسیار خطرنـاك توصـیف مـی   
پایپز پا را از این هم فراتر می .)64: همان( دهد می »دکمونیسم جدی

ـ ، دشمن درجـه  کند اسالم سیاسی بـرال اسـت  یل یکراسـ ودم کی
شمنی با غرب جایگزین کمونیست شدهدر د یاسیان سگرای
یان شکوه و عظمت گذشته تمدن اسالم و فقـر و عقـب  گرا

فالکـت امـروزي ناشـی از نفـوذ      ،کنند و معتقدند را با هم مقایسه می جوامع اسالمی
 همچنــین). 59: 1986پــایپز، (هــان اســالم اســت ب در ج

کنند و درصدد نابودي غرب  ي رادیکال از وضعیت خود ارائه میریان تفسگرای
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ل نظریدر تحل
غایت امر

باورهاي دینی، 
ناخته میآنها ش

همین دلیل است 
جایگزین جنگ سرد می
به هر حال از نظر

تحت ،است
تأکیدوي 

لیبرالیســم بــه
اقتصــادي

انگیزد میبر
خواهد بود 

اما در میان طرفداران دیدگاه تقابل
پــایپز اســت

گرا اسالم
1994 :63

تمدن غرب
تشکیل می

همین تعداد را بسیار خطرنـاك توصـیف مـی   
کمونیسم جدی«

کند اسالم سیاسی می
گرای اسالم
گرا اسالم

جوامع اسالمی
ب در جغــر

گرای اسالم
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نهایتاً آنها  یان بپردازد و
و معتقـد   دانـد  معنا پایپز، خشونت را ذاتی اسـالم مـی  

ـ  اسـالم  ان را نـابود  گرای

داننـد و   دشـمنی اسـالم و غـرب را تـاریخی مـی     
 .انـد  رون چنین رقابت تاریخی سر برآورده

ان در صـورت احـراز   
غـرب   یفرهنگـ  هـاي 
مول لیبـرال  جهانشهاي 

کننـد و   له بـا اسـالم سیاسـی را پیشـنهاد مـی     
ل یـ آنان معتقدنـد بـه دل  

ــگ  ربــی بــر اســالم گرایــان در جن
ـ  دموکراسی اسـت و   یغرب

هـاي غـرب    ایـت ارزش 
هـا شکسـت    لوژيایـدئو 

اي تحـت   لـه وي در مقا
                                        

کـه در  نیسـت  هایی  رساند، صرفاً برداشت و نگرش
برخـی از  ها و رویکردهاي نظـري  

هاي اسـالمی   شخصیت
انـد کـه در    بـه طـرح نظراتـی پرداختـه    

هاي تند و رادیکال قابل طرح است و نویسندگان غربـی نیـز در ترسـیم    
مثالً سید قطـب در کتـاب   
، قویاً بـا هرگونـه اندیشـه حاکمیـت مـردم مخالفـت       

اسـتبدادي   از نظر وي، چنین حکومتی، حاکمیت خداوند را غصب کـرده و اساسـاً  
هـا بـراي    اي از انسـان  به نظر قطب، وقتی عده

به اعتقاد وي، . شود اي دیگر قانون وضع کنند، برابري و شأن حقیقی انسان حاصل نمی
به باور . است »دجها«حل مسلمانان در برابر آنها 

می و تمـامی الگوهـاي جاهلیـت    
در پاکســتان و از  »جماعــت اســالمی

طرفداران سید قطب، در پیگیري مباحث تند و رادیکال وي بر آن است که اسـالم واقعـی،   
ایدئولوژي انقالبی است که تالش دارد نظم اجتماعی سراسـر جهـان را دگرگـون سـازد و     

یان بپردازد وگرا اسالمار با یع د به جنگ تمامیز بای، غرب نرو هستند، ازاین
معنا پایپز، خشونت را ذاتی اسـالم مـی   بدین). همان(را شکست دهد 

اسـالم سـت  یبا باشد، بنابراین غرب مـی  صالح آنان محال می
 

دشـمنی اسـالم و غـرب را تـاریخی مـی      ،گرایـان  خالصه اینکه تقابـل 
رون چنین رقابت تاریخی سر برآوردهمعاصر از د یاسیان سگرای معتقدند، اسالم

ـ  اسـالم قدنـد  و معت افروز دانسـته  آنان دین اسالم را جنگ ان در صـورت احـراز   گرای
هـاي  عیار بـا ارزش  تمام در جوامع مسلمان به جنگ یاسیقدرت س

هاي  ارزشبا  یچ مناسبتیآنان معتقدند اسالم ه. برخواهند خاست
له بـا اسـالم سیاسـی را پیشـنهاد مـی     جه مقابی، در نتنداشته و نخواهد داشت

آنان معتقدنـد بـه دل  . ها خواهد بود نگ جهانی بعدي جنگ میان تمدنند ج
ربــی بــر اســالمتــه غیمدرن يو اقتصــاد ی، نظــامرتــري فلســفی

دموکراسیبرال یاز آن ل يروزی، پهاي تمدنی الوقوع میان حوزه
ایـت ارزش در نهاین گروه معتقدنـد  . ان محکوم به فنا هستندگرای
ایـدئو  سـایر هماننـد کمونیسـم و    یاسیو اسالم س شود فراگیر می

  .خواهد خورد
وي در مقا. ن ایـن ادعاسـت  فرانسیس فوکویاما مبی ، نظریهدر واقع

                                                                 
رساند، صرفاً برداشت و نگرش گرایان را به این نتیجه می آنچه تقابل

ها و رویکردهاي نظـري   بلکه بخش زیادي از دالیل آن، نظریه وجود دارد،
شخصیتدر واقع، . گرا در مورد اسالم سیاسی است هاي شاخص اسالم

بـه طـرح نظراتـی پرداختـه     دوديؤمـ ، رشـید رضـا  ، البنا حسن، سید قطب
هاي تند و رادیکال قابل طرح است و نویسندگان غربـی نیـز در ترسـیم     ارچوب دیدگاه

مثالً سید قطـب در کتـاب   . اند سالم سیاسی، به این افراد ارجاع دادهیک دیدگاه رادیکال از ا
، قویاً بـا هرگونـه اندیشـه حاکمیـت مـردم مخالفـت       »الطریق معالم فی«معروف خود به نام 

از نظر وي، چنین حکومتی، حاکمیت خداوند را غصب کـرده و اساسـاً  
به نظر قطب، وقتی عده. یدنما است؛ زیرا فرد را مطیع افراد دیگر می

اي دیگر قانون وضع کنند، برابري و شأن حقیقی انسان حاصل نمی
حل مسلمانان در برابر آنها  هایی جاهل هستند و راه نظام اسالمی، نظام

می و تمـامی الگوهـاي جاهلیـت    تالف و نـزاع دائمـی بـین سیسـتم اسـال     اخـ » جهاد
جماعــت اســالمی«دودي، بنیانگــذار جنــبش ؤابــوالعلی مــ. معاصراســت

طرفداران سید قطب، در پیگیري مباحث تند و رادیکال وي بر آن است که اسـالم واقعـی،   
ایدئولوژي انقالبی است که تالش دارد نظم اجتماعی سراسـر جهـان را دگرگـون سـازد و     

  .ها و اصول خود بازسازي کند ایده

  

 

هستند، ازاین
را شکست دهد 

صالح آنان محال میاست ا
 1.سازد

خالصه اینکه تقابـل 
معتقدند، اسالم

آنان دین اسالم را جنگ
قدرت س

برخواهند خاست
نداشته و نخواهد داشت

ند جمعتقد
رتــري فلســفیب

الوقوع میان حوزه قریب
گرای اسالم

فراگیر می
خواهد خورد
در واقع

آنچه تقابل. 1
وجود دارد،غرب 
هاي شاخص اسالم چهره
سید قطبمانند 

ارچوب دیدگاههچ
یک دیدگاه رادیکال از ا

معروف خود به نام 
از نظر وي، چنین حکومتی، حاکمیت خداوند را غصب کـرده و اساسـاً  . کند می

است؛ زیرا فرد را مطیع افراد دیگر می
اي دیگر قانون وضع کنند، برابري و شأن حقیقی انسان حاصل نمی عده

نظام اسالمی، نظام
جهاد«وي، 

معاصراســت
طرفداران سید قطب، در پیگیري مباحث تند و رادیکال وي بر آن است که اسـالم واقعـی،   
ایدئولوژي انقالبی است که تالش دارد نظم اجتماعی سراسـر جهـان را دگرگـون سـازد و     

ایدهطبق 



آنچه ما شاهد هستیم تنها پایان جنگ سرد یـا عبـور   
یژه تاریخی نیست بلکه ما شـاهد پایـان تـاریخی هسـتیم کـه نقطـه       

آخـرین   عنوان بهی دموکراسی لیبرال غربی 
ي بـدون توجـه بـه دوره بازتـاب و     

انبه، افـول و  جطور یک
شکست ایدئولوژي کمونیست در تشکیل آرمانشهر جهانی را به مثابه پیروزي مرام و 

طرفـداري  : شمرند ین برم
اولیه مکتب اسالم، ضدیت با تفسیر و پایبندي شدید بـه الفـاظ   
تالش براي تطبیق شـریعت بـا   

نـاتوانی در   ،)زدگـی  سیاست
بیرون رفتن از فضاي فرهنگی خود و برتر دانستن خویش، مخالفـت بـا نـوگرایی و    

، 1387 :324.(  

  )گرایی مدرن اسالم(اي تابع منطق مدرنیته اسالمی 
هرچنـد  ـ   اه سـومی را 

تـر اشـاره شـده     به صورت ابتدایی ـ طرح نماید و مرزهاي آن را با دو دیدگاه پـیش  
کنـد،   اي این منظـور، براسـاس روش اصـل موضـوعی تـالش مـی      

با ارجاع به متون دینـی و همچنـین زمینـه و بسـتر مـدرن ـ       
علـی شـریعتی،   هـاي  
د، اما این نوشتار وجو نمو

بـه بیـان دیگـر، ایـن نوشـتار      
شناسـی ادوارد سـعید،   
نظریه اسالم پست مدرن بابی سعید و برایان ترنر براي ترسیم آینـده اسـالم سیاسـی    

کند تعریفی مدرن  شریعتی یکی از متفکرانی است که در عصر حاضر تالش می
. از اسالم به دست دهد و به یک معنا اسالم را به یک ایدئولوژي سیاسی تبدیل کنـد 

آنچه ما شاهد هستیم تنها پایان جنگ سرد یـا عبـور   « :گوید می »پایان تاریخ«
یژه تاریخی نیست بلکه ما شـاهد پایـان تـاریخی هسـتیم کـه نقطـه       از یک مرحله و

ی دموکراسی لیبرال غربی جهانشمولعطف آن تکامل ایدئولوژیک و 
ي بـدون توجـه بـه دوره بازتـاب و     و). 18: 1989فوکویامـا،  (» شري اسـت 
طور یک نشین به هاي مسلمان هاي اسالمی در سرزمین شکوفاییِ حرکت

شکست ایدئولوژي کمونیست در تشکیل آرمانشهر جهانی را به مثابه پیروزي مرام و 
  .نددا مسلک غربی می

ن برمیرا چن یاسیهایی اسالم س ان، ویژگییگرا تقابل در کلْ
اولیه مکتب اسالم، ضدیت با تفسیر و پایبندي شدید بـه الفـاظ    از بازگشت به اصول

تالش براي تطبیق شـریعت بـا    ،گرایانه جویانه و مطلق وص مقدس، رفتار ستیزه
سیاست(موضوعات اجتماعی و پیاده کردن شریعت به هر نحو 

بیرون رفتن از فضاي فرهنگی خود و برتر دانستن خویش، مخالفـت بـا نـوگرایی و    
،نظري(مدن بر اسالمیزه کردن همه وجوه ت تأکیدتقلید در دین، 

اي تابع منطق مدرنیته اسالمی  اسالم سیاسی پدیده: بخش سوم
اه سـومی را دگید کند در مقابل دو دیدگاه پیشین، نوشتار حاضر تالش می

به صورت ابتدایی ـ طرح نماید و مرزهاي آن را با دو دیدگاه پـیش  
اي این منظـور، براسـاس روش اصـل موضـوعی تـالش مـی      بر. مشخص کند

با ارجاع به متون دینـی و همچنـین زمینـه و بسـتر مـدرن ـ       ـ   هاي این دیدگاه
هـاي   توان در نظریـه  هاي این دیدگاه را می البته ریشه. مشخص شود

وجو نمو درباره اسالم جست برایان ترنرو  ادوارد سعید، بابی سعید
بـه بیـان دیگـر، ایـن نوشـتار      . کند تا مباحث آنان را یک گام به جلو ببـرد  تالش می
شناسـی ادوارد سـعید،    کند از نظریه اسالم انتقادي شـریعتی، نظریـه شـرق    تالش می

نظریه اسالم پست مدرن بابی سعید و برایان ترنر براي ترسیم آینـده اسـالم سیاسـی    
  .پست مدرنیسم بهره بردشدن و  درعصر جهانی

شریعتی یکی از متفکرانی است که در عصر حاضر تالش می
از اسالم به دست دهد و به یک معنا اسالم را به یک ایدئولوژي سیاسی تبدیل کنـد 

  

 

آینده اسالم 
عصر  سیاسی در
: شدن جهانی

هاي  دیدگاه
مختلف
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«عنوان 
از یک مرحله و

عطف آن تکامل ایدئولوژیک و 
شري اسـت دولت ب

شکوفاییِ حرکت
شکست ایدئولوژي کمونیست در تشکیل آرمانشهر جهانی را به مثابه پیروزي مرام و 

مسلک غربی می
در کلْ

از بازگشت به اصول
وص مقدس، رفتار ستیزهو نص

موضوعات اجتماعی و پیاده کردن شریعت به هر نحو 
بیرون رفتن از فضاي فرهنگی خود و برتر دانستن خویش، مخالفـت بـا نـوگرایی و    

تقلید در دین، 

بخش سوم
در مقابل دو دیدگاه پیشین، نوشتار حاضر تالش می

به صورت ابتدایی ـ طرح نماید و مرزهاي آن را با دو دیدگاه پـیش  
مشخص کند

هاي این دیدگاه گزاره
مشخص شود

ادوارد سعید، بابی سعید
تالش می
تالش می

نظریه اسالم پست مدرن بابی سعید و برایان ترنر براي ترسیم آینـده اسـالم سیاسـی    
درعصر جهانی

شریعتی یکی از متفکرانی است که در عصر حاضر تالش می
از اسالم به دست دهد و به یک معنا اسالم را به یک ایدئولوژي سیاسی تبدیل کنـد 



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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نیسـت  مانده  مرتجع و واپس
. رن و پیشرو است که از درون گفتمان اسالمی سر بـرآورده اسـت  

پـدرام،  (البته وي خواهان مواجهه انتقادي هم با سنت اسالمی و هم با مدرنیته است 
گـر  ید يدر سـنت و پـا  

دارد و نه با گفتمـان مـدرن   
رو بـه سـوي تعـالی و آزادي دارد    

انسان است اما  يو آزاد
معنـا کـه بـه تـدریج و در طـول      

جـه  یابـد و نت ی هاي عینی تعالی می
یخ با نفی اسالم در طول تار

است و اثبات آن بخـش  
 یخیاسالم تار یو همپوشان

قت نهفتـه در دل اسـالم   
ـ    یبا گفتمان مـدرن غرب

جـوهر   تتوان گف اما جوهر و ذات اسالم چیست؟ با مراجعه به متون دینی می
فـاهیم مـدرن   بـا م  که البته

ـ ز. غربی متفاوت است را ی
ی و سیاسـی دنیـاي غـرب    

بـه  . اسالم وجود نداشته اسـت 
و  ادیــت خودبنیــعقالن
دموکراسـی لیبـرال   و 

ی، مـدارا و  انسـان متفاوت از بستر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عقل الهی ـ  

                                        
/  عمـران  ، آل1/  ، هود29

/  عمران آل: ، ودرباره ضرورت تعقل
دربــاره ضــرورت . ..و 29

البالغه درباره ضرورت مشـورت  

مرتجع و واپس يا شریعتی معتقد است، اسالم سیاسی نه تنها ذاتاً پدیده
رن و پیشرو است که از درون گفتمان اسالمی سر بـرآورده اسـت  مد اي بلکه پدیده

البته وي خواهان مواجهه انتقادي هم با سنت اسالمی و هم با مدرنیته است 
در سـنت و پـا   يک پاشریعتی ی یاسی، اسالم سبر این اساس). 140

دارد و نه با گفتمـان مـدرن    رنه با ارتجاع تناظگرایی  ن سنتیالبته ا. دارد تهیدر مدرن
رو بـه سـوي تعـالی و آزادي دارد    خ اسالم است کـه  ی، بلکه حاصل فلسفه تار

و آزاد یه تعالی، سنت محمل اولاز این منظر). 51: 1357شریعتی، 
معنـا کـه بـه تـدریج و در طـول       بـدین . ت خاص خود استیعقالن ين سنت دارا
هاي عینی تعالی می جهه با واقعیتاسالم در موا یت سنتی، عقالن

اسالم در طول تار یت سنتی، عقالنبه بیان دیگر. یشتر بشر استب ي
است و اثبات آن بخـش   یخیآن بخش از اسالم که تار ی؛ نفرود و اثبات به پیش می

و همپوشان یانخ همسیت تاری، نهامعنا بدین. است یاز اسالم که ذات
قت نهفتـه در دل اسـالم   ین حقیان درصدد تحقق همگرای اسالماست و  یو اسالم ذات

ـ   یاسیگفتمان اسالم س رسد، بر این اساس، به نظر می.  با گفتمان مـدرن غرب
  .ندارد يجوهر ي

اما جوهر و ذات اسالم چیست؟ با مراجعه به متون دینی می
که البته 1و شوراست امدارعقل و ی همانند تمیمفاه یل اسالم

غربی متفاوت استبرال یلغربی همانند عقل خودبنیاد، تساهل و دموکراسی ـ  
ی و سیاسـی دنیـاي غـرب    ، فرهنگـ بندي تاریخی، اجتماعی مدرنیته غربی از صورت

اسالم وجود نداشته اسـت  يایدر دن نديب صورتن یچن که درحالی، برآمده است
عقالن یاســیو س ی، فرهنگــی، اجتمـاع یخیگــر، بســتر تــاری

و ناشی از مصـالحه موقـت    اومانیستی، تساهل مذهبی و سیاسی
متفاوت از بستر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عقل الهی ـ  

                                                                 
29/  ، ص52/  ، ابراهیم242/  بقره :هاي سوره اتبراي مثال به آی

درباره ضرورت تعقل... و22/ ، انفال 67/  ، انبیا2/  ، یوسف125/  ، نحل
29/  ، فــتح207/  ، انعــام286و  237، 217، 191، 141/  بقــره

البالغه درباره ضرورت مشـورت   نهج 161و حکمت ، 38/ ، شورا 159/  عمران آل :
  .دکرتوان اشاره 

  

 

شریعتی معتقد است، اسالم سیاسی نه تنها ذاتاً پدیده
بلکه پدیده

البته وي خواهان مواجهه انتقادي هم با سنت اسالمی و هم با مدرنیته است 
1382 :140

در مدرن
، بلکه حاصل فلسفه تارغربی

شریعتی، (
ن سنت دارایا

، عقالنتاریخ
يآن آزاد

و اثبات به پیش می
از اسالم که ذات

و اسالم ذات
. هستند
يسازگار

اما جوهر و ذات اسالم چیست؟ با مراجعه به متون دینی می
ل اسالمیاص

غربی همانند عقل خودبنیاد، تساهل و دموکراسی ـ  
مدرنیته غربی از صورت

برآمده است
گــر، بســتر تــاریان دیـ ب

اومانیستی، تساهل مذهبی و سیاسی
متفاوت از بستر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عقل الهی ـ  

براي مثال به آی. 1
، نحل58

بقــره ،159
:و ،مدارا
توان اشاره  می



هـاي مـدرن    نتیجه اینکه مفاهیم و پدیده
هاي  که مفاهیم و پدیده

هـاي اسـالمی،    نهـد و مفـاهیم و پدیـده   

ـ ن دیا يبرا یی مدرن عنوانی مناسب دگاه ی
دانـد   مدرن مـی  اي را پدیده

به بیان دیگر، براساس این دیـدگاه، اسـالم   
ب است بلکه همچنـین داراي چنـان   
تواند راه خاص خود را طی نمایـد بـدون آنکـه در دام گفتمـان     

ـ ی  یدگاه خشونت ذات
شـی از  ، ناگرایی همراه با اسـالم سیاسـی  

ـ  اسالماز  یعدم شناخت جوهر و ذات اسالم توسط گروه ان گرای
هـا   انر گفتمی، به صراحت راه مبارزه با سا

 یخیخشـونت تـار  ) 2
از  یگروهگرایی  شونت و افراط

ـ   شـکل   یاسـتعمارگران غرب

تـوان در   سالم سیاسی چـه خواهـد بـود؟ آیـا مـی     
شـدن   م سیاسی با جهانی

نظیـر  ان نظـر  صـاحب 
وحدت درونی جریان اسالم سیاسی را به دلیل بروز اختالفات فـراوان  

از ایـن نظـر،   . )1368
یکدست و یکپارچه نبوده و به دلیل وجـود جریانـات   
کردن تمامی این جریانـات تحـت   
یی براي بیان این مجموعـه بـه   

 سـازي  مطـابق فراینـد غیریـت   
نمـودن آنهـا تحـت واژه    

نتیجه اینکه مفاهیم و پدیده. ستا یاسالم یو شوراکراس المیرأفت اس
که مفاهیم و پدیده معنا بدین. متفاوت است یاسالم يها غربی با مفاهیم و پدیده

نهـد و مفـاهیم و پدیـده    ا مـی سکوالر را بنـ  دموکراسی، مدرن غربی
  .کنند ساالري دینی را تأسیس می

یی مدرن عنوانی مناسبگرا رسد اسالم ل، به نظر میبه هر حا
را پدیده) اسالم سیاسی(گرایی  اسالم، چه اینکه این دیدگاه
به بیان دیگر، براساس این دیـدگاه، اسـالم   . کند ریزي می که منطق خاص خود را پی

ب است بلکه همچنـین داراي چنـان   طل صلح اساساً ومدرن  يا سیاسی، نه تنها پدیده
تواند راه خاص خود را طی نمایـد بـدون آنکـه در دام گفتمـان      ظرفیتی است که می

ین دیا براساس. مدرن غربی گرفتار شود یا در آن مضمحل شود
گرایی همراه با اسـالم سیاسـی   فراطست بلکه خشونت و این یاسیاسالم س

عدم شناخت جوهر و ذات اسالم توسط گروه) 1: دو عامل است
، به صراحت راه مبارزه با سازیرا قرآن کتاب آسمانی مسلمانان .

2. نه شمشیر و قدرت عریانداند و  را استدالل و منطق برتر می
شونت و افراطرو خ نیااز. یاستعمارگران در مواجه با جوامع اسالم

ـ  گرایـی   در مقابل خشونت و افـراط  یاسیان سگرای اسـتعمارگران غرب
  .است یه و بازتابیثانو معنا بدینگرفته است و 

سالم سیاسی چـه خواهـد بـود؟ آیـا مـی     نده گفتمان این اساس، آیبر ا
م سیاسی با جهانیاز رویارویی پدیده مشخصی تحت عنوان اسالمسئله حاضر 
صـاحب که برخـی   شود میبدان جهت مطرح  مسئلهاین  سخن گفت؟
وحدت درونی جریان اسالم سیاسی را به دلیل بروز اختالفات فـراوان  ، هشام شرابی

1368 ی،شـراب ( انـد  بـرده  سـؤال  زیـر  گـرا  اسـالم در درون جریانات 
یکدست و یکپارچه نبوده و به دلیل وجـود جریانـات   یی هرگز یک جریان گرا

کردن تمامی این جریانـات تحـت    مختلف و گاه متعارض در درون آن، امکان جمع
یی براي بیان این مجموعـه بـه   گرا اسالمیک مفهوم وجود ندارد و اگر مفهومی چون 

مطـابق فراینـد غیریـت   صـرفاً   کار گرفته شود، چنین کاربردي مجازي بوده و
نمـودن آنهـا تحـت واژه     گیرد کـه جمـع   صورت می گرا اسالمغرب براي جریانات 
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رأفت اس
غربی با مفاهیم و پدیده

مدرن غربی
ساالري دینی را تأسیس می مردم

به هر حا
چه اینکه این دیدگاه. باشد

که منطق خاص خود را پی
سیاسی، نه تنها پدیده
ظرفیتی است که می

مدرن غربی گرفتار شود یا در آن مضمحل شود
اسالم س

دو عامل است
.یاسیس

را استدالل و منطق برتر می
استعمارگران در مواجه با جوامع اسالم

گرای اسالم
گرفته است و 

بر ا
مسئله حاضر 
سخن گفت؟
هشام شرابی

در درون جریانات 
گرا اسالم

مختلف و گاه متعارض در درون آن، امکان جمع
یک مفهوم وجود ندارد و اگر مفهومی چون 

کار گرفته شود، چنین کاربردي مجازي بوده و
غرب براي جریانات 
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 شناسی قـوي  رو، این امر همانند شرق
سـازي زده   غرب مدرن براي بیان هویت خود دست به غیریـت 

  1).1371ادوارد سعید، 
شناسی  شناسی وارونه یا غرب

یک هویت اسمی،  عنوان
براي آنان اسالم چیزي بیشـتر از یـک برچسـب    
هرگونه اهمیت آن ناشی از معـانی و مضـامینی   

در برابر این نگرش ). 
یـک   عنـوان  بهیی یا اسالم سیاسی 

یـده مشخصـی در جهـان اسـالم     
هـاي خاصـی برخـوردار اسـت و در میـان      

بایـد در   ،رو ازایـن  .کنـد 
در تحلیـل  . کننـد  چنین وحدتی را ایجاد می
وجـو نمـود کـه در     جست
گونـه کـه    معنا همان بدین

 بخـش در یـک گفتمـان   
بنـدي   هـم مفصـل  کننـد و بـا   

اسالم سیاسی، گفتمانی است کـه  
دیگـر، در گفتمـان    عبـارت 
  .)20: 1379بابی سعید، 

م سیاسی، دین صرف اعتقـاد نیسـت بلکـه ابعـادي     
چنـین نگرشـی در   . گیـرد 

تمامی گرایشـات درونـی گفتمـان اسـالم سیاسـی مشـترك اسـت و از ایـن جهـت          
دهیم و در تحلیل خـود،  

چنـین نگـرش    ).همـان 
                                        

کنـد   ش میداند و مقاله حاضر تال

رو، این امر همانند شرق ازاین. سازد یی این امکان را فراهم میگرا
غرب مدرن براي بیان هویت خود دست به غیریـت آن  براساساست که 

ادوارد سعید، ( دهد یمرز سلبی هویت خود قرار م عنوان بهو شرق را 
شناسی وارونه یا غرب نوعی شرق ،توان گفت یی نیز میگرا اسالمدرباره 

عنوان بهشناسان وارونه با تلقی اسالم  شرق. گیرد قوي صورت می
براي آنان اسالم چیزي بیشـتر از یـک برچسـب    . اند اهمیت آن را کمرنگ جلوه داده

هرگونه اهمیت آن ناشی از معـانی و مضـامینی   . سه هیچ اهمیتی نداردنف نیست و فی
). 47: 1379بابی سعید، ( شود میاست که به آن برچسب الحاق 

یی یا اسالم سیاسی گرا اسالمتوان با تمسک به مفاهیم گفتمانی، از 
یـده مشخصـی در جهـان اسـالم     مـا بـا پد   در دوران معاصـرْ . کل ایجابی دفاع نمود
هـاي خاصـی برخـوردار اسـت و در میـان       ات و ویژگـی تـأثیر رو هستیم که از 

کنـد  مـی  بخـش را ایفـا   یان، کارکرد یک عامل وحـدت گرا
چنین وحدتی را ایجاد می هایی بود که جوي مفاهیم و ایدهو

جست برتري/هاي مرکزي را باید در دال گفتمانی، چنین وحدتی
بدین. دارد دیگر عناصر را کنار هم نگه می، بندي گفتمانی

بخـش در یـک گفتمـان    دال مرکزي، نقطه کلیـدي و هویـت  گویند،  می موفهو 
کننـد و بـا    سایه آن نظم پیـدا مـی   هاي دیگر در که نشانه باشد
اسالم سیاسی، گفتمانی است کـه   از این منظر،). 112: 2001الکال و موفه، ( شوند

عبـارت  به .دهد هویت اسالمی را در کانون عمل سیاسی قرار می
بابی سعید، ( شود میاسالم سیاسی، اسالم به یک دال برتر تبدیل 

م سیاسی، دین صرف اعتقـاد نیسـت بلکـه ابعـادي     بندي گفتمان اسال فصلر م
گیـرد  مـی هاي حیـات آدمـی را دربر   مامی عرصهفراگیر دارد و ت

تمامی گرایشـات درونـی گفتمـان اسـالم سیاسـی مشـترك اسـت و از ایـن جهـت          
دهیم و در تحلیل خـود،   توانیم تمامی آنها را در درون گفتمان اسالم سیاسی قرار

همـان ( میم سیاسی به مثابه یک کلیت واحـد سـخن بگـوی   
                                                                 

داند و مقاله حاضر تال در واقع، ادوارد سعید اسالم را یک هویت فرهنگی می
 .که همین نگاه را دنبال نماید

  

 

گرا اسالم
است که 

و شرق را 
درباره 

قوي صورت می
اهمیت آن را کمرنگ جلوه داده

نیست و فی
است که به آن برچسب الحاق 

توان با تمسک به مفاهیم گفتمانی، از  می
کل ایجابی دفاع نمود

رو هستیم که از  هروب
گرا اسالم
و جست

گفتمانی، چنین وحدتی
بندي گفتمانی مفصل
و  الکال
باشد می
شوند می

هویت اسالمی را در کانون عمل سیاسی قرار می
اسالم سیاسی، اسالم به یک دال برتر تبدیل 

ر مد
فراگیر دارد و ت

تمامی گرایشـات درونـی گفتمـان اسـالم سیاسـی مشـترك اسـت و از ایـن جهـت          
توانیم تمامی آنها را در درون گفتمان اسالم سیاسی قرار می

م سیاسی به مثابه یک کلیت واحـد سـخن بگـوی   از اسال

در واقع، ادوارد سعید اسالم را یک هویت فرهنگی می. 1
که همین نگاه را دنبال نماید



هاي تحلیلی  چهارچوب
مـا بـا   ) چـون روآ، شـرابی و دیگـران   

معاصر به مثابه یـک   هایی مواجه هستیم و امکان نگاه جامع به جریان اسالمی

کنـد کـه    یی همان نقشی را ایفا مـی 
هـا در غـرب از آن برخـوردار    

 چهـارچوب کـه در   ...
با یکدیگر متعارض هستند، اما همگی آنها تحـت گفتمـان   

توان قائل  چنین قابلیتی را براي گفتمان اسالم سیاسی نیز می
: همان( .رسند شد که در لواي آن تمامی جریانات اسالمی به یک وحدت ایجابی می

بـر   مبتنـی زدایی از غرب استوار است و 
و کلـی   تامگرایی  اسالم

که از خصوصیات گفتمان پست مـدرن  
سـت نـه   بر رد غربی شدن استوار ا

و رد غربی شدن زمانی ممکن است پذیرفته شود که هیچ ضـرورت  
گرایی کوششی بـراي  

منکر اسـالم، امپریالیسـم،   
. آیـد  به حساب مـی ... 

درنیتـه بلکـه کوششـی معطـوف بـه      
تالشـی کـه بـا    . غرب و بازسازي هویت اسالمی در چنین بستري اسـت 
مدرن گرایـان ضـد   معنا اسالم
دهـد   گرایان قرار می ، این فرصت را در اختیار اسالم

هاي  که از آموزه) خرد جمعی
ـ  به بازسازي هویـت   اصیل اسالمی هستند و آیات صریحی در این باب وجود دارد 

گرایی را براساس منطـق دنیـاي مـدرن نشـو و نمـا      

چهارچوبراحتی در  به توان نمیرا  گرا اسالمبخش به جریانات 
چـون روآ، شـرابی و دیگـران   (هاي دیگـر   در تحلیل. کردوجو  جست

هایی مواجه هستیم و امکان نگاه جامع به جریان اسالمی
  .ردامر واحد وجود ندا

یی همان نقشی را ایفا مـی گرا اسالمز منظر گفتمانی، اسالم سیاسی یا 
هـا در غـرب از آن برخـوردار     اي از مکاتب و نگرش مدرنیسم در ارتباط با مجموعه

...برخی از مکاتب چون سوسیالیسم و لیبرالیسم و هرچند
با یکدیگر متعارض هستند، اما همگی آنها تحـت گفتمـان    د،گیرن رنیسم جاي می
چنین قابلیتی را براي گفتمان اسالم سیاسی نیز می. گیرند مدرنیسم قرار می

شد که در لواي آن تمامی جریانات اسالمی به یک وحدت ایجابی می
زدایی از غرب استوار است و ط مرکزگرایی بر شر اسالم، از این منظر
اسالمگفتمان  از این جهت، .هاي غربی است روایتتشکیک در فرا

که از خصوصیات گفتمان پست مـدرن  ... است و از واژگان اختالط نژادي، رقابت و
بر رد غربی شدن استوار اگرایی  اسالم ،به بیان دیگر. کند هست استفاده نمی

و رد غربی شدن زمانی ممکن است پذیرفته شود که هیچ ضـرورت   ؛بر طرد مدرنیته
گرایی کوششی بـراي   اسالمبنابراین . تاریخی براي هژمونی غرب وجود نداشته باشد

  .زدایی غرب است
منکر اسـالم، امپریالیسـم،    عنوان بهیی، غرب گرا اسالمدر گفتمان بر این اساس، 

... سوء مدیریت اقتصادي، تخریبگر فرهنگی وسرکوبگر دولتی، 
درنیتـه بلکـه کوششـی معطـوف بـه      نه خشم کورکورانه جزمـی علیـه م  گرایی 
غرب و بازسازي هویت اسالمی در چنین بستري اسـت  زدایی
معنا اسالم بدین. هاي شرایط پست مدرن شباهت دارد برخی جنبه

، این فرصت را در اختیار اسالممداريبلکه تخریب اروپا 
خرد جمعی(ـ که با توجه به مفاهیم عمیق تعقل، مدارا و مشورت 

ـ  اصیل اسالمی هستند و آیات صریحی در این باب وجود دارد 
گرایی را براساس منطـق دنیـاي مـدرن نشـو و نمـا       ماسالمی بپردازند و گفتمان اسال
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بخش به جریانات  وحدت
جست دیگر

هایی مواجه هستیم و امکان نگاه جامع به جریان اسالمی تفاوت
امر واحد وجود ندا

ز منظر گفتمانی، اسالم سیاسی یا ا
مدرنیسم در ارتباط با مجموعه

هرچند. است
رنیسم جاي میمد

مدرنیسم قرار می
شد که در لواي آن تمامی جریانات اسالمی به یک وحدت ایجابی می

از این منظر). 21
تشکیک در فرا

است و از واژگان اختالط نژادي، رقابت و
هست استفاده نمی

بر طرد مدرنیته
تاریخی براي هژمونی غرب وجود نداشته باشد

زدایی غرب استمرکز
بر این اساس، 

سرکوبگر دولتی، 
گرایی  اسالم
زداییمرکز

برخی جنبه
 نیستند،

ـ که با توجه به مفاهیم عمیق تعقل، مدارا و مشورت 
ـ  اصیل اسالمی هستند و آیات صریحی در این باب وجود دارد 

اسالمی بپردازند و گفتمان اسال
  .دهند
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یی را شاخه دیگري از طـرح غربـی در نظـر بگیـریم بـاز      
کنـد هژمـونی    غرب سـعی مـی  

نزلـت  یی، روز بـه روز م 
و به صورت یک فرهنگ در کنار سـایر  

بر این  .آید آید و دیگر مدل بالمنازعه پیشرفت بشري به حساب نمی
 یسـم گرایانـه بـا مدرن  

این باور تنهـا تـا   . )16
اعتـراض   هاي محوري گفتمان مدرنیتـه 

توانست معیار پیشرفت بشـر  
ا در اش ر هژمـونی  ترین تمدن نشـان دهـد،  

در . مرکز به نقش خود ادامـه دهـد  
رب را در گفتمان خود 

غـرب نماینـده   زیرا . 
اما تخریب رابطه بین مدرنیته و غرب 

اي دهـد و در پرتـو   تواند خـود را درون آن جـ  
یـک گفتمـان سیاسـی    

ـ   ک هسـته در جهـان  ی

از همـین   شـدن  مدرنیسم و جهانی
شدن را مورد تأکیـد   سیاسی درعصر جهانی

گرایـان بـا بهـره از امکانـات عصـر جدیـد ـ و        
تواننـد پیـام خـود را گسـترش دهنـد و اصـول عـام و        
بر این اساس، اسالم قادر خواهـد بـود همچـون    
یک نظام جهانی خودبازنگر و با هویـت فرهنگـی در برابـر تنـوع و تکثـر فرهنـگ       

                                        
یک گفتمـان منسـجم و یکپارچـه نیسـت،     
 هاي اسالمی نیز متنوعنـد 

یی را شاخه دیگري از طـرح غربـی در نظـر بگیـریم بـاز      گرا اسالماگر ما حتی 
غرب سـعی مـی  ، زیرا. مداري جلوگیري کردتوان از تخریب اروپا

یی، روز بـه روز م گرا اسالمخود را حفظ کند اما در اثر کشمکش هژمونیک با 
و به صورت یک فرهنگ در کنار سـایر   شود میاي  دهد و منطقه خود را از دست می

آید و دیگر مدل بالمنازعه پیشرفت بشري به حساب نمی میها در
گرایانـه بـا مدرن   سـنت  یمخـالفت گرایی  اسالماند  اساس، رویکردهایی که مدعی

16: همان( انگارند ن میربی شدن را با مدرن شدن یکساغ
هاي محوري گفتمان مدرنیتـه  ماند که نسبت به اندیشه باقی می زمانی ثابت

توانست معیار پیشرفت بشـر   یعنی تا زمانی که غرب می. گرفت چندانی صورت نمی
ترین تمدن نشـان دهـد،   ترین و پیشرفته خود را موفق ،باقی بماند
مرکز به نقش خود ادامـه دهـد   عنوان بهو طراحی کند و همچنان  بینی پیش

رب را در گفتمان خود یی که محوریت غها جنبشاین فضا براي جریانات سیاسی و 
. ست وجود داشته باشدتوان هیچ جایگاه مهمی نمی ،انکار کردند

اما تخریب رابطه بین مدرنیته و غرب . وفق بودندهایی بود که به لحاظ سیاسی م
تواند خـود را درون آن جـ   گرایی می اسالمفضایی ایجاد کرد که 
یـک گفتمـان سیاسـی     عنوان بهتوان از ظهور آن  یابی است که می یک چنین موقعیت

ـ از ا .مهم یاد کرد ـ ) اسـالم سیاسـی  (گرایـی   اسـالم ، رن منظـ ی ی
  1.اي است چندهسته
مدرنیسم و جهانی شناسی، پست شرقنیز در کتاب  ترنر رایان

سیاسی درعصر جهانی هاي اسالم کند و ظرفیت دیدگاه دفاع می
گرایـان بـا بهـره از امکانـات عصـر جدیـد ـ و         ترنر معتقد است اسالم. دهد قرار می

تواننـد پیـام خـود را گسـترش دهنـد و اصـول عـام و         میویژه تکنولوژي مدرن ـ  
بر این اساس، اسالم قادر خواهـد بـود همچـون    . جهانشمول اسالم را ترویج نمایند

یک نظام جهانی خودبازنگر و با هویـت فرهنگـی در برابـر تنـوع و تکثـر فرهنـگ       

                                                                 
یک گفتمـان منسـجم و یکپارچـه نیسـت،      ضرورتاً گوید؛ می اخکیگونه که  همان هرچند

هاي اسالمی نیز متنوعنـد  ان این تنوعات، جنبشزبلکه داراي تنوعات بسیاري است و به می
1383: 27.( 
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ها در فرهنگ
اساس، رویکردهایی که مدعی
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این فضا براي جریانات سیاسی و 

انکار کردند
هایی بود که به لحاظ سیاسی م ایده

فضایی ایجاد کرد که 
یک چنین موقعیت

مهم یاد کرد
چندهسته
رایانب

دیدگاه دفاع می
قرار می

ویژه تکنولوژي مدرن ـ   به
جهانشمول اسالم را ترویج نمایند
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هرچند. 1
بلکه داراي تنوعات بسیاري است و به می

1383کیخا، (



1384 :162.(  
گفتمان اسـالم  شدن،  توان نتیجه گرفت درعصر جهانی

عنوان گفتمانی که اسالم دال مرکزي برتر آن است و حول محور تعقـل،  
بندي شده است و بـه مثابـه ایـدئولوژي سیاسـی قابلیـت      
را داراسـت ـ خـود را    
معنا منطق خاص خود را برمبناي استدالل برتر تحمیل 
حل خواهد شـد و نـه بـه    

و  شـدن  عصر جهانیخواهد پرداخت، بلکه در
کـه   معنا بدین. افتیخواهد 

ها، منطق تعقـل انسـانی ـ الهـی،     
ـ البتـه ا . وگویی عقالنی ـ اخالقی را دنبال خواهد نمود  ن ی

ابنـد و  یل اسـالم را در 
ی، اصل مدرا نیت دیکه ابتدا عقالن

در ق بخشند و یرا بشناسند، سپس آن را تعم
، همچنین از خشونت نااندیشـیده دوري کننـد  

را وجهه همـت   ینافرهنگ

 ی، فرصـت هـا  شـدن و تکثّـر فرهنـگ   
ها  به گفتمانی در میان سایر گفتمان

اي فـراهم آورده   تمرکززدایی از گفتمان مدرن غربی، عرصه
بـر ایـن   . ي نماینـد ریـ 

اي  سنتی خود ـ که در آیات قرآن جلـوه  
 یاسـ یز نظام سا يد و منحصر به فرد
  .ن نمود آن است

حفـظ هویـت   تواننـد ضـمن   

1384ترنز، (سازي دوباره خود دست بزند  مصرفی جدید، به مفهوم
توان نتیجه گرفت درعصر جهانی می دگاه فوق،ید سبراسا

عنوان گفتمانی که اسالم دال مرکزي برتر آن است و حول محور تعقـل،   ی ـ به 
بندي شده است و بـه مثابـه ایـدئولوژي سیاسـی قابلیـت       مدارا و خرد جمعی مفصل

را داراسـت ـ خـود را     اجتمـاعی بشـریت   اي جامع براي زندگی سیاسـی  ارائه برنامه
معنا منطق خاص خود را برمبناي استدالل برتر تحمیل  بازسازي خواهد نمود و بدین

حل خواهد شـد و نـه بـه     یته غربینه در درون گفتمان مدرن رو، ازاین. خواهد نمود
خواهد پرداخت، بلکه در یار با گفتمان مدرن غربیع جنگ تمام
خواهد  ییو شکوفا ی، امکان بالندگیان غرباز گفتم ییتمرکززدا

ها، منطق تعقـل انسـانی ـ الهـی،      ر گفتمانیدر کنار سا یاسینده گفتمان اسالم س
وگویی عقالنی ـ اخالقی را دنبال خواهد نمود  مدارا و نرم خویی و گفت

ل اسـالم را در یوهر اصـ ، جگرایان سیاسی این است که اسالمامر مشروط به 
که ابتدا عقالن معنا بدین. ندیخ برآیآن در تار ینیدرصدد تحقق ع

را بشناسند، سپس آن را تعم و رأفت اسالمی و نظام سیاسی شورایی
همچنین از خشونت نااندیشـیده دوري کننـد  . منطق برتر آن را آشکار سازند

نافرهنگیاموزند و تعامل بیرا ب یچندفرهنگ يایست در دنی
  .خود قرار دهند

  
شـدن و تکثّـر فرهنـگ    رسد، جهـانی  به نظر میآنچه گفته شد  براساس
به گفتمانی در میان سایر گفتمان فرانهاده است تا یاسیاسالم س يش رویمناسب پ

تمرکززدایی از گفتمان مدرن غربی، عرصه هک معنا بدین. ل شود
ریـ گي غیرغربی نیز منطق خـاص خـود را پی  ها است تا عقالنیت
سنتی خود ـ که در آیات قرآن جلـوه  ت یعقالن رز با اتکا بین یاسی، اسالم س

د و منحصر به فردیجد بندي صورتتواند  خاص یافته است ـ می 
ن نمود آن استیبارزتر ینید یکراسوکه دم دیارائه نما یو اجتماع

تواننـد ضـمن    براساس دموکراسی دینی، شهروندان مسلمان مـی 
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مصرفی جدید، به مفهوم
براسا

ی ـ به اسیس
مدارا و خرد جمعی مفصل

ارائه برنامه
بازسازي خواهد نمود و بدین

خواهد نمود
جنگ تمام
تمرکززدا

نده گفتمان اسالم سیدر آ
مدارا و نرم خویی و گفت

امر مشروط به 
درصدد تحقق ع

و رأفت اسالمی و نظام سیاسی شورایی
منطق برتر آن را آشکار سازند یتنها

یز منطق
خود قرار دهند

  فرجام
براساس
مناسب پ

ل شودیتبد
است تا عقالنیت

، اسالم ساساس
خاص یافته است ـ می 

و اجتماع
براساس دموکراسی دینی، شهروندان مسلمان مـی 
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و  یاسـ یس یدر زنـدگ 
 یته غربیتلزامات مدرن

انسـان مسـلمان    ،ی غرب
برانـد تـا    یت خاص خود را بـه حـوزه شخصـ   

عصـر   بلکه در ،المللی مشارکت نماید
هـاي   توانند با ارائه استدالل

بــر ایــن اســاس، . دیــ
اینکـه   ، چـه گرا، نیز زایل خواهـد شـد  

مـومی  را در عرصـه ع 
ـ سـرکوب شـوند    ا بـه  ی

مدفون شده خود  یخ
ی، اصل مدارا و رأفت اسالمی و نظـام سیاسـی ـ اجتمـاعی     

در زنـدگ  کـامالً دموکراتیـک   ، به صـورت دینی خود در عرصه عمومی
تلزامات مدرنها و اس فرض به پیشکه یند؛ بدون آنز مشارکت نماین ی

ی غربفرهنگ یهژمون یکه در عصر فروپاش معنا بدین. د باشند
ت خاص خود را بـه حـوزه شخصـ   ی، مذهب و هومجبور نیست، عقیده

المللی مشارکت نماید عرصه سیاسی و اجتماعی ملی و بین بتواند در
توانند با ارائه استدالل ن سیاسی میاگرای یی اسالمگرا فرهنگ و چند شدن

یــخــود دفــاع نما يهــا آرزوهــا و خواســت ،عقالنــی از آمــال
گرا، نیز زایل خواهـد شـد   هاي افراطی اسالم طلبی برخی گروه خشونت

را در عرصـه ع خود  یت اسالمید تا هویآ گرایان مجالی فراهم می راي اسالم
ـ  جهانی عرضه کند؛ بدون آن سـرکوب شـوند    یکه توسط گفتمان مـدرن غرب

خیت تاریتواند واقع گرایی می معنا اسالم بدین. شوند ه رانده
ی، اصل مدارا و رأفت اسالمی و نظـام سیاسـی ـ اجتمـاعی     نیت دیعقالن براساس

  õ .دینما يبازساز ساالري دینی

    

  

 

دینی خود در عرصه عمومی
یاجتماع

د باشندیمق
مجبور نیست، عقیده

بتواند در
شدن جهانی

عقالنــی از آمــال
خشونت

راي اسالمب
جهانی عرضه کند؛ بدون آن

ه راندهیحاش
براساسرا 

ساالري دینی مردم
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هاي غـرب   تصورات و پنداشت
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