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145 هاي گفتمان معنايابي علوم انساني اسالمي در
*گراي معاصراسالم

**حسن ناصرخاكي

***نجمه نجم

 چكيده
و رويارويي با مدرنيته متأخردر دوران با وقوع دو حادثه فروپاشي خالفت عثماني

در غربي، موضوع علم در جهان اسالم به موضوعي مناقشه ميان دو گفتمان برانگيز

و سكوالر تبديل اسالم از فرضيشپبا اين عمدتاًگرايان شد. اسالمگرا كه دورشدن

و منهج اسالميآموزه و فروپاشي آن بوده، ها است، با مبنا عامل انحطاط جامعه

تدادن عقلِ وحيقرار و با و منهج اسالمي به دنبالأباور كيد بر نصوص، سنن

عاسالمي و آن را يگانه راه حل مقابله با رصهسازيِ تمامي هاي زندگي برآمدند

و بازسازي تمدن اسالمي دانستند. در مقابل با،مشكالت جهان اسالم سكوالرها

و آموزه محور قراردادن عقل خودمحور بهو با طرد نصوص، سنن هاي اسالمي

و ايجاد مدرنيته غربي در جهان اسالم بر آمدند. با اين دنبال سكوالرسازي  مقاله

بنينخستاز مقاالت منتخب* .ياسالميعلوم انسانيالمللنيكنگره

.كارشناسي ارشد انديشه سياسي در اسالم**

و حديث*** .كارشناسي ارشد علوم قرآن

27/6/91تاريخ تأييد:15/3/91 تاريخ دريافت:
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و موف، نظام معنايي خرده گفتمان هاي نوگرا، استفاده از روش تحليل گفتماني الكال

علوم انسانيِ يا طرد نشانهيابي معنا،قرار دادهگرا را مورد بررسيو تمدن گرااصول

و مورد بررسي قرار مي آنهااسالمي را در  دهد. به اين ترتيب ضمن بررسي پيشينه

و معنايي كه اين  وضعيت كنوني موضوع علوم انساني اسالمي در جهان اسالم، نقش

 قرارگرفتهمورد شناسايي،است يافتهگرا هاي اسالماز اين گفتمانيكهر نشانه در 

 تصويري واضح از اين موضوع در گستره جهان اسالم حاصلتا بدين وسيله است

.گردد

سنت سازي،اسالمي گرايي،اسالمانساني اسالمي، علوم گفتمان،:يكليدواژگان

.مدرنيته اسالمي تمدن اسالمي،اسالمي، 

 مقدمه
در بخش وسيعي از جهان يافته رسوبانحالل خالفت عثماني، سقوط يك نظم معنايي

اسالم بود. هنگامي كه غرب مدرن به عنوان يك گفتمان قدرتمند شكل يافت، عثماني دچار 

يك؛ چراكهشد هاي شديد قرارى بى ناشي از انقالب هاي جديدي كه عمدتاًسو نشانهاز

و مدرنيسم غربي بودند  برابري، آزادي، ها،حقوق اقليت ملت،-همچون دولت،صنعتي

و... در عرصه و آنها بندي بودند كه گفتمان عثماني قادر به مفصل شده واردليبراليسم نبود

از سوي ديگر غرب به عنوان يك گفتمان قدرتمند شروع به مداخالت هژمونيك در 

و گرا گيري روشنفكران غربكمك به شكل هاي مسيحي،تهييج اقليتكه عثماني نمود

 ند.ا هايي از اين مداخالت هژمونيكونهنم،در جهان اسالمسكوالر

و تكثر در جامعه شدند،اين امور و ظهور غيريت هرو منجر به رشد خصومت در

به،گوشه از امپراتوري و و قيامي رخ داد كه تمايل به فروپاشى نظم اعتراض، شورش

شد هم و لذا جامعه به سمت بحران هدايت  اين.ريختن گفتمان موجود را داشتند

از.گرديدهاي گسترده در نهايت به سقوط عثماني منتهي قراريبي و پيش سقوط عثماني

و  هند توسط انگلستان، جهان اسالم را دچار قاره شبهآن، اشغال مصر توسط فرانسه

بوهاي گسترده قراري بي بيد.كرده و گيري هويتها مبنايى براي شكلقرارياين ها
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و غيريت گيري اين گفتمانبودند. در شكلجهان اسالمدرهاي جديد گفتمان  هاي جديد

كه، هايِ پسين، دو عامل نقش اساسي داشتند: نخستسازي از اينيكهر نگاهي

و دوم گفتمان و مدرنيته غربي داشتند و ارزش، ها به غرب هاي اسالمي نگاهي كه به سنت

به يك از اين گفتمان داشتند. هر بىها بر اين اساس و تبيين شرايط قرارِ دنبال بازنمايى

و با ارائه اسطوره و يافتن پاسخى مناسب براي بحران موجود بودند به بازسازى،اجتماعى

به دنبال،هاى متزلزل نشانهبندى مجدد از طريق مفصل،آرمانى فضاى اجتماعى پرداخته

. ايجاد يك عينيت اجتماعى جديد بودند

و هويت اساسي را در جهان اسالممي،دوراناز منظري كالن در اين توان دو گفتمان

گفتمان گرايي.گفتمان اسالم.2؛گفتمان سكوالريسم.1 از: اند عبارتشناسايي نمود كه 

،كه در گفتمان مدرنيته غربي وجود داشترا هاييصدد بود نشانهدراز يكسو سكوالريسم 

و از سوي ديگر به طرد ارزمفصل و سنّشبندي نمايد اما؛دكنتي جامعه اقدام هاي اسالمي

ميرطهاي غربي را نشانه گرايي يا اساساًگفتمان اسالم،در مقابل و يا به مفصلد بندي كرد

ميگزينشي اين نشانه هاي موجود در اسالم نمودن نشانه اين گفتمان به برجسته.زدها دست

و بازسازي آنهاو پيرايش سنت اسالميو به مرور زمان نشانه معتقد بود. آنها از انحرافات

و  ها با از اين گفتمانيكهر علوم انساني اسالمي نيز وارد عرصه منازعات گفتماني گرديد

 بندي يا طرد اين نشانه پرداختند.توجه به نظام گفتماني خود به مفصل

به موفو الكالرو در اين مقاله پس از مرور اجمالي بر روش تحليل گفتمان از اين

و نظام معنايي گفتمان اسالم سپس به طور خاص، نحوه،گرايي پرداختهبررسي مفهوم

معنايابي نشانه علوم انساني اسالمي را در گفتمان اسالم سياسي، در قالب سه خرده گفتمانِ 

س»نوگرا«اسالم سياسي  بررسي» گراتمدن«و اسالم سياسي» گرااصول«ياسي، اسالم

د.كرخواهيم 

يشناس روش.1
يـك ايـن روش، از منظـر.قـرار دارد مـدرن پستهاي روش تحليل گفتمان در زمره روش

و هر گفتمان عالوه بـر فهـم پديـده  پيامـدهاى،پديده تنها از طريق گفتمان قابل فهم است
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مى بنابراين گفتمان؛آوردخاص اجتماعى را نيز به دنبال مي و جهـان ها به واقعيت معنا دهند

مـى بخشى سـاخته مـى اجتماعى در نتيجه همين فرايند معنا و تغييـر تـرين مهـم.كنـد شـود

از بيان براي موفو الكالمفاهيمي كه  :از انـد عبـارت،انـد اسـتفاده كـرده آنهـا نظريه خـود

،)Nodal Point( مركـزى نشانه،)Articulation( بندى، مفصل)Discourse( گفتمان

ــان ــدان گفتمـ ــان/ميـ ــومت)Field of Discursivity(گيگفتمـ و خصـ ــه ، منازعـ

)Antagonism(ــم ــره ه ــاوت، زنجي و تف  Chain of Equivalence and( ارزى

Difference،(و تزلزلبى ،)Availability(، قابليت دسترسـى)Dislocation( قرارى

و...،)Credibility( قابليت اعتبار . اسطوره

 اند:گونه تعريف كردهچهار مفهوم مهم نظريه گفتمان را اين آنان

تثبيتها مؤلفهاي را ميان آورد كه رابطهيمشمار خواهبندي را هرگونه عملي به ما مفصل

آن خـوش دستبندي شان در نتيجه عمل مفصلبه نحوي كه هويت؛كندمي تغييـر شـود.

و بندي را گفتمـان خـواهيم خوانـد ساختار يافته ناشي از عمل مفصل كليت (يورگنسـن

ص1389فيليپس، ،56.(

گيرنـد. هـا در اطـراف آن نظـم مـى اى است كه ساير نشانه نشانهنيز مركزى نشانه يا دال

و جاذبـه ايـن هسـته سـاير هسته مركزى منظومه گفتمانى را دال مركزى تشكيل مـى  دهـد

را نشانه مىها ص1383، زادهحسينى( كند جذب هـاي كليـه حالـت،مـوفو الكـال).190،

مي،كند ممكني را كه گفتمان طرد مي مخزني است بـراي،نامند. ميدان گفتمان ميدان گفتمان

يعني طرد معناهـايي كـه هـر؛ بنديتوليدشده به وسيله عمل مفصل» مازاد معناي«نگهداري 

است به وسيله يك گفتمان خاص به منظور خلق يك واحـد ها داشته نشانه در ساير گفتمان

و فيليپس، معنايي ص1389(يورگنسن ،58.(

براى توضيح چگونگى تبديل يك اسطوره به گفتمان مسلط از دو مفهـوم اسـتفاده الكال

در يعنـى در دسـترس؛است)Availability( كند: اولين مفهوم قابليت دسترسى مى بـودن

و موقعيتى كه هيچ گفتمان ديگرى خود را به عنوان جايگزين واقعى هژمونيك نشـان زمينه

مى بنابراين صرف در دسترس؛نداده است تواند پيروزى يك گفتمان خاص را تضـمين بودن

ص(كندو آن را به افق تصورى جامعه تبديل   قابليـت اعتبـار،دومـين مفهـوم ). 201همان،
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)Credibility(گفتمـان نبايـد بـا اصـول بنيـادين جامعـه يعنـى اصـول پيشـنهادى؛ است

و بحرانى،اما هرچه سازمان جامعه يا گروه؛ ناسازگار باشد اصول اساسـى،باشد قرارتريبتر

و  و شكسته شده است. بنابراين اگر اصولى مانده باشد كه گروه را منسجم آن بيشتر پراكنده

با ها نمى مشخص سازد گفتمان ص ينداز در ستيز درآآنها توانند  ). 202(همان،

نظريه گفتمـان بـه عنـوان يـك روش،،با توجه به مطالبي كه بيش از اين بدان اشاره شد

. هرچند ايراداتي چند همچون ضـد تحقيق داراست الزم را براي توصيف موضوعيكارآمد

و انكار واقعيت فراگفتماني اين نظريه  مـدرن پسـت از رويكرد فلسـفي متأثركه مبناگرابودن

مي،آن است با اين حال؛دكنبه كارگيري آن را به خصوص در مطالعات اسالمي دچار خلل

نحوه معنايابي نشـانه علـوم انسـاني اسـالمي صدد توصيفدر از آنجا كه اين تحقيق صرفاً

و و نصوص اسالمي نه بيان حقيقت است و كذب معاني مختلفـي آن در دين يا بيان صدق

بر تحقيـق حاضـر،وارده بر مباني نظريه گفتمانياهت، لذا ايرادكه در اين رابطه مطرح اس

 خللي وارد نخواهند كرد. 

 شناسي. مفهوم2
 گرايي اسالم . گفتمان1-2

هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است. هاي اسالمي معاصر، رهيافتدر مطالعه حركت

و نيز است به كارگرفته شدهآنها در اين مطالعات به طبع رهيافت مطالعاتي كه در 

و ماهيت اين پديده، يا گاه با طبقه ديدگاه هاي بندي گونههاي مختلف درباره چيستي

و عناوين مختلفي نظير اسالممختلف حركت اسالمي، از برچسب گرايي، سياسي، اسالمها

مياصولوبنيادگرايي،اسالمي راديكاليسم مطابق گزارش شود.گرايي اسالمي استفاده

عالوه بر ديگر واژگان، كاربرد» االسالمويه«و» اسالميه«، دو واژهيعليمابراه حيدر

و معادل بنياد» التطرف«و» االصوليه«اند. هرچند واژگان ديگري چون داشته گرايي

و، اما دو واژه نخست معادل اسالماست راديكاليسم به كار رفته گرايي در فارسي

Islamism سياسي داللت-كه اسالميه بر جريان فكري . در حالياستدر انگليسي

ص1386(بهروزلك، تر بر عمل سياسي ناظر استاالسالمويه بيش،كند مي  بابي سعيد).37،

ميگرايي، طرحي است اسالممعتقد است خواهد اسالم را از نقطه مركزي درون كه
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ص1379(سعيد،ن به دال برتر تبديل كنداناهاي اجتماعات مسلمگفتمان ،57.(

مياسالمبا وجود اين، و جريان توان در معناي كالن بر تمامي حركتگرايي را وها ها

كه هايِگفتمان مي سياست را مفصل نشانهاسالمي كربندي  مقالهلذا در ايند.كنند، اطالق

و سياست معتقدند، هرچند ممكنا گرا، تمام كسانيمراد از اسالم ند كه به تالزم بين دين

و گرايان، سياست را به عنوان يك نشانه حكومت معتقد نباشند. اسالم است به ارتباط دين

مياساسي مفصل و شعار رايجشان اين است كه اسالمبندي . آنان يگانه راه حل است،كنند

آن اي كه همه گفتمانخواهند با ساختن يك دال برتر از اسالم، يعني نقطهمي هاي ديگر به

و وحدت دهندارجاع مي صهمان( شوند، ميدان كلي گفتمانگي را با هم پيوند ،55.(

هاي ممكن به شمار آوريم، افراد از طريق فرايندي بندي را كاستن از حالتاگر گروه

و سايرين ناديده هاي همذاتشوند كه طي آن برخي از حالتميبندي گروه پنداري پذيرفته

فرگرفته مي هماشوند. اين مي يند از طريق زنجيره و فيليپس، ارزي واقع (يورگنسن شود

ص1389 و غرببندي، اسالم). در فرايند گروه84، گرايان قرار گرايان در مقابل سكوالرها

يبر گيرند.مي هماين اساس در دهنده هويت مشترك شكل،ارزي كه دال اسالمك زنجيره

رابه عنوان اسالمهاي رقيب تشكيل نظام معنايي واحد در مقابل گفتمان،ستآنها  گرايي

بندي ديگري گرايي مانند هر دستهاسالم گرايان، دال برتر اسالم است.دهند. براي اسالممي

ميهاي موجود ميان اعضاي گروه را كمرنتفاوت بندي گفتماني بنابراين در گروه؛ كندگ

مي-»غيرخودي« و تفاوت ميان-كنيمآنچه هويت خود را در تقابل با آن تعريف طرد

ميشود. در عين حال، تمامي شكلاعضاي گروه ناديده گرفته مي توان هاي ديگري كه

صشوند انجام داد، ناديده گرفته ميآنها بندي را نيز بر اساس گروه بر85(همان،  ). لذا

و غيرااساس منطق هم ،گرا به شمار آمدهگرا، اسالمغربرزي كليه افراد غير سكوالر

(اسالمفضاي اجتماعي در جهان اسالم به اين قطب و متضاد و سكوالر) هاي كالن گرا

 يابد.تقليل مي

كهيمهستان گرايگرايي، شاهد يك طيف گسترده از اسالمالبته در درون گفتمان اسالم

گرايي طيفي از رويدادها از به اين ترتيب اسالماند. حول دال اسالم، هويت مشتركي يافته
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براي بازسازي جامعه مطابق اصول يارع تمامتا تالشي پيدايش يك ذهنيت اسالمي گرفته

ص1379(سعيد، گيرداسالمي را دربر مي شدن،و در آن راهبردهاي مختلف اسالمي)21،

،اخالقي جامعه، حفظ شريعت-همچون تشكيل يك حكومت اسالمي، اصالح فكري

و نوسازي تمدن اسالمي، اسالمياسالميو اصول سنت بازگشت به وجود سازي معرفت

 دارد. 

 بلكه ديگر،بندي ساده نيستگرايي از اسالم، تنها يك طرحبندي اسالملذا طرح

دربنديطرح و اثرات ظهور اسالم در،گرفته هاي گفتماني ديگر را نيز دربربنديصورت ها

هايي وجود دارند كه در درون اين نظم به خرده گفتمان،داخل اين نظام معنايي گسترده

مي درون گفتماني رقابت و در صددند صورتبا يكديگر خاصي را از هاي بنديپردازند

شدهمان اسالم نشان دهند. ، گرايي، يك گفتمان كالن بودهگفتمان اسالم،طور كه گفته

هايي شكل با اين حال در درون آن، خرده گفتمان؛اي را شكل داده است گسترده هويت

ميهاي جزئيدهنده هويتاند كه شكلگرفته  باشند. تر

دهحكومت را مبناةبندي نشاننحوه مفصل اگر توان دو گفتمان اساسيِ اسالممي،يمقرار

و اسالم غير كرسياسي را سياسي ود.شناسايي گفتمان اسالم سياسي، كسب قدرت سياسي

ميتشكيل حكومت اسالمي را مفصل و تشكيل آن را ضروري كه؛داندبندي در حالي

و يا بندي نمياسالم غيرسياسي، تشكيل حكومت اسالمي را مفصل آنكم دستكند براي

ازدالحال ضرورتي قائل نيست؛ لذا اسالم سياسي، شكلفي  هنده هويت آن دسته

بهاسالم و تشكيل حكومت اسالمي، دست گرايان است كه براي آوردن قدرت سياسي

ازند. در مقابل اسالما اولويت يا ضرورت قائل  گرايان غيرسياسي، شامل آن دسته

مياسالم بهگرايان و تشكيل حكومت اسالمي دست شوند كه براي آوردن قدرت سياسي

و اهتمام به حفظ هويت سنتي، احيا،تي قائل نبودهضرور ويتوجه سنت، حفظ شريعت

اند. بررسي نظام معنايي تقويت پايگاه اجتماعي را در جامعه اسالمي، اولويت خود قرار داده

و خرده گفتماناين گفتمان و نحوه معنايابي نشانه علوم انساني اسالمي در هر آنها هاي ها

ميفرصت آنها يك از طلبد؛ لذا در اين مقاله صرفاً به بررسي نحوه معنايابي مبسوطي را
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و در قالب سه خرده گفتمان نشانه علوم انساني اسالمي در گفتمان اسالم سياسي

ذكر است كه اين شايستةخواهيم پرداخت.» گراييتمدن«و» گرايياصول«،»نوگرايي«

از،اسالم صورت گرفته هاي موجود در جهانبندي ناظر به گفتمانتقسيم  منبعث

 هاي سياسي موجود در ايران نيست.گفتمان

 گفتمان اسالمِ سياسي.2-2
گفتماني است كه معتقد به تشكيل حكومت بر اساس)Political Islam( اسالم سياسي

و سياست خالصه نمي.الگوي ديني است بلكه چيزي،شوداسالم سياسي در ارتباط دين

، 1388(حقيقت، بيش از آن است؛ يعني ضرورت تشكيل حكومت بر اساس شريعت

مي،اسالم سياسي).67ص و،كند كه جامعيت داشتهاسالم را نوعي ايدئولوژي تلقي دين

و همه وجوه زندگي انسان را دربر مي و آخرت گيرد. بر همين مبنا، طرفداران اسالم دنيا

و نظام سياسي برخوردار است كه به دليل سياسي بر اين باورند  كه اسالم از نوعي نظريه

و نظريهپيوند با وحي الهي از ديگر مدل تر است. اينان نظريه خود را با عمل ها كاملها

و بر ضرورت تشكيل چنين حكومتي پاي مي و افزون درآميخته آنفشارند ، تشكيل بر

جحكومت اسالمي را تنها راه چاره مشكل ميامعههاي  كنندهاي مسلمان تلقي

ص1386زاده،(حسيني ،44.(

ري  معتقد است: اليور

يك آيين مذهبي. براي گرايي سياسي بيشتر يك ايدئولوژي سياسي است تا صرفاًاسالم

مي]سياسي[ اسالم گرايان  رود. شريعت فقط به عنوان قسمتي از دستور كار به شمار

و قانون مورد خطاب قرار فرهنگ اقتصاد، اجزايش يعني سياست،جامعه را در تماماهآن

شك دهي دوبارهخواستار شكل آنهادهند. مي درلتمامي اجزاي جامعه به اسالمي هستند.

اي مدرن يعني آخرين موج ضد امپرياليستي كه گرايي به عنوان پديدهاين حالت اسالم

ص1379(ري، شودمتعلق به قرن اخير است تلقي مي ،129(.

اسةدربارهنوز به نظر برخي نيز كه؛تاين عنوان اجماع تئوريك حاصل نشده به طوري

مي خميني برخي اين مفهوم را به حضرت امام و عده(ره) نسبت از دهند اي ديگر آن را

مي ملزومات ايدئولوژيك مي شدن دين كنند پندارند. بعضي آن را عين اسالم واقعي تعريف
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مي نوعي برداشت ابزاري از دين را جست نامرئيِ اي دستو عده و برخي ديگر وجو كنند

ص1380(تاجيك، پندارند نيز اسالم سياسي را با سياست اسالمي يكي مي با تمام اين).27،

ميتعاريف  و سياست رسد از آنجا به نظر  نقطه مشترك تمام،كه ارتباط بين دين

وگرايان در برابر سكوالرهاساسالم و متمايزكننده اسالم،از سويي ديگرت  مبناي اصلي

لذا؛گرا، ضروري ديدن تشكيل حكومت اسالمي استهاي اسالمسياسي از ساير گفتمان

گفتماني،اين اساس اسالم سياسي بر*نيز ناميد.» گرااسالمِ حكومت«توان آن را گفتمان مي

يك نشانهاست كه  مي اساسي مفصل نشانهحكومت اسالمي را به عنوان  كند. بندي

كه همان مي تاجيكطور نديها بلكه اين گفتمان،شود ها نمي اسير گفتمان،اسالم كندبيان

هاي سياسي متفاوتي بلكه اسالم،لذا يك اسالم سياسي وجود ندارد؛شوند كه اسير اسالم مي

ميدر بطن اسالم سيا(همان). اند وجود دارند كه به علل مختلف ظهور كرده سهتوان سي

» گراتمدن«و اسالم سياسي»گرانو«اسالم سياسيِ،»گرااصول«اسالم سياسيِ،خرده گفتمان

هر قراردادندر ادامه با مبنا را شناسايي نمود. اين سه گفتمان، ابتدا به اجمال، نظام معنايي

و سپس براي تدقيق بيشتر بحث در را مورد بررسي قرار ميآنها يك از  موضوع خاص دهيم

هاي سياسي، نقشي اساسين برجسته كه به عنوان سوژهااين مقاله، با انتخاب يكي از متفكر

اند، نحوه معنايابي نشانه علوم انسانيِ اسالمي را در هر ها داشتهگيري اين گفتمانشكل در

 دهيم.مورد بررسي قرار ميآنها يك از 

و نحوه معنايابي نشانه علوم3 هاي گفتمان اسالمي در خرده انساني. نظام معنايي
 اسالم سياسي

سياسي بيانگر پذيرش ضمني تفكيك دين از سياست از آنجا كه برخي معتقدند كاربرد اصطالح اسالم*

مي،است و رافع اين ايراد نيز باشد. با مناسب» گرااسالم حكومت«رسد استفاده از اصطالح لذا به نظر تر

و تعريف خاصي كه از اصطالح اسالم سياسي در ادبيات دانش سياسي وجود اين با توجه به مفهوم

و و با توجه به كاربرد سياسي را به كار خواهيم سيع آن در اين دانش، در اين تحقيق اسالموجود دارد

 برد.
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 گفتمان نوگرايي.1-3
هاي . اين گفتمان در مواجهه با پديدهاستجهان اسالم گرايِثر از جريان عقلأنوگرايي مت

و با تطبيق برخي از اين دستاوردها با اصول تفكرنزجديد، به برخورد گزينشي دست مي د

هاي تفكرهاي اسالمي كه در قالب گفتمان از منظر نوگرايان گزيند.را برميآنها اسالمي،

و غيره ظاهر شدهمختلف فقهي و بنابراين، فلسفي اند، همگي تاريخ خاص خود را دارند

و تجديدند. همين ويژگي هاي تجربه فرصت مناسبي را براي نقادي،در معرض نقد

و الزام و عمل سياسي مسلمانان با توجه به لوازم و مكان تدارك نموده فكري ات هر عصر

ص1995اهللا،(فضل است نوگرايي سياسي در جهان اسالم از آن روي كه ). در اين ميان24،

گسستي نسبي گسست آن از گذشته نيز بدون آنكه مطلق باشد، وجه ديني دارد، اساساً

 است. 

و ابتكار نوگرايي اسالمي هرگز به معناي قطع رابطه با تمام اركان نظام سياسي گذ شته

نسبتي هر حالهاي سياسي سنتي نيز به نظام به كلي متفاوت با نظام سنتي نيست؛ زيرا نظام

ص1384(فيرحي، با دين پيدا كرده بودند و سكوالريسمنوگرايي در حد فاصل ميان).48،

مياصول ها به غرب موضعي گيرد. اين جريان نيز همانند برخي ديگر از واكنش گرايي قرار

و برابري.متناقض نسبت به غرب داشت غرب به سبب قدرت، فناوري، آزادي، عدالت

و الگويي جذاب به نظر مي و موجود در آن مورد اعجاب رسيد؛ ولي به سبب اهداف

و محكوم بود. وانگهي عناصري از درون ميراث اسالمي هاي امپرياليستي مردود سياست

ل مي و ترقي باشد. دادن هماهنگي اسالم نشان،ذا هدف كالن آنانتوانست محرك پيشرفت

و بهترين انديشه  هاي موجود در غرب بود. با علوم جديد

نيز مطرح گشته» مدرنيته اسالمي«يا» تجددگرايي اسالمي«گفتمان نوگرايي در غالب

و سامان،است. تجددگرايى اسالمى بهبهسازى كارگيرى علوم دهى حيات آدمى را در گرو

و كارشناسى براى ريشهجديد مى و داند و راه حل مسايل را از علوم اقتصادى يابى

بىاجتماعى رايج مى و دينى در آنكه نتايج اين علوم را با ارزشخواهد، هاى اخالقى

و مالحظه تعارض ببيند. البته اين گروه منكر ارزش هاى را در برنامهآنها هاى دينى نيستند
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و منطق برنامهولى؛كنند توسعه انكار نمى ريزى معتقدند در نهايت اين روش علم مدرن

و به عنوان يك توسعه است كه در تعيين مسير پيشرفت جامعه نقش اصلى را بازى مى كند

مىهاى توسعه از مسير ارزشچارچوب كالن از انحراف برنامه  كندهاى انسانى جلوگيرى

ص1385(سبحاني، ،291 .( 

به زير لذا نوگرايان معتقدند و تكنولوژيك تمدن مدرن غربى قابل تبديل بناهاى علمى

و عملىمقوله مىهاى علمى توانند بدون اينكه مجبور به از كف دادن اند كه مسلمانان

و كسب منفعت نمايندآنها هويت فرهنگى خود باشند،  ص1384(تميمي، را بياموزند ،18.(

را بابي سعيد و معتقد استنمي» گفتمان تدافعي«اين گفتمان به 1870حدود سال از امد

خواست دستاوردهاي مدرنيته بعد يك گفتمان تدافعي در جوامع مسلمانان رايج شد كه مي

از را اصالتاً اسالمي بخواند. انگيزه اين گفتمان، دفاع از اسالم در برابر پيامدهاي حاصل

قدرت جهاني اروپا بود. استدالل آن اين بود كه در اسالم هيچ خصيصه ذاتي وجود نداشته 

ص1379(سعيد، است كه مانع از باز تفسير آن همساز با دنياي مدرن شود در).129،

ديتوان گفت كه مجموع مي و هم بخشي از راه حل.نوگرايان،داز  غرب هم مسئله بود

و عملكرد افرادي همچون گفتمان نوگرايي متأثر از انديشه  الدين اسدآباديجمالسيدها

و و در عصر تنظيمات در عثماني ، نقش مهمي ايفا در نهضت مشروطه ايرانشكل گرفت

در محمد اقبال الهورينمود. تب قاره شبهنيز آن را و ترويج كرد. همچنين اين هند ليغ

گفتمان نوگرايي.در ايران گذاردپيروزي انقالب اسالمي گفتمان، تأثير قابل توجهي در 

و عالمان نو » نوانديشي ديني«انديش در قالب امروزه توسط برخي از روشنفكران ديني

 تداوم يافته است.

 نظام معنايي گفتمان نوگرايي)الف
از: حكومت اند عبارت،اند بندي شدهكه توسط گفتمان نوگرايي مفصلهايي ترين نشانهمهم

عقالنيت، پيرايش سنت، اصالح، مبارزه با استعمار، مبارزه با استبداد، جامعه مترقي اسالمي،

 نظام معنايياين هايو شورا. از ساير نشانه، مردم(مدرنيته اسالمي)و پيشرفته اسالمي

و روشتوان به: فلسفه، مبارزه مي هاي مدرن، با تحجر، مصلحت، ضرورت اجتهاد، ابزار
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و آزادي اي گرا به شيوهنو به اين ترتيب گفتمان. اشاره كردعلوم جديد، استقالل، قانون

نو،بندي عوامل فوق تشكيل يافتهمعنادار از مفصل و فهم گرايان از واقعيت را شكل تصور

از گفتمان موفو الكالاي هويت در برداشتي كه داده است. با توجه به شخصيت رابطه

نو،كنندمطرح مي در بنديهاي مفصلگرا از اسالم، متأثر از ساير نشانهتصوير گفتمان شده

 اين گفتمان است. 

و پيرايش سنت از خرافات، متجلي و نقل اسالم در اين گفتمان در غالب تعامل عقل

و پذير تمدن اسالمي در غالب مدرنيته اسالمي امكان است. در منظر نوگرايان، احياي اسالم

و لذا براي احياي اسالم مي و بيداري مسلمانان خواهد بود بايست به احياي فكر ديني

و امكانات آن بهره برد.  و در اين مسير از علوم مدرن اين گفتمان با توجه به پرداخت

و مفصلااستفاده از دست هاي موجود در گفتمان نشانهبندي برخي ورهاي مدرنيته غربي

ميمدرنيته غربي، نسبت به گفتمان اصول و همواره از گرا داراي قابليت اعتبار كمتري باشد

و هجمه بوده است.سوي برخي از اصول  گرايان در معرض اتهام

 تري از اقشار جامعه پاسخ گفتهاي اين گفتمان به تقاضاهاي بخش وسيعفضاي اسطوره

در؛ لذا داراياست قابليت دسترسي بااليي بوده است. اين گفتمان در طول دوره تنظيمات

و دوران مشروطه در ايران توانست به گفتماني هژمونيك تبديل شود؛ اما در  عثماني

و سكوالريسم نتوانست در سطح جهان اسالم به گفتماني تخاصم با دو گفتمان اصول گرايي

و در بين سطوحي هژمونيك تبديل شود. گفتمان نوگرايي در بخشي از كشورهاي اسالمي

به استيفراوانداراي مقبوليت،تقاضاهاي آنان است كننده برآوردهاز اقشار جامعه كه  و

 تري را به خود جذب نموده است.گرا طيف وسيعنسبت گفتمان اصول
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مي تكيه بر منطق تفاوت، به غيريت و استعمار غرب دست يابمعنايزند. سازي با مفاسد

و طرد نشانه علوم انساني اسالمي به ميدان گفتمانگي، متأثر از نظام معنايي نشانه علم مدرن

ايه در اين گفتمان، نشانه عقل، جايگاه برجستهاين گفتمان صورت گرفته است؛ چراك

و از آنجا كه نوگرايان، علوم مدرن غربي را ناشي از يافته و داراي حجيت است هاي داشته

مي،دانندعقل بشري مي نهند. با وجود اين، بايد توجه داشت كه اين گفتمان در بر آن ارج

و بومي و هر آنچه را با عرصه علوم انساني نيز قائل به انتخاب سازي علوم مدرن است

ميارزش ميهاي اسالمي مغاير كند. لذا نوگرايان، علوم انساني غربي را بر سنت يابد، طرد

از آن براي ايجاد،نيابندآنهاو در صورتي كه تضادي بين نندكميو اصول اسالمي عرضه 

 برند. يك مدرنيته اسالمي بهره مي

و عملكرد گفتمانيِبه بيشتر اين موضوع، ادامه به منظور تبيين در  اختصار گفتار

اين گيريكه نقشي اساسي در شكلاي سياسي را به عنوان سوژه الدين اسدآباديسيدجمال

ميست،ا در جهان اسالم داشتهگفتمان  . نماييمبررسي

 الدين اسدآباديجمالسيدعلم در انديشه)ج
گيري گفتمان نوگرايي در جهان اسالم هاي اصلي در شكل از شخصيت الدينجمالسيد

ت ازأاست كه در اواخر دوره عثماني ثير بسزايي در تحوالت جهان اسالم داشت. او با برخي

و آموزشي عثماني در دورة و آنان» تنظيمات« پيشروان اصالحات فرهنگي آشنا بوده است

همرا هم به دليل تربيتش در علو سيدحضور  و و آشنايي با معارف ترقيم قديمه خواهي

مي چون با همكاري؛شمردند اروپايي در جمع خود مغتنم مي توانستند كساني چون او

بهيطلبانه خود را در قالب شعا اصالحهاي برنامه مردم عرضه كنند تا از نكوهشر اسالمي

منآ(عنايت، منبع اينترنتي). بدخواهان در امان باشند حائز جمالسيدظومه فكري نچه در

و انحطاط مسلم اهميت است،  است:اوست. وي معتقدن از منظراناعلل ضعف

و در اين مورد و سبب اين مذلت به خود رجوع كنيم ما بايد براي يافتن علل اين سقوط

و حكمت خويش براي هر  و دانا با رحمت خود را مالمت كنيم؛ زيرا خداوند حكيم

و سرنوشت قطعي مقدر كرده   گاهچيهسنت خداوند استو گفته[امتي سنت حتمي

ترين آيات خويش در قرآن فرموده... عزت،و باز هم خداوند در محكم]شودعوض نمي
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و راحتي را از قومي نمي و امن و آسايش زندگي مگر اينكه آن قوم،گيردسلطنت

و  و انديشه درست دريينايبخودشان نور عقل و از رفتار خداوند واقعي را كنار بگذارند

(اسدآبادي، مورد امت ص]تابي[هاي گذشته عبرت نگيرند ).277-274الف،

و تفرقه،سانينوخيتاراگرچه جمالسيدعقيده به و ضعف نقطه آغازين انحطاط

كه،گيرندمسلمانان را محاربه صليب مي و انحطاطآولي بهتر اين است غاز ضعف

و تفرقه كلمه  و آراآنها مسلمانان  كه در اين امر باطله بگيرنديرا از شروع تعليمات فاسده

نيياجتماعو سپس اهل باطنو السرو صاحب»باطنيه« نيچرها يعني طبيعيين به اسم

(نهيليست(كمونيست ها)، اشتراكيين(سوسياليست و عدميين درها) ها) فساد نقش اساسي

و تباهي امت محمديه  (مدرسي، داشتهاخالقي ص1360اند است معتقد سيد).524-505،

را،اندآرزوي آن جان سپردهاي كه حكما به فاضله مدينه  نخواهدابي دستهرگز انسان

و واجبات دين اسالم مگر به ديانت اسالميه،شد به اين دو امر؛و اعظم فروض (امر

و اگر كسي بگويد چون ديانت اسالميه چنين و معدل اخالق) است و نهي از منكر معروف

مي،است مي، باشندپس چرا مسلمانان بدين حالت محزنه گويم چون مسلمان جواب

و اما االن پس بدين قول دهدشهادت ميآنها عالم هم به فضل-كه بودندچنان-بودند

ص»ر ما بانفسهمحتي يغير ما بقومٍيغيالاهللا انّ« شريف اكتفا خواهم كرد: ).524(همان،

به جمالسيدمطلب فوق نگاه مي را به علل ضعف مسلمانان وي. كند خوبي روشن

عامل اصلي ضعف مسلمان را در درون امت اسالمي جستجو ضمن اذعان بر نقش استعمار،

از اند عبارتكند كه به نظر او مي از: دورشدن مسلمانان از ديانت حقه اسالمي، رويگرداني

و انحطاط اخالقي مسلمين. و نورِ عقل، گسترش افكار باطل  معتقد بود كه اساساًاو دانش

و جاو و اطاعت از قرآن استرمز بقا :دانگي مسلمانان در پيروي

مي مادامي و آن كتاب آسمانيكه قرآن ميان مسلمانان قرائت و رهبر واقعي آنهاست شود

و معنوي راهنماي مسلمانان مي و از موجوديت آنها در همه امور زندگي مادي باشد

و از جوامع اسالمي دفاع مي به حقوق حمايت و متجاوزين مسلمانان را منكوب كند

ازمي و مي هر جهتسازد به آنان نشان و ترقي را و رسم پيشرفت و،دهدراه بقا

ص]تاي[ب(اسدآبادي، باشدجاودانگي مسلمانان قطعي مي ).111-110الف،
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به جمالسيدبا اين حال ،مفروض از متني درست دركيبه منظور رسيدن معتقد بود

ص1368(شرابي، داشته باشد بايد آزاد فكري انسان  اجتهاد ديني با انسداد بابوي).31،

در باشد داشته بايد تداوم همواره پويا در دين تفقه ورزيد. از نظر او جريان مخالفت و

مي اين :گويدباره

راو حديثنص؟ كدامو اجتهاد ممنوع اجتهاد مسدود است بابكهچه يعني ، اجتهاد

پس اند كسي گفته از پيشوايانيك يا كدام است كرده منع و نبايد خود از ما اجتهاد كند

و از تعاليم دين  و از حديث راه قرآن را بفهمد با علومو انطباق مسائل صحيح جويد

و نيازهاي  به خويش وظايف،خود،و زماني هر دوره عصر بزرگ آورد؟ عالمان دست را

كنماكه نيست درست اين لكن، اجتهاد كردند، بسيارخوب  و همه آنانميفكر رموز

و چيزي را درك اسرار قرآن نه كردند  درك از قرآن همگي آنان، آنچه بر جاي نگذاشتند.

و لطف استاي قطره،كردند حق خداونديو عنايت از دريا به كسيهر در و هر شايد

ص1357(حكيمي، فرمايد خود خواهد عنايت كس ،83-84.(

و منزلتچههر پيشين علماي.است نقطه انتها نرسيدهبه دينز نظر او فهما  قدر

ب  بعدي هاي از دريا. نسل استاي قطره چونان از دين آنان فهم ولي؛خود جايه داشتند،

به مي اين،يابند. خداوند در خاتميت دست، از ديناي تازه هايو رهيافت فهم توانند

و نگرهبه هموارهكه است نهاده به وديعه استعداد را در انسان  وهارسديدها

هر از دين جديدي اندازهاي چشم و الهي فضل،دهد نشان از خود شايستگيكه برسد

مي حال شامل  رسديني در كنار شود. اجتهاد پوياي او ، صحيحو احاديث در قرآنيغور

و درك هاي از دانش يابي، بهره خردمندانه هايكاوش مستلزم و مقتضيات عصر ازمنه نيازها

(فراستخواه، منبع اينترنتي). استو امكنه 

و جمالسيداز سويي ديگر اقعيات تلخي كه در دنياي اسالم وجود داشت با ميان

و قرآن با و گوهر اسالم تفكيك قائل بود. او بر آن بود كه روح اسالم  حقيقت

و نوگرايي همسازي دارد. او معتقد بود اين همسازي،آزادي طلبان كار اصالح خواهي

زيرا آنان مجبور نيستند كه براي اصالحات اجتماعي، به شيوه؛مسلمان را آسان كرده است

و دنيا را بر اساس تفسيري جديد از كتاب لوتر و نظريه جدا انگاري دين مقدس عمل كنند
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 گويد:مي پال مالارائه كنند. به همين دليل در مصاحبه با روزنامه

و عقايد تازبا افكار آزادي روح حقيقي قرآن كامالً ميخواهانه بيه تطبيق و نمايد. نظمي

كه در حال حاضر وجود دارد به قوانين اسالم ندارد. اينها مقرراتي است،تعصباتي ربطي

به شرايع اسالمي اضافه نمودهكه تفسير اند. پيشرفت زمان، آنها را متوجه كنندگان جاهل

به اصول كامالً بنابراين يك مسلمان عالم،؛اشتباهات گذشته خودشان خواهد نمود

ميآزادي ميخواهانه اروپايي آشنا به كمال آساني و به تعاليم قرآن، باشد توان با مراجعه

و افكار آزادي كار بدون مواجهه با انواع اين.امروزي آشنا نمود پرستانهمردم را با عقايد

شدهبا آنها روب لوتركهياشكاالت ص1380(صاحبي، رو گرديد، عملي خواهد ،217.(

هر سيدجمالاز نظر يك اولين ركن دين اسالم اين است كه عقول را از آن خرافاتي كه

و غالب اديان موجود از اين اوهام وخرافات خالي براي كوري عقل كافي است، پاك سازد

ص1298(اسدآبادي، نيست و ميان عقالنيت برآمده از انگارهوي).76، هاي اسالمي

و پايهانگعقالنيت مدرن همساني مي ميارد . وي معتقد جويدهاي ايمان را در عقالنيت

و براي مطابقت با وضعيت علمي دنياي مدرن بايد اعتقادات را به محك عقل سنجيد است

در كالم بي خدا را و انساني آنها فهميد. حقهو حقوقنيازي اقتصادي جهت آزادي سياسي

و تعصبمسلماني كه بدين ميهاي سان از بند خرافات و به حقايق ديني ناروا رها شود

ميمييخودآگاه و امكانات جديد آن را در به يرانسانيغي نه فقط تعد؛يابديابد را

ومييقشابلكه عمالً با اتحاد با برادران ديگر مسلمان خود،پذيردشخصيت خود نمي شود

مياسالم را به عالي،از اين رهگذر  منبع اينترنتي).(توانا، رساندترين درجه قدرت

مي سيداز نظر و اتباع ظنون را و دين اسالم يگانه ديني است كه ذم اعتقاد بالدليل كند

و مطالبهسرزنش پيروي از روي كوري را مي  برهان را در امور به متدينين نشان نمايد

هرمي و در مي دهد ص1298(اسدآبادي، كندجا خطاب عقل ويبدين مناسبت).76،

و مباني ديانت اسالميميا و چنين تناقضي مشاهده نمي،ن عقل به معناي مدرن آن كند

و سبب مدنيت عالم مي و تعديل اخالق ب،]تابي[(همو، داندعقالنيتي را موجب درستي

پي).88ص ميچنين عقلي است كه علم مدرن را و علم مدرن نيز به نوبه خود ريزي كند

و ترقي زمينه ميساز پيشرفت و پيرايش سيدجمالشود. بنابراين از نظر جوامع با اصالح
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و، بدينيدهآشكار گردهاي پنهان آن آيين اسالمي، ظرفيت سان سازگاري آن با عقالنيت

وويرو نزد از اين؛شد علم مدرن عيان خواهد  دانش است. پادشاهي عالم از آن عقل

سر سيد،اين با وجود و تفسير باورهاي سيداحمدخاندر مقابل امثال كه در پي تأويل

ازويرا نوشت. نيچريهرسالهو ستاديا،اساس علوم جديد برآمده بود عقيدتي اسالمي بر

و تندي عليه موضع يك عالم روشنفكر اسالمي فريادش بلند مي و انتقاد صريح شود

و اين بيان ميسراحمدخان بيكند و مرگونه تفسير ناماليم و گراييز او را طبيعتحد

بي يهيليستين و دينيو او انديشه بشري خواند... ميبهرا بودن قرآن دركن شدت نقد و د

و عامل استعمارمي شدت وي را مورد انتقاد قراربه ��
�7;� ����$ هاي متعدد شماره دهد

و طبيعت كه با ژست علم داند انگليس مي را گرايي ميگرايي، عقايد الحادي و منتشر سازد

(ثقفي، منبع جوانان مسلمان را اغوا نمايد،كشور هند مستحكم ساخته پاي استعمار را در

 اينترنتي).

همانند رفتار مسلمانان معتقد بود رفتار درست در برابر معارف غربي بايد جمالسيد

تنها هنگامي به فراگرفتن مسلمانان صدر اسالم.صدر اسالم در برابر فلسفه يوناني باشد

 ارسطوو افالطونفلسفةو بطلميوسو نجوم اقليدسو هندسة جالينوسو بقراططب 

هاي ايمان خود را استوار كردند. مسلمانان امروزي نيز تنها زماني همت گماشتند كه پايه

و تمدن اروپايي روي  آن بشناسند را به وجه درست آورند كه دين خويش بايد به فرهنگ

به(عنايت، منبع اينترنتي). به سيدجمالاين جمله معروف هم  نسبت داده شده عبدهو هم

و وقتي به شرق آمدم، اسالم است و اسالم نديدم كه وقتي به غرب رفتم، مسلمان ديدم

و مسلمان نديدم.  ديدم

اص لذا بر كه غرب را مساوي قطبسيدو مودوديابواالعلي گراياني چونلوخالف

و بازگشت به تمدن اسالميجاهليت مي و به مقابله با تمدن غربي بودند، معتقد دانستند

مي،داندتنها غرب را مساوي جاهليت نمينه جمالسيد بيند. اين بلكه در غرب مسلمان

و هم مسلمانجمله بدان معني است كه مي لذا به نفي تمدن غربي؛توان هم غربي بود

مينمي و تمدن غربي را توصيه و برخوردي گزينشي با غرب  سيدبه نظر كند.پردازد
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و همه اينها نيز ترين ترقيمهم و قانون است ات غرب در عدل، مساوات، اخوت، آزادي

و اطالع ملل اروپايي است ص1352(خسروشاهي، ناشي از علم اينها چيزهايي).48-50،

با جمالسيدموجود نبود.،بودند كه در شرق آن روز به دنبال ايجاد يك تعامل انتقادي

هاي آن ناراستي در مقابل،غرب بود كه ضمن استفاده از امكانات موجود در تمدن غرب

و اقتصادوينيز بتوان مقاومت نمود. همچنين  با توجه به شناختي كه از ماهيت استعماري

؛اهرم فشاري براي اصالح شرق استفاده كندد از غرب به عنوانكوشي،سوداگرانه آن داشت

و هم شرق بيدار شودبه گونه مي؛اي كه در اين تعامل هم غرب سود ببرد  گويد: لذا

مي كه اين متلبسين به البته من و برين دارم كه جميع كافران عالم را برانگيزانم خواهم

كه اقالً كه متع لباس اسالم را مجبور كنند به حقوق عامه است كه در يك جزء از دين لق

و در جزء ديگر باشند آنچه باشند، الي نار و قانون حق باشد، مسلمان باشند  ميزان عدل

و مرا جز اين؛جهنم به خود آنها راجع است و ضررش چون از خاصه خود آنهاست

ص مقصدي نيست ).37(همان،

و براي جهان اسالم الدينسيدجمالطور خالصه عناصر اصلي ميراثهب  به نحو عام

اعتقاد به توانايي ذاتي دين اسالم براي نخست،:جهان عرب به نحو خاص عبارت بود از

و  آنينتأمرهبري مسلمانان و پيشرفت و،دوم؛ نيرومندي مبارزه با روحيه تسليم به قضا

و گوشه بيقدر و تفسير،چهارم؛ بازگشت به منابع اصلي فكر اسالمي،سوم؛ جنبشينشيني

و فراخواندن مسلمانان به  و،پنجم؛نو علوم يادگرفتنعقلي تعاليم اسالم مبارزه با استعمار

و فكري مسلمانان (همان، استبداد به عنوان نخستين گام در راه رستاخيز اجتماعي

در گذاري يانبنبه عنوان انديشمندي كه نقش جمالسيدبه اين ترتيب در انديشه).113ص

بندي سازي معرفت مفصل نشانه علوم انساني اسالمي يا اسالمي،معاصر را داردنوگرايي

مينشده است. از منظر وي مي و بايست از علوم مدرن براي پيشرفت جهان اسالم توان

مي،استفاده نمود و اخالق اسالمي را نيز مد نظر هرچند در اين مسير . قراردادبايست اصول

گ2-3 اص.  گراييلوفتمان
يااصول و بنيادهاي ايمان، بنيادهايةاصولي گرايي االسالميه به معني جستجوي اصول

و جامعه اسالمي مي�"7�Ce�T�\"=( هاي مشروعيت اقتدارپايه(امت) (دكمجيان، باشد)
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ص1383 و سنت به عنوان دو به عبارتي ديگر اصول)؛24، گرايي فراخوان به اصول، قرآن

(الموصلي،  و حكومت بايد بر آنها مبتني باشد است ، 1378منبع اساسي كه دين، جامعه

اص).19ص از،ماندگي جهان اسالمگرايان علت عقبلواز نظر دورشدن جامعه اسالمي

و آموزهاصول، سنت و تنها از طريق بازگشت ها و ارزشهاي اسالمي است ها به اين اصول

و جهانياز ديد اصولتوان بر مشكالت فايق آمد. است كه مي و گرايان جامعيت بودن اسالم

كند كه با هر نظام انساني، فلسفي يا سياسي بخش مهمي از مفهوم توحيد ايجاب مي

(الموصلي،ييخدايرغ ص1378مخالفت شود ،35.(

گيري اين گفتمان را در دوران عثماني در انديشه افرادي همچون هاي شكلريشه

ومي **زادهقاضيو*بيرگيوي توان جستجو كرد. اينان هرگونه نوآوري را در اسالم بدعت

ميحرام مي و براي حفظ اصالت دين، به مبارزه با آنچه مظاهر بدعت و دانستند دانستند

ميهاي پس از پيامبر تكفير كساني كه بدعت دانستند، پرداختند اسالم(ص) را مجاز

ص1383(شهبازي،  واكنش نشان هاي جديد نظامي به آموزشنيز چريانيني)48-50،

كه؛دانستندهاي نظامي جديد را سودمند نميآموزش آنان. دادند حاج تنها به اين دليل

پيروزي دائمي،اين نيروي نظامي، براي آنان طلب بركت كردهيستأس، وقت بكتاش ولي

ص1379(احمدياقي، آنان را از خداوند خواستار شده است از).127، علماي ترك برخي

ب نيز بر ميسرزمينهاين اعتقاد بودند كه هر آنچه از سوي نصارا شود، در هاي اسالمي وارد

�y�e« باره به حديث تقابل با اسالم است. آنان در اين %&7T��7T�� d%&�7"3�7%& �

مي» 	! �"+� 3�7" و استدالل  كردند. اينان يكي از اصول اساسي اسالمي را آن استناد

ص1379(احمدياقي،ه كند، از آنهاستدانستند كه هر كسي كه به كفار تشبمي ،127 .( 

بروز جريان،خالفتيالقاگيري اين گفتمان پس از هاي مهم شكليكي ديگر از جلوه

متسلفي برجسته يسينتئور، تيميهابنشكل گرفت. تيميهابنهاي ثر از انديشهأگري است كه

 
مي بيرگيليكهق)981-928( پيرعلي بيرگيويمحمدبن*  شود.نيز خوانده

» زاده لَـر قاضـي«كه پيروان او بـه زادهكوچوك قاضيق) معروف به 1045-990( زادهمحمدافندي قاضي **

 شهرت داشتند.
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و طرفدارانو پيشتاز بنيادگرايي سنّ ياد االسالميخش به احترام از او به عنوانويي است

از كنندمي بهمي تيميهابن(همان). بعد ضمن آنكهوي اشاره كرد. عبدالوهاببنمحمد توان

و آرا ياكنندهاح و سنت بود، نخستين منادي بازگشت به اصول تيميهابنيمكتب حنبلي

گفتمان گراي سلفي در دوره معاصر بوده است. جريان اصول گذاري يانبنو سلف صالح

داراي ابوالعلي مودوديو سيدقطبات انديشمنداني همچونيگرايي متأثر از نظراصول

و رويكرد معتدل  يافت. تريغناي فكري گرديد

اص) الف  گراييلونظام معنايي گفتمان
بندي كرده است،ي كه اين گفتمان آن را در منظومه گفتماني خود مفصليهاترين نشانهمهم

و اصول اسالمي، از: نص، اند عبارت بازگشت حكومت اسالمي، حاكميت اهللا، جهاد،منهج

و انقالب. از غرب، تكفير، جاهليت،-در عصر خلفاي راشده-تمدن اسالمي به ستيزي

 است، كرده طرد به حوزه گفتمانگي يا ميدان گفتمانرا هايي كه اين گفتمان جمله نشانه

تمدن غربي، فرهنگ علم مدرن،، مدرنيته،يلتأواز: فلسفه، تصوف، مصلحت، اند عبارت

و ناسيوناليسم. و آموزه گرايانبر اين اساس اصول غربي هاي مدرنيته سر با غرب

رانسازگاري دارنا نهادن دين از عامل اصلي كنار به عنوان جاهليتي جديد، د؛ زيرا آن

و خود حوزه و متضمن اصل خودبسندگي و اجتماعي ساماني بشر قلمداد هاي عمومي

و تباهي كشاندانديشه؛دنكن مي گرايان با تكيه بر لذا اصول؛ه استاي كه دنيا را به فساد

و   ند.ا تكفير به دنبال جهاد با غربمفاهيمي چون جاهليت

بندي عوامل فوق تشكيل اي معنادار از مفصلگرا به شيوهبه اين ترتيب گفتمان اصول

و فهم اصول و تصور گرايان از واقعيت را شكل داده است. با توجه به شخصيت يافته

مي موفو الكالاي هويت در برداشتي كه رابطه ، 1383(سلطاني، كنند از گفتمان مطرح

شده بنديهاي مفصلگرا از اسالم، متأثر از ساير نشانه) تصوير گفتمان اصول173-171ص

هاي موجود در اصول اسالمي، در اين گفتمان است. اسالم در اين گفتمان در قالب آموزه

و سلف صالح متجلي است. اين اسالم در غالب تمدن اسالمي كه در صدر اسالم  سنت

مياست، شكل گرفته  و لذا براي احياي اسالم به ايندبايبه بهترين شكل متجلي شده
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و تمدن اسالمي را به همان سبك عصر خلفا مجدداً برقرار و سنت اسالمي بازگشته اصول

با تكيه،سازيم. اين تصور از اسالم در برخورد با تمدن مدرن غربي آن را جاهليت خوانده

،ي، تمامي افرادي را كه خارج از اين گفتمان قرار دارندسازبر منطق تفاوت در يك غيريت

 كند.تكفير مي

اص)2(شكل  گراييلونظام معنايي گفتمان

و ارزش يدشتأكاين گفتمان با توجه به هاي اسالمي داراي قابليت اعتبار بر اصول

نتوانست،اي اين گفتمان به تقاضاهايي خاص محدود گشتهبااليي بود؛ اما فضاي اسطوره

هاي تمامي اقشار جامعه باشد. از سوي ديگر با توجه به خواسته كننده برآورده

و نگاه سلبي آن به دستاوردهاي نوين بشري نتوانست گرا گذشته بودن اين گفتمان

بخشي است؛ لذا داراي هاي مختلف جامعه را متقاعد كند كه داراي قابليت نظم بخش

ب يينيپاقابليت دسترسي  و ا توجه به كاهش قدرت استعاري آن نتوانست در سطح بود

و در جهان اسالم به گفتماني هژمونيك تبديل شود. هرچند در بخشي از كشورهاي اسالمي

 مقبوليت يافته است.،تقاضاهاي آنان است كننده برآوردهبين سطوحي از اقشار جامعه كه 

اسالم

حاكميت
اهللا

تكفير

جاهليت

مبارزه با
استعمار

ضديت با
بازگشتغرب

به تمدن 
اسالمي

حكومت
اسالمي

و سنت
سلف صالح

و علم منهج
اسالمي

جهاد
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 گراييمعنايابي علم اسالمي در گفتمان اصول)ب
و از سوي ديگر شاهد تمدن اصول و انحطاط مسلمانان بودند گرايان از يكسو شاهد ضعف

تنها راه نجات،مدرن غربي كه انسان را دچار جاهليتي جديد كرده است؛ لذا با تكفير هردو

در دانستندمي اسالم در عصر خلفاي راشدهاي دين به سرچشمهبشري را در بازگشت  و

ا هاي خود در جامعه تالش بزارهاي مختلف براي اشاعه آموزهاين راستا با استفاده از

نودند. كر و بر خالف و مدرنيته گرايان كه با تأكيد بر عقل به دنبال سنتزي بين اسالم

با گرايانند، اصولا استفاده از تجربيات نوين بشري براي احياي جوامع اسالمي

(فلسفي) برجسته و طرد رويكرد عقلي و وامسازي سنت از از پذيرش تعامل  دانشگيري

و كمال به آموزه صرفاً،كردهپرهيز غرببشري در اسالمي كه در هاي بر بازگشت تمام

و نصوص اسالمي متجلي است مي،سنت هاي ديگر اقتباس از تجربه هرگونهوفشارند پاي

م بشري را نوعي سازش با دنيايي مي ظهر سياست دانند كه با انفكاك دين از سياست به

 تبديل شده است.و جهالت نو شيطاني 

گيري جهالت نوين گرايان، علم مدرن در واقع عامل شكلبه اين ترتيب از منظر اصول

و لذا از آن مي و منهج اسالمي رجوع كرد. معنايابييزپرهبايست است و صرفاً به سنت

ب و ه طور خاص متأثر از چند عامل علم در اين گفتمان به طور عام، متأثر از نظام معنايي آن

بهو نشانه صورت گرفته است. نخست، مفصل و تاكيد بر بازگشت بندي منهج اسالمي

و عرفان. عقل در  و سوم، نفي فلسفه و غرب؛ و اصول اسالمي؛ دوم، طرد مدرنيته سنت

حداين گفتمان صرفاً ابزاري براي فهم قرآن  و در نتيجه علم اسالمي در اينيثو است

و جايي براي فتمان همان دانشگ و سنت اسالمي است و حديث هاي موجود در قرآن

علوم عقلي در آن وجود ندارد. به اين ترتيب هرچند اين گفتمان تأكيد فراواني بر بازگشت 

و منهج اسالمي دارد و رجوع به اصول، سنت ولي با توجه به طرد فلسفه،به تمدن اسالمي

ميو حيطه محدودي كه براي عق برل قائل است، تعريف خاصي از علم اسالمي ارائه و كند

و منهج اسالمي موجود در قرآن  اين اساس نشانه علوم انساني اسالمي در آن به عنوان علم

و سنت اسالمي معنا يافته است. نحوه معنايابي نشانه علوم در ادامه براي فهم بهترو حديث
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اصاسالمي در بهلوگفتمان و عملگرايي را در اين قطبسيدكرد گفتماني اختصار گفتار

 نماييم.زمينه بررسي مي

و طرز تفكر اسالمي)*سيدقطب)ج (منهج و علوم اسالمي
و به طور خاصاي در گفتمان اسالمجايگاه برجسته سيدقطب گرايي گفتمان اصول،گرايي

پردازان نظريه-جوزي قيمابنو تيميهابنكوشيد ايدئولوژي بنيادگرايانه معاصر دارد. وي

، خلق قطبسيد را احيا كند. به اين ترتيب وظيفه ايدئولوژيك-عمده قرن هشتم هجري

الگوهايي بود كه بتواند بيداري اسالمي را به منظور استقرار حاكميت اهللا بر زمين افزايش

(دكمجيان،  ص1383دهد دو قطبسيد معتقد است بايد انديشه حسن حنفي). 168، را به

را حنفيمرحله متمايز تقسيم كرد. در مرحله اول كه  او ادامه،نامدمي سيدقطب اولاو

و چهره عبدهو سيدجمالدهنده راه  پس؛ اي اصالح طلب دارداست اما در مرحله دوم كه

و انتشار كتاب  مي،است معالم في الطريقاز زندان  شوداو دچار جزميت در خطوط فكري

ص1380(حنفي، شد قطبسيد). 142، معتقد بود مشكالت واقعي مسلمانان زماني ايجاد

 چاره درد اسالم را در كنارگذاشتن يكباره تمامِيو.نصوص قرآني پرداختنديلتأوكه به 

بيمي»ريگ عقلي مرده« و بر آن بود كه ايدئولوژي اسالمي را واسطه از قرآن كسب دانست

ص1361(سيدقطب، نمايد ،66-69.(

و تكرار نشده در تاريخ استوي از نظر كه؛نسل صحابه نسلي ممتاز :چرا

عقلي خالص، تصوري خالص، شعوري پيامبر نسلي پرورش داده بود با قلبي خالص،

و تكويني خالص  هر]نيالودهو[خالص آنچه كه غير از منهج الهي است كه قرآن از

ص1415(سيدقطب، تضمين كننده آن است ،17.(

:ها به هم آميختهاي بعدي سرچشمهاما در نسل

و انگاره و الهوت نصارا فلسفه يونان، منطق يونان، اساطير هاي پارسيان، اسرائيليات يهود

 
ر(است سيدقطب ابراهيم حسين شاذليوينام كامل* و تحوالت فكري او :.كبراي مطالعه شرح زندگي

 نيا، نشر احسان،از والدت تا شهادت، ترجمه جليل بهرامي سيدقطب، الدين عبدالفتاح خالديصالح
1380.(
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و فرهنگو ديگر رسوبات تمدن به اين چشمهها وهاي ديگر ها با تفسير اين ها وارد شد

شد علم كالم، همچنين قرآن كريم، و اصول مخلوط از اين چشمه مشوب سايرو فقه

كه همينو تكرار نشد هرگز]اول[ فلذا آن نسل؛ها خارج شدندنسل شكي نيست هيچ

و اين اختالط در سرچشمه اول عاملي اساسي از عوامل اختالف آشكار بين كليه نسل ها

و يگانه است ص1415(سيدقطب، نسل متمايز ،17.(

و مسخ رهايي نخواهد قطبسيد و انحراف معتقد بود ايدئولوژي اسالمي از آاليش

و تمام مباحث علم كالم،اندكه هر آنچه نام فلسفه اسالمي بر آن نهاده گاهآنيافت مگر 

،ميان فرق مختلف اسالمي در طي قرون گذشته اختالف به پا كرده استرا تمام آنچه

،]تابي[(سيدقطب، آن به سوي قرآن مجيد بازگرديمو پس از*1باره به دور بيندازيميك

مى يديتأكباوي).64ص ورزد كه به بهانه تعارض شرع كه بر حاكميت خدا دارد، اصرار

(حاكميت) شورش كرد زيرا مصلحت بشر در شرع خدا؛ با مصلحت بندگان نبايد بر شرع

كه مصلحتشان در ها چنين به نظرشان آمد تضمين شده است... پس اگر روزى انسان

و... كافر شدهاست مخالفت با چيزى است كه خدا برايشان تشريع كرده اند...، به وهم افتاده

مى-كند مصلحت كسى كه ادعا مى مخالفت شريعت خداست،-آيددر آنچه او به نظرش

و از اهل اين دين بداند ، 1382(مرادي، نبايد پس از آن، آنى هم خود را بر اين دين

.)200ص

روشي سواي آنچه اروپا به خاطر؛روش نوين زندگي است،معتقد است اسالم قطب

و پيش از آن و سواي آنچه جهان در روزگار آن جدايي شوم به خود ديده است.،دارد

و با ريشهبرنامه و مستقل، برنامهاي است اصيل نهاي جدا و و تكامل يافته تنها اي عمومي

و اوضا و بلكه برنامه،ع حاضربراي زندگي كنوني و نيز براي زندگي و عقيده اي براي فكر

برعمل. بنابراين يگانه برنامه كند گذارييهپااساسي تازه اي است كه توانايي دارد انسان را

 
مياين ديدگاه در مورد فلسف* در(نيز مشاهده نمود مكتب تفكيكن به توان در قائاله را براي مطالعه بيشتر

ر وو 1382 رضا حكيمي، مكتب تفكيك، انتشارات دليل ما،: محمد.كاين زمينه مهدي نصيري، اسالم
).1387 تجدد، كتاب صبح،
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ص1377(سيدقطب، وجود آوردو جهاني نوين براي انسان به روش،سيدقطب). 120،

به بيني ريزي جهان را در پايه مودوديقرآني  مي اي ايدئولوژيك و براي اثبات كار گيرد

 انسان، موجود ناشناختهدرستي تشخيص خود از بيمار بودن تمدن غربي، فراوان به كتاب 

مي الكسيس كارل كه كارلدهد. تشخيص كه به عربي ترجمه شده بود، ارجاع اين بود

كه سيدقطباما؛ماندگي علوم انساني از علوم مادي است ريشه بيماري تمدن غرب، پس

نظر است، تشخيص او را از اسباب اين بيماريهم كارلدر اصلِ بيماربودن تمدن غربي با

 پذيرد. نمي

آن سبب بيماري كشنده سيدقطباز نظر وبييبر مبنااين تمدن، برپايي  ديني است

و خواسته يهاچون متكي به طرز فكر الهي نيست، بدون توجه به حقيقت سرشت انساني

و بالطبع به كار انسان به وجودطبيعي انسان ، 1377(سيدقطب، آيدنمي آمده است

وي).83ص و دليل اين موضوع به باور و برتري غرب به پايان خود رسيده است سيادت

بيتمدن غرب به هدف آن است كه و شدهاي محدود كه؛ارزش خود نائل در حالي

و مقررات كاملي را  و آن طرز تفكر صحيح و مفيد باشد نتوانست براي بشر ارمغاني ارزنده

آري غرب با همه كوشش خود نتوانست **بدو عرضه نمايد.،كه شايسته انسان است

و بر پايه شناخت اين ارزشارزش درهاي انساني را بشناسد و  ها، تمدني به وجود آورد

صهمان(، واقعيت بشر يعني انسانيت او را به رشد رساندسايه اين تمدن  سيدقطب).75،

هر معالم فى الطريقدر رد به طور قاطع و تمدن جديد را و توازن بين دين گونه سازش

ويكندمى و معتقد است جلوه. هاي كاذب اين تمدن مادي نبايد چشم ما را خيره كند

و يماپ قارههاي بارك آن از ما دور بدارد. موشكو بدبختي بشر را در سايه نام روزي يرهت

و انسانيت در آن سقوط و از دره هولناكي كه انسان ماهواره نبايد ما را سرگرم خود سازد

صهمان( كرده است، غافل كند افكار افراد را در قفسي،تمدن غرب،قطباز نظر).85،

و محسوسات اسير كرده است:   آهنين از علم

مي حسين نصرسيد، شووان، گنونگراياني چون به غرب را در سنت قطباين نگاه **  توان يافت.و... نيز



در
مي

سال
يا

سان
مان

علو
بي

نايا
مع

ان
فتم

گ
الم

اس
اي

ه
صر

معا
اي

گر

171

كه ما معتقديم راه نجات را نميبه همين دليل بايد از زندانيان تمدن جديد جويا است

به وضع،شد و از افقي آزاد كه از خارج اين قفس بلكه بايد سراغ طرز فكري را گرفت

آنيماندگ عقبنگرد. مسئله موجود مي كه دكتر علوم انساني از علوم مادي را نبايد چنان

مي؛ گرفت اي اتفاقيگمان كرده پديده كارل و زيرا وقتي كه پايه بينيم در طرز فكري

و اين طرزتشيانساناساس تمدن جديد است براي انسان ارزشي در خور  معين نشده

و جانشيني خدا در زمين  كه ارزش آدمي را تا مرتبه خالفت فكر از ايدئولوژي اسالمي

مي و طبيعي خواهيميماندگ عقب برد منحرف گشته،باال علوم انساني را موضوعي قهري

صهمان( يافت ،99.(

مي هاي خود كه در آمريكادر نامه قطب ينتر بزرگنويسد واقعاً آمريكا نوشته است،

(خالدي، ص1377دروغي است كه جهان به خود ديده است او آمريكا را كارگاه).252،

و مزخرف مي ميوسيع و در مورد آن اينجا غربت است، غربت واقعي، غربت گويد داند

و تن و فكر، غربت روح مي،روان نامند! اينجا در اين كارگاه بزرگي كه دنياي جديدش

صهمان( معتقد است تنها كمبودي كه آمريكا در عين برخورداري از همهوي).248،

ن،ديگر چيزها با آن مواجه است و قيمتي  دارد...يگانه چيزي است كه در نظر آنها قدر

) صهمانروح!! -با صفاتش-جامعه اسالميو تمدن است عيناسالم وي از نظر ). 246،

و جوامع جاهلي با  مانده عقبجوامعي-تمامي اشكال متعددشان-تنها جامعه متمدن است

ص1415(سيدقطب، باشندمي و ارزش).117،  چنينيناهاي تمدن اسالمي را او اصول

ست؛ مبناي پيوند اجتماعي عقيده است؛ انسانيت انسان از آن خداكند: عبوديت معرفي مي

هاي انساني بايد حاكم شوند كه انسانيت انسان را اي از ارزشفراتر از ماده است؛ گونه

خالفت انسان بر زمين، بر اساس بارور كنند، نه حيوانيتش را؛ خانواده داراي حرمت است؛

و شرط الهي ر عهد، پيمان و شريعت او در امور اين خالفتو حاكميت محض وش خدا

ص1390(مرادي، است ،301.(

از،، تجسم انحراف از اسالم استسيدقطبجاهليت از ديدگاه چه اين انحراف پيش

و چه پس از آن:  اسالم انجام شده باشد

تر از آن قرار داريم. هر ما امروز در جاهليتى همانند جاهليت زمان ظهور اسالم يا تاريك
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و سنتپيرامون ماست، جاهليت است... انگارهچه و عقايد مردم، عادات هايشان، ها

و آدابمنابع فرهنگ و قوانينشان، هنرها و حتى بسيارى از آنچه كه شان، مقررات شان

و انديشه اسالمى به شمار  و فلسفه اسالمى و منابع اسالمى  ما فرهنگ اسالمى

ص1382(مرادي، هاى اين جاهليت استآوريم... همگى از فرآوردهمى ،199.(

و، مفهوم جاهليت تنها شامل جوامع ليبرال سرمايهقطبسيددر ديدگاه لذا دارى

مى،كمونيسم نيست مىبلكه چندان توسعه شود. يابد كه شامل همه جوامع اسالمى معاصر

مى او در اين مباره با صراحت تمام اعالم مىكند كه جوامعى كه خود را ولى،دانندسلمان

اند، به جوامع جاهلى به غير خدا سپرده،ترين خاصيت الوهيت را كه حاكميت استمهم

مىو شوندمنضم مى اى است كه جامعه جاهلى هر جامعه نويسددر تعريف جامعه جاهلى

و شعاير عبادى...  عبوديت آن به خدا خالص نباشد. تجسم اين عبوديت در انگاره اعتقادى

م قرار همه جوامعى كه امروزه روى زمين،قررات قانونى است... با اين تعريف دقيقو

مىدارند ص1415(سيدقطب، گيرند، در دايره جامعه جاهلى قرار ،91-92.(

 است، توانند در نظام ارگانيكي كه جامعه جاهلي ايجاد كردهمسلمانان نمي،قطباز نظر

افرادى؛شود به موجوديت اسالم منجر نمى زيرا وجودشان به اين شكل، عمالً؛زندگي كنند

 ولى در تركيب ارگانيك جامعه جاهلى قرار دارند، حتماً،اند مسلمانكه به لحاظ نظرى 

يا هاى اين جامعه اندام مجبور به پذيرش خواسته و ناخواسته و خواسته وار خواهند شد

و ناآگاهانه، نيازهاى اساسى اين جامعه را كه براى بقايش ضرورى است، برآورده آگاهانه

و از كيان آن دفاع خواهند كرد ،اند يعنى افرادى كه به لحاظ نظرى مسلمان. خواهند ساخت

به تقويت جامعه جاهلى خواهند پرداخت كه به لحاظ نظرى براى نابودى آن تالش

از-در جماعتى ارگانيك-عقيده يعنى-بنابراين براى آنكه قاعده نظرى اسالم؛كننديم

وار ديگرى، جز جامعه اى جز اين نيست كه جماعت اندام تجسم يابد، چاره-لحظه نخست

صهمان( جاهلى پديد آيد ،55-54.(

 گراييگفتمان تمدن.3-3
و نوگرايي، گفتمانيگرايي در مقايسه با دو گفتمان اصولتمدن نوظهور است. اين گرايي

و اصولد كوشميگفتمان  و لذا در نظام معنايي آن تلفيقي بين نوگرايي گرايي ايجاد كند
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گرايي با استفاده از هاي مشترك زيادي با دو گفتمان فوق وجود دارد. گفتمان تمدننشانه

بايست يك تجارب دو گفتمان فوق بر آن است كه براي حل مشكالت جهان اسالم مي

اي» تمدن جديد اسالمي« و در و سنت اصولرا شكل داد ران مسير عقالنيت نوگرايي گرايي

و دولت اسالمي مقدمه اي براي توأمان به كار گرفت. از منظر اين گفتمان، تشكيل حكومت

تشكيل تمدن اسالمي است؛ لذا در اين گفتمان نشانه تمدن اسالمي كه پيش از اين توسط 

و جايگاهي،مطرح گشته بود2نبيبنمالكو قطبسيدانديشمنداني چون  نقشي محوري

 يابد. برجسته مي

درنه گرايياز منظر گفتمان تمدن و توسعه اجتماعى تنها دين با مقوالتى چون نوگرايى

و تقابل نيست و سازه، تضاد و تكنولوژيك را از لوازم و توسعه علمى هاى بلكه تحول

در نوگرايييىداند. نقطه اختالف اين ديدگاه با تجددگرازندگى اجتماعى بشر مى اسالمى

و اين است كه روشنفكران مسلمان الگوهاى توسعه را اصوالً از مدل هاى مدرنيته اخذ

مى،اقتباس كرده حال آنكه؛انديشندتنها به سازگارى ظاهرى آنها با شريعت اسالمى

و تأسيس الگوهاى توسعه اجتماعى در چارچوب فرهنگ رويكرد تمدن گرا به دنبال تبيين

و آموزهاسال مى؛هاى وحيانى استمى توان گفت كه اين رويكرد در يك واكنش بنابراين

و به دنبال پاسخ و تعاملى با دو گرايش پيشين شكل گرفته و گويى به چالشفعال هاى عينى

و فصل آن هاى ناگشودهعقده (سبحاني، اند بازماندهاى است كه ظاهراً ديگران از حل

ص1385 ،285.(

 گراييتمدن نظام معنايي گفتمان) الف
 بندي كرده استي كه اين گفتمان آن را در منظومه گفتماني خود مفصليهاترين نشانهمهم

و سنت، حكومت اسالمي،تمدن اسالمياز: اند عبارت عقالنيت، مصلحت، فلسفه، نصوص

و مبارزه با نظام سلطه همبه اين ترتيب با مفصل.اسالمي، جاهليت و بندي زمان عقالنيت

و نصوص اسالمي از سويي ديگر نظام معنايي اين گفتمان تلفيقي فلسفه از يك و سنت سو

و نوگراست. تمدنهاي اصلي موجود در دو گفتمان اصولاز نشانه و گرايان، گرا غرب

ميهاي مدرنيته آموزه رادانندرا براي ايجاد تمدن اسالمي نامناسب به عنوان؛ زيرا آن
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و عامل اصلي كنارنهادن دين از حوزه تي جديد،جاهلي خأل عامل ايجاد هاي عمومي

و فضيلت  و بر خالف اصول؛دننداميدر جامعه معنويت گرايان قائل به اما با وجود اين

اي معنادار از گرا به شيوههاي غربي نيستند. به اين ترتيب گفتمان تمدنطرد تمامي دانش

و فهم تمدن بندي عوامل فوق تشكيلمفصل و تصور گرايان از واقعيت را شكل داده يافته

شده در اين بنديهاي مفصلگرا از اسالم متأثر از ساير نشانهاست. تصوير گفتمان تمدن

و نصوص گفتمان است. اسالم در اين گفتمان در قالب آموزه هاي موجود در اصول، سنت

و فلسفه متجلي است كه مي و با رويكردي بايستاسالمي، عقالنيت بر مبناي اصول آن

و مصلحت انديشانه آن را مبناي ايجاد تمدن نوين اسالمي عقل .قراردادگرايانه

)  گرايي) نظام معنايي گفتمان تمدن3شكل

 گراييمعنايابي علوم انساني اسالمي در گفتمان تمدن)ب
حلتمدن از منظر گفتمان بهئمسا گرايى براى و دستيابى بهل جامعه توسعه مطلوب بايد

و ارزش و علوم تأسيس يك حوزه كارشناسى علمى متناسب با اصول هاى اسالمى پرداخت

كه،توليد كرد. به اين ترتيب،انسانى اسالمى را كه ويژه جامعه اسالمى است طبيعى است

اسالم

حاكميت
اهللا

جاهليت

مبارزه با
نظام 
سلطه

مصلحت

فلسفه
تمدن نوين

اسالمي

حكومت
اسالمي

و سنت
نصوص 
اسالمي

علوم
انساني 
اسالمي

عقالنيت
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همبرنامه ي هاى توسعه اجتماعى به طور و علمى كه در بنياد با كديگر زمان از دو مقوله دينى

فر،اندهماهنگ شده و به تدريج ريزى در يك جامعه اسالمى با يند برنامهامتأثر خواهد بود

و سكوالر فاصله خواهد گرفتبرنامه صهمان( ريزى در جوامع مدرن  اين گفتمان).306،

مىبه همان در حوزه،داندسان كه اجتهاد را يگانه راه دستيابى به معارف صحيح اسالمى

و مهندسى اجتماعى روشعمل نيز  و تجربى را در شناخت مناسبات عينى هاى عقالنى

و ضرورى مى مىتمدن شمارد.معتبر ورزند كه منظور آنان از علم لزوماً گرايان اصرار

 هاى سكوالرِ سازنده تمدن جديد نيست. دانش

و دين كه غرب جديد براى تحقق ارزش همچنان به،گريزانه خويش هاى اين جهانى

و پايه،توليد دانش سكوالر دست يازيد گذارى تمدن اسالمى نيز نيازمند ابزارهاى علمى

و شاخص هاى اسالمى است. اين نكته همان چيزى است كارشناسيِ متناسب با نظام ارزشى

به،گرايانكه تمدن و مى آن را جهت،اجمال اخيراً و با طرح ايده دارى علوم نامند

يا نظريه  انددر صدد توليد علوم انسانى اسالمى برآمده3سازى علوم اسالمى پردازى دينى

صهمان( مي298، توان گفت كه نشانه علوم انساني اسالمي در اين گفتمان ). به اين ترتيب

و اين گفتمان با مفصلمفصل و معنا يافته است همبندي شده از بندي و نص، زمان عقل

و از سوي ديگر بر خالف اصوليكسو معتقد به ضرورت علوم انساني اسال گرايان مي است

مي،كه تمامي علوم مدرن را طرد كرده دانند، در صدد استفاده از دانش مدرن عامل جاهليت

و مدون گرايان با توجه به كردن علوم انساني اسالمي است. همچنين تمدن در جهت منظم

حصول علوم انساني بندي نشانه مصلحت، همچون نوگرايان در صددند تا زمانمفصل

بخشي اوليه به اسالمي از علوم مدرن كه در تضاد با اصول اسالمي نيستند در جهت سامان

 جامعه استفاده نمايند.

(مدظله العالي)ايعلي خامنهاهللا سيدعلوم انساني اسالمي در انديشه آيت)ج

ايشان علم، مولِّد قدرت اي دارد. از نظر جايگاه برجستهايخامنهاهللا علم در انديشه آيت

و علم خود توانسته است جهان را به سيطره خود  و نظام سلطه بر اساس قدرت است

و جاهليت مدرني را ايجاد كند.  گويند:ايشان در تبيين اين جاهليت مي درآورد
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و مستكبر عالمدنيا نگاه كنيد قدرتدر امروز شما درست تسليحات،هاى مسلط

بى مي عدالتى، نه براى كنند، براى تهديد بشريت، نه براى گسترش عدالت؛ براى گسترش

 نباشند. امروز مسئله آنهادادن امنيت به بشر؛ بلكه براى سلب امنيت از كسانى كه تسليم 

مي. دنيا اين است در ناميم، به خاطر اينكه ما جاهليت مستقرِ امروز دنيا را جاهليت مدرن

با با حق، مقابله نيافته است. جاهليت يعنى مقابله جاهليت پايان همين است. دوران

جهت سعادتدرهابا راهى كه خدا براى انسان با حقوق انسان، مقابله توحيد، مقابله

گشوده است. اين جاهليت، امروز هم هست با شكل مدرن، با استفاده از دانش، با 

از انواع تسليحات اى، با استفاده از سالح هستهههاى پيشرفته، با استفاد از فناورى استفاده

و صاحبان صنعت براى پركردن كيسه (خامنهزندگى بشر كننده منهدمهاى مخرب اي، ...

، منبع اينترنتي).19/4/1389

و علل فروپاشي آن به خأل معنويت الوقوعيبقرايشان در تبيين مخالفت با تمدن غربي

و مي  گويند:و فضيلت در آن اشاره كرده

و مبارزه و مخالفت مؤمنِ به اسالم با تمدن غربى به خاطر پيشرفت علمى با خرافات

و فضيلت در اين همه كردنيعلم روابط اجتماعى نيست؛ به خاطر خأل معنويت

كشما جوان ...مجموعه دنيايى است ه اين دنياى متمدن غربى ها آن روز را خواهيد ديد

و نابودى خواهد شد از ...از نبود معنويت، دچار هالكت اينها در علم مشكلى نداشتند.

و به دست آوردندطريق اين علم، ثروت بى هاى از ثروت.اندازه هم كشف كردند

و منابع خدادادى هم حداكثر استفاده را كردند به اعماق.به فضا هم رفتند.زيرزمينى

به.بردنداجسام هم پى و از اين علم هم براى در پيشرفت علمى كار زيادى كردند

و همه چيز، حداكثرِ استفاده دست و سياست و قدرت و آوردن ثروت هاى مشروع

با همين علم استعمار كردند؛ كشتارهاى گوناگون جهانى كردند؛.نامشروع را كردند

و در جنگهها انسان را اروپايىميليون و حوادث گوناگونا در قرن اخير هاى مختلف

و معنويت،كشتند؛ بنابراين اينها در علم مشكلى نداشتند و فضيلت اما علم بدون هدايت

و غمض عين از آخرت، نتيجه و علم ناظرِ فقط به دنيا ، همو( اش همين استو انسانيت

، منبع اينترنتي).22/3/1383

و حل مشكالت جهان اسالم فائقدر انديشه ايشان براي  آمدن بر اين نظام سلطه
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و تمدنوافزاري بايست با يك جنبش نرممي نهضت توليد علم به توليد علم دست زد

تمدن اسالمي، جايگاهايخامنهاهللا نوين اسالمي را ايجاد نمود. به اين ترتيب در نظر آيت

اي براي تشكيل تمدن تا جايي كه ايشان، تشكيل دولت اسالمي را مقدمه؛يابدرفيعي مي

 گويند:اسالمي دانسته، چنين مي

بعد تشكيل دولت مرحله،بعد نظام اسالمى تشكيل داديم،ما يك انقالب اسالمى داشتيم

 تمدن بعد تشكيل مرحلهو بعد تشكيل كشور اسالمى است مرحله،اسالمى است

و كشور اسالمى قرار داريم اسالمى است. ما امروز در مرحلهيالملل بين .دولت اسالمى

قضاييه، مجريه، قوه قوه مسئوالنيعنى-بايد دولت اسالمى را ايجاد كنيم. امروز دولت ما

كه مجموع اينها دولت اسالمى است قوه و-مقننه، سهم خوبى از حقايق اسالمى

ك ارزش شدن، بايد بيشتر به سمت اسالمى...افى نيستهاى اسالمى را دارد؛ اما

و مسلمانانه زندگى مسلمان و مؤمنانه ، منبع اينترنتي).6/8/1383، همو( كردن برويم شدن

است كه از علوماي بندينكته حائز اهميت در معنايابي علم در انديشه ايشان صورت

ميانساني ارائه مي و  گويند:دهند

بر ما علوم انسانى اسالمى بنا شده است.و مبانى متعارض با مبانى قرآنىو مبادىمان

مبتنى بر فهم ديگرى از عالم؛بينى ديگرى است علوم انسانى غرب مبتنى بر جهان

غالباً مبتنى بر نگاه مادى است. خب، اين نگاه، نگاه غلطى است؛ اينو آفرينش است

ص به گونه اى، بدون اينكه هيچ ورت ترجمهمبنا، مبناى غلطى است. اين علوم انسانى را ما

ميدر فكر تحقيقىِ اسالمى را اجازه بدهيم توآآن راه پيدا كند، هاى دانشگاه وريم

مي بخشدرو خودمان كه ريشهدر؛دهيمهاى مختلف اينها را تعليم و پايهو حالى

يكى از بخشدر اساس علوم انسانى را قرآنى اين هاى مهم پژوهش قرآن بايد پيدا كرد.

به نكات زمينهدر است. بايد مبانى علوموق قرآن توجه كرديدقاو هاى گوناگون

مهمىو پيدا كرد. اين يك كار بسيار اساسىو كرد قرآن كريم جستجودر انسانى را

علوم مختلفدر نظران صاحبو پژوهندگانو وقت متفكرين است. اگر اين شد، آن

مي پاانسانى آنويهتوانند بر اين وقت بر اين اساس بناهاى رفيعى را بنا كنند. البته

كهوها هاى ديگران، غربىتوانند از پيشرفتمي علوم انسانى پيشرفت داشتند،در كسانى

، منبع اينترنتي).28/7/1388، همو( لكن مبنا بايد مبناى قرآنى باشد؛استفاده هم بكنند
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 گويند:در جايي ديگر مي

ازشكى نيست كه هاى محكمى در اينجا دارد؛ يعنى مايهوها انسانى، پايه علوم بسيارى

از.ما خود در فرهنگ گذشته هم علوم برخى به دشدهيتولانسانى غرب است؛ يعنى

هم ها كه در دنياى علم پيشروى كرده غربى وجود نداشته اما عنوان يك علم، اند، اينها را

هم ديگر. خيلى خوب، علومو روانشناسىاند؛ مثل وجود آورده به براى سرجمع ما

و مند كردن آنچه كه خودمان داريم، به يك تفكر نظامو كردن، مدون كردن، منظم كردن

هم تجربه اند، هايى كه آنها در اين علم جمع آورده پايهو براى مواد علمى احتياج داريم،

از هاى يك علم از يك مجموعه پايهبه يك نگاه علمى احتياج داريم. منتها گرفتن  خارج

مى مورد قبول محدوده يك ماند كه شما ما، به معناى قبول نتايج آن نيست. مثل اين

مى كارخانه را مى وارد با حاال شما؛اند كرده كنيد، آنها با اين كارخانه يك چيز بد درست

انسانى علوم تلفيق بين. هيچ اشكالى ندارد.كنيد آن كارخانه، يك چيز خوب درست مى

 انسانى اسالمى، اگر به معناى مجذوب شدن، دلباخته شدن، مغلوب شدن علومو غربى

آنو درو نباشد، قبول داريم علوم جو زده شدن در مقابل  علوم اشكال ندارد. ببينيد

مى عميق شما، به شماو ميراث عظيمو انسانى، تفكر ايمانى ، همو(گويد چه

 منبع اينترنتي).، 29/10/1384

به اين ترتيب از يكسو ايشان علوم انساني غربي را براي ايجاد تمدن اسالمي نامناسب

ميمي و معتقدند و ميراث عظيم اسالمي به علوم دانند بايست بر مبناي قرآن، فرهنگ

و از سويي ديگر استفاده از تجارب بشري در غرب را براي  انساني اسالمي پرداخت

و نظام مي مدونمند پيكردن علوم انساني اسالمي جايز ريزي تمدن نوين دانند. براي

و جوزده اسالمي نيز به شرط مغلوب نشدن متفكران مسلمان، نشدن علوم انساني اسالمي

ا و علوم انساني غربيقائل به تلفيق علوم  ند. نساني اسالمي

 گيرينتيجه
شدهمان نظ،طور كه پيش از اين مشخص گرا، نشانه هاي اسالمام معنايي گفتمانمتأثر از

و يا طرد شده است. براي نوگرايان، علوم انساني اسالمي نيز به شكلي خاص معنا يافته

آنو غرب به سبب قدرت، فناوري مي،آزادي موجود در . آنان رسيد الگويي جذاب به نظر
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و در صدددر برخورد با گفتمان هژمونيك غرب، رويكردي تدافعي را اتخاذ  برآمدند كردند

و بهترين انديشهتا هاي را به شرط آنكه تصادمي با ارزشهاي موجود در غرب علوم جديد

به،اسالمي نداشته باشد . كار بندندبراي ايجاد مدرنيته اسالمي

به يربناهايز نوگرايان معتقدند و تكنولوژيك تمدن مدرن غربى قابل تبديل علمى

ومقوله مىلىعم هاى علمى كفتاند كه مسلمانان دادن هويت وانند بدون اينكه مجبور به از

و كسب منفعت نمايند گرايان، غرب، اما براي اصول؛ فرهنگى خود باشند، آنها را بياموزند

آنان در برخورد با گفتمان هژمونيك غرب، رويكردي تهاجمي اتخاذ.مظهر جاهليت بود

و ضمن تكفير آن  را نوعي سازش با دنيايي غربهاي اقتباس از تجربه هر گونهكردند

گرايان، علم مدرن در به اين ترتيب از منظر اصول كه مظهر سياست شيطاني است. ستنددان 

ميشكل واقع، عامل  و لذا از آن گرايان بايست پرهيز كرد. اصولگيري جهالت نوين است

و را بازگشت به تمدن اسالميگانه راه نجات مسلمانان  و به كارگيري منهج، طرز تفكر ي

مي علوم اسالمي موجود و سنت سلف صالح در اين راستا بر طردو داننددر نصوص

مي تمامي آنچه مرده دانند از علوم انساني قديمي يوناني گرفته تا علوم انساني ريگ عقلي

 كنند. غرب مدرن تاكيد مي

و طرز تفكر به اين ترتيب در اين گفتمان علوم انساني اسالمي به شكل منهج اسالمي

و خاصي يابد. در گفتمان تمدناسالمي معنا مي گرايي، علوم انساني اسالمي به شكل بارزتر

و مفصل ،گرايان، هرچند غرب دچار جاهليت استبندي شده است. براي تمدنمعنا يافته

علم مدرن؛ لذا در اين نه به خاطر،اما اين جاهليت، عمدتاً متأثر از نبود معنويت است

 گفتمان، ضمن آنكه بر ضرورت علوم انساني اسالمي در نوسازي تمدن اسالمي تاكيد 

و علوم مي و تلفيق علوم انساني اسالمي و مصلحتي از علم مدرن شود، استفاده محتاطانه

 گردد.انساني غربي نيز تجويز مي

ها نوشتيپ
مي بارةدر الهورياقبال.1 اند باره چيزهاي بسياري نگاشته مسلمانان اين دوره در اين« گويد:با علوم جديد

و علوم جديد چيست؟ من مي جركه رابطه بين اسالم و اساسئتوانم به ت بگويم كه اسالم سرچشمه

از،فرهنگ غربي است. در قرن پانزدهم ميالدي از وقتي كه اروپا رو به ترقي گذاشت فراگيري علم
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ميهاي مسلمانان آغاز شد. در اين دانشگاهدانشگاه و تعليم آمدندها دانشجويان كشورهاي مختلف اروپايي

و اساسش بر فيضي است كه از مسلمانان بردهمي »اندديدند...غرض اين است كه تمام علوم جديد پايه

ج(جاويد اقبال، جاويدان اقبال زنده ، اقبال آكادمي پاكستان، الهور، دخت كامران مقدم، ترجمه شهين2رود،

ص1985 نه)؛85-83م، مي لذا و حركت به سمت اين علوم تشويق بلكه،كندتنها او مسلمانان را به فراگيري

مي اساساً و اسالم قائل نيست. اين علوم را در تداوم علوم اسالمي و تضادي بين علوم جديد در اين«داند

و باطل  گسترشي از بعضي از جنبه عقلي آن، چه فرهنگ اروپايي، نيست،حركت هيچ چيز نادرست نيست

ترين مراحل فرهنگ اسالمي است. ترس ما تنها از اين است كه ظاهر خيره كننده فرهنگ اروپايي از از مهم

و از رسيدن به ماهيت واقعي آن فرهنگ عاجز بمانيم (محمداقبال الهوري، احياي»حركت ما جلوگيري كند

صاحمد آراماي، ترجمه، موسسه فرهنگي منطقه1اسالم، نشريه شمارهفكر ديني در ،11.(

و مجموعه كتاب نبيبنمالكنشانه تمدن در انديشه.2 مشكالت هاي او با عنوان جايگاهي برجسته دارد

معتقد است هر تمدني داراي سه بعد: نبيبنمالكاند. به موضوع تمدن در جهان اسالم پرداخته���3(&	

و يا جهان انديشه» بعد فكري«يا جهان اشيا،» ابزار مادي« به»هابعد شخصيت«ها يا جهان اشخاص است.

بلكه در عمل مشتركي،كننداي پراكنده از يكديگر عمل نميهاي سه گانه به گونهاين جهان نبيبننظر 

ميهاي ايدئولوژيك از جهان انديشهشوند كه شكل آن طبق الگوهماهنگ مي و اجراي آن ها به دست آيد

اين همه براي هدفي است كه جهان اشخاص آن را معينو پذيردتوسط ابزاري از جهان اشيا انجام مي

(مالك مي ، 1359نبي، شبكه روابط اجتماعي، ترجمه جواد صالحي، دفتر نشر فرهنگ اسالمي،بنسازد

او35-33ص و زمان، آن هم در سايه تمام تمدن). به نظر هاي معاصر در نتيجه انسجام بين خاك، انسان

و آسماني به وجود آمده ازازينيبتوان تاكيد دارد در جهان اسالم نيز نمي نبيبناند. يك نيروي مؤثر ديني

و مبدأ ديني شريعت محمدي تفكري نوين را نقطه شكل ها را انديشهگيري تمدني جديد قرارداد. او افكار

مي» افكار ميراننده«و» افكار مرده«به دو دسته:  و معتقد است مسلمانان هنگامي كه گرفتار تقسيم كند

و انديشه هاي محيطي با افكار مرده شدند، براي جبران دكترين خلل يافته خود، به فكر واردات افكار

و كشنده ميميراننده جهان غرب افتادند كه به سم قاتل ميماي افزود. به نظر او اند كه بر انحطاط جامعه

(مالكيگاههيتكتمدن يا نظامي كه  نبي،بندر جهان دكترين افكار براي خود نيابد محكوم به فنا خواهد بود

,�\�ص1402دارالفكر، دمشق، االفكار في العالم االسالمي،7 ر.157-150ق، نبي،بن: مالك.كهمچنين

و رسالت مسلمان،  .])تابي[ء، ترجمه صادق خرم رودي، انتشارات احيانقش

و گروه.3 سازي اي قائل به اسالمي هاي متعددي وجود دارند كه هر يك به گونه در جهان اسالم انديشمندان

و معرفت ميا علم به ند، از اين جمله المللي(و ساير اعضاي مركز بينسيدمحمد نقيب العطّاس توان

نص سيدايستاك)،  (و ساير طه جابر العلواني)، فريتوف شووانو رنه گنونگراياني چون(و سنّترحسين

اجمالي) ضياءالدين سردار اعضاي معهد العالمي للفكر االسالمي)، مهدي محمد سيد(و ساير اعضاي گروه



در
مي

سال
يا

سان
مان

علو
بي

نايا
مع

ان
فتم

گ
الم

اس
اي

ه
صر

معا
اي

گر

181

،اي خامنهالعظمياهللا(و ساير اعضاي فرهنگستان علوم اسالمي)، مقام معظم رهبري حضرت آيت ميرباقري

گرايانه، حوزه عملكرديو... اشاره نمود. در اين تحقيق با توجه به نگاه تمدن مصباح يزدياهللا حضرت آيت

هاي ايشان پيرامون علوم انساني اسالمي متمركزو تأثير رهبر انقالب اسالمي ايران در اين عرصه، بر انديشه

 ايم. شده

و مĤخذ  منابع
؛ ترجمه رسول جعفريان؛ قم: پژوهشكده عثماني از اقتدار تا انحاللدولت احمد ياقي، اسماعيل؛.1

و دانشگاه، .1379حوزه

ق.1298،]نابي[، كلكته، حقيقت مذهب نيچريهالدين؛ اسدآبادي، سيدجمال.2

ج؛ ترجمه زينالوثقي ��$�؛ـــــ.3 .»الف«،]تابي[؛ تهران: انتشارات حجر،1العابدين كاظمي خلخالي؛

.»ب«،]تابي[اهللا اسدآبادي؛ تهران: ايرانشهر،؛ به كوشش لطفمقاالت جماليه؛ـــــ.4

آرام؛ نشريه شماره يك موسسه؛ ترجمه احمد»احياي فكر ديني در اسالم«اقبال الهوري، محمد؛.5

.]تابي[اي، فرهنگي منطقه

ججاويدان اقبال زنده روداقبال، جاويد؛.6 ؛ الهور: آكادمي اقبال2؛ ترجمه شهيندخت كامران مقدم؛

م. 1985پاكستان،

و ظهور اسالمبابي، سعيد؛.7 و موسي؛ ترجمه غالمرضا جمشيديگراييهراس بنيادين، اروپا مداري ها

.1379عنبري؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

و اسالم سياسي در ايران جهانيبهروزلك، غالمرضا؛.8 تشدن و انديشه؛ هران: پژوهشگاه فرهنگ
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شپگاه حوزه؛»ويكم بيست قرن آغازدر سياسي اسالم سخنراني در همايش«رضا؛ تاجيك، محمد.9 ،27،
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،688ش،روزنامه شرق؛ ترجمه علي كاليراد؛»چرا اسالم نيازى به سكوالريسم ندارد«تميمي، عزام؛.10

11/11/84.
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؛»الدين وعلم زدگي سيدجمال«محمد؛ ثقفي، سيد.12

http://www.mosleheshargh.com/article.aspx?id=163ا

.1357؛ مشهد: دفتر نشر فرهنگ اسالمي، اقاليم قبله بيدارگران رضا؛، محمد حكيمي.13
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اشما ميراث فلسفيحنفي، حسن؛.16 و محمد جواهركالم؛ تهران: نشر؛ ترجمه حسن يوسفي كوري

.1380يادآوران، 

و طالب مدرسه آيت«اي، سيدعلي؛ خامنه.17 . 22/3/1383؛»اهللا مجتهديبيانات در ديدار اساتيد

.29/10/1384،»)ع(دانشجويان دانشگاه امام صادقو در ديدار اساتيد بيانات«ــ؛ ـــــــــــــــ.18
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.19/4/1389؛»ديدار با مسئوالن نظام در عيد مبعث«ــــ؛ ـــــــــــــ.21
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؛ ترجمه حميد احمدي؛ تهران: انتشارات هاي اسالمي معاصر در جهان عربجنبشدكمجيان، هراير؛.23

.1383كيهان،

ش؛»اسالم سياسي در افغانستان«روي، اليور؛.24 . 1379، پائيز29فصلنامه گفتگو؛

فصلنامه؛)»1(ي در ايران معاصرديناجتماعي درآمدي بر جريان شناسي انديشه« تقي؛سبحاني، محمد.25
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