بررسی تحلیلهای نظری در مطالعات اسالمگرایی

تاریخ دریافت99/9/65 :

تاریخ تأیید96/3/11 :



غالمرضا بهروزیلک

رویکردهای مطالعات اسالمگرایی در دو دسته اصلی قابل طبقهبندی هستند :الف) مطالعات
کالسیک/مدرن؛ ب) مطالعات پسامدرن مطالعات کالسیک/مدرن بیشتر از منظرهای اندیشه
شناختی ،تاریخی و جامعهشناختی این مسئله را بررسیی کیرد انید؛ در مقابیل ،مطالعیات
پسامدرن بر اساس اصل سازند گرایی اجتماعی ،بیا اصیال

دادن بیه شیرایت اجتمیاعی

شکلگیری پدید ها ،اسالمگرایی را عمدتاً محصول شرایت اجتماعی مییداننید در نقید و
بررسی این رویکردهیای مطالعیاتی مییتیوان گتی

کیه بالیی رویکردهیای مطالعیاتی

کالسیک/مدرن ،بهویژ مطالعات جامعه شناختی ،تح

تأثیر مبانی مدرن قیرار دارنید و در

بررسی تحلیلهای نظری در مطالعات اسالمگرایی

مسئله نوشتار حاضر بررسی تحلیلی رویکردهای مختلف در مطالعات اسالمگراییی اسی

نتیجه جانبدارانه هستند ،هرچند برخی از آنها ،به ویژ رویکردهای اندیشه شیناختی ،قابیل
قبولاند رویکردهای پسیامدرن نییب بیه دلییل نسیبیگراییی ،بیه لحیاب مبنیایی از در
اسالمگرایی و پیام آن باز میمانند

کلیدواژگان :اسالمگرایی ،مطالعات اسالمگرایی ،تحلیلهای نظری ،بررسی انتقادی.

 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم

.
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اسالمگرایی و تحوالت آن در دو سده اخیر ،بهویژه در دو دهه گذشته ،در جهان اسالم
اهمیت بسیاری یافته و عرصه جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است .اهمیت این پدیدده
باعث طرح مباحث علمی گستردهای درباره ماهیت و چیستی اسالمگرایی و علل ظهور آن
شده است.
اهمیتیابی اسالمگرایی در جهان اسالم ،متفداوت ا عرصده جهدانی آن بدوده اسدت.
جهان اسالم ،اسالمگرایی را پدیدهای بومی و آن را با گشت به هویدت گذشدته اسدالمی
خویش میداند؛ اما در جهان غرب ،اسالمگرایی پدیدهای مخوف و ترسداا اسدت هده ا
برخی ماظرها تهدیدی جدید برای تمدن غربی و جایگزین خطدر بلدو شدر محسدوب
میشود .ا این رو ،ظهور و گسترش اسالمگرایی در چاد دهده اخیدر باعدث نگراندیهدای
گستردۀ غرب در قبال ظهور اسالمگرایی شدده اسدت .در دیددگاهی دیگدر و بدا نگرشدی
شر شااسانه ،اسالمگرایی پدیدهای ارتجاعی د انحرافی تفسیر میشود هه مانع ا پیشرفت
و ترقی جهان اسالم است .در چاین فضایی ،رهیافتهای مطالعاتی درباره اسالمگرایی نیز
بیشتر متأثر ا نگرش نوسا ی غربی خواهد بود هه نتیجه ایدن تدأثیر ،ترسدیم سدرانجامی
نافرجام و شکستآمیز برای اسالمگرایی است.
این نگرشها و پیشبیایها ا شیوه تحلیل اسالمگرایدی نشدئت مدیگیدرد .بادابراین
سؤاالت اصلی بحث ،ایاها هستاد :اسالمگرایی چیست و مدلول آن هدام است؟ آیا اتفدا
نظری در معاای اسالمگرایی وجود دارد؟ چگونه میتوان اسالمگرایی را مطالعه هرد؟ چده
رهیافتهایی برای مطالعه و تبیین اسالمگرایی به هار گرفته شده است؟
در این نوشتار سعی خواهد شد مطالعات صورت گرفته ا دو ماظر تحلیدل مفهدومی و
تحلیل نظری بررسی شوند و ضمن مفهومشااسی اسالمگرایی ،اجمدالی ا رهیافدتهدای
مطالعاتی مختلف در باب اسالمگرایی ارائه شود.
 .۱تحلیلهای مفهومی اسالمگرایی
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مراد ا تحلیلهای مفهومی ،چگونگی مفهومپردا ی پدیده حرهت اسالمی در مطالعات
است .مفهدوم پدردا ی عاردری هلیددی در مطالعده پدیددههدای سیاسدی اسدت .فرایادد
مفهوم پردا ی تالشی است برای معاایابی و تعبیرسا ی ا پدیدههای عیادی .در مطالعدات
اسالمی این امر تحت عاوان «مبادی تروری تحقیق» بحث میشود .چاد مفهوم متعارف
مطرح در این میاه عبارتاند ا :

۱ـ .۱اسالم سیاسی
1

1. Signifier
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«اسالم سیاسی» نشانهای اسدت هده بده همدراه نشدانههدا و دالهدای دیگدر بدرای
جریانهای سیاسی اسالمی به هار رفته اسدت .واهههدایی چدون «بایدادگرایی اسدالمی»،
«بیداری اسالمی»« ،رادیکالیسم اسالمی» و «اسالم گرایی» ا جمله واهگانی هستاد هده
هاربرد یادی دارند .محققان جابش های اسالمی ا تعابیر مختلفدی در بیدان ایدن پدیدده
استفاده هردهاند .در هل ،به نظر میرسد واهگان موجود ،دالهایی چون «اسالمگرایدی» و
«اسالم سیاسی» واهگان مااسبتری برای توصدیف و نامگدذاری هدالنجریدان اسدالمی
معاصر هستاد.
اصطالح «اسالم سیاسی» اصطالحی جدید است و به دنیای مدرن تعلق دارد .پیش ا
غلبه و سیطره مدرنیسم غربی و سیطره آمو ه سکوالریسم در جهدان ،چادین اصدطالحی
هاربرد نداشت .بر اساس باوری ساتی ،اسالمْ دیای جامع است هه شامل مباحدث سیاسدی
نیز میشود .بر اساس این ،نیا ی به توصیف مجدد و تقیید اسالم به قید سیاسی نیست.
با تهاجم همهجانبه غرب به جهان اسالم و شکلگیری مقاومت اسالمی در برابر آن و
رد آمو ههای مدرنیسم غربی و تالش احیاگران مسلمان بدرای احیدای تمددن اسدالمی و
با گرداندن اسالم به عرصه ندگی سیاسی ،غربیان برای نابهاجار و ارتجاعی نشدان دادن
آن ا واهگانی چون «بایادگرایی» و «رادیکالیسم اسالمی» استفاده هردند .هاربرد اصطالح
«اسالم سیاسی» نیز محرول چاین تالشی بوده است .ا دیدگاه مدرنیسم غربدی دیدن ا
سیاست جدا است و هرگونه حضور و دخالت دین در عرصه سیاسی امری نابهاجار ،مافی و
ارتجاعی خواهد بود.
گفتای است هه بار معاایی «بایادگرایی»« ،رادیکالیسم»« ،اسدالمگرایدی» و «اسدالم
سیاسی» متفاوت است؛ مثالً «بایادگرایی» و «رادیکالیسم» در فرهاگ غربی بار معادایی
مافی دارند؛ اما «اسالم سیاسی» و «اسالمگرایی» دالهایی به نسبت خاثدی و فاقدد بدار
مافی هستاد .هرچاد ریشه نخستین هاربرد واهگان «اسالمگرایدی» و «اسدالم سیاسدی»
مشخص نیست ،اما در چاد دهه اخیدر اصدطالحی راید و متعدارف در جهدان گشدتهاندد.
همچاددین بددرخالف دالهددای «اسددالم سیاسددی» و «اسددالمگرایددی» ،مفدداهیمی چددون
«بایادگرایی» و «رادیکالیسم» بیانگر هلیت ماهیت حرهت اسالمی معاصدر نیسدتاد (ر :
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۲ـ .۱بنیادگرایی
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«بایادگرایی» واههای مبهم و نارسا است هده ریشده در جهدان مسدیحیت غدرب دارد.
نخستین بار پروتستانهای انجیلی امریکا در دهه  1961این واهه را با انتشدار جزواتدی بدا
عاوان« »Fundamentalsبه صورت ارادی و خودخواسته به خود اطال هردندد ( Haar
 .)and Busuttil, 2003, p.3آنان در مخالفت با اصول مدرنیسدم ،با گشدت بده اصدول
مسیحی هده ا دیددگاه دنیدای مددرن غدربْ سدختگیرانده و متعردبانه بدود ،را مطدرح
هردند).(Eliade, 1987
به تبع هاربرد اولیه بایادگرایی در مورد پروتستان های انجیلی در آمریکا ،دنیای مددرن
غرب در مواجهه با حرهت اسالمی معاصر نیز ا این واهه استفاده هرد .در نخستین هاربرد
این واهه برای اسالم ،تمامی اسالمگرایان و هل جریان اسالمگرایی ،بایادگرا خوانده شد.
در دو سده اخیر در جهان اسالم و در مواجهه بدا دو چدالش جددی ایدن دوران ،یعادی
انحطاط و عقبماندگی داخلی و تهاجم غربی ،چاد جریان هلدی شدکل گرفتده اسدت هده
جریان اسالمی یکی ا آنها است .جریان نخست بدا رویگرداندی ا گذشدته اسدالمی و بدا
مشاهده پیشرفتهای مادی و تمدنی غرب ،راه چاره را در پیروی ا غرب میجویدد .ایدن
جریان خود به دو دسته غربگرا و غربزده تقسیم میشود .غربزدگان صرفاً به ظواهر تمدنی
غرب دل بستهاند و ا در تحوالت درونی آن هامالً غافلاند؛ اما غربگرایان به شدیوهای
متفاوت مباای فکری و تمدنی غرب را مد نظر قرار میدهاد .شاخره هلی این جریان ،هم
غربگرایی و هم غربزدگی ،رد سات و اعتقاد به ضدرورت پیدروی ا روش و شدیوه غدرب
است .همچاین ا نظر این جریان سات اسالمی هیچ نکته روشای ندارد و ضدروری اسدت
در فرایاد نوسا ی در آن تجدید نظر شود.
جریان سیاسی و فکری دوم ،جریان با گشت به سات ماقبل اسالمی و قدومی د ملدی
است .این جریان راهحل را فاصلهگیری ا گذشته اسدالمی مدیداندد و حتدی در مدواردی
تجربههای تلخ گذشته را معلول حاهمیت اسدالم مدیداندد .ایادان باسدتانگرا نیدز نامیدده
میشوند .نمایادگان این جریان به احیای سداتهدای ماقبدل اسدالمی در جهدان اسدالم
میپردا ند .دو نمونه بار ا این تفکر را میتوان در ایدران (ر  :بیگیدلو )0831 ،و مردر
مشاهده هرد .به دلیل وجود تمدنهای بزرگ قبل ا اسالم در این دو ماطقه ،آنان در صدد
احیای میراث بومی ههن هستاد .این جریان با امواج ملیگرایی هه محرول دوران مدرن

است ،خود را همراه ساخته و در قالب جدید ملیگرایی ساتی برو هرده است .پانعربسیم
ناصری در مرر ،جابش بعث در سوریه و عرا و احیای جشنهای  6611سداله در ایدران
توسط پهلوی ،نمونههای بار صورتهای دولتی این جریاناند.
جریان سوم همان جریان اسالمگرایی است هه برخدی آن را بدا برچسدب بایدادگرایی
دیای بیان میهااد (موثقی ،0831 ،ص .)001این جریان در صدد احیای اسالم است و بدا
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رد غرب و آمو ههای مدرن آن ،بر سات و گذشته اسالمی تأهید میهاد .این جریان خدود
بر اساس جریانات فکری درونی جهان اسالم به دو دسته تقسیم میشود؛ دسته نخست به
جریان عقلگریز دوره اسالمی هه عمدتاً در اهل حدیث ،حابلیگری و اشعریگری ریشده
دارد ،تعلق دارد .این گروه هر گونه امر جدید را نفی میهااد .مهمترین نمایاده این جریان
را هه با نام هلی سلفیگری شااخته میشود ،میتدوان محمدد بدن عبددالوهاب و جادبش
وهابیگری دانست .مکتب «دیوباد» نیز به گونهای دیگر جزو همین گروه است .دسته دوم
به جریان عقلگرای دوره اسالمی ،یعای جریان عدلیه و فالسفه ،تعلق دارد و در مواجهه با
پدیدههای جدید به برخورد گزیاشی دست می د و با تطبیق برخی ا ایدن دسدتاوردها بدا
اصول تفکر اسالمی آنها را انتخاب میهاد .مهمترین نمایادگان این جریدان را مدیتدوان
سید جمال الدین اسدآبادی ،عبده ،آخوند خراسانی ،نائیای و امام خمیای(ره) دانست.
تعارض عمده این جریان با مدرنیسم غربی در محوریت دادن بده دیدن و آمدو ههدای
دیای است .ا نظر غرب هر جریانی هه ا با گشت دین به عرصه سیاسی سدخن بگویدد،
بایادگرا محسوب میشود؛ برای نمونه ،هرایر دهمجیان در مطالعه خود در باره جابشهای
معاصر اسالمی ا این برچسب استفاده هرده است .در مطالعه وی هل جریان اسالمگرایی
معاصر بایادگرا است .چاین هاربردی ا بایادگرایی در مورد جریان اسالمگرایدی ،در غدرب
رای است (برای نمونه ر .)Tibbi, 1998 :
بایادگرا خواندن جریان اسالمی معاصر با تاب ذهایت غربی است؛ چاانهه بابی سعید
نشان داده است هه شاخص هایی چون ایجاد محددودیت بدر ندان ،یدا ادعدای دسترسدی
انحراری به حقیقت و تلفیق دین و سیاست هه به عاوان شاخصهای بایادگرایی مطدرح
شدهاند ،مخدوش هستاد (سعید ،0831 ،ص01ی .)03معیار نخسدت بده حکومتدداری 1بدر
1. Governmentality.
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میگردد؛ چراهه محدودیت بر نان در جوامع نوگرا نیز وجود دارد .در شاخص دوم ،غدرب
نیز هماناد اسالمگرایان مدعی است هه به حقیقت دست یافته ،در نتیجه معیارهای خویش
را به دیگران تحمیل میهاد و ا آنان میخواهد به شیوه غربی ندگی هااد .نمود بار این
تفکر را میتوان در نظریههای نوسا ی مشاهده هرد (ر  :بدیع0831 ،؛ سو .)0833 ،معیار
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سوم نیز صرفاً معیار مدرنیسم غربی است هه بر اساس اصدل سکوالریسدم ،مددعی لدزوم
جدایی دین ا سیاست شده است .بر اسداس ایدن ،نمدیتدوان دال بایدادگرایی را فدارز ا
ذهایت غربی به هار برد؛ ا این رو ،بایادگرایی واههای ایدئولوهیک و جانبدارانه است.
هاربرد دیگر بایادگرایی ،چاانهه گذشت ،اطال آن بر جریدان عقدلگریدز و متردلب
اسالمگرایی است .ا این ماظر ،جریان اسالمگرایی به دو شاخه بیاادگرا و رادیکال تقسیم
می شود .مردا بار جریان بایادگرایی در عرر حاضر همان جریان وهابیت است هده بدا
الهام ا جریان حابلی و آمو ههای ابنتیمیه ،در دو سده اخیر ،در جهان اسالم ظهور هرده
و بسیاری ا جریانات سیاسی د فکری جهان اسالم را تحت تأثیر قرار داده است .در چاین
اطالقی بایادگرایی با عقلگریزی و رد مطلق هر امر جدید و در نتیجه رد هل آمو ههدای
دنیای مدرن شااسایی میشود .ظهور مرمو جریانهایی مثل طالبان و القاعده در دو دهده
اخیر د هه توسط غرب به عاوان چهره هلی اسالم ارائه شده د چاین چهرهای را ا اسدالم
سیاسی و اسالمگرایان برجسته هرده است .حتی میتوان گفت تحت تأثیر چادین القائداتی
است هه شااخت غرب ا اسالمگرایان ،به رغم اطال آن بدر تمدامی جریاندات اسدالمی،
عمدتاً معطوف به این جریان است.
سید احمد موثقی در تحلیل و طبقهبادی جابشهای اسالمی ،بایدادگرایی را در برابدر
رادیکالیسم اسالمی به هار برده است (موثقی ،0831 ،ص018ی .)001جریان رادیکالیسم ا
نظر وی جریان عقلگرا را در بر میگیرد و مهمترین نمایاده آن در دوره معاصر سید جمال
الدین اسدآبادی است .البته چاین هاربردی در دیگر متون رای نیست و رادیکالسیم عمدتاً
ناظر بر هاش سیاسی اسالم انقالبی است .هاربرد دوم بایادگرایی نیدز گرفتدار بده همدان
هاستیهای قبلی است.
رادیکالیسم اسالمی نام دیگری است هه در مورد اسالمگرایی معاصر به هار رفته است.
نمونه آن را در دیدگاه موثقی می یابیم .ایدن نامگدذاری نیدز ا ماظدر ذهایدت غربدی بده
طرفداران دخالت ار ش های دیای در عرصه سیاسی نگاه میهاد و دچدار همدان مشدکل
مفهوم بایادگرایی است .همچاین این نامگذاری بده لحداا ابهدام در هداربرد وصدفی واهه

رادیکالیسم در توصیف اندیشه یا عمل سیاسی نامااسب است .رادیکالیسم عمددتاً صدفتی
است هه برای توصیف هاش سیاسی به هار میرود و در مدواردی نیدز بده عادوان صدفت
اندیشه و تفکر به هار رفته است .باابراین برای هدر تفکدری مدیتدوان گدرایش معتددل و
رادیکال را بر اساس چگونگی هاش سیاسی طرفداران آن اندیشده مطدرح هدرد (بشییریه،
 ،0831ص911ی.)811
برای تمایزگذاری جریانات درونی اسالمگرایی معاصر بهتر اسدت ا واهگدانی بدومی د
اسالمی استفاده شود و بر اساس تاریخ گذشته اسالمی آنها را نامگذاری هرد.
۳ـ .۱اسالمگرایی

واهگان هلیدت جریدان اسدالمی را در بدر مدیگیرندد) (Fuller, 2003, p.xi-xvو بدرای
توصیف جریانات فرعی آن باید ا واهگان مااسبی استفاده هرد .راشد الغاوشی ،نظریهپردا
اسالمگرای تونسی ،وجه دیگری را برای برتری هاربرد اسالمگرایی مطرح هرده اسدت .ا
نظر وی وجه برتری اسالمگرایی در داللت آن بر بعد تمدنی و حضاری اسالمگرایی است.
در چاین تعریفی اساس ساختن تمدن بر طبق اصول اسالمی است؛ در نتیجه شامل تمامی
جریانات اسالمگرا میشود؛
همانا توصیف به اسالمی صفت حضاری بوده و بیش ا یدک وصدف اعتقدادی یدا فقهدی
است ...در نتیجه شامل تمامی هسانی میشود هه در صدد ساختن انسان ،جامعده و تمددن بدر
اساس معیارهای اسالمی طبق برداشت خویش و با وسایل مختلف هستاد (الدرویش،0118 ،

بررسی تحلیلهای نظری در مطالعات اسالمگرایی

با توجه به ابهامات و نقرانهایی هه در واهگانی چون «بایادگرایی» و «رادیکالیسدم»
وجود دارد ،میتوان ا واهگان خاثی و غیرجانبدارانهای چدون «اسدالمگرایدی» و «اسدالم
سیاسی» در توصیف جریان اسالمی معاصدر اسدتفاده هدرد (سیعید ،0831 ،ص .)91ایدن

ص01ی .)01

در جهان عرب ،طبق گزارش حیدر ابراهیم علی ،دو واهه «االسالمیه» و «االسالمویه»
عالوه بر دیگر واهگان ،هاربرد یافتدهاندد .هرچادد واهگدان دیگدری چدون «االصدولیه» و
«التطرف» معادل بایادگرایی و رادیکالیسم به هار رفته است؛ امدا دو واهه نخسدت معدادل
اسالمگرایی در فارسی و  Islamismدر انگلیسی هستاد .تفاوتی هه او برای هداربرد ایدن
واههها مطرح هرده ،مهم است .در حالی هده «االسدالمیه» داللدت بدر جریدان فکدری د
سیاسی دارد« ،االسالمویه» بیشتر ناظر بدر عمدل سیاسدی اسدت (ابیراهی علیی،0111 ،
ص89ی.)88
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تحلیل نظری ،رویکرد و ماظری است هه در فرایاد مطالعده و تحقیدق یدک موضدو
مطالعه و بررسی می شود .گاه ا این امر به چارچوب نظری تحقیق تعبیر میشدود .برخدی
معتقدند چارچوب نظری یعای شیوۀ خاصی ا نگریستن بده نددگی انسدان هده طدی آن،
فرض های خاصی دربارۀ ماهیت واقعیت اجتماعی (روابط اجتماعی) عرضه میشود (ببیی،
 ،0830ج ،0ص .)13برخی دیگر آن را عیاکی برای نگریستن و تفسیر هدردن حدوادث در
جهان اجتماعی تفسیر هردهاند (ترنر ،0833 ،ص .)10در فرهاگ علوم اجتماعی نیدز ایدن
اصطالح با عاوان چارچوب مرجع یا چارچوب داوری ،این گونه تعریف شده است:
اصطالحی فای در روششااسی است هه به مجموعهای ا مفروضات بایدادی ال م بدرای
محدود و معین هردن موضو یا مضمون یک علم یا یدک نظریده داللدت مدیهادد (گولید،
 ،0831ص.)881
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در مطالعه پدیده اسالمگرایی و حرهتهای اسدالمی معاصدر و امدور مربدوط بده آنهدا
چارچوبهای نظری مختلفی استفاده شده است .در این مطالعات ،به تبع رهیافت مطالعاتی
به هار گرفته شده در آنها و دیدگاههای مختلف درباره چیستی و ماهیت این پدیده یا گاه با
طبقهبادی گونههای مختلف حرهت اسالمی ،ا برچسبها و عااوین مختلفی نظیر اسدالم
سیاسی ،اسالمگرایی ،رادیکالیسم اسالمی ،بایادگرایی و اصولگرایی اسالمی استفاده شده
است؛ اما میتوان دو واهه اسالمگرایی و اسدالم سیاسدی را در معادای هدالن بدر تمدامی
حرهتها و جریانهای اسالمی هه در صدد احیای اسالم در عرصه سیاسی هستاد ،اطال
نمود و آنها را به یک معاا به هار برد .در نخستین قدم میتوان این رهیافتها را به لحداا
ماهیت دانش به دو دوره هالسیک و مطالعات مبتای بر چرخش پسامدرن طبقهبادی هرد.
عمدۀ مطالعات هالسیک اسالمگرایی به مطالعات دوران مددرن و عمددتاً تدا اواخدر دهده
 1961بر میگردند؛ اما با تحول در دانش مدرن غربی و شدکلگیدری پسدامدرن ،ماهیدت
مطالعات اسالمگرایی و اسالم سیاسی نیز متحول شده است.
۱ـ .۲مطالعات کالسیک /مدرن

مطالعات هالسیک بر اساس تمرهز بر بعد اندیشده ،تمرهدز بدر بعدد هداش سیاسدی د
اجتماعی و ترهیب این دو نگاه ،اسالمگرایی را بررسی هردهاند.
۱ـ۱ـ .۲ابعاد اندیشهشناختی اسالمگرایی
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این دست مطالعات بیشتر بر بعد اندیشهای اسالمگرایی تمرهز دارند .برخی ا مطالعات

هار محمد سعید العشماوی نیز در ساخ اندیشهشااسی اسالم سیاسی قرار دارد .او ابتددا
به نقد پیوند دین و سیاست پرداخته است و ا اسالم سیاسدی بده دلیدل تبددیل دیدن بده
ایدئولوهی نقد میهاد .ا نظر وی:
ا دهه دوم قرن بیستم در جهان اسالم مفهومی ا اسالم پیدا شده است هه قبالً در عرر
خوارج نیز وجود داشته است و ما به ماظور تعریف هویت و تمیدز آن ا اسدالم ندورانی ،آن را
اسالم سیاسی خواندهایم .اسالم سیاسی با سه ویژگی اصلی آن قابل شااسایی است:
د تأهید بر ایاکه سیاست جزئی ا اسالم است و ایاکه عمل سیاسی بر هر مسلمانی واجب
است؛
د ادعای ایاکه جماعت ایشان (و هر جماعتی هه ا ایشان متأثر است) جماعدت مسدلمان
هستاد و آنچه آنها میگویاد اسالم صحیح است و هسی هه ا آنها نیست خارج ا اسالم بوده
و حتی مهدور الدم میباشاد؛
د تعدی و تجاو و قتل به نام جهاد (العشماوی ،0101 ،ص913ی.)913

ویژگیهای سه گانهای هه عشماوی بدرای اسدالم سیاسدی مطدرح سداخته اسدت بدا
ویژگی های بایادگرایی هه دیویس و ساگال مطرح هردهاند و بابی سعید به نقدد و بررسدی

بررسی تحلیلهای نظری در مطالعات اسالمگرایی

سعی هردهاند صرفاً ا این ماظر به تحلیل اسالمگرایی معاصر بپردا ند؛ باابراین به تحلیل
ماهیت اندیشهها و دیدگاههدای رهبدران و نظریدهپدردا ان آن پرداختدهاندد .در ایدن ندو
مطالعددات ،اسددالمگرایددی یددک هدداش سیاسددی تلقددی نشددده اسددت و اندیشددههددا و آرای
نظریهپردا ان اسالمگرایی مورد توجه قرار گرفته است .این نو مطالعه ا سداخ مطالعدات
اندیشه سیاسی است و بر ساختار و گونهشااسی اندیشه ،نظریه سیاسدی ،ریشدههدا و تبدار
اسالمگرایی متمرهز میشود .نمونه بار این مطالعات را میتوان در هارهای حیدر ابدراهیم
علی و عشماوی مشاهده هرد.
حیدر ابراهیم علی در التیارات االسالمیه و قضیه الدیمقراطیه ،ا ماظر اندیشدهشااسدی
به بررسی جریانات و جابشهای اسالمی معاصر پرداخته است .او در این اثر با تمرهدز بدر
مسئله دموهراسی ،دیدگاههای جریان های عمده اسالمی معاصر در جهان عرب را دربداره
اسالمگرا یی بررسی هرده است .ابراهیم علی با تفکیک حرهت اسالمی به مثابه یک عمل
جمعی سیاسی د اجتماعی یا االسالمویه و حرهت اسالمی به مثابه یک جریان سیاسدی د
فکری یا االسالمیه ،بیشتر بر بعد دوم حرهت های اسالمی معاصر متمرهز شده است .او با
تمسک به مفهوم بحران در نظریه دهمجیان ،جادبش اسدالمی را در مواجهده بدا بحدران
پیشروی خود بررسی میهاد (ابراهی علی ،0111 ،ص81ی.)83

63

سال هجدهم /هفتادویکم  /پاییز 99

69

آنها پرداخته است ،شباهت یادی دارد .به هر حال العشماوی هماناد علی عبدد الدرا در
اوایل قرن بیستم ،به نقد سیاست دیای و اسالم سیاسی پرداخت و اندیشهها و آرای آنها را
بر اساس یک نو مطالعه اندیشهشااختی بررسی هرد .هرچاد در ایاجا فرصتی برای نقد و
بررسی آراء و دیدگاه های العشماوی وجود ندارد ،اما در هل میتدوان در دیددگاههدای وی
نوعی پیشفرض گرفتن نگرشهای مدرن غربی را در ار یابی اصول تفکر اسالم سیاسدی
مشاهده هرد.
صبغۀ غالب هار سید احمد موثقی در هتاب جابشهای اسالمی معاصر را نیز میتدوان
در ردیف مطالعات اندیشهشااسی قرار داد .البته او عدالوه بدر اندیشده شااسدی ،وارد ابعداد
جامعهشااختی حرهت اسالمی معاصر نیز شده و به توضدیح میادههدای ظهدور ،فرایادد و
سرانجام حرهتهای اسالمی پرداخته است .ا این رو ،مطالعده وی بده مطالعدات ترهیبدی
نزدیک میشود .وی در فرل نخست به ریشهیدابی سیاسدی د اجتمداعی بحدران جوامدع
اسالمی معاصر پرداخته است و پس ا گوندهشااسدی جادبشهدای اسدالمی در دو گونده
بایادگرایی و رادیکالیسم اسدالمی در فردل دوم ،بقیده اثدر خدود را بده بررسدی مدوردی
حرهتهای اسالمی اختراص داده است.
۲ـ۱ـ .۲ابعاد جامعهشناختی اسالمگرایی

گوندده دوم مطالعددات هالسددیک اسددالمگرایددی ،ا ماظددر جامعددهشددااختی بدده بررسددی
اسالمگرایی معاصر به عاوان یک هاش یا جابش سیاسی د اجتماعی مدیپدردا د .در ایدن
گونه ،مایههای شکلگیری ،فرایاد و تحوالت اسالمگرایدی مدورد توجده و مطالعده قدرار
میگیرد .البته ،چاانهه خواهد آمد ،با توجه به نگرشها و مکاتب مختلف جامعدهشااسدی
سیاسی ،چارچوبهدا و رهیافدتهدای مختلفدی ا ماظدر جامعدهشااسدی سیاسدی دربدارۀ
اسالمگرایی معاصر ارائه شده است .در ایاجا اسالم سیاسی در قالب گروهها و سا مانهای
سیاسی د اجتماعی بررسی و معموالً به نقش بحرانهای سیاسی د اجتماعی و اقترادی در
ظهور اسالمگرایی توجه شده است.
مطالعه هرایر دهمجیان را میتوان ا ساخ مطالعات جامعهشدااختی دانسدت .او سدعی
هرده است با الهام ا ابنخلدون و ارائه الگوی دُوری و تأهید بر ویژگدی با گشدتپدذیری
حرهتهای اسالمی در طول تاریخ اسالم ،ادوار ظهور جابشهدای اعتراضدی را در تداریخ
اسالم برجسته سا د (دکمیجان ،0833 ،ص80ی  .)83بحرانهای جامعه اسالمی و واهاش
جابش های اسالمی به آنها ،نقشی هلیدی در تحلیل وی دارد .به نظر او جادبش اسدالمی

معاصر نتیجه رویارویی جوامع اسالمی با بحران جدید ناشی ا تهاجم آمدو ههدای غربدی
است:
اسالم به طور موفقیتآمیزی در برابر مازوی شدن و در خود فرو رفدتن هده در غدرب بدر
مسیحیت تحمیل شد مقاومت هرده است و همین مقاومت علت اصلی هشاهش مدداوم میدان
دین و دولت در جهان اسالم بوده است (همان ،ص.)98

او با تلفیق عااصری ا جامعهشااسی تضاد طبقاتی مارهسیستی ،نظریه هاریزماتیک وبر
و نظریه بحران اسپریگاز و دیگر مطالعات ،به تعبیر خود بر اساس «دیدگاه بومی» (همان،
ص ،)91چارچوبی مفهومی برای مطالعه خود ارائه میهاد .در نگاه وی جابش بایدادگرایی
اسالمی همچون پدیدهای دُوری در نظر گرفته شده است هه به عاوان پاسخی به بحدران
اجتماعی حاد و فراگیر رخ میدهد (همان ،ص .)91او سعی هرده است ویژگیهای محدیط
بررسی تحلیلهای نظری در مطالعات اسالمگرایی

بحران ،پاسخ های بایادگرایانه و نیدز واهداش حکومدتهدای دولدتهدای اسدالمی را در
چارچوب مفهومی خود مطالعه هاد.
دهمجیان صرفاً بر ویژگی های محیط بحران توجه هرده است و هرگز در صدد تحلیل
چگونگی تعامل اسالمگرایی با مدرنیسم غربی نیست .آیا جابشهای اسالمی در مواجه بدا
مدرنیسم قادر به با سا ی هویت اسالمی بودهاندد یدا خیدر؟ سداختار فکدری و اندیشدهای
اسالمگرایی چیست؟ آیا جابشهای اسالمی امری پایدار هستاد یا خیر؟ ایاها پرسشهایی
هستاد هه در بحث دهمجیان پاسخ مااسبی نمی یاباد .تمامی اهتمام دهمجیان این اسدت
هه صرفاً رابطه جابش اسالمی را با محیط بحران نشان دهد.
مطالعه دیگر در این باب مطالعات هار الیویه روآ است .روآ سدعی هدرده اسدت تجربده
اسالم سیاسی و چگونگی ظهور و شکست آن را بررسی هاد .او ا ماظر نوسا ی به ظهور
اسالم سیاسی می پردا د .روآ نسبت به دهمجیان همدلی همتری با اسدالم سیاسدی دارد و
آن را امری گذرا و مقطعی میداند .او اسالمگرایی را بده عالمدان سداتی یدا بایادگرایدان،
اسالم سیاسی و بایادگرایان جدید (روآ ،0833 ،ص 81 ،90و  )11تقسیم هرده است .او با
تمرهز بر گونه فعال و مبار آن هه آن را اسالم سیاسی میخواند ،ظهور اسالمگرایان را در
تحلیل جامعهشااسی جامعه اسالمی محرول بحدران اقتردادی د اجتمداعی دولدتهدای
خاورمیانه می داند هه ا ا دیاد نفوس ،سرا یر شدن جمعیت روستایی به شهرها و عدواملی
دیگر ناشی شده است (همان ،ص13ی .)11در چاین فضایی تحریلکردگان جامعه هه خود
خاستگاه اجتماعی اسالمگرایان هستاد ،ا دسترسی به شأن اجتمداعی مااسدب محدروم و
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دچار بحران و احساس بیاهمیتی و بیار شی میشوند .این گروه در واهداش بده بحدران
محیط خود ا اسلحه ایدئولوهی استفاده میهااد و خأل موجود را بدا ایددئولوهی دگدی پدر
میهااد و با ایدئولوهیک ساختن شرایط خود ،رؤیای انقالب و دولت قوی مرهزی میبیااد
(همان ،ص .)11ا دیدگاه روآ ظهور گرایش های سوسیالیستی در جامعه و با شکسدت ،آن
گرایش تحریلکردگان به ایدئولوهی اسالمی ا چاین ماطقی نشئت میگیرد.
ا نظر روآ مهم آن است هه جریانهای اسالم سیاسی نمیتواناد بدیل مااسدبی بدرای
تجدد ا شریعت اسالمی ارائه هااد ،در نتیجده محکدوم بده شکسدت مدیگردندد (همیان،
ص .)98نتیجهگیری روآ آن است هه اسالمگرایی ناخواسته جامعه را به سوی غیرمدذهبی
شدن و سکوالریسم میهشاند؛ یرا راهی هه اسالمگرایی در پیش میگیدرد سدرانجام بده
سیاست مطلق [یا عرفی] میانجامد (همان ،ص.)009
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ا توضیح اجمالی مطالعات روآ به دست میآید هه به نظر او فرایاد تحول جوامدع ،بده
سوی نوسا ی غربی است و شرایط بحران اقترادی د سیاسی دوران گذار ماجر به ظهدور
جریان های اعتراضی مثل اسالم سیاسی شده است و سرانجام آنها نیز محکوم به شکست
است.
مطالعات هشام شرابی را نیدز مدیتدوان گوندهای ا مطالعدات جامعدهشدااختی دربداره
اسالمگرایی دانست .شرابی سعی هرده است با الهام ا جامعهشااسی وبری در گونهشااسی
جوامع ساتی ،ا الگوی جامعه پدرساالر در تحلیل وضعیت جوامع اسالمی عرب بهره گیرد.
هر چاد تمرهز اصلی مطالعاتی وی ،هلیت وضعیت سیاسی د اجتماعی جهان عرب معاصر
است ،اما در ضمن آن نقش سیاسی د اجتماعی بایادگرایی اسالمی را نیدز در ایدن جامعده
بررسی هرده است .در مطالعات وی بایدادگرایی در قالدب جدیدد ائدتالفیافتده بدا خدرده
بورهوا ی ،برجسته شده است .ا نظر او این نو بایادگرایی با خرده بورهوا یِ سدرخورده و
ا خودبیگانه ،پیوند خورده و در نهایت بدا هادار دن بایدادگرایی سداتگرا و اصدالحطلبدی
اسالمی د در شرایط بحران هویت دوران انتقال به وضعیت مدرن ،دموهراسدی سدکوالر و
سکوالریسم آ ادیبخشد در جهان عدرب غلبده یافتده اسدت (شیرابی ،0833 ،ص.)911
نتیجهای هه شرابی در هتاب پدرساالری جدید میگیدرد ،شدیوه تجدیدد حیدات رادیکدال
دموهراتیددک انتقددادی و چالشددگر بددا تقدددم گددروه انقالبددی جاددبش نددان اسددت (همیان،
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ص910ی.)911

چاانهه ا این نتیجهگیری برمیآید ،شرابی نیز هماناد روآ ا ماظر مدرنیسم غربی بده
جریان اسالمگرایی معاصر مینگرد .ا نظر او اسالمگرایی در جهان عرب با گذر ا مرحله
انتقالی به وضع مدرن جایگاه خود را ا دست خواهد داد و نظام دموهراسی سکوالر جدای
آن را خواهد گرفت .نکته عمده جامعهشااختی در تحلیل شرابی ظهور و غلبده بایدادگرایی
پدرساالر اسالمی در شرایط سیاسدی د اجتمداعی انتقدال بده وضدع مددرن اسدت هده بدا
سرخوردگی خرده بورهوا ی و پااه گرفتن آنهدا در شدعارهای بایدادگرایی اسدالمی شدکل
گرفته است.
مطالعۀ جامعه شااختی دیگدر در میاده اسدالمگرایدی مطالعدات هدار مانوئدل هاسدتلز
(کاستلب ،0831 ،ج )9است .هاستلز سعی هرده است ظهور جریانات بایدادگرایی دیادی ،ا

هاستلز هه به بررسی پدیده بایادگرایی دیای در عردر جامعده شدبکهای یدا جهدانیشددن
میپردا د ،با الهام ا نظریۀ جابشهای جدید اجتماعی آلن تدورن بدر اسداس سده محدور
هویت ،دشمن و مدل اجتماعیِ بدیلِ جابش ،بایادگرایی دیای را تحلیل میهاد (کاسیتلب،
 ،0831ج ،9ص.)011
هاستلز هار خود را بر چگونگی ساخت اجتماعی هویت مبتای ساخته است و سه گونده
هویت را شااسایی میهاد؛ الف) هویت مشروعیتبخش :هویت نیدروی اجتمداعی مسدلط
است و جامعه مدنی ایجاد میهاد .ب) هویت مقاومدت :ماجدر بده ایجداد جماعدتهدا یدا
اجتماعات میشود و تجلی مقاومت در برابر سلطه حاهم است .این هویدتهدا نموندهای ا
چیزی است هه او حذف حذفهاادگان به دست حذفشدگان مینامدد .ج) هویدت برنامده
دار :به ایجاد سوهه (فاعل) میانجامد و هویت بدیل برای هویدت مسدلط تلقدی مدیشدود
(همان ،ص91ی .)91نتیجه تحلیل جامعهشااختی اسالمگرایی در مطالعات هاسدتلز ،تقابدل
هویت اسالمی با هویت مسلط غربی است هه در عرر جهانیشدن بدرو بیشدتری یافتده
است .هاستلز به خوبی شرایط ظهور اسالمگرایی را در عرصه جهانی توضیح میدهد؛ امدا
چگونگی فرایاد ظهور آن در عرصه ملی یا جهان اسالم را بررسی نکرده است.
تحلیل حمیدرضا جالییپور درباره حرهت جمعی جابش اصالحی دوم خرداد در ایدران
نیز نوعی تحلیل مبتای بر نظریه جابشهای جدید اجتمداعی اسدت (ر  :جالییی پیور،

بررسی تحلیلهای نظری در مطالعات اسالمگرایی

جمله بایادگرایی اسالمی را بر اساس الگوی برگرفته ا نظریه جابش اجتماعی آلن تدورن
(ر  :نش0833 ،؛ پورتا و دیانی )0838 ،و با محور قرار دادن مسئله هویت ،بررسی هادد.
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 .)0830جالییپور سعی هرده است در تحلیل جابش دوم خرداد ا نظریههای جابشهای
جدید اجتماعی استفاده هاد .او معتقد است جابش دوم خرداد جابشی دوالیهای است؛ الیه
اول آن ا ساخ جابش های هالسیک است هه به مبار ه با ساختار قدرت سیاسی در جامعه
و مطالبات سیاسی مردم ا دولت مربوط میشدود؛ الیده دوم آن بده جادبشهدای جدیدد
اجتماعی برمیگردد هه حو ه مقاومت فرهاگی و اجتماعی است .ا نظدر وی جادبش دوم
خرداد دومین جابش هالن در جامعه هاونی ایران است .به نظر او نخستین جابش هدالن
در ایران انقالب اسالمی در سال  1366بود؛ اما به دلیل معضالت اساسدی هده بدا پایدان
جاگ و فوت امام خمیای پیشروی این جابش قرار گرفت (همیان ،ص ،)83جادبش دوم
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خرداد با اهداف اصالحی رخ نمود .در تحلیل او ،در ضمن جادبش هدالن دوم خدرداد ،نده
جابش خرد اجتماعی نیز وجود دارد.
هار جالییپور جزو معدود مطالعاتی است هه ا ماظری نظری و روشدماد بده مطالعده
تحوالت سیاسی د اجتماعی جمهوری اسدالمی در ایدران پرداختدهاندد؛ بدهویدژه ا ماظدر
جامعهشااسی جابشهای جدید اجتماعی ،آن را میتوان تاها هار انجام شده دانست .البتده
به نظر میرسد چارچوب جابشهای جدید اجتمداعی تمدایزاتی بدا جادبشهدای اسدالمی
معاصر دارد و ا این جهت در هاربرد آن در حرهتهای اسالمی باید به این تفاوتها توجه
1
هرد.
به رغم آنکه جابش اصالحات در جامعه ایران یک جریان اسدالمی تلقدی مدیشدود و
رهبران آن بر وفاداری و پایبادی آن به اصول حرهدت اسدالمی معتقدندد (ر  :خیاتمی،
 ،)0838بُعد اسالمی جابش اصالحات در هار جالییپور همرنگ شده اسدت .اگدر هدانون
محوری اسالمگرایی را ،قرار گرفتن اسالم در هانون هویت و عمل سیاسی بددانیم ،بددون
تردید رهبران جابش اصالحات در ایران با تمسک به آمو ههای اسالمی و تفاسیر خویش
ا اسالم و با تمسک به آمو ههای سیاسی امام خمیای این جابش را آغا هردند .بادابراین
ال م است در مطالعه چاین پدیدهای ،ابعاد تفکر اسالمی نیز مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا ،سعید اهد نیز سعی هرده است با بهرهگیری ا رهیافت جادبشهدای
 .1به نظر نگارنده جنبشهای جدید اجتماعی با جنبشهای اسالمی تفاوتهاایی دارناد اه زاا
اهمیت است (رک :بهروزلک.)0831 ،
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این الگو ضمن شااسایی عامل ریشهای هداش جمعدی مسدلمانان در اندیشده و تفکدر
اسالمی ،در صدد توضیح جامعهشااختی نو واهاش مسالمتجویانه یا خشونتآمیز است.
مطالعات جامعهشااختی صرفاً به هاش سیاسی اسالمگرایی توجه هردهاند و تمرهزی بر
ساختار تفکر سیاسی آنها ندارند .این مطالعات هرچاد مفید و پاسخگوی نیا های علمی ما
در میاههای مختلف هستاد ،به نظر میرسد در مطالعه حاضر هه اندیشهشدااختی اسدت،
هارآیی ندارند .با این حال ،با توجه به بهرهگیری این مقاله ا تحلیل گفتمان هه بدر ابعداد
جامعهشااختی اسالمگرایی نیز ناظر است ،میتوان برخی ا این مطالعات را ،همچون هدار
الیویه روآ ،نقد و بررسی هرد.

بررسی تحلیلهای نظری در مطالعات اسالمگرایی

جدید اجتماعی ،جابشهای اجتماعی معاصر ایران را بررسی هاد.
حمید احمدی نیز در مقالهای با عاوان «آیاده جابشهای اسدالمی در خاورمیانده» بده
ارائه یک چارچوب تحلیلی در مورد اسالمگرایدی معاصدر پرداختده اسدت .وی بدا بررسدی
اجمالی نظریههای هاش جمعی ،الگوی جدیدی را ا ماظر جامعهشدااختی بدرای بررسدی
اسالمگرایی ارائه داده است .اساس الگوی او بر شااسایی عوامل تسدهیلهاادده و عوامدل
هاترلهااده یا محدودهااده هاش خشونتآمیز استوار است .احمدی نظام عقیدتی اسالمی
را علت عمده شکلگیری جابشهای اسدالمی هده در صددد تشدکیل حکومدت اسدالمی
هستاد ،دانسته است .این امر اسالمگرایان را متعهد میسا د تا برای تحقق حکومت دیای
تالش هااد .این اصول عقیدتی اهداف سیاسی خاصی را برای اسالمگرایان تعیین میهاد
هه آنان را رو در روی نظامهای سیاسی غیرمذهبی قرار میدهد .ا ایدن رو ایدده تشدکیل
حکومت اسالمی عامل اصلی قیام اسالمگرایان در برابر نظامهای غیراسالمی است.
مسئله اساسی در تحلیل احمدی نو واهاش و هاش جمعی اسالمگرایان برای نیل به
این هدف است .دو سداخ هداش جمعدی در بحدث احمددی حدائز اهمیدت اسدت :هداش
مسالمتآمیز و هاش خشونت آمیز .او در صدد شااسایی عوامل مختلف تأثیرگدذار بدر ندو
هاش است و برای هر هدام ا این هاشها مؤلفههدایی مطدرح هدرده اسدت .مهدمتدرین
مؤلفههای هاش جمعی خشونتبار عبارتاندد ا  :توجیهدات ار شدی و هاجداری؛ سدات و
سوابق تاریخی؛ اقتدار سا مانی و نهادی؛ سرهوب و فشدار و مداخلده خدارجی .متغیرهدای
هاترل هااده و محدودسا نده هاش خشدونتآمیدز نیدز عبدارتاندد ا  :مشدارهت سیاسدی،
اصالحات و توسعه اقترادی ،سیاستهای وحدتگرایانه و مسئله فلسطین .این عوامل هر
هدام سبب جهتگیری هاش جمعی اسالمگرایان میشود (ر  :احمدی.)0833 ،
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۳ـ۱ـ .۲مطالعات ترکیبی اسالمگرایی

گونه سوم مطالعات مربوط به اسالمگرایدی معاصدر را مدیتدوان در رهیدافتی ترهیبدی
مشاهده هرد .این مطالعات سعی هردهاند دو الگوی گذشته را ترهیدب هدرده ،در تحقیقدی
واحد ابعاد اندیشهای و جامعهشااختی اسالمگرایی را به صدورت مافدک و مسدتقل ا هدم
مطالعه هااد .این مطالعات در باب اسالمگرایی معاصر رای اسدت و تاهدا تمدایز آن ا دو
گونه نخست ،اجتما دو ساخ مطالعه در پژوهشی واحد است .این ساخ مطالعات در عمل،
گونهای مستقل نیستاد و نیا ی به توضیح مستقل آنها نیست.
۴ـ۱ـ .۲نقد و بررسی مطالعات کالسیک /مدرن
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در ار یابی مطالعات هالسیک /مدرن درباره اسالمگرایی چاد نکته هلیدی قابل توجده
است:
الف) می توان امتیا برجسته این رویکردهای مطالعاتی را پرهیز و فاصلهگیری آنهدا ا
نسبی گرایی دانست .این رویکردها ،بر خالف رویکردهای پسامدرن ،امکان دسترسدی بده
حقیقت را پذیرفتهاند و به داوری میپردا ند .البته در ایاکه داوری آنان تا چه میزان صائب
و قابل دفا است ،نیا ماد بررسی موردی آنها هستیم .طبعاً مطالعات قابدلقبدول ،چده در
عرصه اندیشهشااختی و چه در عرصه جامعهشااختی ،باید در این گونده شااسدایی و ارائده
گردد.
ب) بیشتر رویکردهای مطالعاتی جامعهشااختی ،جانبدارانه و بدر اسداس مبدانی نظدری
خاصی چون مدرنیته غربی شکل گرفتهاند .به همین دلیل بدا مسدلمانگداری ایدن مبدانی،
داوری درباره آنها پیشاپیش در این دستگاه رقم میخدورد .ایدن رویکدرد در تحلیدلهدای
جامعه شااختی افرادی چون الویه روآ و هشام شرابی بسیار برجسته است؛ برای مثال روآ با
تلقی تک خطی ا تاریخ نوسا ی و توسعه به شکل غربدی ،پیشداپیش حکدم بده شکسدت
اسالم سیاسی داده است.
ج) رویکردهای اندیشهای مطالعات اسالمگرایی این ضعف بایادی را دارند هه ا توجه
به واقعیت خارجی اسالمگرایی و شرایط تکون و تحول آن با مدیمانادد .البتده داوری در
خروص این رویکردها نیز مستلزم توجه به مبانی فکری و نظری مختلفِ مسلمگرفتهشده
ا سددوی اندیشددمادان اسددت؛ بددرای نموندده العشددماوی ا ماظددری سددکوالر بدده مطالعدده
اسالمگرایی رفته است و در نتیجه سرتاسر مطالعده وی مملدو ا رد و نفدی اسدالمگرایدی
است.

۲ـ .۲مطالعات پسامدرن اسالمگرایی

بیشتر مطالعات متأثر ا چرخش پسامدرن ،معطدوف بده شدرایط اجتمداعی د سیاسدی
شکلگیری اسالمگرایی معاصر هستاد (نیش ،0831 ،ص .)10بدرخالف ادعاهدای داندش

بررسی تحلیلهای نظری در مطالعات اسالمگرایی

مدرن ،آنها بر اساس اصل سا ندهگرایی اجتماعی 1به رابطه بین شرایط سیاسی د اجتماعی
و گرایشهای فکری د سیاسی انسانها معتقدند.
تقسیم بادی دوگانه و مر بادی میان مطالعات جامعهشااسی سیاسدی در جایگداه یدک
حو ه مطالعاتی تجربی و مطالعه اندیشهها و نظریههای سیاسی را میتوان محرول دانش
مدرنِ سوههمحورِ غربی دانست .غلبده تجربده گرایدی در غدرب سدبب شدد تدا بدا تقددم و
اولویت یابی علوم تجربی ،مر ی میان آنها و علوم غیرتجربی هشیده شود؛ اما گذر ا دانش
مدرن به عرر فرامدرن ،سبب تحول در دانش اجتماعی و یر سؤال رفدتن داندش مددرن
شد .در حالی هه دانش مدرن به دنبال بیطرفیِ محقق در مطالعده خدود و یدافتن صدرف
حقیقت ا طریق ابزارهای عمدتاً تجربی بود ،چرخش فرامدرن مدعی ایددئولوهیک بدودن
دانش بشری شد و نقش شرایط اجتماعی را در شکلگیری داندشهدای بشدری برجسدته
ساخت.
چرخش پسامدرن در عرصه دانش اجتماعی تحت تأثیر فوهو و مباحث او درباره رابطه
دانش و قدرت و دیگر نظریهپردا ان پسامدرن ،همچون دریدا و لیوتار ،است؛ چاانهه هیت
نش مینویسد :تحلیل فوهو در مورد دانش ،به عادوان امدر تأسدیسگدری هده بدا قددرت
درآمیخته ،تعارضی اساسی بدا عقیدده رسدمی علدوم اجتمداعی ،هده خدود را بدیطدرف و
تسهیلهااده پیشرفت بشر تلقی میهااد ،پیدا میهاد (همو ،0833 ،ص.)11
نتیجه چاین چرخشی تعلیق ادعاهدای صدد و هدذب و توجده بده سداخت اجتمداعی
ادعاهای معرفتی و ایاکه چگونه این ادعاها به اعمال قدرت پیوند یافتهاند ،اسدت (همیان،
ص .)19ا این رو دانش اجتماعی ،تحت تدأثیر چدرخش پسدامدرن ،خردلتهدایی چدون
ضدیت با معرفتشااسی ،تمرهز بر بینهایتی معاا ،مرهزیت دایی ا جامعه ،جوهرستیزی و
تکثرگرایی معرفتی یا محتمدل بدودن امدور و نسدبیتگرایدی معرفتدی مدییابدد (همیان،
ص19ی.)18
1. Social Constructionism
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تحلیلهای گفتمانی نمونهای ا مطالعات متأثر ا چدرخش پسدامدرن هسدتاد .چادین
مطالعاتی بر اساس سدا ندگرایی اجتمداعی اسدتوارند ( Jorgenson & Philips, 2002,
)p.4؛ چاان هه برگر و لوهمان در هتاب خود گزارش میدهادد هده در ایدن مطالعدات بدر
ساخته شدن اجتماعیِ تلقی انسانها ا واقعیتها تمرهز میشود (ر  :برگیر و لوکمیان،

 .)0831این مطالعات ا این جهت نوعی جامعهشااسی معرفت 1یا معرفتشااسی اجتماعی

6

هستاد.
تحت تأثیر چرخش پسامدرن و نظریههای گفتمانی ،مطالعاتی نیز درباره اسالمگرایی و
اسالم سیاسی صورت گرفته است هه با دو ساخ مطالعات هالسدیک پیشدین تفداوت دارد.
می توان سرآغا چاین مطالعاتی را هارهای فوهو درباره انقدالب اسدالمی ایدران دانسدت.
فوهو به عاوان خبرنگار یک رو نامه ایتالیایی در شرایط انقالبی ایدران حضدور یافدت و در
صدد توضیح چاین تحولی بر اساس دیدگاههای جدید خود برآمد (ر  :تاجیک.)0833 ،
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به دنبال هارهای فوهو درباره انقالب اسالمی ایران ،مطالعات دیگری نیدز ا رهیافدت
تحلیل گفتمانی درباره اسالمگرایی معاصر صورت گرفته اسدت؛ مانادد آثدار بدابی سدعید،
مهر اد بروجردی ،سید علی میرموسوی ،محمدجواد غالمرضا هاشی ،حسین بشیریه و سید
علی اصغر سلطانی .این مطالعات را میتوان به دو دسته تقسیم هرد .برخی ا این مطالعات
مستقیماً با استفاده ا مطالعات دیریاهشااسی و تبارشااسی فوهو صورت گرفتهاند؛ ماناد هار
داود فیرحی ( )1366و جمیله هدیور ( .)1369ویژگی مشتر هر دو مطالعه بررسی دانش
سیاسی اسالمی در دوره میانه است .هرچاد جمیله هدیور مدعی است هه میهوشد توأمان
ا دیریاه شااسی و تبارشااسی فوهو در مطالعه خویش بهره گیرد (کدیور ،0831 ،ص،)10
در عمل ،عمده مطالعه وی به دیریاهشااسی دانش سیاسی اسالمی شدباهت یافتده اسدت.
برخالف هدیور ،فیرحی تالش میهاد بیشتر ا تبارشااسی فوهو بهره جوید و رابطه دانش
و قدرت سیاسی را در دوره میانه اسالمی بررسی هاد .هیچ هدام ا این دو مطالعه ،به طور
مستقیم به اسالمگرایی معاصر نمیپردا ند؛ ا این رو در راستای مطالعه حاضر قرار ندارند.
مطالعات دیگر در این میاه بیشتر تحت تأثیر واسطههایی هستاد هه سعی هردهاند آثار
1. Sociology of knowledge.
2. Social Epistemology.
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فوهو را بسط داده یا ا آن در مطالعات خود بهره گیرند .نمونده ایدن هدار را مدیتدوان در
مطالعه مهر اد بروجردی یافت .بروجردی سعی هرده است با الهام ا مطالعات ادوارد سعید
درباره شر شااسی ،بهویژه آمو ه غیریتسا ی فوهو ،ا دستآوردهای چرخش پسدامدرن
در مطالعه نگرش روشافکران ایرانی به غرب ،ا جمله روشافکران مذهبی ،استفاده هاد .ا
این رو ،مطالعه وی نیز به رغم بهرهگیری ا مباحث دیریاهشااسی و گفتمانیِ فوهو همراه
با بسطی هه توسط ادوارد سعید صدورت گرفتده اسدت ،بده صدورتی متمرهدز بده بررسدی
اسالمگرایی معاصر و پدیده اسالم سیاسی نمیپردا د.
مطالعات دیگر سعی هردهاند با بهرهگیری ا مطالعات گفتمانی پس ا فوهو ،تحدوالت
اسالمی را بررسی هااد .سیدعلی میرموسوی در رساله دهتری خدود ( )1361سدعی هدرده
است با بهره گیری ا نظریه گفتمان انتقادیِ فرهالف بده ایدن مهدم دسدت یدا د .مسدئله
پیش روی وی ،بررسی تحول گفتمان اجتهاد شیعی در پاسخ به مسئله دولت مدرن اسدت.
او میهوشد با تحلیلی گفتمانی ا اجتهاد شیعی ،چگونگی شکلگیری نظریدههدای جدیدد
درباره ماهیت دولت اسالمی را بررسی هاد .مطالعه میرموسوی تالشی برای هشف تحول
نگرش فقهای شیعی به دولت مدرن است؛ ا این رو ،صرفاً به مسئله دولت مددرن توجده
دارد .غالمرضا هاشی ( )1369نیز در رهیافتی مشابه ،بده تحلیدل گفتمدانی انتخابدات دوم
خرداد  1365و تحوالت آن پرداخته اسدت .او نیدز ا تحلیدل انتقدادی گفتمدان فدرهالف
استفاده هرده است و سعی میهاد مراحل سهگانه توصدیف ،تفسدیر و تبیدین را در نظریده
گفتمان انتقادی فرهالف در فرایاد انتخابات دوم خرداد مورد استفاده قرار دهدد .مطالعدات
میرموسوی و غالمرضا هاشی تالشی برای هاربرد تحلیل گفتمانی در توضیح دیدگاههدا و
نگرشهای بخشی ا اسالمگرایان در باب مسئلهای خاص است و هلیت گفتمدان اسدالم
سیاسی را مطالعه نمیهاد.
بابی سعید نیز سعی هرده است در مطالعه اسالمگرایی ا مباحث فوهو با واسطۀ الهال
و موفه استفاده هاد .الهال و موفه با تمرهز بر دیریاهشااسی فوهو و با اسدتفاده ا مباحدث
هژمونیِ گرامشی ،نظریه متفاوتی ا تحلیل گفتمانی ارائه نمودهاندد .ویژگدی بدار تحلیدل
گفتمان الهال و موفه تمرهدز بدر مباحدث سیاسدی اسدت .آنهدا سدعی مدیهاادد سداختار
مفرلبادی گفتمانی و چگونگی شکلگیری آن را در فرایاد غیریتسا ی بررسدی هاادد.
بابی سعید تالش هرده است با بهدرهگیدری ا مطالعدات الهدال و موفده ،ظهدور گفتمدان
اسالمگرا یی را در دو دهه آخر قرن بیستم در جهان اسدالم و رویدارویی آن بدا مدرنیسدم
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غربی یا اروپامحوری را نشان دهد .مطالعه بابی سعید ،برخالف مطالعدات گذشدته ،هلیدت
گفتمان اسالمگرایی را مورد توجه و بررسی قرار داده است.
مسئله پیشروی بابی سعید در هتداب هیراس بنییادین توضدیح علدل ظهدور و تفدو
اسالمگرا یی در چاد دهه اخیر در جهان اسالم است .او فدارز ا مردادیق جزئدی حرهدت
اسالمی معاصر ،با نگرشی هالن به تحوالت حرهتهای اسالمی معاصر و خیزش بیداری
اسالمی ،در صدد پاسخگویی به این سؤال است هه چرا اسالمگرایی توانسته است در چاد
دهه اخیر در جهان اسالم تفو یابد؛ «چرا اسدالمگرایدی و چدرا حداال؟» (سیعید،0831 ،
ص . )1
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او برای پاسخ به این سؤال با رد عااویای چون بایادگرایی دیای دربداره اسدالمگرایدی
معاصر ،نشان میدهد هه این مطالعات تحت تأثیر میاه خاص فرهاگ غربدی هسدتاد .ا
نظر وی اسالمگرایی گفتمانی است هه تالش میهاد اسالم را در مرهز نظام سیاسی قرار
دهد (همان ،ص .)91چاین تعریفی ،برخالف نگرشهای شر شااسدیِ ضدعیف 1،قدوی 6و

وارونه 3است .ا نظر بابی سعید هرچاد ادوارد سعید در صدد نقد نگرشهای شر شااسدانه
به اسالم بوده است و سعی هرده خود را ضد شر شااسی نشان دهد ،اما:
در خروص وجود یک اسالم غیر ا آن چیزی هه شر شااسی میگوید ساهت مدیماندد.
[و بدین سبب]  ...پیدایش شر شااسی وارونه نتیجه این بنبست بوده است ...شدر شااسدان
وارونه با تلقی اسالم به عاوان یک هویت اسمی ،اهمیت آن را همرنگ جلدوه دادهاندد .بدرای
آنان اسالم چیزی بیش ا یک برچسب نیسدت و فدی نفسده هدیچ اهمیتدی نددارد ( همیان،
ص19ی.)13

بابی سعید معتقد است میتوان با بهرهگیری ا ماطدق تحلیدل گفتمدان و دال برتدر و
شااسایی اسالم به عاوان دال برتر اسالمگرایی معاصر ،انسجام آن را نشدان داد .گفتمدان
اسالمگرایی محرول تاریخ صدر اسالم است هه برای نخستین بار حول دال برتر شخص
و پس ا وی بر اساس شریعت وی و نهاد خالفت شکل گرفته است.
پیامبر
همالیسم گونه بومی مدرنسا ی غربی در جهان اسالم است هه سدعی هدرد بدا تغییدر
1. weak Orientalism.
2. strong Orientalism.
3. anti-Orientalism.
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شق سومی نیز وجود دارد هه میگوید اسالمگرایی تالشی است برای تبیین مدرنیتهای هه
حول اروپامداری ساخته نشده است .ا این ماظر ،اسالمگرایی ...جابشدی آشدکار بدرای انکدار
غرب به حساب می آید .البته رد غرب را نبایدد بده معادای تدالش بدرای بدا اسدتقرار جوامدع
هشاور ی ساتی دانست .انجام این هار به معاای گفتوگوی مجدد با هویت مدرنیته و هویدت
غرب است .این نو نگرش ،تلویحاً در پارهای ا بحثهای أخیر راجع به رابطه بین مدرنیتده و
پست مدرنیته یافت میشود (همان ،ص.)09
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اسالم به عاوان دال برتر ،گفتمان جدیدی را بر اساس شیوه غربیسا ی مدرن ایجاد هاد.
در ایاجا اسالم به عاوان نماد بیرونی د سلبی حفظ میشود تا هویت غربی همالیسم ساخته
شود .تأثیر اساسی همالیسم آن بود هه با نفی گفتمان اسالمگرایی ،میاده فعدال شددن و
طرح مجدد آن را در قالب جدید فراهم ساخت .ا ایدن رو دو معیدارِ در دسدترس بدودن و
اعتبار ،میاه فعال شدن اسالمگرایی را در هاگام بحران همالیسم فراهم میسا د.
در نگاه بدوی وجه تعارض اسالمگرایی هه بابی سعید امام خمیای را مردا بدار آن
میداند ،با همالیسم ،در خریره ضدمدرن بودن آن است؛ اما در واقع ،اسالمگرایی امدری
ذاتاً ارتجاعی نیست و چاانهه سامی بیده نیز بهخوبی توضیح میدهد ،مفداهیم جدیددی
چون مردم ،در آن به هار رفته است .باابراین اسدالمگرایدی را بایدد گفتمدانی بددانیم هده
متفاوت ا مدرنیته غربی است؛ یعای بین غرب و مدرن باید تفاوت قائل شد .بدابی سدعید
معتقد است همسویی خاصی بین نقدهای پسامدرنها و اسدالمگرایدان ا مدرنیتده غربدی
وجود دارد .او ضمن رد ضدمدرن بودن اسالمگرایی و مدرن بودن آن به شیوۀ غربی معتقد
است:

استاتاج نهایی بابی سعید مهم است .او به تبع مباحث پسدامدرنهدایی چدون فرانسدوا
لیوتار و جیانی واتیمو نشدان مدیدهدد هده اسدالمگرایدی چگونده بدا شکسدتن مرهزیدت
اروپامداری ،یا همان مدرنیته غربی ،پیوند خورده است .آمو ه نفی «فراروایت» لیوتار و نیز
آمو ه «قطع تاریخ غرب» هه ویژگی پسامدرنیسم خوانده شده است ،بهخوبی این دیدگاه را
تأیید میهاد هه مدرنیته اروپایی پدیدهای خاصِ تحوالت اروپا بوده است هه سعی هرده با
سیطره هژمونیک خویش ،خود را امری عام و جهانشمول نشان دهد و ویژگیهای خاص
بودن را ا چهره خود بزداید .بابی سعید با بهرهگیری ا دیدگاه نیچهای د فوهویی توضدیح
میدهد:
الگوی عام محرول توانایی یک هژمونی موفق در جاانداختن جهانبیای خود بده عادوان
با تاب نظم طبیعی است ،یعای یک سکوی فرا فرهاگی به مازله واقعیتی هستیشااختی وجود
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ندارد ،بلکه آن نتیجه و تهنشست هشمکش سیاسی است (همان ،ص.)011

نتیجه این بحث آن است هه در فرایاد هژمونیک غرب و تبدیل آن به یک امر عدام و
جهان شمول ،گفتمان اروپامحوری قادر بود ا ظهور هر ندو نظدم سیاسدی عمدده حدول
اصولی غیر ا اصول اروپامداری جلوگیری هاد .با ظهور اسالمگرایی ،اروپامداری به چالش
هشیده شد و به مرهزی بین مراهز تقلیل یافت .اسالمگرایی یک گفتمان تام و هلی است؛
اما فقط مانی میتواند وجود داشته باشد هه تامیت و هلیت فراگفتمان غربی مورد تردیدد
واقع شود .اسالمگرایی نه بر طرد مدرنیته ،بلکه بر طرد مدرن شدن غربی ،استوار است.
این تحلیل ا دستاوردهای نقدهای پسامدرن است .پسامدرن ها نشان دادند هه رابطده
ذاتی بین غرب و مدرن شدن وجود ندارد و مدرن شدنِ غربی فقط یکی ا گونههای مدرن
شدن میتواند باشد:
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تخریب رابطه بین مدرنیته و غرب فضایی ایجاد هرد هه اسالمگرایی توانسدت خدود را در
درون آن جای دهد .در پرتو یک چاین موقعیتیابی است هه میتوان ا ظهور آن بده عادوان
یک گفتمان سیاسی مهم یاد هرد .ایاکه اسالمگرایان چگونه میتواناد انتقداد شدکااده پسدت
مدرن را ا مدرنیته با بحث درباره مرهز دیگری خارج ا قلمرو غرب ترهیب هااد ،رمز موفقیت
و استحکام طرحهای اسالمگرایی است (همان ،ص.)081

بابی سعید با بهرهگیری ا مباحث پسامدرنیته و با الهام ا هدار الهدال و موفده تبییادی
جدید و مبتای بر چرخش پسامدرن ا اسالمگرایدی ارائده داده اسدت .البتده مدیتدوان در
مطالعات او مااقشاتی هرد.
۱ـ۲ـ .۲نقد و بررسی مطالعات پسامدرن اسالمگرایی

مطالعات پسامدرن اسالمگرایی هر چاد رو به رو در محافل علمی گسترش یافتده و
نفوذ پیدا میهااد ،اما به لحاا مباایی ،این نو مطالعات تااسب نظدری بدا اسدالمگرایدی
ندارند .این مطالعات مبتای بر مبانی ای هستاد هه در تقابل با مبانی اسدالمگرایدی اسدت.
دیوید هوارث سعی هرده است چاد مباای هلیدی این نو مطالعات را توضیح دهدد .ضدد
مبااگرایی ،ضد ذاتگرایی و نفی روایتِ هالن ا برجستهترین مبانی ایدن مطالعدات اسدت
(دیوید هوارث.)0833 ،
بر خالف خرلت ضدمبااگرایی مطالعات پسامدرن ،اسالمگرایی بر یک رویکرد مبااگرا
استوار است .در اندیشه اسالمی امکان معرفت مشتر بدین بشدر وجدود دارد؛ در نتیجده
حقیقت قابل هشف و تبیین است و امکان داوری و قضاوت وجود دارد .همچادین اسداس
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اسالمگرایی پدیده مهم دنیای هاونی است هه در عرر جهانی شدن با امواج مختلف و
گستردهای ظهور هرده است .بیداری اسالمی را میتوان ادامده ایدن حرهدت ریشدهدار در
ی گذشدته بیشدتر در چدالش بدا سدلطه
تاریخ معاصر اسالمی دانست .حرهت هدای اسدالم ِ
نظامهای استبدادی داخلی بود ندد و غالبد ًا وابسدته بده بیگانده ا یدک سدو و بده واسدطه
چالشهای تمدنی فرهاگ مدرن غرب و چالش سات و تجدد شکل میگرفتاد؛ اما امرو ه،
در عرر جهانیشدن ،بیداری اسالمی و اسالمگرایی متفاوت شده است .آنچه حائز اهمیت
است در مفهومی این پدیده و تالش برای تبیین مفهومی و نظری آن است.
مروری بر الگوهای تحلیلی اسالمگرایی نشان میدهد هه در دنیای هاونی رویکردهای
پسامدرن در تحلیل این پدیده غلبه یافتهاند؛ اما در نگاهی نقادانه باید گفت ،رویکردهدای
تحلیلی پسامدرن درباره اسالمگرایی ،قادر به در عمیق و صحیح ماهیت اسدالمگرایدی
نیستاد و تقابل اسالمگرایی و غرب را به با ی قدرت تازل میدهاد .ا این رو ال م اسدت
تالش شود در مطالعات آتی رویکردهایی سا گار با مبانی اسالمی برای تحلیل این پدیدده
عرضه شود.
رویکردهای سا گار با مبانی اسالمی باید دستهم دو شاخص هلیدی را داشته باشداد.
در مرحله نخست قدرت در حقیقت اسالمگرایی را داشته باشاد و بتواناد بر اساس مبانی
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دعوت اسالمگرایی بر روایت هالن و فراگیری استوار است هده ریشده در ماهیدت خیدر و
ندگی سعادتمادانه بر اساس نظام خلقت توحیدی دارد و همگان را به هدایت االهی فدرا
میخواند .بدون تردید ،چاین خرلتی با نسبیگراییِ مات ا نفدی روایدت هدالن ،سدا گار
نیست.
باابراین باید گفت هه مطالعات پسامدرن ا در ماهیت و حقیقت اسالمگرایی معاصر
عاجزند .البته باید به این نکته اذعان داشت هه به رغم مبانی ناسا گار مطالعات پسدامدرن
با مبانی اسالمگرایی ،میتوان ا ماطدق قددرتمحدور مطالعدات پسدامدرن بدرای تبیدین
جریان های باطلی هه گاه در عرصه اجتماعی و سیاسی غلبه پیدا میهااد ،بهره جست؛ اما
پذیرش مطلق پسامدرنیسم موجب غفلت ا حق و جریانهای حقمحور میشود .به همین
دلیل باید در بهرهگیری ا رویکردهای پسامدرن در مطالعات اسالمگرایدی بده ایدن نکتده
دقت هرد و ا تعمیم بیجای نسبیگرایی پسامدرن به مطالعات اسالمی پرهیز نمود.
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صد محور به تحلیل ماهیت حقانی این حرهدتهدا بپدردا د و حرهدتهدای درسدت را ا
حرهت های نادرست تمییز دهاد .دوم آنکه ،بتواناد ابعاد مختلف اندیشهای و جامعهشااختی
حرهتهای اسالمی را هم مان تبیین هااد .امید است نظریهپدردا یهدای محققدان ایدن
حو ه مطالعاتی ،در آیاده بتواند به چاین امری نایل شوند.
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