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   :چكيده
برانگيز   دار و مجادله  در برگيرندة مباحثي گسترده، دامنه» سياسي  اسالم«و » گرايي  اسالم«مسئله 

گيري آثار و نظريات گوناگون،  ي اخير به واسطة شكلها سالهاي آن در   است كه ابعاد و دامنه
اي متنوع و متفرق از  توان مجموعه در درون مباحث و نظريات موجود مي. تر شده است غني

ار و چرايي و چگونگي پديد» هويت اسالم سياسي«مباحثات و مجادالت فكري را در ارتباط با 
ها، آنچه كه در اين زمينه موجب ابهام مفهومي  رغم اين تالش اما علي. شدن آن، مالحظه نمود

شود، ماهيت سيال و مبهم اين پديده است كه موجب شده است  مي» اسالم سياسي«و » گرايي اسالم«
تا رو و پذيراي تحول،  ي نوگرا، ميانهجريان هاي متفاوت را از گفتمان هااي از  طيف گسترده

پرسش اوليه ما در اين پژوهش، اين است كه . طلب را در برگيرد  راديكاليسم نامتسامح و خشونت
هاي متفكرين غربي، هويت اسالم سياسي چگونه  چيست؟ در نظريه» سياسي  اسالم«منظور از 

، چه »غرب«متمايز از خود، يعني » غيريت«گرايان نيز در ارتباط با  شود؟ اسالم بندي مي پي
هويت سياسي مسلمانان از سوي متفكرين » برساخته شدن«عواملي در اند؟ چه  هايي يافته تهوي

شناخت غرب از اسالم «غربي تأثيرگذار بوده است؟ فرضيه اصلي در پژوهش حاضر اين است كه 
 كالم، شناخت اجتماعي، هاي پديدارشناسانه است كه مبتني بر روابط پيچيدة ميان متن، بيانگر انگاره

هايي قابل بيان  در چارچوب گزاره» ديگران«ت و جامعه است و در پرتو آن تصوراتي درباره قدر
هايي متمركز است كه ديدگاه  گيري ايده بنابراين تمركز بحث ما، بيشتر بر نحوه شكل .»شود ارائه مي

 گرايان را از يك سو و ديدگاه اسالم) به خصوص در يك دهة اخير(غرب نسبت به اسالم سياسي 
   هاي  گيري از روش بر اين اساس با بهره. در ارتباط با غرب از سوي ديگر شكل داده است

گيري الگوهاي هويتي پيرامون  ، درصدد درك چگونگي شكل»تحليل گفتمان«و » پديدار شناسي«
ي هويتي شكل گرفته را مورد هاگفتماندر ادامه با نگاهي از درون، . يميآ اسالم سياسي برمي

  .دهيم قرار داده و نحوه به چالش كشيده شدن آنها را مورد مداقه و بررسي قرار ميكاووكند
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اده، اين مقاله را به ايشان ز پژوهي در محضر استاد ارجمند جناب آقاي احمد نقيب نويسنده به پاس يك دهه دانش
  .تقديم نموده است

  :از اين نويسنده تاكنون مقاله زير در اين مجله منتشر شده است

 .1384 يزپائ،69 شماره "مفهوم قدرت در انديشه سياسي هابز"
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  مقدمه

   1: تصورات غرب از اسالم-الف

 باز هم دست كم معنـايي را در          خود را در چيزها بنشاند،     دةكسي كه نتواند ارا   «

  ».نشاند آنها مي
  ) 23ص ،1381:هچفريدريش ني(

اين پرسش را مطرح نمائيم كه آيا تصورات غرب از اسالم، رسد  در ابتدا الزم به نظر مي
باشد يا برآيند درك الزامات  مي» پديدارشناسانه« فكري به صورت هايهبازتاب نوعي مفروض

. گيرد از اسالم شكل مي) (Trustful Image»تصويري حقيقي«آن واقعياتي است كه در پرتو 
اهميت اين پرسش در اين است كه اگر قائل به رويكردي پديدارشناسانه از سوي غرب در 

تواند به كُنه اشياء راه يابد، مگر آن كه از طريق  راستاي شناخت اسالم باشيم، ذهن ما هرگز نمي
شناسيم و آن  بنابراين آنچه ما مي.  ادراك دست يابدنمودهاي ذخيره شدن در ذهن، به نوعي

االمر به نحو مستقل از ذهن و شناخت ما وجود شناساند، با آنچه در نفس چه ذهن به ما مي
شناسيم نه آن  اند، مي  شده(phenomenon)ما اشياء را چنانكه بر ما پديدار « .متفاوت است دارد،

ما از نيل به حاق و كُنه اشياء، چنانكه هستند، كوتاه  و دست (nomenon)  چنان كه وجود دارند
                                .                                                         ) 1376:11 هارتناك،(. »است

 بر اين اساس، تفسيرهاي ارائه شده تركيبي از محتويات خود مسئله يا متن با مسئله و 
در اين حالت، . است كه در متن ساختارهاي اجتماعي خاصي ريشه يافته استذهنيت مفسري 

شود، بلكه شيء يا مسئله است كه با فهم ما  فهم ما با شيء يا مسئله مورد شناسايي منطبق نمي
از اين منظر، جهان پديدارها، محصول فعاليت ذهن آدمي است كه بر اساس آن . يابد انطباق مي

در واقع، از . )56- 57: 1367كورنر، (كند  سازد يا ايجاد مي آن را مي» ييفاعل شناسا«يا » ذهن«
كه ادراك و تصور ما از ديگران بيشتر به صورت گزينشي است، فرايند گزينش  ييآنجا

ما آگاهانه تصميم . گيرد  ذهني به طور ناخودآگاه صورت ميياطالعات از محيط و تصوير ساز
، آگاهيم، ولي )بينيم يعني آن چه كه مي(ما از ادراكاتمان . يمگيريم به چه چيزهايي توجه كن نمي

بينيم واقعاً وجود ندارد،  آنچه مي. شود بينيم در ذهنمان ساخته مي بايد آگاه باشيم كه آنچه مي
هايي كه  ها و انتظارات ما بر نشانهانگاشت پيش. ها در اصل امري ذهني هستند زيرا همة تجربه
  ). 134:1383 گوديكانست،(گذارد  بينيم تأثير مي و آنچه ميگزينيم  از محيط برمي

                                                           
منظور ما از غرب، بيش و پيش از آن كه در اشاره به واحد جغرافيايي غرب باشد، ناظر بر چارچوب فرهنگـي      -1

ديگري ايجـاد نمـوده     /يافته در كشورهاي اروپايي غربي است كه مرزهاي هويتي خاصي ميان خود              هويتي ظهور  –

 . است
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در حالي كه اگر بر اساس پرسش مطرح شده، معتقد باشيم كه درك هويت اسالم سياسي 
» توصيفي«طرفانه در شناخت است، براساس آن فهمي بينانه و بيمبتني بر رويكردي واقع

تأكيد » هاتفاوتحق «و » ذيرش تنوعاتپ«گردد كه صرفاً بر  ارائه مي» خالي از جانبداري«و
توان گفت آن چه كه در زمينه نگرش غرب به اسالم و  بينانه، مي اما در تحليلي واقع. دارد

مرزهاي هويتي در آثار نويسندگان غربي مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است، بيانگر وجود 
ادن و فروكاستن مسئله يا پديده از هايي پديدار شناسانه است كه با تقليل د استلزامات و انگاره

» هايي قابل بيان گزاره«در چارچوب » ديگران«واقعيت خود، در پرتو آن تصوراتي درباره 
ها يا تصورات بنيادين است كه  منبعي از ايده» انگاره«در اينجا، اصطالح . شود بندي مي صورت

  )  (Ivie, 1986: 281 هايي قابل بيان پديد آورد توان بر اساس آن، گزاره مي
كالم، شناخت اجتماعي،  روابط پيچيدة ميان متن،«به تعبير بهتر، بر طبق اين تحليل از 

 يگيري از ساختارها شود كه با بهره قدرت جامعه و فرهنگ بر پايه دركي فراگير سخن گفته مي
شود تا نحوة درك و شناخت و تبيين يك وضعيت خاص در هر  كالن معنايي، تالش مي

هاي   فرآورده، در پس»ادوارد سعيد«زعم  به(Dijik. 1993: 251-252).» مشخص شودفرهنگ 
ساختارهاي نگرشي خاصي نهفته است كه معطوف به سلطه و « ها، فرهنگي، متون و نوشته

  .)1377:سعيد: ك.ر(، اميال و لذات است هاقدرتكنترل هستند و بازتاب دهندة منافع، 
. يابد  نيز مي(Discoursive Approach) » رهيافت گفتماني«ا اين شيوة تحليل، قرابتي خاص ب

گفتمان عبارت است از تفاوت ميان آنچه كه در يك دورة معين، طبق «، »ميشل فوكو«از ديدگاه 
» شود توان به صورت درست گفت و آنچه كه در واقع گفته مي قواعد دستوري و منطقي مي

كيد بر اين است كه معناي واقعيات عيني و بيروني در در اين رهيافت، تأ. )18 : 1372عضدانلو، (
داري خارج از عرضه  شود و هيچ معنا و واقعيت معني ها مشخص ميچارچوب گفتمان

به عبارت ديگر، واقعيت بيروني و عيني معناي امور و اشياء را مشخص .  وجود نداردهاگفتمان
امور، الجرم در پردة . يابد اني معنا ميهاي گفتم كند، بلكه امور و اشياء در درون چارچوب نمي

ها همواره در درون يك گفتمان به سر انسان .كنند شوند و معنا پيدا مي زبان و گفتمان ظاهر مي
برخي ديگر را  بخشد، و تعين مي كند و از ممكنات را حفظ مي برند، هر گفتماني برخي مي

  ).26-27: 1378 ،بشيريه(ا عرضه بدارد تواند همة معناي ممكن ر هيچ گفتماني نمي .كند حذف مي
آيد تا با نوعي  درصدد برمي) Metadiscours(» فراگفتمان«بر اين اساس، مدرنيته به مثابه يك 

غرب، / هاي متضادي نظير شرق دوانگاري» معرفت شناسانه«و » هستي شناختي«تمايز بخشي 
فروتر » دگر«به تعريف نوعي براي تعريف خويش ... بربر،/ مرد، متمدن/ مسيحيت، زن/ اسالم

سازي به معنا، انديشه، نظريه  از خود بپردازد تا بتواند از طريق فرايند حذف و غيريت يا بيگانه
هاي  تمام انديشه« :گويد در اين باره مي» ژاك دريدا«. و هويتي همگن و منسجم دست يابد
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تر به شمار  برتر و مقدمدهند كه در آنها عضو،  هايي از تضاد دوگانه تشكيل مي غربي زوج
براي ايجاد هويت هر چيز، چيزهاي . )109:1379پاول،(» راند  حاشيه مي و عضو ديگر را به رود مي

همه تمايزها در سخن فلسفي همچون صدق و كذب، حق و . ديگر بايد غير و بيگانه شوند
» دگرسازي«ام درباره ضرورت و الز» ساموئل هانتينگتون«. يابند باطل بدين شيوه تكوين مي

. اگر بربرها وجود خارجي ندارند، بايد در پي خلق آنها باشيم«: گويد جهت تبيين هويت مي
 »همسازي طبيعي، توهم خطرناكي است. شود جهان در پرتو مفاهيم متضاد بهتر درك مي

ن معتقد است كه اي» ديگري«و » ما«نيز با تمايزبخشي ميان » كارل اشميت«. )138: 1378بشيريه، (
  .(Broner, 2002: 42) هاي بنيادين كنش سياسي هستند ها از مفروضهبندي تقسيم

توان به  يابي خود را مي البته ريشه اين نحوه نگرش به ديگران جهت تعريف و هويت
نظير، متمايز، تقليدناپذير ؛ بي»غرب«: گويد كه ارسطو مي چنان. دوران پيشامدرن نيز بازگرداند

 انسان مدار و با فرهنگ آزاد است، در حالي كه تمام اهالي مشرق زمين، بدون گرا،و كامالً عقل
توان  هاي اصلي اين طرز تفكر را مي رگه. (Dessa,1987:349-50)» استثناء ذاتاً برده و فرمانبردارند

مدرن مشاهده نمود كه در درون آن، فرهنگ اسالمي به عنوان » غيريت/ هويت«در گفتمان 
فرهنگ غربي به شمار » غير« نتيجه شود و در ، بندگي و ركود توصيف مينيتفرهنگ عدم عقال

       »اروپا محور«چنين ديدگاهي كه ماهيتي سياسي و ايدئولوژيك دارد، نگرشي . آيد مي
(Euro-centric) به مسئله دارد  (Hunter, 2004: Iv)   در كتاب » كريستين ولف«اين نكته را 

دهد و   مورد توجه قرار ميي اجتماعيجنبش هاياسي و تئوري اسالم س :شناسي جديدشرق
  : گويد مي

ي اسالمي عمدتاً مبتني بر ديدگاه اروپا محورانة هاجنبشمطالعه فرهنگ و «
 به دليل برخورداري از قدرتي يهاي مدرن اروپاياست كه بر اساس آن دولت» غيريت«

» مركز جهان«ن قبله عالم خويشتن را به عنوا» تملك بر دانش«انحصاري و ادعاي 
چنين دانشي از ديگران؛ متعصبانه، استيالجويانه و مبتني بر روابط نابرابر . پندارند مي

  . (Mousalli, 2003:96)» قدرت است

نيز در اين باره معتقد است كه ترس و تحقير، دست در دست » اسپوزيتو.جان ال«
 از اسالم فراهم آورده و مغشوشيه و هاي قوم مدارانه اروپائيان، تصورات تحريف شد نگرش

به طور كلي، نحوه نگرش . محققان غربي را از مطالعه جدي اسالم و نقش آن دور نموده است
متفكرين غرب به اسالم، خصلتي پديدارشناسانه و گفتماني دارد كه در پرتو آن هويت 

 رانده شود، مطرح بايست به حاشيهكه مي) اسالم(خويشتن را در ارتباط با اغيار گفتماني 
  .كند مي
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  : هويت اسالم سياسي از نگاه غرب. ب

ها پيش از آن كه جهان اسالم به عنوان يك مشكل واقعي مطمح مدت«
»  نظر قرار گيرد، مسيحيت غربي آن را به عنوان منشأ تهديد تلقي كرده بود

  .)81:1382. جرجيس: در( ماكسيم رودنسون 
گرايي، در ارتباط با هويت سياسي آن  ر غرب پيرامون اسالم      بسياري از مباحث رايج د

شناسي، جامعه شناختي و تئوري دانش اسالمي پرداخته  شود و كمتر به مباني هستي مطرح مي
گرايان براي احيا  هايي است كه از سوي اسالم شود كه اين امر تا حدودي ناشي از كوشش مي
ي اسالمي سياسي مدرن صورت هاجنبشاط با و بازبيني تفكرات اسالمي در ارتب) اصالح(

گرايي به عنوان يك ايدئولوژي سياسي،   به تعبير ديگر، اسالم(See: Boggs :1986). گرفته است
» فرهنگي«و امري » دين«رغم برخي توافقات و اشتراكات، متمايز از اسالم سنتي به مثابه علي
در جوامع اسالمي و تنها نقطه »  معنابخشدال استعالئي« از اين رو، اسالم به عنوان يك. است

گيرد كه نه تنها  اقتدار نمادين جهت وحدت بخشي و معنابخشي و معنايابي مورد توجه قرار مي
به عنوان يك دال برتر جهت ايجاد نظم سياسي، بلكه به مثابه عنصري هويت بخش است كه 

ين معنا كه وقتي اسالم به به ا. بخشند وسيلة آن خود را معرفي و تحقق ميهمسلمانان، ب
شود، براي به دست آوردن موقعيتي مناسب و خروج از در حاشيه بودن  گرايي تبديل مي اسالم

بخش خود را نيز مورد بازبيني  براي مشاركت در فرايند تاريخ جهان، به نحوي مباني مشروعيت
گرايانه، بازبيني  سنت و تفاسير هاارزشآيد با رها شدن از بند  دهد و در صدد برمي قرار مي

مفاهيم اسالمي و كاربست سهل آنها در راستاي بسيج و تجهيز مسلمانان، بتواند نوعي 
  . (Haddad, 2003:470 )هاي جديد انجام دهد هماوردي و رويارويي با ايدئولوژي

مواجه هستيم كه درصدد است با ارائه » ايدئولوژي«بنابراين، در اينجا ما با اسالم به مثابه 
طور منطقي از فلسفة تاريخ استنتاج شده،  اجتماعي كه به–هاي سياسي  اي از گزاره مجموعه

اين فرايند همان چيزي است كه يكي از . )120: 1381العروي، : ك.ر (جامعه را بسيج كند
از اين منظر، . داند در اسالم مي» ايدئولوژي«و » شعار«به » آيه«گران آن را تبديل  تحليل
بيش پيوسته از اصول سياسي و معنابخش تأكيد و به دستگاهي كميان بر دستيابگراي اسالم

كنند كه به دليل همراه نمودن دانش و كنش، به مثابه نيروي انگيزه بخش براي عمل سياسي  مي
گرايي در اينجا، فراهم آوردن زمينه براي  خصلت مهم اسالم  (Taylor, 1988) .شود ظاهر مي

در جهاني است كه در آن سرماية جهاني شده ) منحصر به فرد( و يّكه گيري هويتي خاص شكل
   . پردازند مي) غربي(هاي عام  هاي همگاني حاكم بر فرهنگ عمومي به خلق هويت و رسانه

ها پيش از  گرايي در قالب اشكال مختلف آن، نظير ساير ايدئولوژي طور كلي ايدئولوژي اسالمبه
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اي  بايست به عنوان مجموعه ي كلي تفكر اسالمي باشد، ميهاارزش آن كه مبين نظام اعتقادي يا
هاي انديشه در گذشته و  از شعارهاي توجيه كننده، يك محور متمركز سياسي، قرابت با گونه

حال، ميزان ناديده گرفتن عناصر جديد يا تنوع، ميزان تأثيرگذاري بر رفتار و فراهم آوردن 
 ,Shiles) .ي قدرت مورد توجه قرار گيردهاكانونكي به وحدت فكري، درجه وابستگي و نزدي

1968: VII).   
كند،  ها، تنها گزينه محتمل براي مواجهه با غرب معرفي مي آنچه نيز اسالم را در نظر غربي

ظرفيت ساختاري اسالم جهت برقراري نمودن مكانيسمي هويت بخش و فراگير است كه داعيه 
ر چند نبايد اين نكته را نيز فراموش كرد كه اوالً علت اصلي ه. گرايانه و جهانشمول دارد عام

ها و رفتارهاي كشورهاي غربي در  گرايان با غرب، ناشي از سياست هاي اسالم جويي معارضه
ارتباط با مسلمانان است؛ ثانياً در برخي موارد، كل اسالم فارغ از زواياي معتدل يا راديكال آن 

آلود، حافظة جمعي  هاي تعصب  برجسته نمودن توصيفگيرد كه با مورد هجمه قرار مي
» بابي سعيد«زعم  به (See: Wang, 1989).شود اي عليه اسالم ايجاد مي جويانه معارضه
آور، تهديدكننده و غامض اي هراس گران غربي به عنوان مسئله گرايي از سوي تحليل اسالم

 حاضر دارد و قادر است نهادهايي خصلتي سيال و همه جا» روح«شود كه همانند  پنداشته مي
 با توجه به اين مسئله، چنانكه در ادامه ).22:1379سعيد،  (ليبرالي مدرن را به اغتشاش بكشاند

سويه اسالم و هاي متفكرين غرب اغلب ماهيت يكپارچه و يكخواهيم ديد، در تحليل
به تنوع تعابير عرضه  شود و ماالً توجهي بنيادگرايي اسالمي به عنوان يك اصل مهم تلقي مي

  .شود هاي بالقوه در جوامع اسالمي نمي شده از اسالم و حتي تنوع رويه
  

 وجود و تدقيق مفهوم اسالم سياسيادبيات م. 1

گرايي اسالمي، تجديد حيات  قرار گرفتن اسالم سياسي و مفاهيم مرتبط با آن يعني سنت
هاي   كانون توجه متفكران غربي در دههدر... اسالمي، بنيادگرايي اسالمي، راديكال اسالمي، 

در . اي پيرامون درك هويت اسالم سياسي شكل گيرد اخير سبب شده است كه ادبيات گسترده
واسطة توجه متفكران غربي به آن جهت تبيين هويت كه به (ياين تعابير، اغلب بنيادگراي
رنسانس «، »گراييفعال«، »گرايي مذهبيسنت«با تعابيري نظير ) باشد سياسي مورد توجه ما مي

واژه بنيادگرايي . همراه شده است» مذهبي متعصبين«، »بيداري اسالمي«، »اسالمي
»Fundamentalism « برگرفته از واژه التين»Fundamentum «اين . به معناي شالوده و اساس است

كه طي آن واژه نخستين بار در مباحثي در درون مذهب پروتستان در اوايل بيستم به كار رفت 
 كتاب مقدس در برابر تفسيرهاي جديد از مسيحيت  نصبه تأييد خطاناپذيري يا اصالت

در حال حاضر اين مفهوم كاربردي عام و مرتبط با تمام اديان بزرگ يافته است و به . پرداختند
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 به اين تعبير،«. نوعي حركت ديني كه جهتي ايدئولوژيك و سياسي داشته باشد، اشاره دارد
    ستيز با   مقدس، عدم تساهل، توسل به خشونت، بر حقيقت و خطاناپذيري نصتأكيد
اولويت  انديشي، بازگشت گرايي، اقتدارگرايي، جزم انديشه ليبرالي، ي مدرن غربي وهاارزش
  .)495-1379:6: وود هي(» شود هاي بنيادگرايي بر شمرده مي هصهاي سياسي از خصيگيري جهت
گرايي،  هايي نظير سنت معتقد است كه واژه» اسالم و مدرنيته«در كتاب » عزيزالعظمه«

. )1373:667اخوان زنجاني، (گرايي مذهبي و قبيله مترادف با مفهوم بنيادگرايي هستند  بدويت، ملي
مفهوم بنيادگرايي را » سيدحسين نصر«و » اوليويه روآ«، »كدي نيكي«البته برخي نويسندگان نظير 

كدي، مفهوم بنيادگرايي را به عنوان يك پديدة جديد و مربوط . دانند گرايي مي مفهوم از سنت
اي مدرن  گرايي ندارد، زيرا بنيادگرايي به عنوان پديده داند كه نسبتي با سنت به قرن بيستم مي

هاي مانند وسايل ارتباط جمعي براي جهت هاي جديد و پيشرفت شود كه از پديده تلقي مي
 اوليويه روآ نيز معتقد است هدف ).668:همان(كند   خود استفاده مي و تشكيالتسنت هادادن به 

با اين فرض كه آنها معتقدند براي ايجاد نظامي . بنيادگرايان ايجاد يك جامعه اسالمي است
هاي انقالبي، قدرت سياسي را تصاحب  سياسي اسالمي بايد تالش نمود تا با به كارگيري شيوه

براي ايجاد يك نظام سياسي متوسل به چنين راهكاري نمود، در حالي كه علماي سنتي 
   (Roy: 784-5) . شوند نمي

كند، شريعت  اسالم سنتي به طور كامل از شريعت به عنوان قانون دفاع مي«زعم نصر، به
م متجسگونه كه در طول قرون متمادي شناخته و تفسير شده و در مكاتب كالسيك فقهي آن

داند،  يرش اين كه اسالم حوزة دين را از حوزة دنيا جدا نمياسالم سنتي، ضمن پذ. شده است
چيني  هورزد و استفاده از هرگونه دسيس  براي رسيدن به هدف امتناع ميهاارزشاز قرباني كردن 

» داند  به قدرت به نام اسالم را نامشروع مييسياسي از منابع كامالً ضد اسالمي براي دستياب
لي كه اسالم سنتي بر تضاد ميان سنت و مدرنيته تأكيد دارد و در حا. )167 و1379:157، نصر(

هاي ديني و ماوراء الطبيعي، تصوير مبهمي به وجود  معتقد است ماهيت مدرنيسم در حوزه
شود و كليت مظاهر سنت از  بند به عنوان حقيقت ظاهر مي آورد كه در درون آن حقايق نيم مي

رغم محكوم نمودن بنيادگرايي كنوني عليهاي اغلب جنبش. شود اين طريق مخدوش مي
. )158 و163: همان(پذيرند  مدرنيته برخي از وجوه اساسي آن نظير علم و تكنولوژي مدرن را مي

برخي ديگر از نويسندگان، در نگرشي همدالنه با اسالم سياسي معتقدند كه به جاي واژة 
مارك (گرايي مذهبي  ملي«، )زيه ايوبين(»گرايي سياسي اسالم«بنيادگرايي، بايد از مفاهيمي نظير 

با » ريچارد فراي«پژوهشگراني نيز نظير . استفاده كرد» طلبي مذهبيتجديد حيات«، )جرگنزمير
گرايي و بنيادگرايي، توصيفي مثبت از بنيادگرايي ارائه  تمايز قائل شدن ميان دو فهم تعصب

گرايي را  نيز مفهوم اسالم» بي سعيدبا«. مفهوم بهتر و اصولي اسالم است«دهند كه هدف آن  مي
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گرا  اسالم«به نظر او . تري است گزيند كه حامل بار معنايي مثبت در مقابل بنيادگرايي بر مي
دهد، براي تفكر دربارة  كسي است كه هويت اسالمي خود را در مركز سياسي خود قرار مي

» بيند ود را در اسالم ميكند و آيندة سياسي خ سرنوشت خويش از تعبير اسالمي استفاده مي
  . )1379: بابي سعيد:ك.ر(

به طور كلي، در تعابير رايج پيرامون هويت اسالم سياسي، انديشمندان و نويسندگاني از دو 
و » ساموئل هانتينگتون«اي از نظرپردازان نظير  عده: اند موضع با اين پديده برخورده نموده

گرايي كه خصلتي  ظير بنيادگرايي، راديكاليسم وسنتگيري از مفاهيمي ن با بهره» برنارد لوئيس«
اند تا به نقد اين  كند، درصدد برآمده گرايي منعكس مي منتقدانه را در رابطه با پديده اسالم

) هويت( صي تشخهاويژگيدر پرتو اين رويكرد، بنيادگرايان اسالمي با چنين . جريان بپردازند
  :يابند مي

   اوليه مكتب اسالم طرفداري از بازگشت به اصول.1
  دي شديد به الفاظ و نصوص مقدس بنضديت با تفسير و پاي. 2
  گرايانه  جويانه و مطلق رفتار افراطي، ستيزه. 3
تالش براي تطبيق شريعت با موضوعات اجتماعي و پياده كردن شريعت به هر نحو . 4

  ) زدگي سياست(
   دانستن خويش ناتواني در بيرون رفتن از فضاي فرهنگي خود و برتر. 5
  مخالفت با نوگرايي و تأكيد بر تقليد در دين . 6
  .تأكيد بر اسالميزه كردن همة وجوه تمدن. 7

اسالم «، »احياگري اسالمي«برخي ديگر از متفكران، با ارائه دركي همدالنه، از تعابيري نظير 
گرايي   پديدة اسالماند كه در بردارندة نگرشي مثبت به ، بهره گرفته»رنسانس اسالمي«و » سياسي
گرايان خواستار درك مدرنيته و ضرورت فهم آن، آموزش و يادگيري  از اين منظر، اسالم. است

هاي اجراي شريعت، تأكيد بر كاربست مفاهيمي نظير  زمينه علوم معاصر، در نظر گرفتن پيش
در اينجا استدالل به تعبير بهتر، . شورا و دموكراسي و سازگار معرفي كردن آنها با اسالم، هستند

نهايي اين است كه اسالم سياسي بيش و پيش از آن كه جنبشي ضد مدرن باشد، ظهورش در 
كننده يك روند سياسي مدرن با تغلب ماهيت متن مدرنيته قابل فهم است و به اين دليل كه ارائه

و » واسپوزيت. جان ال«. يابد فرهنگي آن است، امكان هم زيستي و سازگاري با غرب را مي
اند كه معتقدند به واسطة قابليت تفسيرپذيري  پردازان از جملة اين نظريه» پيسكاتوري جيمز«

فراوان، اسالم از چنان ظرفيتي برخوردار است كه بتوان با فرايند باز تفسير متون مقدس، فهمي 
   (Esposito and Piscatori,1993:434) .دموكراتيك از آن ارائه نمود
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   يت اسالم سياسيچرايي طرح هو. 2

در تبيين چرايي طرح مسئله و غرب به عنوان يك مسئله جدي براي غرب، داليل 
  گوناگوني مطرح شده است 

گرايي در  اي بر اين اعتقادند كه طرح مسئله اسالم و غرب از ظهور موج اسالم  عده:الف
توان در   ميكشورهاي خاورميانه و ساير مناطق جهان اسالم است كه نقطه عطف تجلي آن را

مت نيروهاي جهادي افغان با تكيه بر اسالم در كابل، و م و يا مقا1979/ ش1357انقالب ايران 
شود كه نوعي  به تعبير بهتر در اين جا چنين تصور مي. اتحاد جماهير شوروي مشاهده نمود

ه شان و ب احياگري اسالمي سبب شده است مسلمانان به ويژگي متمايزشان، ارزشمندي تمدن«
شان، دوباره اطمينان يابند و به آنها پشتگرمي داده است تا در اين عرصه به  يهاارزش

   ).1376:39هانتيگتنون، (» هماوردي غرب بروند
نظران ظهور اين مسئله را ناشي از فروپاشي اتحاد جماهير   برخي ديگر از صاحب:ب

خالء «ر كمونيسم نوعي دانند كه با از بين رفتن، خطمي) م1991/ ش1371پائيز (شوروي 
در چارچوب اسالم » غيريت جديد«در غرب پديدار شد كه زمينه را براي طرح نوعي » امنيتي

افول ايدئولوژي ماركسيم «در واقع . سياسي براي متحد و يكپارچه نگهداشتن غرب فراهم آورد
ين و پيروزي و گسترش تمدن غربي موجب پيدايش يك خالء در سطح جهان شده است، به ا

اي است كه توان تعديل سلطه غرب را داشت باشد و اسالم  معنا كه جهان نيازمند ايدئولوژي
   .(See: Fuller and O. Lesson, 1995)شود  فراهم كنندة چنين ايدئولوژي پنداشته مي

هاي امنيتي و خارجي پس از جنگ سرد  سياستگذاري«: گويد گراهام فولر در اين باره مي
گرا   هاي اسالمط با آنها با چالش مواجهه شده است، ناشي از ظهور گرايشكه غرب در ارتبا

الملل به طور اعم و امنيت غرب به طور اخص، نقش محوري پيدا  بوده است كه در امور بين
هاي بنيادگرايان  آنچه بر اهميت بيشتر توجه به ابعاد مذهبي فعاليت (Ibid:47) .»است  كرده

 بود كه 2001 سپتامبر 11غربي جهت درك هويت آنها افزود، واقعه اسالمي در آثار محققين 
موجب شد آنها با اتخاذ نگرشي جديد به بازبيني رابطه مذهب و سياسي و حضور آن در 

گران مطرح   البته چنانكه بسياري از تحليل(Gendzier, 2002 :18 ).زندگي سياسي بپردازند
به معناي (ي رفتاري هژمونيكي از سوي غرب گيري الگو اند اين واقعه، موجب شكل نموده

گرديده كه در آن سيطره هژمونيك غرب بر بسياري از زواياي زندگي سياسي ) مريكاآ
هاي موجود در زمين   حال پس از فهم ديدگاه(see: La Franchi, 2002) .مسلمانان فزوني يافت

درصدد تحليل جريان اسالم پردازيم كه  هايي مي چرايي ظهور اسالم سياسي، به تبيين ديدگاه
  . اند سياسي برآمده
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  ظهور هويت اسالم سياسي  تحليل فرهنگي. الف

هژموني «برخي از محققين بر اين اعتقادند كه ظهور هويت سياسي اسالم، در ارتباط با 
ي مسيحي استوار است و درصدد جهاني كردن هاارزشقابل بررسي است كه بر پايه » غرب
زمان غرب براي جهاني تالش هم«گتون، ينبه تعبير هانت. باشد  و نهادهاي خود ميهاارزش
هاي   و نهادهاي خود، حفظ برتري نظامي و اقتصادي و دخالت در كشمكشهاارزشكردن 

خصلت اوليه اين . )39:1376هانتينگتون، (» جهان اسالم، خشم شديد مسلمانان را برانگيخته است
است، كه در » اسالم«و » مسيحيت«ستكاري در ارتباط ميان مذهب رويكرد نوعي تحريف و د

گيرد، بايد  قرار مي» ماي غرب«عيار، كه در برابر  آن فرد مسلمانان به عنوان يك غيريت تمام
  . (Hentsch, 1992:2-3 )مهار و كنترل شود

هاي درگيري اسالم و مسيحيت تا حد زيادي به  بر اساس اين تحليل، از يك سو ريشه
هايي است كه  گرايانه و فعال آنها و در تمدن سرنوشت اين دو مذهب يعني جهان اعتقادات عام

    هاي درگيري نه در وجوه علت«در نتيجه . اين دو مذهب از اجزاي اصلي آنها هستند
هم اسالم و هم مسيحيت اديان . هاي آنها است ي اين مذهب، بلكه در شباهتهاتفاوت

توانند مانند اديان چند خدايي به آساني وجود خدايان اضافي را تاب  توحيدي هستند و نمي
به همين خاطر گرايش هر دو مذهب به اين است كه دنيا را به صورت دوگانة ما آنها . بياورند

 »تهديد سبز«در سطحي گسترده، در اين جا تماميت جهان اسالم به عنوان . )36: هانتيگتون(» بينند
    (The green- Threat)گيرد مورد توجه قرار مي.(Mousalli :39) مشكل « كه بر اساس آن

اي غرب، بنيادگرايي اسالمي نيست، بلكه خود اسالم است؛ يعني تمدني متفاوت كه  ريشه
شان اندك  مردمانش به برتري فرهنگ خود ايمان دارند و فكر و ذكرشان اين است كه قدرت

يعني تمدني متفاوت كه مردمانش به برتري مشكل اصلي اسالم نيز خود غرب است؛ . است
شان  فرهنگ خود ايمان دارند و بر اين باورند كه برتري قدرت آنها اين تكليف را بر عهده

  . )39: هانتينگتون( »گذارد كه اين فرهنگ را در سراسر جهان بگسترانند مي
 جهان يفرهنگ هابه تعبير ديگر، بنيادگرايي يكي از مظاهر گسترش تعارض در سطح 

آگاهي  خود   بر(Decenteralization of The West)» مركززدايي از غرب«شود كه با  تلقي مي
 در اين رويكرد، بنيادگرايي (Wood and others, 1985: 23-28).كند  فرهنگي و سنتي تأكيد مي

به سبك غربي است » مدرنيسم«و » مدرنيزاسيون«در مقابل فرايند » ستيزش« و» مقاومت«نوعي 
خيزد كه عميقاً دچار گرفتاري هستند؛ به ويژه جوامعي كه دستخوش  كه بيشتر از جوامعي برمي

در نتيجه بنيادگرايي مظهري از . باشند مي) فرضي(يك بحران هويت واقعي يا تصوري 
است كه بنيادگرايان در همه جا نگرش خود را به عنوان راه گريزي از » سياست هويت«

. آيند برمي» بازسازي فرهنگ بومي«كنند و درصدد  يز با آن مطرح ميفرهنگ مسلط غربي و ست
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گرايانه،  بنيادگرايان معتقدند كه ايجاد يك قلمرو عمومي زندگي بر مبناي غيرمذهبي و عقل«
ي اجتماعي مرسوم شده و افراد زيادي را عاري از هاارزشتدريجاً باعث تضعيف هنجارها، و 

كند، دين را در مقام   كه بنيادگرايان را نوعاً مشخص ميقوت و غيرتي... هويت كرده است
دار بودن و تعلق داشتن را  هويت جمعي اوليه پا برجا مي سازد و به دينداران يك جنبش ريشه

   )504: وود هي(» كند كه در غير اين صورت عاري از آن خواهند بود عرضه مي
فرهنگي هم كه در متن آن پرورش اي سياسي است،  از آنجايي كه بنيادگرايي مظهر مبارزه

. گيري شده استيابد، خصلت ايدئولوژيك و سياسي آشكاري دارد كه بر عليه غرب جهت مي
نيست؛ بلكه به عنوان خصم اسالم، عامل » نقطه ارجاع فرهنگي«بر اين اساس، غرب 

ه در نتيجه هدف اولي. گر و عامل سوء مديريت و تخريب فرهنگي است سركوب امپرياليسم،
گرا، بيش و پيش از هر چيز ديگر، فراهم آوردن مفهوم متعمقي از  ي اسالمجنبش ها

  . (See: Siebers, 1993)جهت برخورد با سلطه فرهنگي و سياسي غرب است » خودآگاهي«
 آنچه كه علت اصلي ،)تحليل فرهنگي اسالم سياسي(به طور كلي، در اين نظريه 

و » گرايانهعام«شود، تصور  در برابر فرهنگ غرب ميناخرسندي و مقاومت ديگران غير غربي 
پردازان نوسازي از فرهنگ مسيحي غرب است كه بر اساس آن، فرهنگ  نظريه» جهانشمول«

غرب نه تنها «اند  آنها مدعي. بايست چنين باشد گير است يا مي غرب، فرهنگي جهاني و عالم
هاي ديگر ضمن پيشرفت  م تمام تمدناي جديد هدايت كرده، بلكه مرد جهان را به سوي جامعه

هاي همنام  ي سنتي و نهادها و اعتقادات خويش را ترك گفته و نمونههاارزشگرا شده، غرب
 بنابراين مشكل اساسي در مناسبات غرب با بقية )22:هانتيگتون (» كنند غربي را جايگزين آنها مي
 فرهنگ غرب به عنوان فرهنگي هاي غرب به ويژه آمريكا، در ترويججهان، تفاوت بين كوشش

فروپاشي كمونيسم و قوت گرفتن . شمول و ناتواني غرب در تحقق بخشيدن به آن استجهان
 دموكراسي به يك پيروزي جهاني دست يافته است -اين نگرش در غرب كه ايدئولوژي ليبرال

  . تر كرده است گير دارد، تفاوت ياد شده را وخيم و اينك اعتباري عالم
گرايي پاسخي به اين رويكرد غرب نسبت به ساير مناطق جهان و از جمله اسالم  اسالم

گيري حق تعيين  آيد با محوريت قرار داد شريعت اسالمي و به دست است كه درصدد برمي
هاي سياسي   سياسي، نظام-هاي نظامي ماندگي سرنوشت از سوي مسلمانان جهت رفع عقب

نيز از موضعي » يورگن هابرماس«. (Ahmad, 1993: 10-11)مبتني بر سكوالريسم را بر اندازند 
داند كه تجدد با  مشابه واكنش هاي دفاعي زندگي سنتي را در برابر مدرنيته، ناشي از سرعتي مي

به علت همين سرعت عجيب و فراگير و عدم فرصت براي . خود آن را تحميل كرده است
 ,See: Baurdury)تي ظهور نموده است همراهي ديگران است كه در جهان، جريان هاي تروريس

گرايي، بر  نيز با برجسته نمودن تحليل فرهنگي در ارتباط با ظهور اسالم» اكبر احمد «.(2003
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زعم به. كند هاي متفاوت تأكيد مي ناپذيري تصادم اسالم غرب به دليل ابتناي آنها بر بنيان اجتناب
 علمي و عدم حضور فلسفه اخالق استوار وي، غرب بر پايه، ماترياليسم سكيوالر، استدالل

بنيادگرايان با طرد  در واقع. است؛ در حالي كه اسالم بر اعتقاد، ايمان و برابري تأكيد دارد
ي ديني، ساختارهاي سياسي، هاارزشهاي سكيوالريستي، بر اين اعتقادند كه با اتكاء به سياست

سياست « عمومي متأثر از نوعي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بازآفريني شود و عرصة
بنيادگرايان، در تضاد با يك «از اين منظر، . از فساد و تباهي رهانيده شود» اخالقي«و » مصلحانه

بر مبناي كتاب مقدس ن اش زندگي كرد افراطي كه هدف اصلي) راست كيشي(ارتدوكسيسم 
دهد تا   ان اين امكان را مياند كه به آن است به حمايت از قرائت عمل گرايانه از متون برخاسته

-9: وود هي(»  تقليل دهند- سياسي-پيچيدگي و عمق كتاب مقدس را به سطح يك طرح ديني

گرايي پاسخي ژرف به اين احساس در برخي جوامع اسالمي است كه  همچنين اسالم. )508
ات دانند و از اظهارنظرهاي مقام هاي غرب در طول قرون گذشته مي خود را قرباني سياست

غربي در مقايسه بنيادگرايان با كمونيسم و نازيسم و القاي ترس از اسالم ناخشنود و آزرده 
پردازان تحليل فرهنگي  ترين نظريه هانتينگتون كه از برجسته. (Lesch, 2003:471)خاطر هستند 

 محور و روي آوردن به -هاي دولتكند با گذر از تحليل هويت اسالم سياسي است، تالش مي
ها در سطح عوامل تمدني، قالبي تئوريك را براي شرايط جهان پس  ماهيت رفتاري دولتدرك

 . از جنگ سرد به دست دهد

  : توان چنين برشمرد هاي اصلي ديدگاه وي را مي مؤلفهبه طور كلي، 
هاي جديد، نظير بنيادگرايي اسالمي ماهيتي فرهنگي دارند كه ناشي از  هويت. الف

ها را بيشتر است و اين امر تضاد و خشونت گريز ناپذير تمدن» تمدنيخودآگاهي «گيري  شكل
  . زند دامن مي
خود هستند كه در آن  مردم در حال كشف هويت جديد، اما در عين حال قديمي. ب
  .  تمدني محوريت دارد-هاي عقيدتيرقابت
 به يي هستند كه تمدن غرب راهافرهنگاسالمي و كنفوسيوسي به عنوان   دو فرهنگ.ج

ها يا خطوط  ها با غرب، حوزهكشند و مي توان پيرامون خطوط تمدني اين تمدن چالش مي
  .گسل تنش و منازعه را مي توان مشاهده نمود

هاي ارزشي و اعتقادي در درون هر تمدن، وجود همانندي و تقريباً كاملي در ميان نظام. د
ن كشورهاي متعلق به يك تمدن توان ميا نميو برد  خصلت تجهيزكنندگي آنها را باال مي

  .اي جدي مشاهده نمود مناقشه
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هاي سياسي جهت ظرفيت اسالم به عنوان نظامي عقيدتي در تعيين رفتارها و كنش.  هـ
سازي كه فراگير، همگاني، بيگانه ستيزه و  هاي سازمان بخش و هويت برقراري مكانيسم

  .جو است مبارزه
گرايان با استيالي غرب به معناي بخشي از يك  مبر اين اساس، به زعم وي مواجهه اسال

گرايي  بيست سال پيش در دنياي عرب، ملي«جنگ سازمان يافته عليه تمدن غرب است كه اگر 
ها از آن به عنوان پوششي براي اقدامات خود سكيوالر، ايدئولوژي برتر بود و تروريست

» كند آن پوشش را فراهم ميكردند، اكنون ايدئولوژي اسالمي بنيادگرايان  استفاده مي
 »هاي برخورد ميان تمدن«صرف نظر از بسياري ايرادات وارد شده بر نظريه . )1382:97جرجيس(

The clash of) (Civilization.  هانتينگتون، غفلت او از تمايزبخشي ميان فرهنگ و مذهب در
    ه عنوان حوزه بنيادگرايي و طرح تقابل ميان دو فرهنگ و مذهب اسالم و مسيحيت ب

  .يي منسجم و خالي از هر گونه ناهمگوني از نقاط ضعف اين نظريه استهافرهنگ
  

   الم سياسي از منظر قدرت و اقتصادتحليل هويت اس. ب

گرايان و غرب را ناشي از  برخي ديگر از صاحبنظران، رويارويي و تضاد هويتي ميان اسالم
گرايان با  به زعم آنها، رويارويي اسالم. ننددا نقش پراهميت قدرت و پيامدهاي اعمال آن مي

 و ناشي شده از تضادهاي ارزشي ميان كغرب، بيش و پيش از آنكه نوعي رويارويي ايدئولوژي
اسالم و مسيحيت باشد، نشأت گرفته از مشكالت و مسائلي است كه به واسطة استيالي غرب 

شيرين «. اسالم پديدار شده استبر وجوه مادي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مناطقي از جهان 
در زمره اين نويسندگان قرار دارند كه معتقدند آنچه بيشتر از همه » گراهام فولر«و » هانتر
تواند ما را در فهم مسئله اسالم سياسي ياري دهد، اولويت و برتري منافع امنيتي، سياسي و  مي

ظات ايدئولوژيك بازنده است و به نظر آنها، هنگام مواجهه و رويارويي، مالح. اقتصادي است
دليل آنها بر اين . شود كه منافع سياسي غرب را تهديد كند جو تلقي مياسالم تا جايي مبارزه

  .مدعا روابط حسنه برخي از كشورهاي اسالمي با غرب است
گرايي را صرفاً داراي ماهيتي مذهبي  در واقع، اين رويكرد بر خالف رويكرد پيشين اسالم

گرايي پيش از همه ماهيتي سياسي دارد كه درصدد رفع  بلكه معتقد است كه اسالمداند،  نمي
 شكستن اسطورهدر كتاب » بروس الورنس«. سلطه سياسي، اقتصادي و فرهنگي غرب است

هاي گرايي را به عنوان موضعي متافيزيكي و يا دربردارندة خواست نبايد اسالم«: گويد مي
حوال مسلمانان در جهان مدرن تلقي نمود، بلكه در جهان اخالقي در ارتباط با اوضاع و ا

پسااستعماري، عموماً متفكران كشورهاي اسالمي به دليل تجربة گذشته استعماري درصدد 
برآمدند كه در مقابل برخي روشنفكران كه بر مسئله اصالت قدرت و مشروعيت دولت ملي 
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به اعتقاد او، نقد جامعة . (Mousalli, 2003.p.33)»ديدگاهي جديد عرضه كنند كردند، تأكيد مي
الشعاع  شود كه تحوالتي كه در دوران مدرن دنياي مسلمانان را تحت غربي از آنجايي آغاز مي

ريختگي تجارت سنتي، انحطاط كشاورزي، تضعيف  هم تغييرات جمعيتي، به. قرار داده است
اد آنها تضعيف شود و به هويت اسالمي، موجب شده است كه از طريق امپرياليسم غربي، اقتص

از اين رو، بنيادگرايي . كشورهايي توسعه نيافته و وابسته به الزامات اقتصاد جهاني مبدل شوند
، در واكنش به سيطرة هژمونيك غرب و به حاشيه رانده »بازگشت سركوب شدگان«به عنوان 

يق اعمال شدن مسلمانان، درصدد دستيابي به قدرت و تقويت جايگاه سياسي خويش از طر
  . هستند» اعتبار«و » اصالت«كنترل بر مباني 

فولر نيز معتقد است آنچه كه بيش از همه غرب را نسبت به بازخيزي اسالمي هراسناك 
سازد، موقعيت جغرافيايي و ژئوپولتيك كشورهاي اسالمي است كه برخوردار از منابع  مي

ها آن قدر كه از توزيع نابرابر قدرت، دنبرخورد تم«: نويسد او مي. باشند طبيعي فراواني نيز مي
» نيست) ص(شود، بر سر عيسي مسيح، كنفوسيوس يا محمد  ثروت و نفوذ ناشي مي

در واقع، در اينجا پيكار ميان كساني است كه قدرت دارند و آنهايي كه فاقد قدرت . )1380هانتر،(
هايي كه آماج كنترل هستند؛ يعني كساني كه سرنوشت جهان را در كنترل خود دارند و آن

يابي و تجهيز اجتماعي  البته اين امر به معناي نقش ايدئولوژي و نظام ارزشي در هويت. هستند
نيست، بلكه منظور اين است كه هر زمان بين اهداف ايدئولوژيك و ارزشي، و منافع امنيتي و 

نظير آنچه . بودسياسي و اقتصادي تناقضي به وجود آيد، مالحظات ايدئولوژيك بازنده خواهد 
بينيم و بسياري از كشورهاي ناقض حقوق بشر كه منافع سياسي  كه در زمينه حقوق بشر مي

  . گيرند كنند، به هيچ وجه مورد انتقاد قرار نمي غرب را تهديد نمي
شود كه آنچه كه بيش از همه موجب ظهور  از سوي ديگر، در اين رويكرد چنين تصور مي

يابي نمود كه پيامدهاي آن در زمينه  هاي غرب ردبايست در سياست يبنيادگرايي شده است را م
ميراث استعماري، استيالي غرب بر وجوه اقتصادي و سياسي، تبعيض نسبت به كشورهاي 

آميز و  پيمان و مؤتلف، و كاربرد گزينشي و تبعيض فقير، پشتيباني غرب از دولت سركوبگر هم
برنارد «به اعتقاد . گرايان شده است ضد غربي اسالمالمللي، موجب ظهور احساسات  اصول بين

جويي بنيادگرايي، ريشه در تحقير، ترس و حسادتي دارد كه  ظهور هويت معارضه» لوئيس
توان چنين   در نتيجه مي(See: Lewis, 1990).كنند مسلمانان نسبت به غرب احساس مي

آئيني منسجم و «كوشند  كه ميهايي هستند  گرايان متشكل از گروه بندي نمود كه اسالم جمع
گر غرب در جهان اسالم ايجاد  را به منظور تقويت خود در مواجهه با نظام سركوب» هماهنگ

              برند، رهايي يابند پذيري كه در آن به سر مي كنند تا بتوانند از موضع آسيب
.(Yazbeck Haddad: 467) ايسم«يك  بر اساس اين تحليل، غرب اسالم را به عنوان «(ISM) 
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كند كه ابزاري براي دستيابي به تجديد حيات و دفع هژموني غرب است و از آنجايي  تلقي مي
  . شود» كن ريشه«بايست  آيد، مي كه درصدد تخريب مشروعيت غرب برمي

  

  ينتيجه گير

به طور كلي، در تعابير رايج پيرامون تبيين هويت سياسي اسالم، انديشمندان و صاحبنظران 
و اسالم سياسي ) بار معنايي منفي(هت تخطئه و يا ابزار همدلي با آن، از دو مفهوم بنيادگراييج
رسد اين تر به نظر مينظر از اين نكته، آنچه كه مهم صرف. اند بهره گرفته) بار معنايي مثبت(

هاي رايج، جوامع اسالمي برخوردار از هويتي يكپارچه و فراگير است كه بر خالف ديدگاه
كه بر اساس آن بتوان با مفاهيمي نظير فراملي بودن، غرب ستيزبودن و يا نوگرا بودن  باشند مين

ها متأثر از موقعيت جغرافيايي خود در  خصلتي واحد براي آنها قائل شد؛ بلكه اين حركت
اند و  هويتي خاص و يكه پيدا كرده... مناطقي نظير خاورميانه، شبه قاره هند، ايران، تركيه، 

توان گفت از آنجايي كه هويت  بنابراين مي. اني مشاركت يا شعارهايي يكسان نيز ندارندزب
اسالم سياسي، تلفيقي و متكثر است، بايد هر يك از آنها را به صورتي خاص و بر اساس ظرف 

اين تعبير از اسالم سياسي، در برابر رويكرد ايدئولوژيك . زماني و مكاني آنها تشريح نمود
. گيرد شكل گرفته است، قرار مي» گرا گرا و غايت ايده اسالم يكپارچه«م كه بر پاية غرب از اسال
   )22-23:1377دكميجان، (: گرا را چنين بر شمرد ي اسالمجنبش هاتوان سه ويژگي  در نتيجه مي

ي ها ويژگيي، بدون توجه به اندازه قلمرو ياچون كه در تمام جوامع اسالم: فراگيرندگي. 1
  .گرا با ماهيتي متفاوت سر برآورده است ي اسالمهاشجنبآنها، 
زيرا رهبري انقالبي يا سازمان مركزي واحدي ندارند و محدود به : چند مركزي بودن. 2

  . طبقات اجتماعي و اقتصادي خاصي نيستند
هاي مختلف از يك ميزان  گرا در طي قرن گذشته و در دوره ي اسالمهاجنبش: مداومت. 3

هاي تاريخي خاصي به شكل دوري  وردار بوده و در راه تكامل خود در دورهاز مداومت برخ
 .اند در فرايندهاي سياسي و اجتماعي ظاهر شده

از سوي ديگر، آنچه بيش از همه موجب ظهور هويت هاي اسالمي مخالف با غرب  شده 
ث يابي نمود كه پيامدهاي آن در زمينه ميرا هاي غرب ردبايست در سياست است را مي

استعماري، استيالي غرب بر وجوه اقتصادي و سياسي، تبعيض نسبت به كشورهاي فقير، 
آميز و اصول  پيمان و مؤتلف، و كاربرد گزينشي و تبعيض پشتيباني غرب از دولت سركوبگر هم

     بنابراين ظهور . گرايان شده است المللي، موجب ظهور احساسات ضدغربي اسالم بين
هايي دارد كه مسلمانان نسبت به غرب  ، ريشه در تحقير، ترس و واكنشجو هاي معارضهويته

  . كنند احساس مي
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