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Abstract
Objective: Understanding a political life can be obtained from recognizing and
analyzing its socio-political currents. The present article aims to use the model of
traditional-modern cross-sectional gaps to divide and format the socio-political
currents of contemporary Islam and to examine how they play a role.
Method: The research method of this article is analytical-descriptive and has been
written by applying the theoretical model of tradition / modern gap and collecting
information and data in the form of library and documentary research.
Results: The findings show how pluralistic and conflicting socio-political
currents in Muslim societies can be categorized and what their role is. They also
explain that the currents of contemporary Islamic societies are in three general
categories and their socio-political currents are divided into four main categories
according to the tradition / modern gap and twelve socio-political currents are
branched out from among them.
Conclusion: To study the action and role of socio-political currents in Muslim
societies, firstly, there is a kind of intellectual diversity and pluralism, valueorientation and function in them, and secondly, a unified and absolute view of the
nature of socio-political currents would be a misunderstanding of this
phenomenon. They include different discourses, and instead of convergence and
amplification, they are focused on colorfulness, multiplicity and intense
competition. The general conclusion of the research is to present a new
formulation and formatting in the discussion of the political currents of
contemporary Islamic societies.
Keywords: Contemporary Islam, Political Sociology, Current Studies, Tradition,
Modern.
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چکیده
هدف :شناخت زندگی سیاسی مرهون شناخت و تجزیهوتحلیل جریانهای سیاسی -اجتماعی آن است .مقاله
حاضر با هدف استفاده از مدل شکافهای دووجهی متقاطع سنت -مدرن درصدد است جریانهای سیاسی اجتماعی
اسالم معاصر را تقسیمبندی و قالببندی کرده و چگونگی نقش آنها را وارسی کند.
روش :روش پژوهش این مقاله تحلیلی -توصیفی بوده و با کاربست الگوی نظری شکافِ سنت /مدرن و با
جمعآوری اطالعات و دادهها به شکل کتابخانهای و اسنادی تحریر شده است.
یافتهها :یافتهها نشان میدهند جریانهای سیاسی اجتماعی متکثر و متعارض در جوامع مسلمان چگونه قابل
دستهبندی بوده و چه نقشی دارند .و همچنین توضیح میدهند که جریانهای جوامع اسالمیِ معاصر در سه دسته
گرایش کلی قرار دارند و جریانهای سیاسی اجتماعی آنها برحسبِ شکاف سنت /مدرن به چهار دسته اصلی
تقسیم و از میانِ آنها دوازده جریان سیاسی اجتماعی منشعب شده است.
نتیجهگیری :برای مطالعه کنش و نقش جریانهای سیاسی -اجتماعی جوامع مسلمان اوالً نوعی تنوع فکری و
کثرتگرایی ،ارزشگرایی و کارکرد در آنها موجود است و ثانیاً نگاه یکپارچه و مطلق در مورد ماهیت جریانهای
سیاسی -اجتماعی تلقی نادرست از این پدیده است ،زیرا آنها گفتمانهای متفاوت دارند و بهجای همگرایی و
همافزایی معطوف به تلون و تکثر و رقابت شدید هستند .نتیجهگیری کلیِ پژوهش ارائه صورتبندی و قالببندی
جدید در بحث جریان شناسی سیاسی جوامع اسالمی معاصراست.
واژگان کلیدی :اسالم معاصر ،جامعهشناسی سیاسی ،جریان شناسی ،سنت ،مدرن.
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مقدمه
جریان شناسی سیاسی -اجتماعی عرصها ی است برای شناخت امر سیاست و روابط سیاسی در
بستر رقابت ،تضاد و نزاع در حوزه تاریخ ،سیاست و جامعه .جریان شناسی سیاسی – اجتماعی
هم الگو است و هم روش ،زیرا تالش دارد تا در فرایند سیاست و اجتماع قالبهای معنا و
ارزشهای موجود در فرایند سیاست و جامعه را بشناسد و سپس نشان دهد که چگونه این معناها
و ارزشها در زندگی اجتماعی به شکل عمل سیاسی ظاهرشده یا چگونه فرایند تغییرات و
تأثیرات اجتماعی را شکل و فرم میبخشد .پس جریان شناسی سیاسی -اجتماعی هم در شکل
و هم در محتوا یک فراروش تلقی میشود .جریان شناسی سیاسی -اجتماعی بهطور همزمان از
مقایسه و تطبیق ،کارکردگرایی ،تئوری سیستمی ،سطح تحلیل کالن/خرد ،میان رشته ،تفسیرگرایی،
توصیف ،شناخت ترکیبی ،نظریه ساختار/کارگزار ،جامعهشناسی اپوزیسیون و نظریه شکاف و
نزاع بهرهور میشود.
هدف پژوهش حاضر تحلیل و ترسیم جریانهای سیاسی – اجتماعی اسالم معاصر است .هرچند
در مسیر انجام این موضوع پژوهشی یکی از موانع مهم تحقیقی فقدان مقاالت و پژوهشهای
مکفی و عمیق بوده است ،اما چون بهرهوری پژوهش در حوزه جریان شناسی ،دادن امکان
پیشبینی و سناریوسازی است این امر موجب تحرک و تشویق مؤلف بوده است .چون در جوامع
اسالمی جریانهای سیاسی -اجتماعی معاصر در واکنش به موضوع دین و مدرنیته فعالتر شده
و تأثیر آنها در زندگی سیاسی نقش پررنگتری یافته است و نیز در ارتباط دین و مدرن،
جریانهای فعال اسالمی در تفکر و اندیشه و در تلقی از همدیگر و از مدرن متفاوتاند؛ درنتیجه
نوع واکنش جریانهای سیاسی – اجتماعی جهان اسالم با مدرن موجب شده تا به چندین دسته
تفکیک و تقسیم گردند .ازآنجاکه شناخت زندگی سیاسی جوامع مسلمان و برنامهریزی و طرح
چشماندازهای آینده آنها مشروط به شناخت نیروها و جریانهای سیاسی – اجتماعی فعال در
آنهاست ،اما این مهم در شرایط و حالتی است که آنها از تعدد و تکثر زیاد برخوردارند درنتیجه
اهمیت قالببندی روشمند آنها ضرورت خود را آشکار میسازد؛ یعنی در فقدان کاربست
قالببندی روشمند مطمئناً سردرگمی هر پژوهندهای را در انبوه جریانها فرا خواهد گرفت .پس
بر اساس اهمیت موضوع جریان شناسی ،پرسش اصلی مقاله این است که جریانهای سیاسی
اجتماعی متکثر و متعارض در جوامع مسلمان چگونه قابل دستهبندی بوده و چه نقشی دارند.
در جواب فرضیه مقاله بیان میکند با استفاده از مدل شکافهای دووجهی متقاطع و با استفاده
از مفاهیمی چون سنت ،مدرن ،رادیکالیسم ،محافظهکاری میتوان قالببندی آنها را ترسیم کرد
و نشان داد که اوالً نوعی تنوع فکری و کثرتگرایی ،ارزشگرایی متنافر و کارکرد غیرهمگرایانه
در آنها موجود است و ثانیاً جریانهای سیاسی اجتماعی اسالم معاصر به چهار جریان اصلی:
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محافظهکاری سنتی ،محافظهکاری رادیکال ،تجددگرایی سنتی و تجددگرایی رادیکال قابلتقسیم
و دارای انشعابات و گفتمانهای متعارض میباشند.
در فرایند تجزیهوتحلیل جریانهای سیاسی -اجتماعی اسالم معاصر بهوضوح مشاهده و استنباط
میشود که نگاه یکپارچه و مطلق در مورد ماهیت جریانهای سیاسی -اجتماعی تلقی نادرست
از این پدیده است ،زیرا آنها گفتمانهای متفاوت اسالمی دارند و همچنین بهجای همگرایی و
همافزایی معطوف به تلون و تکثر بیشتر بوده و رقابت شدیدی بین آنها موجود است.
پیشینه تحقیق اینگونه حکایت دارد در مقاله محمدباقر خرمشاد و ابراهیم سرپرست ()9311
ابعاد محتوایی و شکلی جریان شناسی سیاسی پردازش میشود .آنها نشان میدهند که جریان
شناسی سیاسی چهارچوبی روش شناسانه ،میانرشتهای و ابزاری برای فهم جامعه و حیات
سیاسی است .همچنین فریبا شایگان و میترا مسیگل ( )9313در مقاله خود این فرضیه را بررسی
میکنند که جریان مذهبی در ناتوانی گفتمانهای رقیب موفق شد در جامعه ایران به موفقیت
برسد .همچنین مقاله محمد منصور نژاد ( )9303تالش دارد تا به ارائه الگویی برای شناخت
احزاب و جریانهای سیاسی در ایران نائل آید او تعدادی از متغیرها و شاخصها را برشمرده
است .در سه مقاله دیگر توسط غالمرضا بهروز لک ( )9301و همچنین خواجه سروی و نیز
عباس خلجی ( )9313بر موضوع جریان شناسی سیاسی در جغرافیای ایران بحث و بررسی
بهعملآمده است .وجه تمییز این مقاله در این است که حد جغرافیایی آن ایران نیست و همچنین
درصدد ارائه قالببندی روشمند برای جریانهای سیاسی اجتماعی دنیای اسالم معاصر است.
مقاله حاضر استدالل میکند جریانهای سیاسی -اجتماعی جوامع مسلمان با کاربست الگوی
نظری -روشی شکاف سنت /مدرن دارای سه گرایش سنتگرایی دینی ،نوگرایی دینی ،نواندیشی
دینی است؛ و جریانهای سیاسی -اجتماعی در جوامع مسلمان از درون دو جریان نخست
برمیخیزد .سه جریان از جریان سنتگرایی محافظهکار قابلتفکیک است .پنج جریان از
سنتگرایی رادیکال .دو جریان از تجددگرایی محافظهکار و دو جریان از تجددگرایی رادیکال؛
که خود انشعاباتی دارند و در متن مقاله مورد توضیح قرارگرفتهاند.
نوآوری مقاله این است که ظاهراً موفق شده است با کاربست الگوی نظری و روشی شکاف
چگونگی جریانهای سیاسی – اجتماعی اسالم معاصر را مورد دستهبندی و قالببندی قرار دهد.
سطح پوشش مباحث آن در حوزه جریان شناسی سیاسی -اجتماعی خواستگاه جوامع مسلمان
و اسالم معاصر و نقش آنها را دربر گرفته و نسبت آنها به همدیگر در وضعیت موجود و نیاز
به همگرایی و اشتراک مساعی آنها را به شکل سناریو تداعی کند و درعینحال شاخصهای
اساسی آنها را تبیین کرده و قالببندی جدیدی در جریان شناسی سیاسی ارائه کند.
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رهیافت نظری
بسیاری از منازعات و اختالفاتی که در سطح زندگی سیاسی مطرح میشود ،عمدتاً ناشی از
شکافهای اجتماعی است .مفهوم شکافهای اجتماعی بهنوعی تداعیکننده تضاد و تفاوت
اجتماعی نیز هست ،زیرا مبنای اصلی شکافهای اجتماعی تأکید بر نقاط افتراق و تفاوتهای
موجود در میان گروههای اجتماعی است .تفاوتهایی که در زمینه :ارزشها ،نگرشهای سیاسی،
فرهنگی و ایدئولوژیکی ،تعامل اجتماعی موجود است ).(McKay, 2002: 11
شکاف اجتماعی عمالً موجب تفکیک و تقسیم گروههای فعال در جامعه میشود .حیات سیاسی
در هر نظامی به گونههای مختلف ،تحت تأثیر شکافهای اجتماعی آن و نحوه صورتبندی آن
شکافها قرار میگیرد .به دیگر سخن ،شکافهای اجتماعی در هر جامعهای مختص آن جامعه
هست (.)Necker man& Florencia, 2007: 336
در یک تقسیمبندی کلی شکافهای اجتماعی به دو دسته هر جامعه انسانی است .مثالً شکاف
جنسیتی ،یا تقسیمکار اجتماعی ،تضاد نسلی ،اما شکافهای تصادفی حاصل نزاعها و تزاحمهای
تاریخی یک جامعه است که امکان دارد در یک جامعه پدیدار شود ،ولی در جامعه دیگر پدیدار
نشود .جوامع در حال گذار معموالً با شکافهای تصادفی مواجه میشوند .شکافهایی مانند
شکاف مرکز/پیرامون/نیمه پیرامون ،شکاف دینی یا فرهنگی .پس شکافهای تصادفی در همه
جوامع یکسان وجود ندارد (قاسمی.)34 :9313 ،
صاحبنظران جامعهشناسی سیاسی همچنین شکافهای اجتماعی را از حیث فعال و غیرفعال
بودن به سه دسته تقسیم میکنند :شکافهای فعال ،نیمه فعال ،غیرفعال (بشیریه.)983 :9343 ،
پدیداری شکاف و نزاع به دلیل توزیع غیرعادالنه سه منبع کمیاب است .منظور از غیرعادالنه
یعنی رعایت شایستهساالری یا برعکس بر اساس تقرب و نزدیکی عمل کردن .در هر دو صورت
شکافهایی در جامعه به وجود میآید (قاسمی.)31 :9313 ،
9
این مقاله بر اساس چهارچوب نظری شکافهای اجتماعی برگرفته از آرای آستین روکان
جامعهشناس نروژی نگارش شد .اغلب جامعه شناسان سیاسی در ایران با استفاده از شاخص و
الگوی او در بحث شکافهای اجتماعی در دورههای مختلف زمانی پرداختهاند .فرضیه اساسی
آستین روکان این است که شکافهای اجتماعی تقاضاها و نیازهای نیروهای سیاسی -اجتماعی
و گروههای اپوزیسیون را مشخص میکند .ازنظر روکان وقتی شکاف اجتماعی پدیدار شد دیگر
از بین نمیرود ،بلکه فقط ممکن است در دورههایی غیرفعال شوند و بهمحض مهیا شدن شرایط
شکاف سرباز خواهند کرد .در تعریف شکاف از منظر روکان شکاف تعارض و تقابلی گذرا و
برخاسته از درون جامعه که گرایش به منجمد شدن دارد مشاهده میشود؛ و سرچشمه اساسی
1. Rokkan, Stein
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شکافها اغلب حوادث تاریخی و مهم جامعه است .براثر حوادث مهمی همچون وقوع انقالب یا
اجرای نوسازی در درون جوامع شکافهای عمیق ایجاد شده و به مفهوم و معنایی که بیان شد،
ظاهر میگردند (ایوبی.)19 :9344 ،
بهمانند روکان ،حسین بشیریه نیز شکافهای اجتماعی را تعیینکننده نوع خواستههای نیروهای
اجتماعی ،گروه ،احزاب گوناگون اعم از حاکم و غیر حاکم متجلی است .عوامل گوناگونی در
شکلبندی جریانهای سیاسی -اجتماعی مؤثر است .مهمترین آنها عبارتاند از گذار از جامعه
سنتی به مدرن ،توسعهیافتگی اقتصادی ،نوسازی ،دموکراتیزاسیون و تشکیل سازمانها و احزاب
طبقات پایین (بشیریه .)99 : 9309 ،شکافهای اجتماعی به لحاظ نحوه ترکیب و صورتبندی
در جامعه ،به دو نوع شکافهای متراکم و شکافهای متقاطع تقسیم میشوند .در برخی اگر
شکافهای اجتماعی همدیگر را تقویت کرده و اثر همافزایی داشته باشند به آن شکافهای متراکم
میگویند (طباطبایی .)918 :9311 ،برخی مواقع شکافها آثار تضعیفکنندگی در ارتباط با
یکدیگر دارند که به آنها شکافهای متقاطع میگویند (بشیریه و قاضیان33 :9308 ،؛ Smith,
 .)1972: 18بهعنوانمثال ،پس از روی کار آمدن اخوانالمسلمین با ارتش نوعی شکاف قابل
شهود بود حال اگر در این میان موضوع دیگری مانند گسترش یا تضعیف ارتباط با ایران و شیعیان
محافظهکار سنتی پیش آید که مورد اختالف دو گروه واقع شود و شکاف قبلی تشدید شود،
شکاف متراکم شکلگرفته است و سطح تعارض و تضاد بیشتر میشود .تعدادی از شکافهای
اجتماعی به اقتضای شکل زندگی سیاسی فعالتر میگردند حالآنکه تعدادی دیگر غیرفعال
میشوند .برای نمونه جامعه ایران بهمثابه جامعه نیمه سنتی و در حال گذار ،دارای شکافهای
اجتماعی پیچیده و گونه گونی است .هم در آن شکاف سنتی قومی و نیز فرهنگی و منطقهای
حدوداً فعال است و هم شکافهای جامعه مدرن را داراست (.)Amirahmadi, 1987: 41
اکثریت جوامع مسلمان بهمانند جامعه ایران دارای شکافهای عمیقتری است ناشی از دوپارگی
آنکه تحت عنوان شکاف تجدد /سنت که در این مقاله موردمطالعه قرارگرفته است .این شکاف
در تاریخ اسالم معاصر در مظاهر سیاسی و اجتماعی و همچنین فرهنگی و اقتصادی جلوهگر شده
است ،زیرا ازلحاظ فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ،نزاع و تقابل میان اصولگرایی و اصالحطلبی
و سنتگرایی و نوگرایی خود تجلی همان شکاف اصلی سنت /تجدد در ایران است ازاینرو،
جریانهای سیاسی اجتماعی بر همان بستر قابلیت تحلیل و بررسی یافته است.
تجزیهوتحلیل جریانهای سیاسی -اجتماعی اسالم معاصر
سده حاضر آوردگاه مهم تاریخی بین اندیشهها و کنشگران سیاسی – اجتماعی و بهویژه
جریانها ی اسالم معاصر با غرب بوده است .جوامع مسلمانی که در آن بحبوحه جریانهای
سیاسی -اجتماعی مسلمین چشماندازهای متفاوت و اغلب متعارض را نسبت به تجدد و سنتهای
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درونی طراحی و تجویز کرده است .فهم کنش گران سیاسی – اجتماعی اسالم معاصر پیششرط
فهم طرحها و الگوهای مواجهه با مدرن و سنت به نظر میآید .بهویژه آنکه خود تجدد پس از
چندی اصلیترین عنصر مجزا کننده فضای عمل و نظریه کنشگران مسلمان شده و در تقسیمبندی
آنها نقش اساسی دارد .جریانهای سیاسی – اجتماعی اسالم معاصر در عرصه مواجهه با غرب
و درکنش و واکنش نسبت به سنت /مدرن به سه گرایش تقسیمشده است:
 .1سنتگرایی دینی :ویژگیهای این جریانها عبارتاند از تأکید بر تعارض و تقابل دین و
مدرنیته ،تجویز خشونت بهویژه در مواجهه با غرب ،درصدد بازگشت به اصول راستین و اولیه
اسالم ،تالش برای رجعت و بازگشت به اخالص پیشین؛ هر آنچه بعد از اسالم اولیه مورد تأکید
قرار گیرد بدعت و کجروی است.
 .2نوگرایی دینی :ویژگیهای این جریانها عبارتاند از تعامل و سازگاری و حتی انطباق سنت
و مدرن ،بازتعریف و بازتفسیر مفاهیم مدرن در بطن واژههای سنت ،ردیابی علم مدرن در مفاهیم
سنتی ،انکار تعارض و نزاع بین سنت و مدرنیته ،تأکید به اینکه راه پیشرفت در دستیابی به علم
و نهادهای مدرن است ،در پرتو اجتهاد پویا امکان تطبیق سنت با دستاوردهای مدرن وجود دارد،
جستوجو در سنت برای یافتن پاسخ مسائل روز ،امروزی ساختن سنت و ایجاد هماهنگی با
تجدد (عنایت .)114-131 :9333 ،پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی برای ایجاد وحدت؛
برانگیختن مسلمانان به احیای فرهنگ دین؛ انتظار حداکثری از دین و از اسالم (اسالم برنامه
کامل برای زندگی در تمام شئون فردی و اجتماعی دارد)؛ تقلیلگرایی در مفاهیم مدرن برای
اسالمی کردن اصطالحات مدرن (همان.)133-130 :
 .3نواندیشی دینی :ویژگیهای این طیف عبارتاند از رویکرد متمایز و انتقادی از دو جریان
سابق دارد ،متأثر از جریان فکری و فلسفی هرمنوتیک ،فلسفه زبان ،قرائتهای اومانیستی ،نسبت
گسست بین نواندیشی دینی با دین سنتی ،شخصی بودن دین ،فهم دین و مقبولیت مذهب متناسب
با ظرفیت و مقبولیت مخاطب مدرن ،اصالتبخشی به اومانیسم مذهبی ،امکان تفسیر نواندیشانه
متناسب با میزان پذیرش متجددانه و اینکه تنها دفاع خردپسندانه از دین موردقبول است (ملکیان،
.)139 :9308
اگر مدرنیته مقبول باشد گسترش دین در جامعه مقبول خواهد افتاد -داعیه عقل مستقل از وحی
رادارند -اصالت قائل شدن به اخالق با انتقاد از جریان نوگرایی مفهومهای ضعیف سنتی از دین
قادر نیست تا معانی قوی جوامع مدرن همچون آزادی ،مردمساالری و حقوق بشر را در خود
جای دهند (مجتهد شبستری-9341 ،الف .)333 :پیامبر اسالم (ص) خود بر اساس روش عقالیی
که در آن زمان متداول بوده ،حکومت کرده است؛ بنابراین ،مسلمانان در تنظیم مناسبات اجتماعی
باید تابع عقل جمعی و مصالح آشکار و سنجش پذیر دنیای امروز قرار گیرند و نظام حقوقی دین
یکسره تابع مصالح عقلی ،عرفی و دنیوی مسلمانان قرار گیرد (مجتهد شبستری-9341 ،ب:
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 .) 138دغدغه نواندیشان مذهبی معناست .آنان رهایی و آزادی از ظاهر دین را خواستارند و در
جستوجوی این هدف به تعیین اهداف شریعت میپردازند (میر احمدی و سجادی.)198 :9304 ،
به این صورت تعریف و برداشت حداقلی از دین را پذیرفتهاند و در میان ارزشهای مدرنیته در
جستوجوی راهی برای تداوم معنا و معنویت میباشند .طیف نواندیشی دینی درصدد ایجاد
جریان سیاسی -اجتماعی نیست ،زیرا در حیطه فرهنگ و معنا در تکاپوست .پس از دایره
موضوعی مقاله خارج است ،اما دو جریان سنتگرایی (سنتگرایی محافظهکار -سنتگرایی
رادیکال) و جریان تجددگرایی (تجددگرایی محافظهکار -تجددگرایی رادیکال) باقدرت به جریان
سازی سیاسی -اجتماعی اسالم معاصر مبادرت ورزیده و گفتمانهای غالب جوامع اسالمی
محسوب میشوند .نمودار ذیل نشان میدهد که جریانهای سیاسی -اجتماعی جوامع مسلمان بر
اساس الگوی پژوهش حاضر چگونه دستهبندی و قالببندی میگردند.
البته در الگوی شکاف دووجهی متقاطع جریانهای سیاسی -اجتماعی به دو گرایش سنتگرایی
یا متجددانه (مدرن) تقسیم میشوند ،زیرا گرایش و رفتار آنها یا محافظهکارانه بوده است یا
برعکس ،گرایش و رفتارهای رادیکال داشتهاند .ازاینرو درمجموع چهار دسته از جریانهای
سیاسی -اجتماعی حاصل خواهند شد که عبارتاند از سنتگرایان محافظهکار ،سنتگرایان
رادیکال ،متجددین محافظهکار و متجددین رادیکال)
جدول  .9جریانهای سیاسی -اجتماعی اسالم معاصر بر اساس شکافهای سنت  /مدرن

سنتگرایی دینی
جریان
سنتگرای
محافظهکار

جریان
سنتگرای
رادیکال

نوگرایی دینی
جریان تجددگرای
محافظهکار

جریان تجددگرای
رادیکال

نواندیشی دینی
فاقد گرایش به جریان سازی
سیاسی -اجتماعی دینی (اسالمی)،
تمایل به جریانهای فکری و
فرهنگ

در درون این شکاف متقاطع جریانهای مختلف سیاسی -اجتماعی اسالم معاصر مورد تحلیل و
بررسی قرارگرفته است .حاصل آن احصا و تبیین دوازده جریان سیاسی -اجتماعی است که در
نمودار ذیل در چهار قسمت از شکافهای اجتماعی ترسیم و سپس تشریح شدهاند.
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نمودار  :9نمودار جریانهای سیاسی -اجتماعی اسالم معاصر بر اساس شکافِ متقاطع:

 .1جریان سنتگرایی محافظهکار
سنتگرایان منادیان ثابتقدم فرقههای مذهبی اسالمی هستند .تفاسیر متداول فقهی از اسالم را
بیان و به تطور تاریخی اسالم و مذاهب آن و عرف احترام میگذارند .سنت اسالمی را در فقه و
کالم محدود میکنند .هدف آنها اصالحات نیست ،بلکه هدایت و ارشاد انسان برای آخرت است.
تفاسیرشان از قرآن و سنت در راستایی است که اطاعت تودهها را الزامی و نظم اجتماعی را حفظ
کنند (قوام و بهرامی.)31 :9319 ،
در تاریخ اسالم باید بین دو گرایش اهل سنت و اهل تشیع تفکیک قائل شد .در تشیع با غیبت
امام دوازدهم (بهجز دوره غیبت صغرا و اوایل غیبت کبرا) دوران تشریع به پایان رسید و آنان
دوران اجتهاد را  388سال بعد از اهل سنت آغاز کردند .در تحول فقه و کالم شیعی اخباریان
مانعی عمده ایجاد کردند ،اما با ظهور شیخ انصاری و رویکردهای نوین او دوران سنتگرایی در
فقه شیعه هم آغاز شد (صدری.)33 :9300 ،
در تاریخ تحول اسالم بهویژه از دوران عباسیان تا اواسط قرن نوزدهم علما بهعنوان راهبران دینی
حامیان اصلی شریعت بودند ،اما درعینحال ارزشها را قربانی هدف نمیکنند و مدرنیسم را
عاملی در جهت ارائه حقایق نیمبند بهکل حقیقت میدانند (نصر-9341 ،ب .)934 :در قالب مفهوم
جهاد میتوان به برداشت آنها از خشونت پی برد .آنها جهاد را به دو مقوله اکبر (جهاد با نفس)
و اصغر (جهاد با کفار) تقسیم کرده و جهاد با نفس را مهمتر میدانند .درعینحال آنها جهاد اصغر
را جهادی تدافعی تعریف میکنند و البته جهاد تهاجمی را هم رد نمیکنند و آن را جهادی ابتدایی
تعریف میکنند (عباسزاده فتحآبادی .)913 :9301 ،در این رابطه میتوان به آرای یوسف
القرضاوی و شیخ طنطاوی اشاره کرد .اینان جهاد در عراق علیه امریکا را تکلیف دانسته هرچند
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که القاعده و شیوههای آنها را محکوم کردهاند.
این جریان سیاسی – اجتماعی فعال اصلیترین دریافتکنندگان خمس و زکات در میان مسلمانان
است .استفاده از منابع مالی گسترده و تریبونهای متعدد سبب شده است که بهعنوان جریانی قوی
در میان مسلمانان عرضاندام کند .سه جریان منشعب از سنتگرایی محافظهکار به ترتیب
عبارتاند از سلفیها ،اخوانالمسلمین و بخشی از شیعیان با عنوان شیعیان محافظهکار سنتی.
 .1-1سلفیها

جریان سلفی چهار دوره را طی کرده است .مرحله اول بنیان نهادن مبادی فکری آن است که ابن
تیمیه در قرن هشتم هجری به این امر اهتمام ورزید .مرحله دوم تطبیق و اجرای این تفکر بود که
توسط محمد بن عبدالوهاب واعظ نجدی و جانشینانش در اواسط قرن دوازدهم و اوایل سیزدهم
هجری انجام شد .مرحله سوم رشد این جریان بعد از جنگ جهانی اول و با شکلگیری پادشاهی
آل سعود بود که به یک نحله نیرومند و تأثیرگذار در جهان اسالم تبدیل شد .مرحله چهارم از
دهه  9148به بعد آغاز شد که به یک ایدئولوژی انقالبی و جهادی تبدیل شد .وهابیت اسمی است
که مخالفان اعم از اروپائیان و ایرانیان به آنها دادهاند درحالیکه پیروان آن ،خود را «الموحدون»
و پیرو مذهب احمد بن حنبل ( 139-931هـ .ق) میدانند .ایدئولوگ جریان وهابیت ابن تیمیه
بوده ،او در اکثر نوشتههایش مخصوصاً زیارت قبور (معصومین) را شدیداً موردانتقاد قرار میدهد
و آن را بتپرستی میداند (حلبی.)11 :9300 ،
از منظر تفکر و رفتار سیاسی -اجتماعی جریان سلفیه محافظهکار به سه گرایش متفاوت
قابلتقسیم است که عبارتاند از سلفیه اصلی ،سلفیه معتدل و سلفیه طرفدار آلبانی .سلفیه اصلی
به افکار ابن تیمیه و عبدالوهاب اکتفا کرده و عموماً جریانی است که از خط فکری سلفیه سنتی
از ظهور عبدالوهاب تا دستگاه سیاسی حال حاضر عربستان برآمده است .این گرایش یک طبقه
از رجال وابسته به حکومت سعودی را تشکیل میدهند که به همکاری سلطان و مفتی اعتقاددارند.
بیشتر علمای رسمی عربستان که در داراالفتاء گرد هم میآیند در زمره این جریان هستند .آنان
اغلب در مسائل سیاسی – اجتماعی وارد نمیشوند .این جریان محدود به خود عربستان است.
افرادی چون عبدالعزیز بن عبداهلل باز ،شیخ سلیمان تمیمی ،محمد صالح عثمین ،جمیل زینو ،شیخ
ربیع مدخلی ،از مروجان این جریان هستند (قوام و بهرامی.)31 :9319 ،
اما سلفیه معتدل در عین آنکه به هسته اصلی تفکر سلفی پایبند است ،اما به برداشتهای دیگر و
سایر فرقهها هم احترام گذاشته و حتی از آنها استفاده میکنند .مرکز رابطه العالم االسالمی که
مرکزی برای همکاری علمای عربستان با سایر نقاط جهان اسالم است ،خود نماد این گرایش در
عربستان است .از متفکران آنها محمد غریب ،عثمان بن منصور ،محمدعلی حرکان محسوب
میشوند .بسیاری از معارضان و مخالفان دولت سعودی نیز در این طیف هستند و در جهان اسالم
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گستردگی خاص دارند.
سلفیه آلبانی گرایشی از سلفیه است که منبع الهام خود را از افکار ناصرالدین آلبانی متوفی به
سال  9319هجری گرفته است .آنها خروج ،قیام مسلحانه و تأسیس احزاب و جماعات اسالمی
را خالف اسالم میدانند .در تعریف ایمان به آرای ابوحنیفه نزدیک هستند در مسئله تکفیر بسیار
احتیاط میکنند .مخالف سلفیه جهادی و صوفیه هستند .در اعتقادات خود متعصباند ،اما در
مسائل اجتماعی تساهل دارند .اینان از دهه  9148میالدی با رشد امکانات مالی دولت سعودی
در سایر نقاط بالد اسالمی گسترده شدهاند (همان .)33 :بخش چهارمی از سلفیه وجود دارند که
بنا به تقسیمبندی نظری این مقاله در قسمت سلفیهای رادیکال مورد توضیح قرار خواهند گرفت.
 .2-1اخوانالمسلمین

جریان اخوان هرچند با توجه به افکار مؤسس آن جریانی بنیادگرا محسوب میشود ،اما رویکرد
و مشی کامالً متفاوتی از سلفیها دارد .تحوالت درونی آن مسیرهای متفاوتی را برای طرفداران
آن رقم زد و هرچند گروهی از آنها تا حدودی به سلفیها نزدیک شدند ،اما وجه بنیادگرایی
معتدل در دوران اخیر بر رویه فکری آنها بارزتر است .حتی میتوان گفت آنها به متجددین
(مدرنها) نزدیک شدهاند .اخوانالمسلمین در سال  9110میالدی توسط حسن البنا در تقابل با
افکار سکوالریستی و ناسیونالیستی شکل گرفت .دغدغه حسن البنا افول ارزشهای اسالمی بود.
راهحل او برای جلوگیری از این بحران ،بازگشت به اسالم راستین و برقراری نظام اسالم طبق
شریعت بود (میشل ،9303 ،ص.)31 .
اخوان المسلمین سه مرحله را برای رسیدن به اهداف خود مشخص کرده و پیموده است .مرحله
تبلیغ ،مرحله جذب و سازماندهی ،مرحله عمل (اخالقینیا .)33 :9301 ،در زمان حسن البنا
مرحله اول غلبه داشت ،اما با کشته شدن او در سال  ،9130جریان اخوان دوران نوینی را آغاز
کرد .در دهه  38و  38این جریان دچار دوپارگی شد .با اقدامات سرکوبگرانه جمال عبدالناصر
علیه اخوانالمسلمین در دهه  38و زندانی کردن آنها در دهه  38و  38جریانی رادیکال متأثر
از سید قطب از اخوانالمسلمین جدا شد .در این مرحله حسن الهضیبی ،مرشد عام اخوان در برابر
مواضع سید قطب ایستاد .پس از مرگ جمال عبدالناصر و آمدن انور سادات ،جریانی از افراطیون
که از زندان آزادشده بود ،جریان رادیکالیسم اخوانی را شکل دادند و کتاب معالم الطریق سید
قطب چراغ راه این افراد شد (همان.)33 :
آنان جریانهای رادیکالی را مانند سازمان آزادیبخش اسالمی به رهبری صالح سریه ،همچنین
جماعت المسلمین به رهبری شکری مصطفی و جهاد اسالمی به رهبری عبدالسالم فرج و التکفیره
و الهجره و القطبیون را سازمان دادند تا با شیوههای خشونتآمیز در برابر حکومت مصر به مبارزه
برخیزند (هوسمی .)33 :9301 ،این جریانها متأثر از سید قطب خشونت را برای رسیدن به
جامعه اسالمی الزم دانسته و فراتر از جامعه ملی خود جهاد را تا تشکیل جامعه جهانی اسالمی
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ضروری میدانستند .خشونتطلبی آنان مردم غیرنظامی ،سایر فرقهها و حتی کفار یا مخالفان
عقیدتی را در برنمیگرفت و فقط محدود به نخبگان حکومتی بود .در دهه  08بدنه اصلی اخوان
المسلمین متأثر از آراء الهضیبی و عمرالتلمسانی ،مرشد عام اخوان مسیر مسالمتآمیزتری را ادامه
داد و از اندیشههای حسن البنا فاصله گرفت (در موضع ایجاد حکومت اسالمی و در اجرای
قوانین اسالمی بهطور کامل) و به نوگرایان (متجددین) اسالمی نزدیک شد.
در دهه  9108و  1888در انتخابات شرکت کرد و نمودهایی از دموکراسی خواهی را نمایش داد.
آنها به اسالمی کردن جامعه از راه و روش نرم اعتقاد داشتند .آنان نظرات متجددانه ای در مورد
مسائلی همچون حجاب ،کتک زدن زنان ،وضعیت اقلیتها ،حقوق بشر ،دموکراسی ،تعدد زوجات،
احکام جزایی و مشارکت پیدا کردهاند .بررسی اخوان المسلمین ازآنرو ضروری است که این
جریان فقط مختص مصر نیست و امروزه اخوانالمسلمینهای بومی و محلی در اغلب کشورهای
مسلمان با همان طرز تفکر شکلگرفتهاند (صبا.)41 :9300 ،
 .3-1شیعیان محافظهکار سنتی

از شیعیان محافظهکار سنتی (و گاه معتدل) میتوان به گروههای اصولگرا در داخل ایران و
جریانهایی چون مجلس اعالی عراق و حتی حزب الدعوه و بخشهایی از حزباهلل اشاره کرد.
شیعیان همچنین گروههای خاص خود را در بین جریانها ی سنتی و نوگرا دارا هستند که از
جریانهای سنتی میتوان به جریان وابسته به آیتاهلل سیستانی و از جریانهای نوگرا میتوان به
جریان اصالحات در ایران اشاره کرد .جریان سنتگرای محافظهکار شیعه به طبقات و گروههایی
طبقهبندی میشوند و این به خاطر هویت آنهاست .از آن جمله :فقها ،متکلمین ،مفسرین ،محدثین،
عرفا و جریان مکتب تفکیک .به نظر میآید مهمترین شاخصه آنان فقه محوری بهجای
دینمحوری باشد ،اما از دیگر ویژگیهای عمده جریان سنتی شیعه عبارت است از نداشتن
شناخت دقیق و تخصصی از مدرنیته ،تأکید به حفظ میراث گذشته ،ترس از تغییر و تحول ،دخالت
حداقلی در سیاست و نداشتن دیدگاه و تئوری مشخص برای جهان اسالم ،اما مهمترین طبقه از
میان جریان سنتی جریانی موسوم به مکتب تفکیک میباشند .میرزا مهدی اصفهانی (-9333
 9383هـ .ق) مؤسس مکتب تفکیک میگوید« :فالسفه منهدمکنندگان اسالماند و نه خادمان آن»
وی با قواعد عقلی مانند علیت ،روش برهان و استدالل محض عقالنی مخالفت کرده و اساس ًا
روش برهانی را برای معرفت ناتمام میشمارند .اصوالً اهل تفکیک ،نسبت فلسفه و اسالم یا
معارف اسالمی با معارف و علوم بشری را متباین میدانند .مرحوم شیخ محمد حلبی (-9141
 9343ش) و محمدرضا حکیمی و سیدان اساتید و اندیشمندان این جریان بودهاند و در ارتقاء
تفکرات آن در تالشاند (خسروپناه.)933 :9301 ،
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 .2جریان سنتگرایی رادیکال
 .1-2تکفیریها

شروع این جریان را میتوان به اواخر دهه  08میالدی نسبت داد .اینان هرچند بنمایههای فکری
خود را از محافظهکاران گرفته بودند ،اما مقوله جهاد و اقامه شرع را بسیار برجسته کرده و درصدد
تفسیر یک تئوری انقالبی از درون نصوص دینی هستند .تفکر تکفیری التقاطی از افکار ابن وهاب
و ابن تیمیه است که با افکار کسانی چون عبداهلل عزام ،سید قطب ،عمر عبدالرحمن رندانی،
درهمآمیخته است .در حال حاضر کسانی چون ابوفتاه فلسطینی ،عبدالکریم عبیدشاذلی ،عبدالقادر
عبدالعزیز و ابو محمد مقدسی؛ در حال تئوریزه کردن این افکار هستند .آغاز این جریان هرچند
از گروههای مصری و اخوانیهای رادیکال آغاز شد ،اما تجلی کامل آن در القاعده بوده است
(مستقیمی.)333 :9301 ،
جیسون برک سه مرحله را در تحول القاعده مورد شناسایی قرار داده است .مرحله اول از سال
 9101تا  ،9113القاعده بهعنوان پیشگام ،یعنی این سازمان بهعنوان پرچمدار و پیشقراول
جنبشهای آزادیبخش و استقاللطلب اسالمی علیه امپریالیسم و حکام سکوالر کشورهای
اسالمی مبارزه را آغاز میکند .مرحله دوم از سال  9113تا  99سپتامبر  1889که القاعده به
معنای پایگاه است ،یعنی بعد از صدور اعالمیه جهاد بینالمللی از سوی بنالدن ،افغانستان بهعنوان
مرکز آموزش و هسته ساختاری برای مجاهدان درآمد.
مرحله سوم پس از  99سپتامبر آغاز میشود ،در این مرحله القاعده به معنای حکم و قاعده است.
بعد از ویرانی پایگاهها ی القاعده در افغانستان ،القاعده تبدیل به ایدئولوژی شد که در سراسر
جهان گسترش یافت ( .)Bureke, 2004: 8-15القاعده بعد از  99سپتامبر سازمانی منعطف،
خودجوش و خودتنظیم که دارای دسترسی جهانی است شده و در قالب یک شبکه پیچیده و پویا
و بدون سلسلهمراتب عمل میکند ) .(Marion and Uhi-Bin, 2002: 4تئوری پردازان این جریان
سیاسی-اجتماعی ،بنالدن ،ایمن الظواهری ،ابو مصعب سوری ،زرقاوی و سیف العدل بودهاند.
آنها شیعیان و صلیبیون و یهودیها را دشمن خود دانسته و تروریسم را روشی درست و صحیح
برای پیجویی اهداف خود میدانند .جهاد را نهتنها علیه غیرمسلمانان ،بلکه علیه مسلمانان مخالف
هم واجب دانسته و درعینحال بین نظامیان و غیرنظامیان تفکیکی قائل نیستند.
 .2-2بخشی از شیعیان و جریانهای افراطی

از شیعیان رادیکال میتوان به جریانهای وابسته به صدر در عراق و گروههایی از حزباهلل در
لبنان و گروهها یی چون جریان پایداری در داخل ایران اشاره کرد .در این میان گروهی از
جریانها ی افراطی رادیکال و سنتی وجود دارند .این بنیادگرایان رادیکال بین سالهای 9148
تا  9108توانستند از گروههای بومی به گروههای بینالمللی مبدل شوند .نزد آنان در همه حال
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دین از عقل برتر است .آنها وابستگی شدید به الفاظ دینی و نص دارند .این جریان را باید از
شیعیان و حتی از اخوان المسلمین جدا کرد ،زیرا آنان در حال حاضر مدرنیته و عقالنیت را
پذیرفته و در این راستا حرکت میکنند.
در بین رادیکالها خشونت فرقهای وجود دارد آنها خود را نماد حقیقت مطلق دانسته و سایر
فرقهها را بدعت گزار دانسته و دشمنان قسمخورده خود تلقی میکنند (قوام و بهرامی:9319 ،
 .)31اخوانیها و شیعیان معتدل و محافظهکار چنین گرایشی نداشته و بیشتر از ترکیبی از خشونت
واکنشی و ایدئولوژیک استفاده کرده و درعینحال قواعد جهاد سنتی را رعایت میکنند (مثل ترور
جمال عبدالناصر یا فعالیتهای حزب الدعوه عراق).
 .3-2بخشی از سلفیها

همانطور که قبالً اشاره شد گرایش چهارمی از سلفیها در جریان سیاسی -اجتماعی رادیکال
سنتگرا جایداده میشوند .اینان که همان سلفیهای جهادی سیاسی هستند آرای نوینی را طرح
کردند .آنان آرا و افکار سنتگرایان محافظهکار و معتدل را بهنقد کشیدند و با ارائه تفسیرهای
جدید از اسالم ،بازگشت به قرآن و سنت را تجویز میکردند .هرچند آرای آنها بازگشت به قرآن
و سنت را سرلوحه خود قرار میدهد ،اما بازگشت آنها اساساً به سلف صالح است که در چهره
کسانی چون امام مالکی ،ابن تیمیه و ابن جوزیه و آراء آنها تجلی پیدا میکند .به نظر میآید
آنها با شیعیان ،دشمنی زیادی دارند و از کشتن آنها ابایی ندارند ،اما به کشتن سایر مسلمین
نمیاندیشند .در باب جهاد هم هرچند جهاد تهاجمی را رد نمیکنند ،اما این نوع جهاد را در درون
سرزمینهای اسالمی و بر ضدمسلمانان روا نمیدارند .خودکشی و انتحار را جایز نمیدانند و
تروریسم را قبول ندارند (همان.)33 :
 .4-2بخشی از سنتگرایان رادیکال جهان اسالم؛ معناگرایان

عمدهترین شاخصهای دیدگاه آنها عبارت است از آنکه ادیان و از آن جمله دین اسالم ،دو
بطن و چهره دارد و میتوان ظاهر دین را از باطن آن تمییز داد و جدا کرد .همه ادیان الهی باطن
واحد و حقیقت مشترک دارند ،اما ظاهر دین وادیان متعدد و متکثر است؛ بنابراین ،اهداف متعالی
و مشترک در همه ادیان یافت میشود .گرایش آنها به عرفان و تصوف ،بیشتر از نظریات و تعالیم
«ابن عربی» نشئت میگیرد و تأکید فراوان بر علم قدسی دارند و از علمگرایی افراطی ابراز بیزاری
میکنند و آن را علم پرستی قلمداد میکنند .این جریان سنتی ،حتی در ایران دارای شخصیتها
و ایدئولوگهایی است .دکتر سید حسن نصر از معروفترین آنهاست .وی در کتاب خود
مینویسد :خداوند بنا بر حکمت خود بهتر آن دیده است که احکام تأسیس یکنهاد سیاسی واحد
را که در طول قرنها بدون تغییر مورد متابعت باشد ،به نحو صریح و مشخص در قرآن عرضه
نکند (نصر-9341 ،الف )33-13 :این جریان راه احیای تمدن و فرهنگ را احیای معنویت
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میدانند و عرفان اسالمی را تجویز میکنند.
 .5-2جریانهای درونگرا

مهمترین جریان درونگرا  ،جریان تصوف و دراویش در جهان اسالم است .آنان در فرق و
سلوکهای متعدد با مشربهای گوناگون تقسیمشدهاند .به بهانه طریقت از شریعت فاصله
گرفتهاند .اهل تسامح و تساهلاند .سماع ،رقص و آواز و اعتیاد در آنها مشاهده میشود.
مشهورترین فرقههای صوفی عبارتاند از فرقه نعمتاللهی صفی علی شاهی ،نعمتاللهی مونسیه،
قادریه ،نعمتاللهی گنابادی ،اوسیه ،اهل حق ،خاکسار و ذهبیه .باید اضافه کرد که جریان درونگرا
به عرفانهای سکوالر هم گرایش پیداکردهاند و تعلیم و فعالیتهای خاصی دارند.
 .3جریان تجددگرایی محافظهکار
در نیمه دوم قرن بیستم با افول تب سکوالریسم و ناسیونالیسم در جهان اسالم ،در ایران رضاخان
از قدرت برکنار شد ،در مصر ملک فاروق از سلطنت خلع شد و اخوان المسلمین در ائتالف با
جنبش افسران آزاد قرار گرفت ،در سودان نیروهای اسالمی ختمیه و انصار در قالب احزاب
تودهای نهادمند شدند ،در لیبی ادریس صوفی عالیرتبه (سنوسیها) به مقام پادشاهی رسید ،در
پاکستان مودودی جماعت اسالمی را شکل داد و ایوب خان نوگرای مسلمان به قدرت رسید ،در
مالزی حزب پان ماالیی اسالمی ایجاد و جنبش الدعوه آغاز شد و در الجزایر انجمن علمای
الجزایر به ترکیبی از ناسیونالیسم و اصالحطلبی اسالمی رسید .این اتفاقات میدان عمل را برای
نوگرایان اسالمی باز کرد .اسپوزیتو هم شروع این جریان را در دوران پس از شکست عثمانی و
نهادینه شدن آن را بعد از جنگ جهانی دوم میداند (اسپوزیتو.)91-13 :9301 ،
ریشههای فکری این جریان را در افکار و آراء کسانی چون احمدخان هندی ،سید جمالالدین
اسدآبادی ،شیخ محمد عبده ،عبدالرحمن کواکبی ،علی عبدالرزاق و حتی ملکم خان ایرانی؛
میتوان جست .اینان در پی آن بودند که ساختارهایی ایجاد کنند تا در بطن فرهنگ مدرن به
شیوهای اسالمی عمل کنند .این نوگرایان متجدد ،نماینده اقشار تحصیلکرده اجتماع مسلمان بوده
و فردگرایی را سرلوحه کار خود میدانستند .از کلیت گرایی و مطلق اندیشی تفکر سنتی و فرقهای
فاصله داشته و از نوعی روا داری و تکثر مذهبی حمایت میکردند .آزادی و دموکراسی مفاهیم
اساسی تفکر آنها بوده و سعی داشتند این مفاهیم را در تفسیر خود بامعنا ترکیب کنند .اسپوزیتو
میگوید آن ها به دنبال ایجاد یک نظام سیاسی اسالمی نیستند ،بلکه تغییر جهت سیاست اسالمی
بر مبنای اهداف خود ،یعنی انطباق اسالم با مدرنیته (تجدد) را مدنظر دارند ( Esposito and
.)Piscatori, 1993: 434-436
سه جریان متفاوت از تجددگرایی در عرصه سیاست و اجتماع اسالم معاصر فعال بوده و تأثیر
گذاشته است .این سه جریان عبارتاند از متجددین معتدل (میانهرو – اعتدالی) ،متجددین لیبرال
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اسالمی و متجددین رادیکال .این سه جریان سیاسی -اجتماعی متفاوت پس از جنگ اول جهانی
و بهویژه پس از جنگ دوم جریانهای نوینی در دنیای اسالم ایجاد کردند و در باب اسالم و
سیاست افکار نوین و بدیعی مطرح ساختند .اینان ریشههای نوگرایی اسالمی را بارور ساختند،
اما تکامل خطی این جریان در سالهای  .9118م تا  .9138م یک ماهیت داشت و سپس در
سالهای  .9138م تاکنون ماهیت و خواستگاهی متفاوت پیدا کرد .اسم جریان دهههای  .18م تا
 .38م در این مقاله با عنوان متجددین معتدل دستهبندی و نامگذاری شده است .حالآنکه اسم
جریان دهههای  .38م تاکنون متجددین لیبرال (مدرنیستهای آزادیخواه) است .درعینحال
جریان سوم تأثیریافته از مدرنیته نیز وجود داشته است .آنها متجددین رادیکال هستند .این
جریان در حوزه جغرافیایی ایران و جامعه شیعی مسلمان فعال بوده است .ذیالً مورد توضیح قرار
میگیرند.
 .1-3متجددین معتدل (میانهرو -اعتدالی)

این جریان گرایش به ایجاد حکومت اسالمی و اجرای قوانین آن دارند ،واژههایی چون
دموکراسی و آزادی را از غرب وام گرفته و در بطن فرهنگ اسالمی پردازش میکنند و معانی
نوینی با توجه به تفسیرشان از اسالم ،به نام دموکراسی اسالمی یا آزادی اسالمی ارائه میکنند.
ازنظر اینان این دموکراسی و آزادی اسالمی معانی متفاوتی از نوع غربی داشته و درعینحال بر
آن ارجحیت دارد .در رابطه عقل و دین اصالت را به دین میدهند .درعینحال عقل را هم تا
جایی که تفسیر آنها از دین را زیر سؤال نبرد ،مورداستفاده قرار میدهند و به شأنیت عقلی
احترام میگذارند ،به خشونت گرایش دارند ،اما از نوعی خشونت واکنشی و ایدئولوژیک استفاده
میکنند (احمدی .)31 :9303 ،این جریان تابهحال در سطح یک جریان قدرتمند سیاسی در میان
عامه مسلمانان ظهور یافته است .احزاب و تشکلهای توسعهطلب اسالمی یا اعتدالی اسالمی را
تأسیس و در جامعه و سیاست فعالیت تأثیرگذار دارند.
 .2-3متجددین لیبرال اسالمی

هدف این جریان تأسیس یک نظام سیاسی اسالمی نیست .آنها تغییر جهت سیاست اسالمی
مبتنی بر اهداف خود را دنبال میکنند؛ یعنی انطباق اسالم با مدرنیته را مدنظر دارند و شرکت در
سیاست را بهعنوان یک بازیگر در بازی دموکراسی کثرتگرا میپذیرند ( Esposito, 1995:
 .)75-83متجددین لیبرال اسالمی از دهه  .9148م به بعد در آرای متفکرانی چون خورشید احمد
و فضل الرحمن از پاکستان ،صادق العظم از سوریه ،علی دسوقی ،سعدالدین ابراهیم ،لیال احمد،
محمد سعید عشماوی و محمد شهروز از مصر ،علی شریعتی ،مهدی بازرگان ،عبدالکریم سروش
و مصطفی ملکیان از ایران ،فاطمه مرنیسی و عبداهلل عروی از مراکش ،انور ابراهیم از مالزی،
محمدعزیزه از تونس و محمد آرکون از نیجریه ظهور یافته است .از حیث گرایش به ایدئولوژی،
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این جریان هرچند مدعی دوری گزیدن از آن است ،اما درجهای متعارف از نوعی ایدئولوژی
همبستگی استفاده می کند .ایدئولوژی همبستگی به قدرت ایدئولوژی برای ایجاد پیوند در یک
گروه یا طبقه اشاره دارد (.)Geert, 1996:83
اینان طبقه یا گروه اجتماعی خود را مدنظر دارند نه الزاماً انسانهای ایدئولوژیکی را .همچنین از
گرایشهای مطلقگرایانه و پوپولیستی دوری میکنند .هدف ایجاد حس همبستگی در میان جریان
خود است که به لحاظ عقالنیت بهنوعی خودآگاهی نسبی رسیده است .این جریان بهطور نسبی
از سوی همه جریانها مورداستفاده قرار میگیرد.
 .4جریان تجددگرایی رادیکال
تعابیر متفاوتی از گفتمان آنها وجود دارد .جان اسپوزیتو دهه  9148را دهه ظهور بازیگرانی
در جهان اسالم می داند که برخالف بازیگران مسلمان گذشته خود منبع کنش و ساطع کننده
ایدههای جدید بودهاند .او ظهور این جریانها را در ناکارآمدی سایر ایدئولوژیها در دنیای اسالم
میداند و آنها را گروهی طرفدار مشارکت سیاسی میداند البته از نوع خاص و با رویکردی
متفاوت ،زیرا معتقد است که این جریانها مشارکت سیاسی را مانند نوگرایان در تطبیق با مفاهیم
غربی و با رویکردی اصالحطلبانه پیجویی نمیکنند و برای دستیابی به قدرت سیاسی از
روشهای ناب اسالمی سود میجویند .آنان هرچند به دنبال دموکراسی سازی هستند ،اما
دموکراسی را از تعریف غربی آن منفک دانسته و در کنار آن احیاگری اسالمی و بازگشت به
گذشته را در نظر دارند (اسپوزیتو .)13-13 :9301 ،آنها را به دودسته زیر میتوان تقسیمبندی
کرد :متجددین رادیکال دنیای اسالم-متجددین رادیکال غربستیز.
 .1-4تجددگرایی رادیکال دنیای اسالم

عوامل رشد تجددگرایی رادیکال در دهه  48را در اتفاقاتی چون مرگ جمال عبدالناصر ،موفقیت
تحریم نفتی ،افزایش قیمت نفت ،تقابل با روسها ،ایران شیعی ،جنگ اول و دوم خلیجفارس،
ناکامی جریان ناسیونالیستهای مذهبی میتوان جستوجو کرد.
ریشههای فکری جریان تجددگرای رادیکال را در آرای شخصیتهایی چون امام حنبلی ،ابن
تیمیه ،ابن قیم جوزیه ،شاه ولیاهلل دهلوی ،محمد بن عبدالوهاب ،سید قطب ،عمر عبدالرحمان،
عبدالسالم فرج ،ایمن الظواهری و ابو مصعب سوری میتوان یافت ،اما در میان شیعیان در آرا و
افکار امام خمینی ،آیتاهلل خامنهای ،آیتاهلل مطهری ،سید محمدباقر صدر ،آیتاهلل حکیم میتوان
جستوجو کرد .تجددگرایی رادیکال را میتوان به معنای ترکیب دین و سیاست البته با تسلط
دین تلقی کرد که هدف اصلی آن ایجاد حکومت اسالمی و اجرای قواعد اسالمی و دخالت متولیان
مذهبی در سیاست دانست .ازلحاظ فکری و روش بین نوع سنی و شیعی آن تفاوتهای عمده
وجود دارد .هرچند بهظاهر بین متفکران و رهبران شیعه با تسنن در تلقی آنها به جریان
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تجددگرای رادیکال تفاوت مشاهده میشود اما نوع تقابل آنها با سنت/مدرن مشابه و متقارن
است.
 .2-4تجددگرایی رادیکال غربستیز

جریان تجددگرای غربستیز جریانی است که به تعارض بین دین و مدرنیته و به تعارض بین
جهان شرق و جهان غرب اعتقاد دارد و یکپارچه غرب و همه دستاوردهای آن را بهنقد میکشد.
جریان متجدّد غربستیز ،فلسفه غرب ،علم غرب و فرهنگ غرب را خطرناک و مذموم میشمارد.
دو گرایش اصلی این جریان عبارتاند از متجدّد غربستیز سنتی و تجدد غربستیز فلسفی
(هایدگری) .جریان متجدّد غربستیز سنتی در تاریخ ایران از زمان انقالب مشروطه ( 9103ش)
ظاهر شد .مهدی نصیری از متفکرین این جریان در ایران شمرده میشود .وی در کتاب اسالم و
تجدّد خویش مینویسد که علوم و فنون منشأ وحیانی دارند (نصیری .)33 :9309 ،وی همچنین
با نگارش کتاب فلسفه از منظر قرآن و روایات ،هر فلسفهای را در مقابل شریعت معرفی میکند.
عالوه بر این جریان ،در ایران قبل از وقوع انقالب ،مدعیان غربستیزی فلسفی ،تحت تأثیر
اندیشههای «هایدگری» (فیلسوف پستمدرن) جریان تجدّد ستیز هایدگری را به وجود آوردند.
آنان پس از انقالب اسالمی با رویکرد :حداقلی -و حداکثری به ترویج این تفکر پرداختند.
در ایران ،متفکرین و افراد شاخص جریان غربستیز هایدگری عبارتاند از سید فخرالدین
شادمان ،سید احمد فردید ،دکتر رضا داوری و جالل آل احمد .باید اذعان داشت که استاد فردید
با ابداع کلیدواژگانی خاص همچون غربزدگی ،عقل خودبنیاد و فرعونیت ،در تفکرات
روشنفکران ایرانی تأثیر مستقیم برجای گذاشت .فردید به مدرنیته میاندیشید .به نظر میآید رضا
داوری اردکانی از متجددین غربستیزی ست که از فردید تأثیر پذیرفته است .وی در تألیفاتش؛
با روش فلسفی بهنقد اساسی غرب پرداخته است .به نظر او ،غرب تنها یک حقیقت سیاسی نیست،
بلکه یک کلیت و جوهر واحدی است .وی مینویسد :علم جدید در آغاز به تصرف در طبیعت
به نفع بشر بوده ،ولی حاال به مصلحت بشر نمیاندیشد .توسعه سبب شده تا کشورهای غیر غربی
با طی کردن مرحله بهت و سکوت و مرحله اعجاب و تقلید به مرحله بحران و سرگردانی برسند
(داوری .)94-91 :9343 ،اینان هیچوجه انطباقی درگذشته ،حال و آینده با غرب ممکن و محتمل
نمیدانند .پس اقتباس علم و فنّاوری یا الگوی توسعه وابسته یا نوسازی از غرب منتفی است
حالآنکه در جریان تجددگرای رادیکال این امکان و احتمال وجود ندارد.
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نتیجهگیری
جریانهای سیاسی اجتماعی متکثر و متعارض در جوامع مسلمان موضوع شناخت آنها را مهم
کرده و آن را در بوته قالببندی روشمند قرار میدهد .دغدغه پژوهش حاضر استفاده از یکی از
روشها (شکاف سنت  /مدرن) جهت ترسیم قالب و تحلیل آن و تعیین جایگاه جریانهای سیاسی
اجتماعی در اسالم معاصر بوده است .پس با تشخیص سه گرایش عمده در آنها و با اتخاذ روش
و نظریه شکاف این خواسته به شکل ذیل حاصل آمد:
جدول  :1جدولِ جریان شناسیِ سیاسی -اجتماعی معاصرِ جهان اسالم ،بر اساسِ شکاف متقاطع سنت/مدرن

جریان سنتگرایی
محافظهکار

موضوع

جریانهای سیاسی–
اسالم
اجتماعی
معاصر

تقسیمبندی درونی

انشعابها؛ ایدئولوگها و رهبران

سلفیها

 .9سلفیه اصلی؛  .1سلفیه معتدل؛  .3سلفیه طرفدار آلیانی
یوسف قرضاوی؛ شیخ طنطاوی
جریان اخوان در مصر؛ شاخههای اخوان در اکثر کشورهای مسلمان؛
حسن البنا؛ سید قطب /حسن الهضیبی؛ عمرالتسلیمی
 .9مکتب تفکیک؛  .1جریانی وابسته به آیتاهلل سیستانی ،مجلس اعالی
عراق ،حزب الدعوه ،بخشی از حزباهلل
آیتاهلل سیستانی؛ آیتاهلل حلبی؛ محمدرضا حکیمی؛ سیدان
 .9القاعده :بنالدن؛ ایمن الظواهری؛ ابو مصعب سوری؛ زرقاوی و سیف
العدل .1 .آرای این جریان مبتنی است بر التقاطی از اندیشههای :عبدالوهاب،
ابن تیمیه ،عبداهلل بن عزام ،سید قطب ،عمر عبدالرحمن ،ابوفتاه فلسطینی،
عبدالکریم عبیدشاذلی ،عبدالقادر عبدالعزیز و ابومحمد مقدسی
جریان صدر در عراق؛ بخشی از حزباهلل لبنان؛ جریان پایداری در ایران
سلفیه رادیکال :داعش
آرای ابن عربی؛ سید حسن نصر
 .9نعمتاللهی صفی علیشاهی؛  .1نعمتاللهی مونسیه؛  .3نعمتاللهی گنابادی؛
 .3قادریه؛  .3اوسیه؛  .3اهل حق؛  .4خاکساریه؛  .0ذهبیه
 .9جریانهای احزاب عدالت و توسعه (ترکیه)؛ اعتدال و توسعه (ایران)
 .1مبتنی بر آرای :سید جمال اسدآبادی؛ احمدخان هندی؛ شیخ محمد عبده؛
عبدالرحمن کواکبی؛ علی عبدالرزاق؛ میرزا ملکم خان /فتحاهلل گولن؛ هاشمی
رفسنجانی
 .9علی شریعتی؛ مهدی بازرگان؛ عبدالکریم سروش (ایران)
 .1کشورهای مسلمان :خورشید احمد و فضل الرحمن (پاکستان)؛ صادق
العظم (سوریه)؛ علی دسوقی ،سعدالدین ابراهیم ،لیال احمد ،محمد سعید
عشماوی و محمد شهروز (مصر)؛ فاطمه مرنیسی و عبداهلل عروی (مراکش)؛
انور ابراهیم (مالزی)؛ محمدعزیزه (تونس) و محمد آرکون از نیجریه
 .9دنیای اهل سنت :با نگاهی جدید مبتنی بر آرای امام حنبلی؛ ابن تیمیه؛
ابن قیم جوزیه؛ شاه ولیاهلل دهلوی؛ محمد بن عبدالوهاب؛ سید قطب؛ عمر
عبدالرحمن؛ عبدالسالم فرج
 .1دنیای شیعه :مبتنی بر آرای امام خمینی؛ آیات :مرتضی مطهری؛ محمدباقر
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