
  

  

  

 و هاي اسالمی معاصر جنبش  فکريشناسی گونه

  امنیتی آن در جهان اسالم - سیاسی پیامدهاي
  

  14/10/1389: دییتأ خیتار            26/9/1389: افتیدر خیتار

  
 یحیی فوزي

 چکیده

هاي متنوع و مختلفی دارند که از لحاظ شکلی و سازمانی،  ویژگی،هاي اسالمیجنبش

نافع، محیط تاریخی و جغرافیایی، عملکرد و مبارزه و فکري و عقیدتی، اهداف و م

شناسی فکري  هدف ما در این پژوهش، گونه. اند علمیهدیگر موارد، قابل طرح و مداق

ها بر  قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اوال،ً این جنبش. باشد ها می این جنبش

 -نیاً، پیامدهاي سیاسی شوند؟ و ثا اساس مبانی فکري، به چند جریان مهم تقسیم می

  هاي فکري متفاوت در جهان اسالم، چه خواهد بود؟ امنیتی این دیدگاه

بر این اساس، نویسنده معتقد است احیاي هویت، به عنوان مهمترین دغدغه 

هاي اسالمی معاصر، ارتباط تنگاتنگی با امنیت در جهان اسالم دارد، اما در مورد  جنبش

هایشان در نوع نگرش به  ها، باید به تفاوت این جنبشنحوه تأثیرگذاري احیاگري 

تنها رسد  به نظر میهاي فقهی و کالمی،  با توجه به پتانسیل .مقوله هویت توجه کرد

براي ایجاد الگوي سیاسی بدیل را گراي اجتهادي توانائی الزم  هاي اسالمی عقل جنبش

 . دارندجانبه در آن در جهان اسالم و ایجاد امنیتی پایدار و همه

 جهان اسالمهویت، ، امنیتنص، اجتهاد، هاي اسالمی،   جنبش:ها کلیدواژه

                                                                                                              
  ره(المللی امام خمینی دانشگاه بینعلوم سیاسی  دانشیار(   
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  مقدمه 

واهان جایگزینی که خباشند  می یافته مردمی و سازمان هاییهاي اسالمی، حرکتجنبش

اساس دستورهاي شرع اسالم در همۀ ابعاد فکري، اعتقادي و   مطلوب بروضع موجود با

آمیز در جوامع اسالمی آمیز و غیرمسالمتهاي مسالمتق شیوه از طری،سیاسی ـ اجتماعی

 مانند استعمار غرب، ثر از عوامل عینیأسو مت   از یک،هاي اسالمی گیري جنبش شکل .هستند

هاي نظامی سکوالرسازي شتابزده جوامع اسالمی، شکست انحطاط فکري و استبداد داخلی،

 ثرأ مت،از سوي دیگر و )52-40 :1374 دکمجیان،( ودهبمسلمانان از بیگانگان و انحطاط درونی 

  بردستورات دینی مبنی طلبانه اسالمی و هاي اصالح آموزه اي مانند عوامل فکري و اندیشهاز 

 .باشند هاي دینی می اي با ارزش کفر و طاغوت و تالش براي ایجاد جامعه ،لمظمبارزه با 

 به عنوان ،اي اسالمی و احیاي اسالم اصیلهبر بازگشت به ارزش ها  همه این جنبش،براین بنا

 .)1370،  عنایت( کنندتأکید می جهان اسالمهاي رفت از بحران تنها راه برون

هاي متنوع و مختلفی دارند که از لحاظ شکلی و سازمانی،  ویژگی،هاي اسالمیجنبش

 و دیگر موارد، فکري و عقیدتی، اهداف و منافع، محیط تاریخی و جغرافیایی، عملکرد و مبارزه

  . اند علمیهقابل طرح و مداق

 قصد داریم به این .باشد می ها این جنبشفکري شناسی  گونه ،هدف ما در این پژوهش

 به چند جریان مهم تقسیم ، بر اساس مبانی فکريها جنبش این ،ًپرسش پاسخ دهیم که اوال

 ،جهان اسالم در کري متفاوتي فامنیتی این دیدگاهها - پیامدهاي سیاسی ،ثانیاًو شوند؟  می

  ؟ چه خواهد بود

  

   نظري چارچوب .الف

هاي معاصر   جنبشهاي مهمترین دغدغه ، و انحطاط جوامع اسالمی هویت دینیياحیا

تواند به پیشرفت واقعی آنها منجر شده و  می  هویت دینیيآنان معتقدند احیا و است

گرا   هویتحرکتها را نوعی  این جنبش ید با،براینبنا. ماندگی و انحطاط را از بین ببرد عقب

 . براي متشرعان می باشند مخصوصاً،که به دنبال امنیت اجتماعی انستد
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رویکرد اول که ریشه آن .  دو رویکرد عمده وجود داد،در خصوص رابطه امنیت و هویت

 باشد توان در آثار کالسیک مارکس مشاهده کرد، بیشتر متعلق به مطالعات سنتی امنیت میرا می

امنیت جامعه مبتنی بر ساختی  مطابق این رویکرد،. که ارتباطی بین امنیت و هویت قائل نیست

 معلول نابرابري در توزیع منابع و منافع است ،و امنیت جامعه و ناامنی آن عینی ـ مادي است

  ).260: 1386، امانت(

یرگذاري متقابل و  بر رابطه دوسویه امنیت و جامعه و تأثیر پذیري و تأث،رویکرد دوم

امنیت در بطن جامعه قابل فهم است و آن است که گسترده آنان بر یکدیگر تأکید دارد و بر 

امعه هاي ج بر وجود و فقدان امنیت از بطن ارزشبنابراین، .اي اجتماعی و جمعی استپدیده

نظام   وت امنیت در این دیدگاه، داراي ساخت ذهنی اس.)259: 1383خانی، ( تأکید صریح دارد

  .)258 :1386امانت، ( مین امنیت در اختیار داردأترین توانایی را در ت  عمده،فرهنگی

هاي مورد پذیرش جامعه بدانیم، با توجه به این دیدگاه، اگر هویت ملی را متأثر از ارزش

جوهره را این . دارندتوان چنین برداشت کرد که هویت ملی و امنیت ملی جوهره واحدي می

هاست که جامعه قوام  زیرا بر اساس همین ارزش،هاي مشترك جامعه دانستن ارزشتوامی

شود که امنیت زمانی مطرح می« :به گفته موالر. تواند انسجام خود را حفظ کندیابد و میمی

   .)294-293: 1383ربیعی، ( »هاي هویتی خود احساس کندلفهؤجامعه تهدیدي در باب م

اش تحت هاي اساسیامنیت را توانایی جامعه براي حفظ ویژگیویور نیز همانند موالر، 

نشان   ویور خاطر.)64: 1380،موتیمر (کندشرایط تغییر و تمهیدات واقعی و محتمل تعریف می

هاي هویتی خود احساس لفهؤامنیت در باب وضعیتی است که جوامع تهدیدي در م«د که نکمی

دارد که موضوع اصلی امنیت به صورت صریح بیان می وبر نیز .)7: 1382 ،نویدنیا( »دنکنمی

هدیداتی شود که جامعه تاجتماعی، هویت است و معتقد است زمانی امنیت اجتماعی مطرح می

 امنیت بیانگر پیوند و ارتباط بنابراین، .)293: 1383ربیعی، ( نسبت به هویتش احساس کند

 ،بر این اساس .)56: 1382 ،نیانوید( هاي جامعه استنزدیک و تنگاتنگ عناصر و ارزش

 ايبخش امنیت نیز در هر جامعه  قوام در عین حال، ها زیربناي هویت ملی هستند وارزش

 نقشی ،ايثر در حفظ امنیت و هویت هر جامعهؤبه صورت عاملی م و دنشو محسوب می



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ156

تعامل در ها دچار اخالل گردند، همبستگی گروهی و کننده دارند و در صورتی که ارزش تعیین

  .)23: 1387محرابی، ( گردد دچار اختالل می نیزامنیت جمعیو ده ش متزلزلجامعه 

عنوان مهمترین دغدغه ه  ب، هویتي مشخص گردید که احیا،بر اساس این بحث نظري

اما در مورد نحوه  ، ارتباط تنگاتنگی با امنیت در جهان اسالم دارد،هاي اسالمی معاصر جنبش

 ،مقالهدر ادامه  . هویت توجه کردمقوله در نوع نگرش به شانهای اید به تفاوتب نهاثیرگذاري آأت

اسالمی معاصر و نحوه نگاه آنان به هویت دینی  هاي شناسی جنبش تالش خواهیم کرد با گونه

هاي  ثیر این نگاهأوچگونگی ت ها اساس مبانی کالمی و فقهی این جنبش  بر،هاي آنها و تفاوت

  .بپردازیم منیت در جهان اسالما  موضوعه ب،متفاوت

  

  هاي اسالمی معاصر  جنبشفکري شناسی   گونه.ب

  اینکه محقق به.بندي دارد  از تقسیممحققنوع هدف  با ارتباط نزدیکی ،بندي تقسیم هرگونه

هاي مختلفی را  شناسی تواند گونه  می،آورد میروي ي بند منظوري و با چه هدفی به طبقه چه

 دغدغه برخی محققان غربی، درك شناخت از نوع مواجهه این ل،براي مثا .ودشموجب 

 و آنها را به نوگرا در نتیجهباشد که  ها با غرب و نوع بر خورد آنها با تجدد و مدرنیته می جنبش

 .)56 :1384 موثقی،( کنند بندي می طبقه گرا ستیز و غرب بنیادگرا یا غرب

یا  رو رادیکال ، میانه ها را تحت عنواننآد و کنن به مشی مبارزاتی آنها توجه می  دیگربرخی

نها را بر آتوان   می،بندي جغرافیایی در قالب تقسیم ، همچنین.کنند بندي می طبقهکار  محافظه

 شمال آفریقا، آسیاي جنوب شرقی، آسیاي میانه وشبه قاره هند،(اساس قاره و منطقه جغرافیایی

  .بندي کرد تقسیم) نهاآامی و سیاسی و یا تلفیقی از فرهنگی، نظ(نوع فعالیت  و یا) و خاورمیانه

 به ،بندي را معین کرد تا بر اساس آن  باید هدف از طبقه،بندي  قبل از هرگونه طبقه،بنابراین

امنیتی  -  پیامدهاي سیاسی شناخت، هدف ما در این پژوهش.ت یافتسشناسی مناسبی د گونه

این پرسش است که این   پاسخ به،بارت دیگرعه  ب.باشد می جهان اسالم ها در این دیدگاه

   ؟ثیرگذار می باشندأ چگونه بر امنیت و ثبات جوامع ت،دیدگاههاي متفاوت

جانبه  آمد و ایجاد امنیت پایدار و همه اجتماعی کار- ارائه الگوي سیاسیها در نقش جنبش

شناسی  ی معرفت همچون مبان،ها  ارتباط نزدیکی با مبانی نظري این جنبش،امت اسالمی براي
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بدون در  ، آنهاها و راهکارهاي گیري دارد و شناخت جهتآنها و مبانی کالمی  دینی و فقهی

ها، اعتقادي بوده و نیروهاي  جنبش زیرا این یست، نپذیر  امکان،آنهانظر گرفتن مبانی فکري 

  از این .کنند آنها هرگونه عمل سیاسی و اجتماعی خود را بر اساس اعتقادات خود توجیه می

 .ها توجه کرد یک از این جنبش هاي نظري هر ها و توانائی  باید به پتانسیلرو،

 این  و فقهیشناسی دینی ، مبانی معرفت موضوعترین عوامل مؤثر در این یکی از مهم

عقل  ،یعنی نقل مهم شناخت دینبندي سه منبع  اولویت نحوه ،نگاه کلی  در.باشد ها می جنبش

ادساز در قاصلی اعت مبانی عنوانه  ب،در نوع تفسیر آنها از مبانی شریعت نقش مهمی ،و شهود

که فرد را هاي فقهی و احکامی   بسیاري از استنباط، این عاملزیرا ،ها دارد بین افراد این جنبش

 ،ینابنابر. )23 :1386قادري،( دهد  شکل می،داند مسلمان خود را ملزم به اطاعت از آنها می

 ،اقدام مطلوب شرعی نوع نگاه افراد به دین و ند دراتو ر این موضوع میها د تاوبررسی تف

ها محسوب  اهداف مختلف جنبش  این موضوع یکی از عوامل تفاوت رفتارها و.ثر باشدؤم

  .دهد را شکل میها  جنبش هاي مختلفی از گونهوشود  می

 مبانی ،یاسیها در حوزه س نبشجهاي رفتاري این  ثر بر تفاوتؤیکی دیگر از عوامل م

، نبوت، امامت و به توحید یعنی اعتقاد ،کالمی  نوع نگرش به مبانی.آنهاستو فقهی  کالمی

بر آنها امامت شده و  همچون خالفت یا ،ي مختلف سیاسیااز الگوه ب دفاع آنهاجمو ،عدل

 براي .کنند راهبردهاي مختلفی را اتخاذ می ،نگاه به سیره سیاسی پیامبر و عدالت اساس نوع

بر  . نوع نگاه به توحید و نگاه خاص به ایمان و کفر است،یکی از مباحث مهم کالمیمثال، 

هر  ،نتیجه آندر  که کنند ه موحد، مشرك و کافر تقسیم میبها را   آنان انسان،اساس این نگاه

حتی  تعامل محدودتري با مسلمانان خواهند داشت و ببینند،دامنه توحید را محدودتر  میزان

تري به توحید  هرچه نگاه جامع و دهندبالقتل بودن آنها  و واجباست حکم به تکفیر ممکن 

خواهند  گراتر ثرتر بوده و وحدتؤ م،ها و نحوه تعامل با آنها  در نگاه آنها به انسان،داشته باشند

 در جهان جوامعانسجام  رمختلفی ب ثیراتأ ت،ن نگاههاي مختلف به توحید بدیهی است ای.بود

بندي  را تقسیم ها توان جنبش می ،مبانی معرفتی و کالمی بر اساس این ،بنابراین .گذارد میاسالم 

  .باشند تري قابل تقسیم می یک نیز به جریانات فرعی  هر،کرد که البته
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از  ،ها شناسی دینی و فقهی این جنبش مبانی معرفتنوع نگاههاي متفاوت به بر اساس 

جریان مهم را در جهان اسالم شناسائی پنج توان  می ،ي دیگراز سو آنها و مبانی کالمیسو  یک

که گیرند   شناخت دین بهره میعنوان منبع محوري دره  ب،ین منابعابر یکی از هریک  کرد که

ها و خط  گیري  اهداف، جهت،که این تفاسیر متفاوت .شود منتج می تفاسیر متفاوتی از دین به

 در ادامه کهکند  خص میش رفتار سیاسی براي آنها مهاي متفاوتی را در حوزه آرمان و یشم

  .قاله به بررسی آنها می پردازیمم

  

  گرا نقل هاي جنبش. 1

 مسلمان يهاي فقهی در بین فقها نص به عنوان کالم صریح، محور اصلی تمامی استنباط

و رفتار  سنت به عنوان گفتار ،در کنار آن  و قرآن به عنوان کتاب وحی، در این ارتباط.باشد می

هرچند همه .  از جایگاه ویژه برخوردار است، به عنوان مفسران وحی،صحابه و ائمه، مبرپیا

 در . نگاههاي متفاوتی به نص دارند، اما در عین حال،مسلمانان براي نص اهمیت خاص قائلند

یک،  که هر وجود داردمهم در مورد نحوه نگرش به نصوص دینی   سه دیدگاه،مجموع

اجتماعی و  -  نوع برداشت از دین و ارائه الگوهاي مطلوب سیاسی در قبالمی مدهاي مهپیا

  . گذارد میگرا بر جاي  هاي اسالم حتی مشی مبارزاتی جریان

ها  تواند در همه زمان دانند که نمی  نص را متنی تاریخمند می،برخی اندیشمندان مسلمان

ط به دوره خاص و شرائط خاص بوده  بلکه اجراي آن زمانمند بوده و مربو،االجرا باشد الزم

کنند با  آنها با نگاهی انتقادي به نصوص تالش می .)1982 ، شریف و1380ابوزید، ( است

 و مرجعیت آن نندزدائی از آنها، بسیاري از نصوص را محدود به زمان و مکان خاص ک قداست

 ،ا الغرکردن نصوصب مختلف زیر سؤال ببرند و يها ها و مکان را براي ارائه طریق در زمان

در بین  عمدتاً ، این نوع دیدگاه.)1387ابوزید،( جایگزین نص نمایند عقل بشري را

  .شود تجددگرایان مسلمان دیده می

جرا براي همه اال  الزموتاریخی مري فراي معتقدند نص ایگر گروه د،در مقابل این دیدگاه

دانند که   آنان نصوص را متونی می،واقع در .شود تفسیر و تأویل باید اما ،هاست ها و مکان زمان

 آنها به ظاهر متون اکتفا نکرده و تالش .ن را تفسیر و مفهوم درست آن را درك کردآباید 
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 درك ،نآانطباق محکمات و متشابهات قر و  ادبی و منطقی،هاي لغوي کنند با استدالل می

طلبان مسلمان و  اصالح بسیاري از .)24 :1370 جناتی،( تري از متون داشته باشند جامع

  . شوند   با چنین رویکردي با نصوص مواجه می،اجتهادي

 بلکه امري ،نص را نه متن  دیدگاه سومی است که،گرا مطرح است عنوان نقله که ب جریانی

آن کامالً واقعیت وحی را مکشوف  کند که نیازي به تفسیر ندارد و ظاهر تاریخی تصور میفرا

را محکماتی   بدون توجه به تفاوت بین نصوص، همه آنهاجریان،قائالن به این  .کند می

ریان اهل ج .)135: 1384احمدي،میر( االجراست ها الزم ها و مکان که در همه زمان دانند می

 این جریان که در صدر اسالم شکل .بود  نمایانگر این برداشت از نص،حدیث در تاریخ اسالم

و بر منع هرگونه تفسیر یا تأویل متون تأکید   به ظواهر متون شریعت توجه داشت،گرفت

  چنین تصوري از نص و نقل دارند،سلفی بسیاري از گروههاي ز در دوران معاصر نی.کرد می

  .)591 :1386فرمانیان ،(

هاي اسالمی و اندیشمندان اهل سنت اطالق  بر طیف وسیعی از جریان ،سلفی اصطالح

) یشوایان اهل سنت در قرون نخست اسالمیپ( سلف شود که منادي بازگشت به شیوه می

دانند که جامعه باید به آن برگردد تا مجد و  آنان شیوه سلف را نمایانگر اسالم ناب می. هستند

 در درون این طیف گسترده، نظریات و .)45: 1362 مطهري،( عظمت خود را بازیابد

   .عملکردهاي بسیار متنوعی وجود دارد

ظواهر   جریانی است که خود را تنها به،مد نظر است ین مقاله در اسلفی آنچه از اصطالح

 ند، که آنها راک میقلمداد  بدعت را اجتهاد جدید  هرگونه عمالًد ودان پایبند می قرآن و سنت

مراجعه  در مواردي همچون توان شیوه آنان در فهم اسالم را می. منامی می گرا هاي نقل سلفی

ویل و تفسیر نصوص أپرهیز از ت  خبر واحد در عقاید و احکام،اعتماد به واسطه به احادیث، بی

  . خالصه کردرد استفاده از عقل در استنباطات شرعی،و  دینی

 بخشی از أ منش،یک  که هررادیکال و  شاخه اصلی معتدلدوتوان به  ها را می  سلفی،امروزه

  .تقسیم کرد ،باشند هاي جهان اسالم می جنبش
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  کار محافظه اي سنتیگر نقل هاي جنبش. 1-1

 نفی نقش عقل در استنباطات به  جریانی فقهی در بین مسلمین است که، سنتییگرای نقل

دادن به  با اصالت  مشهورند و،فانرمبارزه با فلسفه و ع ل و تفسیر وویأشرعی و رد هر گونه ت

 هاي مختلف  هرچند در بین فرقه.اند خاص به دین را موجب شده  نگاهی،ظواهر شریعت

 هاي فرقه در بین برخی اما ،شود چنین گرایشاتی دیده می ،شیعه و اهل سنتاعم از اسالمی 

 وجود داردگرائی  هاي شدیدتري به نقل گرایش، ها و مالکی ها همچون حنبلی ،اهل سنت

استناد او صرفاً به . ي نداشتأ اهل حدیث بود و توجهی به ر،ابن حنبل. )28: 1370صاحبی،(

 سنت ،کتاب اهللا :مذهب حنبلی بر پنج اصل استوار است .امبر اسالم بودقرآن و حدیث پی

تمام احادیث  و  قول برخی از صحابه که موافق با کتاب باشد، فتواي صحابه پیامبر،اهللا  رسول

 بود فتواهاي احمدبن حنبل به احادیث و اخبار و آثار سلف صالح مستند .مرسل و ضعیف

ود به تفسیر خ بر اساس مبانی فکري ، این نوع جریانات اسالمی.)175: 1383،ربانى گلپایگانى(

  .دارند  در جهان اسالمهاي اسالمی گیري برخی جنبش نقش مهمی در شکل پرداختند و دین می

  هاي فرهنگی و کمتر جنبش عنوانه ب در جهان اسالم ،ها  بسیاري از این جنبش،اکنون هم 

کنند توده مردم را   تالش میورو دارند  میانه کارانه و  ه ماهیتی محافظو عمدتاًه فعال بود سیاسی

هویت اسالمی را  و فقهی را در جامعه گسترش دهند هاي دینی و با اسالم آشنا کرده و ارزش

هاي مذهبی بسیاري از  توان در تشکل مصادیق این جریان را می .در جوامع محافظت کنند

   .ي جنوب شرقی مشاهده کردبالکان وآسیا در آسیاي میانه، جوامع اسالمی

  

   رادیکالگراي نقل هاي جنبش. 1 -2

به بخشی از  ،شود  یا جهادي نیز از آنها یاد میتکفیري که تحت عناوین رادیکال هاي سلفی

 شیوه او وباشند  می )هـ728متوفاي( ابن تیمیه ثر ازأ متعمدتاً شود که گرا گفته می جریانات نقل

هاي  برخی از ویژگی .ترویج شد گري سلفی تحت عنوان ،ین گروه توسط ادر فهم اسالم، بعداً

 ، با منطق، فلسفه، عرفان و کالم به شدت مخالف بود: چنین است،فکري و شخصیتی ابن تیمیه

 عارفان و صوفیانی ،دانست فیلسوفانی همچون فارابی و ابن سینا را دچار انحراف عقیدتی می

 با شیعه و معتزله ،خواند فیف تلمسانی را کافر میهمچون ابن عربی و صدرالدین قونوي و ع
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 سفر به قصد زیارت پیامبر ،دانست  عقاید اشاعره را نیز نادرست می،کرد  دشمنی میشدیداً

ویل و أدر بحث علمی تندخو بود و با ت ،دانست را بدعت و حرام می) ع(و ائمه) ص(اعظم

 ظاهر آیات اکتفا کنیم و به همین گفت باید به  مخالف بود و میتفسیر عمیق آیات شدیداً

انتقاد و مخالفت که دانستن خداوند متعال است   عقایدي را ابراز کرد که مستلزم جسم،خاطر

  ).84: 1386 موثقی،( برانگیختبسیاري از علماي اسالم را 

 از رواج و مقبولیت چندانی برخوردار گري عمالً سلفی  ازشیوه  این،پس از مرگ ابن تیمیه

توانست براي گسترش آن در حجاز و مجددا آن را احیا کرد ،محمد بن عبدالوهاب ا اینکهنبود ت

 با ،هاي فراوان ریزي پس از خون ها وهابی .)1352 ،فقیهی( همپیمان شود محمد بن سعود با

آنان با . ندردرا بر عربستان حاکم ک وهابیت  مذهب،تشکیل حکومت پادشاهی آل سعود

بازگشت به توحید   عربستان توانستند تبلیغات خود را با شعار جذابپشتیبانی دولت ثروتمند

اي که در حال   به گونه،در کل جهان اسالم گسترش دهند ،ها مبارزه با بدعت و و اسالم اصیل

 داراي سازمان تبلیغاتی و فعالیت تشکیالتی ، در قریب به اتفاق کشورهاي اسالمی،حاضر

  .باشند میمند  اي دولت سعودي بهره هاي مالی و رسانه هستند و از کمک

از   همچون نوع تفسیر،مباحث کالمی اسالم  با تفسیر ظاهرگرایانه از،این جریان فکري

 ،در مواقعیو  مانان غیر همفکر خود را غیر موحد و مشرك دانستهلتوحید، بسیاري از مس

ان اسالمی معاصر مصلح که طوريه ب ،دهند بودن آنها می القتل حکم به تکفیر آنها و واجب

  .اند  از سوي آنان تکفیر شدهها بوده و احیاناً همواره مورد حمله تبلیغاتی شدید وهابی

هاي  سلفی خود را برخی از آنها .شمارند آمیز را مجاز می  هر گونه اقدام خشونتآنها

رشید ( دست زدندآمیز  برخی اقدامات خشونت و هاي مسلحانه  به حرکت ونامیده جهادي

 ، قاره هند ها در شبه در جنبش دیوبنديتوان  میمصادیق این جریان فکري را . )65: 1387،احمد

برخی  سپاه صحابه در پاکستان و القاعده و طلب همچون برخی جریانات خشونت طالبان و

  . کشورهاي عربی و آسیاي میانه و قفقاز مشاهده کرددیگرهاي تکفیري در مصر و  گروه
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  راگ  عقلهاي نبشج. 2

یعنی  ،و استنباط از احکام شریعت بندي سه منبع مهم شناخت اولویت نحوه گفته شد که

 .هاي اسالمی دارد هاي جنبش گیري اهداف و جهت نقش مهمی در نوع ، عقل و شهود،نقل

در  .باشد  یکی موارد مهم در این ارتباط می،ها اندیشه متفکران مهم این جنبش جایگاه عقل در

 تبعات آنهاتوان سه دیدگاه متفاوت را از یکدیگر تفکیک کرد که هر یک از   می،این مورد

  .اند  اندیشه سیاسی جریانات اسالمی در پی داشتهايمتفاوتی را بر

گرائی   هرگونه عقل،باشد  که عمدتا ً مورد حمایت جریانات اهل حدیث می،در دیدگاه اول

 سویه اي یک  آنها به رابطه.شود  میمنع شدته  ب، استنباط احکام شریعتبرايبه عنوان منبعی 

 اما ،موافق است عقل سالم با قرآن و سنت  یعنی معتقدند هرچند،بین عقل و شرع اعتقاد دارند

 منبعی ،توان حکم شرعی دانست و عقل م عقلی را نمی یعنی حک،نها نیستآاي بین  مالزمه

حکم  کنند و عی دفاع می آنها از نوعی عقل شر،در واقع .براي تشخیص حکم شرعی نیست

 پرهیز از ،که از ناحیه شرع به صراحت تأیید شود که نتیجه آن پذیرند میتا آنجا را عقل 

 ، در مقابل این جریان.)75 :1384 مؤدب،(  و استنباطات عقالنی از شریعت استتفسیرها

ین شریعت  بمناسبی کنند رابطه تالش می اي از مسلمانان از نقش عقل دفاع کرده و بخش عمده

 .)54-42 :1383فوزي ،( کنندبرقرار  و عقالنیت

توان از آنها تحت  شوند که می گرا نیز خود به دو جریان مهم تقسیم می هاي عقل این گروه

  . نام برد»اجتهادي گراي عقل« و »گراي تجددمحور عقل«عنوان 

  

   گراي تجددمحور عقل هاي نبشج. 1-2

نه عقل را  ،شود تجددگرایان اسالمی حمایت می ان واین دیدگاه که عمدتاً توسط نوگرای

  بر اساس، عالوه بر این.شناسد شناختی به رسمیت می  بلکه به عنوان منبع معرفت، روشصرفاً

نیاز از وحی و خودبنیاد   در نهایت آن را بی،کنند از عقل مطرح می مفهوم خاصی که این گروه

در  بلکه ،نه به دنبال کشف حقایق ثابت شریعتل این نوع عق .)1382 /1/10، ارکون( انندد می

 ، تسلط بر جهان به مدد توانائی عقل است و بر نوعی توانائی عقلی تأکید دارد که در نهایتپی

   .انجامد میاجتماعی  -نیازي به وحی در زندگی سیاسی  بیبه 
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 که از  شکل گرفته است نواندیش و دگراندیش در جهان اسالمی جریان،هاي اخیر در دهه

صدد بازسازي عقل معتزلی و جایگاه آن در اندیشه و تفکر اسالمی است و از   در،یک سو

کردن اسالم با گار سازبرايهاي دینی متناسب با مقتضیات روز،   طالب تفسیر آموزه،سوي دیگر

   .)36: 1384 میراحمدي،( باشد تمدن جدید می

نیته در غرب و تأثیرات آن بر جوامع  متأثر از تحوالت مدر،نومعتزلیان در دوران معاصر

داشته و داراي ) گرایی دینی سنّت( به گفتمان اسالمی غالب» دگراندیشانه« رویکردي ،اسالمی

ها و الزامات  محور و جدید از اسالم بوده و برآن بودند که اسالم را با آموزه خوانشی عقل

 خود را در برابر ، در دنیاي کنونیهاآن .پذیر جلوه دهند  سازگار و تطبیق،مدرنیته و تمدن جدید

حنفی و گرایش کالمی اشعري و  حنبلی، مالکی و حتی شافعی، گرایانی از مذاهب فقهی متن

 به دنبال آنند تا نسبت سنت ،ینواندیشان دیناین  .)23: 1383غروي، ( دانند گرا، می شیعیان نقل

 خواهند میآنها . کنونی روشن نمایندو مدرنیته را یافته و کارکردهاي اندیشه دینی را در عصر 

شدن  نگاه سنت را به مفاهیمی چون آزادي و حقوق عمومی، حق انتخاب و حقوق بشر، جهانی

و رابطه با دیگري، رابطه بین دولت و ملت، توسعه و حاکمیت، فقه سیاسی و مسائلی از این 

مقتضاي زمان، دست ورزي به   به تعریفی جدید از دین،دست را روشن نمایند و در نهایت

 از درون سنت به گفتمان انتقادي در ،هاي جدید لفهؤبراي تبیین م  آنها،به این منظور .یابند

شده  هاي فراموش  به سنت،اند و براي یافتن مفاهیم مناسب با مدرنیته حوزه کالم روي آورده

و بار معنایی جدید از گیرند  هاي کهن وام می ه از واژ،نومعتزلیان. اند معتزلیان کهن توجه کرده

هاي عملی و کاربردي اسالم در حیات فردي،   جنبهآنها بر. )6-5  :1387وصفی،( جویند ن میآ

و » توحید« لواص .ندکن میکید أکید دارند و پیوسته بر پیوند عقل و وحی تأاجتماعی و سیاسی ت

در » حسن و قبح عقلی«و » جبر«در مقابل» اختیار«را بسیار مهم دانسته و بر دو آموزه » عدل«

را  این جریاناي   اصول و مبانی اندیشه،بنابراین . توجه ویژه دارند،»حسن و قبح شرعی«مقابل 

 تالش براي سازگاري اسالم و سنّت ها و متون دینی و  تفسیر عقالنی و تاریخی آموزهتوان می

 ،حقوق بشر ،بر آزادي ،بر این اساس. با مقتضیات تمدن جدید با مرجعیت تجدد دانست

برخی از . )1387 ،وزیداب( کنند کید میأت فرهنگی و دینی پلورالیسم وسکوالریسم اسالمی 

، نصر )مصر(، حسن حنفی )مراکش(محمد عابد الجابري اندیشمندان این جریان عبارتند از 
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و ) تبار کانادایی مصري(، لیال احمد )تونس(محمد الطالبی  ،)مصر، مقیم هلند(حامد ابوزید 

بلکه  ،توان جنبش نامید  هنوز این جریانات فکري را نمیدر عین حال، .)الجزایر( مد آرکونمح

در مجامع روشنفکري و   دانست که در عرصه فکري ونیهاي نوی توان اندیشه آنها را می

به حداکثر و د ناي در سطح عموم ندار د و هنوز جایگاه گستردهنباش دانشگاهی مطرح می

  .دنباش ثیرگذار میأهاي اسالمی ت نبشاي بر ج صورت حاشیه

  

  گراي اجتهادي هاي عقل نبشج. 2-2

توان در جهان اسالم  دیگري نیز می گراي از جریان عقل ،گراي مذکور در کنار جریان عقل

ا این گروه در جهان اسالم ب .کند هاي اسالمی ایفا می جنبش درکه نقش بسیار مهمتري دنام بر

  .شوند رند که منشأ جریان مهم دیگري در جهان اسالم محسوب مینام طرفداران اجتهاد مشهو

 عقل را به عنوان ابزار استنباط احکام شریعت مد نظر دارند و با ابزار ،این جریان فکري

 این گروه آن است که احکام شریعت ضفر  پیش.کنند را تفسیر می عقل به سراغ نقل رفته و آن

ذیرش عقل به عنوان پگرائی به معناي   اما عقل،تنگی داردبا احکام عقلی مالزمه و ارتباط تنگا

ها و احکام  هعقل به عنوان روش فهم آموز  بلکه، جداي از وحی نیست،منبع مستقل معرفتی

  خداوند خالق عقل و رئیس عقال، چونبر اساس دیدگاه آنان .شود  میدر نظر گرفتهشرعی 

 روشی ،سو  تواند از یک  عقل می،بنابراین .کند احکام لغو و خالف عقل صادر نمی ،باشد می

حتی در .  مصادیق احکام شریعت را تعیین کند،از سوي دیگر معتبر براي فهم شریعت باشد و

 بر نوعی ، بنابراین.ته باشد که مورد تأیید شریعت قرار گیردشبرخی موارد نیز حکم مستقل دا

 ، شرعواین نوع نگاه به رابطه عقل  .کنند سویه یا مالزمه بین عقل و شرع تأکید میرابطه دو

نها در این چارچوب  آداده و قدرت مانور باالئی را به این گروه در مواجهه با مسائل جدید

این  .گوي نیازهاي جدید در هر شرائط زمانی و مکانی باشد اسخپتواند  معتقدند شریعت می

آنان معتقدند  .بپردازند ولکنند با ابزار عقل به کشف اصول و رد فروع بر اص گروه تالش می

و نباید خود را به فهم  علماي دین باید متناسب با شرایط زمان و مکان به اجتهاد بپردازند

  . گذشته از قرآن و سنت محدود کنندعالمان
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 ،ها را در مورد نسبت عقل و شرع در خود دارد هرچند این جریان فکري طیفی از اندیشه

 اما بخش ،رائی دارندگ نزدیک بوده و برخی گرایش به تجددگرایان که برخی به نقل طوريه ب

  .گرائی پیوند برقرار سازند گرائی و عقل کنند بین اصول ی تالش م،ا با نوعی اعتدالهمهمی از آن

در بین اهل  هاي جهان اسالم از جنبش مهمی بخش ،هاي اجتهادي نبشجاین  ،در مجموع

 همچون ،شیعیان  بینوالجزایر  سودان،، رالمسلمین در مص  همچون بخشی از اخوان،سنت

 )1375 و الحسینی، 1375 دیقی،ص( دهند  را تشکیل میعراق  لبنان و،اسالمی در ایران جنبش

کارهاي  کنند هویت اسالمی را در شرائط متغیر جهانی محافظت کرده و با ارائه راه که تالش می

آمد از احکام ویري معقول و کارتص  در راستاي زمان ومکان،،عقالنی و مستخرج از شریعت

  .اسالمی ارائه دهند

  

 صوفیانه هاي نبشج.  3

 شناخت حقیقت و أباشد که منش هاي اسالمی می هاي فکري جنبش  یکی از ریشه،تصوف

 تحت تأثیر این ،گذار جهان اسالمربخش مهمی از جریانات تأثی .داند می وصول به آن را شهود

  .دهند  رفتار سیاسی خود را شکل می،هاي آن موزهرویکرد قرار داشته و بر اساس آ

 در نیمه ، طریقه مطرح شدنوعی پس از آنکه در نیمه اول قرن دوم به صورت ،این رویکرد

 تصوف شکل ،در این دوران.  به دست جنید بغدادي وارد مرحله نوینی گردید،دوم قرن سوم

 خود را بدو ،هاي تصوف له تمام سلس تقریباً، به نحوي که امروزه،خاصی به خود گرفت

  .)76 :1367گیب، ( کنند منسوب می

 اساس و بنیان این رویکرد،تر شد و   عقاید و افکار تصوف پخته،از قرن سوم هجري به بعد

 ، وجود داردآنهاي   فرق و سلسلهه در هم اصول مکتب تصوف را که تقریباً.ثابت یافت

 انجام تکالیف ،هاشدن از حس ظاهري و بشريرکه عبارتند از  دانستبر چهار پایه  توان  می

اتصال و رسیدن و کشتن نفس و خودخواهی ، براي رسیدن به مراحل سلوك) ریاضت(خاص 

  .)65 :1380، عیسی( به حقیقت الهی و فناي در وي

 در . رونق و نفوذ تصوف به حد اعالي خود رسید، ششم و هفتم،هاي پنجم در طی قرن

الدین  هاي جالل ترین افکار شاعرانه در قالب اشعار و غزل لطیف تصوف به صورت ،این دوران
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رومی و شیخ فریدالدین عطار، سنایی، خاقانی، شیخ محمود شبستري، حافظ شیرازي، شمس 

 ، شیخ ابوالحسن خرقانی ، جامی و احیاي العلوم الدین امام محمد ،تبریزي، ابوالسعید ابوالخیر

  . غزالی درآمد

 ، بزرگی از مردم آسیاي غربی و شمال آفریقا را که تا آن هنگامهاي هگرو تصوف ،تدریجه ب

ثیرات در نواحی پهناوري أاین ت.  مجذوب خود کرد،تا حدي از مذهب دوري جسته بودند

تدریج گسترش ه فریقاي مرکزي، بآمانند آسیاي صغیر، آسیاي میانه، هندوستان، اندونزي و 

  .یافت

وایان و اختالف مشرب پیران و مشایخ بزرگ در سیر و در اثر اختالف ذوق و سلیقه پیش

هاي متعددي با عقاید و آراء مختلف تقسیم شدند و  ها و سلسله  فرقهبهناچار صوفیه ه سلوك، ب

و مرشدي در آمد که بر مریدان و پیروان   تحت سرپرستی و راهنمایی پیر،هر فرقه و سلسله

اي که   پذیرش اعضاي جدید و کشش و جاذبهها، از نظر این سازمان. خود تسلط کامل داشت

ها  بینانه به ماهیت انسان  نگاه خوشواسطه  و بهرفتند پسند به شمار می هاي مردم  جنبش،داشتند

  . جهان اسالم باشنداي در هاي گسترده ند سردمدار حرکتتوانست ،و اعتقاد به پلورالیسم معرفتی

 اعمال و معتقدات رایج در آسیاي غربی را  توانستند بسیاري از عناصر کهن مربوط بهآنها

ي براي مصالحه و سازگاري با عقاید و بسیاربه خدمت اسالم در آوردند و حتی آمادگی 

یافتن تصوف و  این عوامل منجر به توسعه .دهندها نشان  عادات مذهبی کهن در دیگر سرزمین

ران و ماوراءالنهر و زیادشدن پیروان آن در سراسر ممالک اسالمی از آسیاي صغیر و ای

  .هندوستان گردید

با وجود . سازد می» شمول جهان«  آن را ،کند هایی که تصوف ارائه می  آموزه،در حقیقت

 ، بنابراین.شوند بندي می  یکی از مذاهب سنی و شیعه طبقهه در زمر،هاي متصوفه اکثر فرقهاین، 

سالسل صوفیه خود . ندنک  می از یکی از مذاهب شیعه و سنی تبعیت،در ظاهر احکام شریعت

 ، سلسله سهروردیه، سلسله قادریه، سلسله نقشبندیه.شود هاي مختلف تقسیم می به شاخه

، از آن اهل حق سلسله چشتیه خاکسارو  سلسله نوربخشیه ، سلسله ذهبیه،سلسله نعمت اللهی

  .اند جمله
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 اما در میان ،ار استخودتبار از اقبال کمتري بر  تصوف در میان مسلمانان عرب،اکنون هم

 و بالکان  از جمله در آسیاي میانه وآسیاي جنوب شرقی، ترکیه،،بخش مهمی از مسلمانان

  .هاي اسالمی مهمی در دویست سال گذشته بوده است  جنبشأمنش  نقش مهمی دارد و،آفریقا

 

  امنیتی  -  پیامدهاي سیاسی.ج

هاي اسالمی در جهان   جنبشامنیتی مبانی فکري متفاوت - پیامدهاي سیاسی در خصوص

هاي   باید گفت جریان،شده در این مقاله مطرحگانه  هاي پنج اسالم و بررسی توانائی جریان

 الزم را براي ارائه تفسیري و ظرفیت به دلیل برداشتی ظاهرگرایانه از شریعت، توانائی گرا نقل

 از ،گرایی ر نوعی گذشتهدر مواجهه با شرایط جدید نداشته و با تأکید ب روزآمد و توانمند

  .ند برخورد فعال با مسائل جدید برخوردار نیست جذابیت الزم و توانایی

تمایل  باشند و  فاقد هرگونه الگوي سیاسی می،کار این جریان  سنتی و محافظههاي گروه

 ، در بسیاري از کشورهاي جهان اسالم، به همین دلیل.کمتري به دخالت در حوزه سیاسی دارند

روهها تضادهاي جدي با حاکمان سیاسی نداشته و در حاشیه عرصه سیاسی به به امور این گ

 تثبیت و ، پیامد سیاسی گسترش این نوع جریانات در جهان اسالم.پردازند مذهبی می

هاي سیاسی موجود و اغلب  باشد که هرچند امنیت نظام کاري سیاسی می کردن محافظه نهادینه

ند موجب امنیت باثبات و توا  نمی، اما در عین حال،نماید  میینتأمفاسد در جهان اسالم را 

مردم را به واکنش واداشته  هاي این جوامع،  زیرا مشکالت و بحران،پایدار در جهان اسالم باشد

دست ه توانی این جریانات مذهبی، زمینه براي رهبري اصالحات در این کشورها بنادلیل ه و ب

  .هد آمدهاي غیرمذهبی، فراهم خوا يهاي غیردینی و ایدئولوژ گروه

گوئی و استفاده   هرچند با کلی،هاي رادیکال سلفی  یعنی جنبش،گرا گروه دوم از جریان نقل

تري   امکان بسیج گسترده،هاي موجود در جهان اسالم گیري از بحران از ادبیات دینی و با بهره

 از عمق ،گریزي ما به دلیل عقل ا،هاي موجود دارند ها را در جهت مبارزه با نظام از توده

هاي موجود  خوردار بوده و توانائی ارائه راه حل و الگوي جایگزین براي نظاماي کمی بر اندیشه

هاي موجود جوامع و   به واقعیتتوجهی یهمراه با باي متحجر و   با اندیشهرا ندارند و عمالً

هاي جدید برخواسته و  هد به ضدیت و چالش با کلیت تمدن بشري و اکثر پدی،جهان معاصر
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 جهان هویتیشدت امنیت ه  این امر ب.کنند تصویر میاي ضد تمدنی از خود نزد جهانیان  چهره

کشیدن وضع  به چالش  الگوي بدیل وعدم ارائه با ،سو   زیرا از یکزد،اندا میخطر ه اسالم را ب

 انسجام و وحدت ،انانموجود و با ایجاد شکاف و شقاق بین مسلمانان و فتوا علیه برخی مسلم

 با مخالفت با همه مظاهر ،سازند و از سوي دیگر جهان اسالم را با مشکل جدي مواجه می

گردد و   مسلمانان را در جهان دچار انزوا کرده و موجب تحقیر و و وهن آنها می،تمدن

ت  گسترش خشونهمچنین، با .دهند اي ضدتمدنی از اسالم را در نزد جهانیان ارائه می چهره

آورند   شرایط را براي تشدید فشار علیه جوامع اسالمی در ابعاد مختلف فراهم می،ها علیه انسان

 از جمله در دوران ، تجربه این گروه.سازند و امنیت جهان اسالم را با چالش جدي مواجه می

 هاي رادیکال  جنبشبر این اساس، .کند شدت این ادعا را تأیید میه  ب،طالبان در افغانستان

ند و اي محدودي برخوردار زیرا از عمق اندیشه، توانند در جهان معاصر تداوم یابند نمیا گر نقل

ی براي ی جا،ها باشد و با حذف بحران هاي جوامع می  ظهور آنها تحت تأثیر بحراندر عین حال،

  .رشد و نمو آنها باقی نخواهد ماند

نیز به  تون شریعت تأکید دارند جریاناتی که بر عقل مستقل و جداي از م،از سوي دیگر

در نهایت نیز به  نند مقبولیت الزم را در بین دینداران پیدا کنند وتوا  نمی،ریشه عنوان جریان بی

دلیل ه  ب، این جریانات.شوند سکوالریسم و الئیسم و نوعی اسالم غیر سیاسی و فردي ختم می

هاي غربی را  جعیت آموزهبا مر اًعدم توجه به متون دینی، نوعی برداشت دلبخواهانه و عمدت

براي  مورد پذیرش اکثریت مسلمانان که نصوص دینی ،وع نگرش به دینن این .کنند دنبال می

هاي  توانند جنبش این جریانات نمیرو،  از اینباشد و   نمی،از جایگاه مهمی برخوردار استآنها 

هاي   جنبش، در نهایت،نیز در صورت موفقیت .اي پرقدرتی را رهبري کنند اسالمی توده

در این  .دهند اسالمی را به سوي نوعی سکوالریسم یا الئیسم و تجددگرایی افراطی سوق می

 ،مدت ممکن است وضع موجود را تغییر دهد چند در کوتاهها، هر  گسترش این جنبشصورت،

پایه لرزانی  بحران هویت در جهان اسالم تداوم یافته و امنیت این جوامع را بر ،اما در درازمدت

مدار و رادیکال و نارضائی مسلمانان از  دهد که همواره توسط جریانات شریعت قرار می

ساز  تواند زمینه  نمیاز این رو، .شود  به چالش کشیده می،تضعیف هویت دینی در این جوامع

 .باشدامنیتی پایدار در جهان اسالم 
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تواند زمینه عمل  ن مسلمانان میبا ایجاد تحول درونی در بی هرچند  صوفیانه نیزگرایش

 توانائی و پتانسیل باالئی براي ،انقالبی را به شدت افزایش داده و در مرحله بسیج و مبارزه

تواند الگوي ایجابی مناسبی   اما در مرحله پیروزي نمی،دشته باشهاي اسالمی دا پیشبرد جنبش

دلیل ابتنا بر ه  تصوف ب،اقع در و.شود هاالگودیگر د و ناچار است متوسل به نرا ترسیم ک

دیگر ناچار است از  تواند الگوي مشخص سیاسی و اجتماعی ارائه دهد و  نمی،باورهاي فردي

 نفوذ باالئی در بسیاري از نقاط گرچه ، صوفیان، به همین دلیل.الگوهاي فقهی استفاده کند

 اما در ،باشند وفق میم هاي اجتماعی بسیار  و در مرحله بسیج و ایجاد جنبشدارندجهان اسالم 

 آنها یا به ، در این مرحله.هستند فقها استمداد از ناچار به ،مرحله تأسیس و ایجاد الگوي جدید

 تصوف در عرصه سیاسی و ،بر این اساس. دنکن هاي عقلی و یا نقلی تمایل پیدا می گرایش

گرا را  گرا یا عقل قل توانائی ارائه الگوي مدل و ارائه راهکاري مستقل از الگوهاي ن،اجتماعی

  .  در قالب دو منبع دیگر قابل بررسی است،ندارد و بنابراین

اساس نوع نگاه به   بر، این جریان.توان مهمترین جریان دانست جریان اجتهادي را می

کید بر أ با تاین جریانات، .تواند طیفی از جریانات فرعی را تشکیل دهد  می،ارتباط عقل و شرع

کید أباشند و با ت  قابلیت انطباق با شرایط همراه با حفظ اصول را دارا می،عمالزمه عقل و شر

توانند بر بحران هویت در جهان اسالم فائق آیند و با حفظ اصول و  توامان بر شرع و عقل می

 ، از سوي دیگر.هاي مسلمان را نسبت به خود جلب کنند  توجه و حمایت توده،هویت اسالمی

پذیري و   از قابلیت انعطاف،کید بر اجتهاد منطبق با شرائط زمان و مکاندلیل تأه این جریان ب

گرایی باالئی برخوردار است و توانائی ارائه الگوئی دینی و مدرن براي پیشرفت جوامع را  واقع

هاي سیاسی اسالمی را در مواجهه با  هاي فقهی خود، کارائی نظام با مکانیسمو باشد  دارا می

دلیل برخورد گزینشی ه  ب،المللی  همچنین در عرصه بین،این جریان .دهد یها افزایش م بحران

کند به تعامل با ابعاد مثبت تمدنی   تالش می،با تمدن معاصر و به رسمیت شناختن وجهی از آن

از قابلیت از این رو، از تعامل و گفتگو مبتنی بر منطق دفاع کند و  پرداخته ودیگر جوامع 

 این امر .متوجه جهان اسالم برخوردار استن تهدیدات خارجی کرد مناسبی براي خنثی

  .  کمک شایانی نماید ، در ابعاد داخلی و خارجی،تواند به تقویت امنیت در جهان اسالم می
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  گیري  نتیجه

 پیامدهاي ،هاي مختلف اسالمی جریانفکري شناسی   گونهضمن تالش گردید ،در این مقاله

ثیري بر امنیت أها چه ت د این جنبششو و مشخص ررسی اسالم بامنیتی آنها در جهان - سیاسی

  گذارند؟  در جهان اسالم بر جاي می

ه  هویت بيها احیا  مهمترین دغدغه این جنبش، با توجه به اینکه،الؤبراي پاسخ به این س

 ضمن ارائه بحثی نظري ،باشد عنوان راهکاري براي غلبه بر بحران انحطاط جوامع اسالمی می

توانند بر  هاي هویتی می  مشخص گردید که این جنبش،وص رابطه هویت و امنیتدر خص

ثیرگذاري أ تتفاوت اما در مورد ،ثیرگذار باشندأتساز  اي سرنوشت ود، به گونهامنیت جوامع خ

  .هاي آنها در مورد نوع نگرش به موضوع هویت توجه کرد آنها باید به تفاوت

 یعنی حفظ هویت ، قرون اخیر را دو موضوع مهمهاي اسالمی در دغدغه اصلی جنبش اگر

تواند  بدانیم که تلفیق این دو می،  از سوي دیگر،اي پیشرفته سو و ایجاد جامعه  دینی از یک

ساز امنیت پایدار در این  هاي موجود در جهان اسالم را حل کرده و و زمینه بسیاري از بحران

 ، با تأکید بر حفظ هویت خالص،گرایان ها همچون نقل  باید گفت برخی جنبش،جوامع باشد

 هرچند ؛ پیشرفت را فداي هویت کنند،مجبور شدند از ایده پیشرفت دست بردارند و در واقع

تواند   میخودباشد که  هویت اسالمی آنها نیز مبتنی بر نوعی برداشت ظاهرگرایانه از اسالم می

گرایان مستقل نیز هویت را   عقل، از سوي دیگر.بحران هویتی در جهان اسالم را تشدید کند

تدریج اصول و هویت دینی ه  ب،با تأکید بر محوریت تجدد و پیشرفت فداي پیشرفت کردند و

 اسالمی  هویت غربی را به جاي هویت،آنها را به قربانگاه بردند و با عدول تدریجی از

 ،ا تغییر دهدمدت ممکن است وضع موجود ر  هرچند در کوتاه،ها  گسترش این جنبش.نشاندند

امنیت این جوامع را بر پایه و  بخشیدهتداوم را  بحران هویت در جهان اسالم ،اما در درازمدت

با استفاده از نارضائی  دهد که همواره توسط جریانات رادیکال مذهبی و لرزانی قرار می

تواند  نمیدر نتیجه،  .شود  به چالش کشیده می،مسلمانان از تضعیف هویت دینی در این جوامع

  .ساز امنیتی پایدار در جهان اسالم باشد زمینه

 ت و پیشرفت جمع کرده و نوعی هویتبین هوی تالش کردنیز گراي اجتهادي  جریان عقل

 بوده و تر این نوع دیدگاه، جامع. رائه دهدا اما منطبق با شرایط زمان و مکان و عقالنی را ،دینی



 171 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ...هاي اسالمی شناسی فکري جنبش گونه

ها  رسد این جنبش  به نظر میرو،  از این .ري را دارد توانائی پذیرش و ماندگاري بیشت،بنابراین

هاي ماندگارتري در عرصه   جنبش،در آینده، گراي اجتهادي نامید را عقل توان آنها که می

  . خواهند بودجهان اسالمسیاسی و اجتماعی 

 اجتهادي از يگرا هاي اسالمی عقل هاي فقهی و کالمی، تنها جنبش با توجه به پتانسیل

جانبه  الزم براي ایجاد الگوي سیاسی بدیل در جهان اسالم و ایجاد امنیتی پایدار و همهتوانائی 

هاي   دیدگاه، بر نص و منبعی دینی تأکید کنند و بنابراین،سو   از یکآنها . برخوردارندآندر 

کند و با نوعی اجتهاد مبتنی بر عقل و مقتضیات زمان و  تثبیت می آنها هویت دینی جوامع را

پردازند و قدرت مانور الزم   به حل مشکالت جوامع اسالمی می،گرا  و ارائه الگوئی واقعمکان

گرا   با نگاه وحدتو از سوي دیگر،باشند  هاي جوامع اسالمی دارا می را براي مواجهه با بحران

از جهان اسالم را ارائه عقالنی اي  کنند چهره  تالش می،گناهان و دوري از خشونت علیه بی

 ،در مجموع. تواند زمینه هرگونه تهدید خارجی را علیه مسلمانان کاهش دهد  این امر می.دهند

 ، در بین اهل سنت و شیعیانوع جریانات اسالمی در جهان اسالم،رسد تقویت این ن به نظر می

  .منیت پایدار در جهان اسالم گرددساز ا تواند زمینه می
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