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چکیده
هاي موجود در خاورمیانه و گذارترین گفتمانترین و تأثیرسی یکی از مهماسالم سیا

طی یک . آفرینی آن در سطح جهانی نیز قابل توجه استجهان اسالم است و حتی نقش
ه حد بحرانی قرن اخیر هرگاه تقاضاهاي اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه و جهان اسالم ب

مند در عرصۀ اجتماعی، سیاسی و امنیتی ظاهر شده عنوان بدیلی قدرترسید، این گفتمان به
آفرینی به دلیل تقابل البته در خوانش سکوالر و غربی، این نقش. آفرینی کرده استو نقش

لذا برخی . بار بوده استآمیز و خشونتالملل، همواره تنازعبا نظم و ساختار نظام بین
اي و رهم زننده بودن نظم منطقهآمیز بودن، واکنشی بودن، بمحققان، سلبی بودن، نفی

اما بازخوانی مفروضات معرفتی این . دانندهاي بارز این گفتمان میجهانی را از ویژگی
و درك نشأت گرفته از خوانش سکوالر، برداشتی جامع و دقیق دهد فهم گفتمان نشان می

در . کندجاد میدهد و همین امر مشکالتی را در مواجهه با آن ایاز اسالم سیاسی ارائه نمی
الملل و خاورمیانه ذیل سه بندي این گفتمان در نظام بیناین تحقیق سعی شده با صورت

، به این سؤال »هاي تاریخی، هویتی و معرفتیمؤلفه«: مؤلفۀ اصلی شکل دهنده آن شامل
–پاسخ دهیم که گفتمان اسالم سیاسی ذیل چه مفروضات معرفتی در نظام سیاسی 

.کندالملل عمل میاجتماعی و بین

الملل، غرب آسیا و جهان اسالم، مبانی گفتمان اسالم سیاسی، نظام بین:واژگان کلیدي
.هویتی و معرفتی اسالم سیاسی
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مقدمه
اي شود که تأثیر گستردهالملل محسوب میاسالم سیاسی، گفتمانی متأخر در سطح نظام بین

با . خصوص جوامع اسالمی و خاورمیانه داشته استالملل، کارگزاران آن و بهبر ساختار نظام بین
عنوان الیسم، لیبرالیسم و مارکسیسم بهفروپاشی امپراتوري عثمانی و تجزیه آن، ناسیون

هاي نوظهور و پرتوان، در ساختار سیاسی امنیتی و اجتماعی خاورمیانه ها و گفتمانایدئولوژي
هاي نو به ر این منطقه، در تأسیس دولت ـ ملتدنبال استقرار نظم هژمونیک دپدیدار شدند و به

هاي مارکسیسم و ناسیونالیسم، در از سه گفتمان مذکور، گفتمان. رقابت با یکدیگر پرداختند
ها و ظهور گفتمان اسالم سیاسی چراییِ افول این گفتمان. قرن بیستم از مدار رقابت خارج شدند

اسالم سیاسی گفتمانی است که . وف بررسی کردتوان با نظریۀ تحلیل گفتمان الکال و مرا می
این گفتمان مدعی است اسالم . نظم یافته است» اسالم تنها راه حل«حول مفهوم مرکزي 

از منظر این گفتمان، بازگشت به . درخصوص سیاست و دولت نظریۀ سیاسی مستقلی دارد
رو، هدف اساسیِ آن، شود؛ ازاینهاي معاصر تلقی میها و چالشحل بحراناسالم، تنها راه

بازسازي جوامع اسالمی مطابق با اصول بنیادین اسالم است و در این راستا، کسب قدرت سیاسی 
. شودهاي متفکران و معتقدان به آن براي دستیابی به اهداف تلقی میترین دغدغهیکی از مهم

، مواجهۀ مستقیم سازي این قرائت در جغرافیاي جهان اسالم شددر این مسیر آنچه موجب فعال
هاي ناکارآمد جهان اسالم از سوي دیگر سو و مبارزه با حکومتبا فرهنگ و تمدن غرب ازیک

ها و هنجارهاي لیبرال دموکراسی در درصدد انتشار و اشاعۀ ارزشگفتمان لیبرالِ غرب. بود
لی است که این در حا. ها باز شودکشورهاي اسالمی است تا از این طریق راه براي هژمونی آن

هاي ناکارآمد، اقتصاد شکننده و هاي ضعیف و ناتوان، حاکمیتکشورهاي اسالمی نیز از دولت
. برندهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسیِ جدي رنج میآسیب

با توجه به مطالب مذکور، سؤال اصلی این مبحث، چگونگی کارکرد مفروضات معرفتیِ 
کننده و دهنده، تقویتبر این اساس، عوامل شکل. استالملل گفتمان اسالم سیاسی در نظام بین

که الزمۀ بحث دربارة مفروضات معرفتی گفتمان اسالم (بخشِ گفتمان اسالم سیاسی ثبات
.دهدموضوعات اصلی این مقاله را شکل می) الملل استسیاسی در روابط بین

، نظریۀ مناسبی براي تحلیل هموفو الکالطور که در مقدمه بیان شد، نظریۀ تحلیل گفتمان همان
،هدف از تحلیل گفتماناز نظر الکال و موف . گفتمان اسالم سیاسی و مبانی معرفتی آن است

تحلیل گفتمان . گیریمانگاریم و جدي نمیها را طبیعی میشکستن ساختارهایی است که ما آن
دهاي اجتماعی نظم موجود در جهان حاصل فرایندهاي سیاسی است که پیامکه دهد مینشان 



91المللنیدر نظام بیاسیگفتمان اسالم سیکارکرد مفروضات معرفتیچگونگیبررس

سیاسی تعیین 1هايبنديمفصلاز نظر الکال و موف ). 48: 2002فیلیپسن و یورگنسن، (دارند
تولید، . گیردترتیب است که جامعه شکل میو بدینباشدکنند که فکر و عمل ما چگونه می

در گردد که میسیاست معنایی عام دارد و به حالتی باز. معنا اعمالی سیاسی هستندبازتولید و تغییرِ
فیلیپسن و (کندمیهاي دیگر را طرد سازیم که شیوهاي میاجتماع را به شیوهما دائماًآن، 

نحوي که به؛اي خاص استسازماندهی جامعه به شیوه،درواقع، سیاست.)2002:36، یورگنسن
ختلف بر سر هاي مممکن است گفتمان،ترتیببدین. دکنهاي ممکن را نفی و طرد میشیوهسایرِ 

ها در اوضاع بحرانی، گفتمان.کنندسازماندهی جامعه به شیوة خاص خود با هم رقابت و مبارزه 
بندي ترتیب، حرکتی گفتمانی براي مفصلکوشند فضاي معرفتی خود را مسلط کنند و بدینمی

براي شود که بتواند خود را افتد؛ اما گفتمانی حاکم میهاي جدید راه میمفاهیم و خواست
قابلیت «درواقع، الکال و موف از مفهوم . مخاطب جامعه، ملموس، دسترس و قابل پذیرش سازد

ها به نسبت ها، بعضی گفتمانگیرند تا تبیین کنند که چگونه در طی بحرانبهره می» 2دسترسی
). 262: 1391حقیقت، (شوند رو میدیگران، با استقبال و موفقیت بیشتري روبه

هاى و گفتماناستتثبیت نشدهیشانهایى هستند که معنانشانه»3عناصر«از سوي دیگر،
هاى شناورى هستند که هنوز در قالب عناصر دال. کنندتالش میها معنادهى به آنبرايمختلف 

ها و عناصرى که درون موقعیت:ند ازاعبارت»4هاوقته«برعکس، . اندیک گفتمان قرار نگرفته
:1985، هالکال و موف(اند و به هویت و معنایى موقت دست یافتهي شدهبندیک گفتمان مفصل

دال مرکزي . گیرندها حول آن نظم مىاى است که سایر نشانهنشانه» 5دال مرکزي«مفهوم). 105
هستۀ مرکزى منظومۀ .خالی استشو جایاستآن چیزي است که در گفتمان رقیب طرد شده

خود سوي ها را به سایر نشانه،نیروي جاذبۀ این هسته. دهدىگفتمانى را دال مرکزى تشکیل م
شوند، حول یک بندي میمفاهیمی که در یک گفتمان مفصل. دهدکند و سامان مىجذب می

.)533: 1391حقیقت،(کنند مفهوم یا دال مرکزي شکل پیدا می
غلبه بر ها براى تثبیت ومنازعه بین گفتمانۀعرص،سیاستۀعرصدر این چهارچوب، 

ها و رقباى خود را طرد کرد، عینیت زمانى که گفتمانى مسلط شد و جایگزین.استدیگران
تثبیت یک . اندهایش طرد شدهها و بدیلعینیت گفتمانى است که جایگزین. گیردشکل مى

هاي بدیل فراموش شوند، زمانى که گفتمان. رسدبشود طبیعى و دائم بهنظر گفتمان باعث می
شده هاى غیرفعال و سرکوباما گفتمان. کندتنها گزینه مطرح مىۀمثابغالب خود را بهگفتمان

1. Articulations
2. Availability
3. Elements
4. Moments
5. Nodal Point



)50پیاپی (96بهار، 20شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه92

شوندتبدیل مسئلههاى جدید به بنديتوانند هر زمان وارد بازى سیاست شوند و در مفصلمى
)Laclau,1990: 34-36.(

عرفتیِ دنبال یافتن پاسخ چگونگی کارکرد و عملکرد مفروضات مبهپژوهشازآنجاکه این 
بندي اسالم سیاسی در چهارچوب نظري المللی است، مفصلگفتمان اسالم سیاسی در عرصۀ بین

شدن چگونگی فکر و عمل مفروضات معرفتی و هویتی اسالم تحلیل گفتمان براي مشخص
.سیاسی، چهارچوب مناسبی براي پرداختن به این موضوع است

المللبینچیستی گفتمان اسالم سیاسی در ادبیات روابط 
گرایی، اسالم سیاسی، بنیادگرایی اسالمی و هاي اسالمالمللی، واژهدر ادبیات سیاسی و بین

پنداري موجب اعوجاج در دستیابی شود که این همدست، تقریباً معادل هم انگاشته میعناوینی ازاین
نی کلی براي اسالم سیاسی عنوا: نظران معتقدندبرخی صاحب. شودبه معناي اسالم سیاسی می

هاي سیاسی و فکري متعددي است که در جهان اسالم حضور دارند و احیاناً با عناوینی جریان
هاي اسالمی از تعابیر مختلفی در بیان محققان جنبش. شودمتفاوت و گاه متضاد از آنان نام برده می

گرایی و دیکالیسم، اسالممفاهیمی چون بنیادگرایی، بیداري اسالمی، را. انداین پدیده استفاده کرده
رسد در بین درکل، به نظر می. عناوین دیگر، ازجمله مفاهیمی هستند که کاربرد زیادي دارند

تري براي توصیف و گرایی و اسالم سیاسی، واژگان مناسبهایی چون اسالمواژگان موجود، دال
).29: 1386بهروزلک، (گذاري کالنِ جریانِ اسالمی معاصر هستند نام

هاي متفاوت از اسالم سیاسی و حد و مرز معنایی آن ز سوي دیگر، با در نظر گرفتن دامنۀ قرائتا
توان گفت که اسالم سیاسی گفتمانی است که در چهارچوب اصول بنیادین اسالمی در مواجهه می

سازي ذهن و عمل مسلمانان و با تمدن غرب و مدرنیته، در جغرافیاي جهان اسالم موجب فعال
دغدغۀ اصلی این گفتمان، بازسازي جامعۀاسالمی مطابق با مبانی و . ران اسالمی شده استمتفک

رغم مشترکات زیاد در اما باید در نظر داشت که گفتمان اسالم سیاسی به. اصول اسالمی است
هاي متعددي را ذیل گفتمان اصلی گفتماناصول، در فروع بسیار متنوع است که این تنوع، خرده

رغم اشتراکات اساسی، در همین زمینه، برخی معتقدند که گفتمان اسالم سیاسی به. هددشکل می
هاي مختلف اسالم توان از جریاناي که میگونهدرون خود با تمایزات زیادي مواجه است؛ به

نگرند و آنچه موجب سیاسی سخن گفت؛ اما جملگی با رویکردي انتقادي به تمدن غرب می
گفتمان اسالم . هاي تمدن مدرن استل مسلمانان شده، متغیر مدرنیته و ارزشسازي ذهن و عمفعال

... هاي مختلف جهان اسالم ازجمله ایران، جهان عرب، ترکیه، افغانستان، پاکستان وسیاسی در بخش
همچنین ممکن است در . هاي خاص خود را دارد و از کشوري به کشور دیگر متفاوت استویژگی
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وعات خاصی برخوردار باشد؛ مانند اسالم سیاسی رادیکال، معتدل و اسالم یک کشور نیز از تن
مثابۀ جایگزین مناسبی براي حال، گفتمان اسالم سیاسی توانسته است خود را بهبااین.سیاسی فقاهتی

قرار در کشورهاي اسالمی مطرح و طیف وسیعی از نیروهاي اجتماعی را زده و بیهاي بحرانگفتمان
به بیان دیگر، از منظر ). 2: 1389خراسانی، (دست گیرد ه کند و قدرت سیاسی را بهبا خود همرا

اي از کند که مدرنیسم براي مجموعهگرایی همان نقشی را ایفا میگفتمانی، اسالم سیاسی یا اسالم
هرچند مکاتبی مانند سوسیالیسم و لیبرالیسم با یکدیگر در . کندها در غرب ایفا میمکاتب و نگرش

دست البته این به معناي یک. گیرندها تحت گفتمان مدرنیسم قرار میتعارض هستند، همگی آن
گرایان و اسالم سیاسی نیست؛ چراکه عوامل متعددي چون مقطع حیات اندیشمندان، پنداشتنِ اسالم

و رگرایان روبهباعث شده است ما با اسالم... شناسی وشیعی یا سنی بودن، شرایط سیاسی، دشمن
گرایی هرگز جریانی منظر، اسالمازاین. گراییباشیم و نه یک جریان مشخص و مقید اسالم

اي مدرن و مثابۀپدیدهسیاسی بهتوان از جریان کلی اسالمپارچه نیست، اما میدست و یکیک
اي دنبال استقالل و توسعۀ کشورهبدیلی هویتی و تالشی سیاسی در برابر دنیاي جدید نام برد که به

).3: 1393مرادي، (اسالمی بوده است 
توان گفت با توجه به آنچه گفته شد، در تعریفی کلی درخصوص چیستی اسالم سیاسی می

که اسالم سیاسی گفتمانی است که با استفاده از زبان دین و ارجاعات تاریخی، در جهت بسیج 
عبارت دیگر، به. کندیالمللی فعالیت ممسلمانان براي عمل سیاسی در سطوح داخلی و بین

دنبال اهداف هایی است که بهها و سازمانسازي اسالم توسط افراد، گروهشکلی از ابزاري«
واسطۀ تصور آینده، با ابداع و بازسازي مفاهیم اسالمی، گفتمان اسالم سیاسی به. سیاسی هستند

از نظر برخی . (Denoeux, 2002: 57)» کندهاي اجتماعی ارائه میهایی سیاسی به چالشپاسخ
نظران، گفتمان اسالم سیاسی در پی احیاي هویت اسالمی است؛ زیرا ساختار فعلی نظام صاحب

جهانی با استعاره گرفتن از پدیدة مدرنیته و غرب و همچنین سلطه بر کشورهاي مختلف در 
اي اي، ازجمله در کشورهدورة استعمار، موجب تزلزل هویت بومی، قومی، مذهبی و منطقه

مدرنیسم غربی با ترویج اندیشۀ سکوالریسم و تفکیک حوزه خصوصی و . اسالمی شده است
هاي دینی به حوزه عمومی عمومی، دین را به عرصۀخصوصی محدود و از گسترش ارزش

اسالم سیاسی در برابر چنین نگرشی به انسان و دین، درصدد بازگرداندن . کندجلوگیري می
رو، ازاین. سیاسی استجه، ساختن هویت اسالمی در عرصۀدین به عرصۀعمومی و درنتی

گرایی و اسالم سیاسی، گفتمانی است که اسالم را در کانون هویت و عمل سیاسی خود اسالم
هاي فکري ـ ها و جریانبنابراین اسالم سیاسی مفهومی است براي توصیف جنبش. دهدقرار می

ها، مبانی و اصول اسالمی دارند و گزارهسیاسی در جهان اسالم که دغدغۀ ایجاد حکومت 
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لذا ). 7: 1389خراسانی، (کنند بندي میبنیادین خود را در چارچوب شریعت اسالمی صورت
نظم » اسالم تنها راه حل«شمار آورد که حول مفهوم مرکزي توان گفتمانی بهاسالم سیاسی را می

د که دربارة دولت و سیاست و تدبیر کناین گفتمان اسالم را دینی جامع تلقی می. یافته است
این گفتمان معتقد به پیوند وثیق میان دین و سیاست است و . استامور اجتماعی، داراي نظریه

داند که در کانون توجه معتقدان ترین منبع کشف احکام معطوف به ادارة جامعه مینص را مهم
اسالم است و سیاسی و فعال شدنِ در این نگرش به اسالم، سیاست جزء ذات . به آن قرار دارد

هاي هایی صرفاً معطوف به بحرانهاي اجتماعی معاصر در کشورهاي اسالمی پدیدهجنبش
هاي سیاسی ـ فکري در کشورهاي اسالمی عبارت دیگر، علل ظهور جریانبه. اجتماعی نیستند

تدبیر امور اجتماع، داند، بلکه قائل به نظام سیاسی اسالم است که براي شناختی نمیرا جامعه
ویژه در سدة از منظر این گفتمان، هجمۀ غرب به جهان اسالم، به. صاحب نظریه سیاسی است

ها سیاسی بودن اسالم را اخیر، موجب بدگمانی به بعد سیاسی اسالم شده است؛ چراکه آن
آن را بابی سعیدکنند، تا جایی که به قول تهدیدي جدي براي هویت و منافع خود تلقی می

سازي مجدد این گفتمان در جغرافیاي جهان حال، آنچه موجب فعال. نامندمی» هراس بنیادین«
رو، این ازاین. شدن و لیبرالسیم استفرهنگ و تمدن غرب در قالب جهانیاسالم شده، هجوم

هاي جامعه معاصر را بازگشت به اسالم و تشکیل حکومت اسالمی حل بحرانگفتمان، تنها راه
هدف اساسی این گفتمان، بازسازي جامعه براساس اصول . داندي اجراي شریعت اسالمی میبرا

اي براي اهداف خود تلقی و مبانی اسالمی است بنابراین، دستیابی به قدرت سیاسی را مقدمه
). 17: 1386زاده، حسینی(کند می

کنند و هم تفکیک میگرایانۀ اسالم سیاسی را از گرایانه و غیرذاتاي تفاسیر ذاتعده
الملل ارائه شده که بر اساس آن، تفاسیر معتقدند که تفاسیر متعددي از اسالم سیاسی در روابط بین

گرایانه بر هاي اسالمی و فرهنگ غرب و تفاسیر غیرذاتگرایانه بر تضاد ذاتی میان آموزهذات
گرا و اعتقاد به نشئت مهاي اسالهاي مختلف از اسالم سیاسی و تأکید بر تنوع جنبشقرائت

آفرین، بروز گونه تفسیرهاي ابهامپیامدهاي این. نگرفتن اسالم سیاسی از ذات اسالم استوار است
).146: 1392دهشیري، (گرا در قبال اسالم سیاسی است گرا و تعاملرویکردهاي تقابل

خصوص بهنظران با در نظر گرفتن رویکردهاي تعاملی و تقابلیِ ذکرشده، برخی صاحب
معتقدند که اسالم سیاسی همان بنیادگرایی یا ) هانتینگتون و برنارد لوئیسمانند(ها غربی

نوبنیادگرایی اسالمی است؛ لذا آن را در تقابل با قدرت سیاسی و فرهنگ و تمدن غرب و با 
:هاي زیر باید تعریف کردتوجه به ویژگی

طرفداري از بازگشت به اصول اولیۀ اسالم؛-
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با تفسیر و پایبندي شدید به الفاظ و نصوص مقدس؛ضدیت-
گرایانه؛جویانه و مطلقرفتار افراطی، ستیزه-
زدگی شریعت؛تالش براي تطبیق شریعت با موضوعات اجتماعی و سیاست-
ناتوانی در بیرون رفتن از فضاي فرهنگی خود و برتر دانستن خویشتن؛-
؛)یعتشر(مخالفت با نوگرایی و تأکید بر تقلید دین -
).324: 1387نظري، (تأکید بر اسالمی کردن تمامی وجوه زندگی و تمدن -

بنیادگرایی اسالمی را روي.کنندبر این رویکرد اشکال وارد می» روي«برخی دیگر مانند 
قدمت این پدیده به قدمت اسالم است و . داندمعناي بازگشت به اعتقادات راستین دین میبه

شده را با زداییشوند، مدرنیسم فنیِ فرهنگنوبنیادگرایی خوانده میهاي معاصري که گرایش
کنند تا با اسالم سنتی و فرهنگ مدرن غربی و جهانی شدن مخالفت هاي سنتی ترکیب میگرایش

هاي اسالمی از مبارزه براي ایجاد جامعۀبه نظر وي، جریان اصلی جنبش(Roy, 2004: 22).کنند
نوبنیادگرایان خواستار . گذر کرده است» گرایی اسالمیملی«سوي نوعی المللی اسالمی، بهبین

ها تا آن. رسمیت شناخته شوندمثابۀیک بازیگر مشروع در صحنۀسیاسی داخلی بهاین هستند که به
هاست، کنار هاي فراملی خود را که هنوز هم بخشی از ایدئولوژي آناندازة زیادي نگرش

گرایان و بنیادگرایان، در عمل به قرآن و سنت و نیز در اجراي که اسالماو معتقد است . اندگذاشته
نظر دارند؛ ازجمله اینکه اما از چند جهت با یکدیگر اختالف. آوا هستندشریعت، با یکدیگر هم

سیاست نیز دانند و در حوزةها میها و مکانگرایان، اسالم را کلی و معطوف به تمام زماناسالم
کند، براساس این دیدگاه، صرفاً وجود مسلمانان در جامعه، آن را اسالمی نمی. قدندبدین امر معت

گرایان، انقالب علیه از منظر اسالم. بلکه اسالم باید اساس و بنیاد آن جامعه را شکل دهد
هاي منحرف موجود در جوامع اسالمی ضروري است؛ اما مسئلۀ عمل و چگونگی آن در حکومت

گرایی همچنین اسالم. کندرایان را به دو دسته انقالبی و بنیادگرا تقسیم میگاین مرحله اسالم
اختالف . داند، اما همواره درصدد تطبیق جامعه با نظام تجددگرایانه استتجدد را ضروري نمی

گرایان درکل، با تعلیم، تعلم و اشتراك اسالم. گرایان و بنیادگرایان مسئله زن استدیگرِ اسالم
کند و گرایان مبارزي است که تحصیل میاند؛ زیرا زن در نظر اسالممور اجتماعی موافقزنان در ا

در حالی که در اندیشۀ بنیادگرایی، . حق کار کردن دارد، اما ملزم به رعایت حجاب اسالمی است
).45: 1378روي، (زن از موقعیت اجتماعیِ چندانی برخوردار نیست 

واسطۀ نگرشی که به دین و ارتباط آن ن اسالم سیاسی بهتوان گفت که گفتمادرمجموع، می
الملل دارد، گفتمانی است که یک طیف آن را در تقابل با جامعه، قدرت، سیاست و روابط بین

دانند و مجموعۀ وسیعی از هاي برآمده از مدرنیته، ازجمله ناسیونالیسم و لیبرالیسم میبا گفتمان
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دهد و طیف دیگر معتقدند که ا را درون خود جاي میگرهاي فکري و سیاسی اسالمجریان
ها و نهادها را جملگی اسالم سیاسی سازه گفتمانی خود اعم از معناي اجتماعی گفتارها، کنش

.کندبندي مییابی اسالم از طریق ایجاد حکومت اسالمی چارچوبدر هویت اسالمی و قدرت

المللبندي در نظام بیندهندة گفتمان اسالم سیاسی؛ صورتهاي شکلمؤلفه
گیري گفتمان اسالم هاي مختلفی دربارة چرایی و چگونگی شکلبنديتاکنون صورت

گیري اما با توجه به تحوالت متعدد منطقۀ خاورمیانه و همچنین شکل. سیاسی مطرح شده است
ز بندي کلی و جدیدي اگرا و تحول در مفهوم اسالم سیاسی، صورتهاي جدید اسالمجریان

هاي اصلیِ بندي کلّی، مؤلفهبر این اساس، در یک تقسیم. این گفتمان ضرورت یافته است
هاي تاریخی، هویتی و شناختی تقسیم توان به مؤلفهدهندة گفتمان اسالم سیاسی را میشکل
شدن، لیبرالیسم، الملل، جهانیها، مسئلۀ ساختار نظام بینبنديالبته در هریک از این صورت. کرد

هاي گفتمانیِ متعارض با گفتمان ترین چالشمثابه اصلیکوالریسم، مدرنیته و تمدن غرب بهس
.اسالم سیاسی در نظر گرفته شده است

هاي تاریخیمؤلفه) الف
بینی، معنویت و تنها راه نجات دهندة هویت، جهاناسالم منبع شکلدر طول تاریخ، همواره، 

اي که جهان اسالم و خاورمیانه بدون اسالم قابل گونههو سعادت براي مسلمانان بوده است؛ ب
هاي خالفت و امپراتوري در جهان اسالم گیريِ اولین دورهبنابراین از زمان شکل. تعریف نیست

المللی، امري بدیهی تا انحطاط و فروپاشی آن، حضور اسالم در کانون معادالت سیاسی و بین
. ن اسالم شاهد بحرانی اساسی در درون خود بوده استاما در دو قرن اخیر، جها. شدتصور می

این . هاي جدید اسالمی آغاز شدملتـاین بحران با انحطاط امپراتوري عثمانی و تأسیس دولت
-هاي غربی و ناهمخوان با بستر اجتماعیبحران از زمان فروپاشی عثمانی، ورود ایدئولوژي

. ان بومی سکوالر، شکل جدیدي به خود گرفتفکريِ جوامع اسالمی و روي کار آمدن حاکم
میالدي، به اصرار مصطفی کمال، مجلس بزرگ ملی، دستگاه خالفت را که نقطۀ 1924در سال 

کرد کمال آتاتورك احساس می. رفت، لغو کردشمار میمرکزي هویت جهانی مسلمانان به
. ان دولت ملی استخالفت با دنیاي مدرن ناسازگار است و تنها هویت سیاسی مشروع، هم

واکنش در برابر سنت اسالمی خالفت، شامل چند مفهوم اساسی مثابۀگفتمان کمالیسم به
.1سکوالریسم، ناسیونالیسم، مدرنیزاسیون و غربی شدن: شدمی

ها و غالمرضا جمشیدي: ترجمه، گراییهراس بنیادین؛ اروپامداري و اسالم، )1379(بابی سعید، : ك.براي مطالعه بیشتر، ن.1
.موسی عنبري، انتشارات دانشگاه تهران
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هاي گوناگون و تشدید استعمار انگلیس ملتـ با فروپاشی عثمانی و تجزیۀ قلمرو آن به دولت 
گیري نظام دوقطبی در جهانِ پس از متحدة امریکا و همچنین شکل، ایاالت و فرانسه و پس از آن

. اي از رکود و سردرگمیِ ایدئولوژیک شدندجنگ جهانی دوم، کشورهاي خاورمیانه وارد دوره
. مثابۀ راهنماي عمل سیاسی در این کشورها استزمان با رشد گستردة ناسیونالیسم، بهاین دوره هم

هاي اسالمی بودند، در حوزة که جوامع خاورمیانه عمدتاً سنتی و با گرایشبنابراین درحالی
گراي هاي اسالمرغم تالش جریانبه. زدایی شده بودسیاست و قدرت، اساساً از اسالم مرکزیت

گرایی، به دلیل وجود بندي گفتمان اسالمگویی به بحران خالفت و مفصلمعاصر براي پاسخ
و گسترش الگوي 1950تا 1920هاي دهۀ کشورهاي عربی در سالخواهی در فضاي استقالل

مثابه هنجاري جهانی، این ناسیونالیسم بود که فضاي غالب افکار عمومی و عمل ملت بهدولت ـ 
هاي اعراب در جنگ با اي از شکست، مجموعه1970در طی دهۀ . سیاسی را در اختیار داشت

ها در تأمین حتی زمان با ناتوانی دولتفزاینده، هماجتماعیِاسرائیل و معضالت اقتصادي ـ 
هاي ناسیونالیست و سوسیالیست حاکم در جهان اسالم ترین نیازهاي جامعه، محبوبیت رژیمايپایه

هاي هاي مذهبی افزایش یافت و جنبشدر این اوضاع، جذابیت ایده. شدت کاهش دادرا به
گسترشِ این هاي جمعیت درحالا در میان بخشهاي حمایتیِ خود رگرا اجراي سیاستاسالم

).4: 1393مرادي، (کشورها آغاز کردند 
1954با قدرت گرفتن جمال عبدالناصر در سال موج دیگرِ تغییرات گفتمانی در خاورمیانه

هاي چپ سوسیالیستی ناصریسم، هویت عربی را به گفتمان ایدئولوژیک مبتنی بر مؤلفه. آغاز شد
کردنِ کانال سوئز و کسب هاي مردم و ملیبا تکیه بر تودهاین گفتمان. تبدیل کردعربیسمو پان

وجهۀ عربی در سایۀ تقابل با اسرائیل، توانست فضاي معنایی خویش را هژمون و به تبعِ آن، سلطۀ 
هاي در میان ملتناصریسم، فضاي هیجانیِ 1967اما با شکست . سیاسی خود را بازتولید کند

این دوره را باید . ي فروکش کرد و موج یأس و ناامیدي در جهان عرب شکل گرفتعربی تاحد
حذف اسالم از نظام سیاسی و مرکزیت قدرت در این مقطع، . دورة پایان ناصریسم محسوب کنیم

بنديِ نظم سیاسی جدید، موجب به حاشیه رفتنِ آن نشد؛ بلکه با حذف اسالم از مرکز صورت
هاي عربی، اسالم را آشفته و هاي ترك و ناسیونالیستدرواقع، کمالیست.اسالم اساساً سیاسی شد

مغشوش کردند و آن را در فرهنگ عمومی رواج دادند تا جایی که زمینه براي بازنویسی و ارائۀ 
البته در دسترس قرار . تفسیرهاي مجدد از آن فراهم شد؛ یعنی اسالم در دسترس قرار گرفت

و با هژمونی داردمعنا نبود که اسالم عنصر مرکزي در گفتمان سیاسی گرفتن آن الزاماً به این 
تحقق یافت و اسالم نقش مخالف 1970اما این امر در دهۀ . کمالیست به مبارزه برخواهد خاست
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در این برهۀ زمانی، در ). 120:1379سعید، (سیاسیِ ناسیونالیسم و گفتمان کمالیسم را ایفا کرد 
.م سیاسی به شکل فعال وارد عرصۀ اجتماعی و سیاسی شدایران نیز گفتمان اسال

موج تاریخی دیگري که بر اسالم سیاسی تأثیر گذاشت، پیروزي انقالب اسالمی در سال 
تبدیل و » عمل سیاسی«توانست گفتمان بیداري اسالمی را به ) ره(امام خمینی . میالدي بود1979

وزي انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی، اسالم در پی پیر. آن را وارد حوزة عمل مسلمانان کند
ها و گرا شکل گرفت و این رویکرد موجب بروز تفسیرگرا و عامسیاسی با رویکرد اسالم تمدن

سعیدبابى). 136: 1392دهشیري، (الملل شد پردازان روابط بینهاي مختلفی از سوي نظریهواکنش
گرایى باید به تفکر سیاسىِ امام خمینى رجوع سالممعتقد است براى درك تضاد بین کمالیسم و ا

گرایى است و تا زمان انقالب ایران، ترین منطق اسالمکرد؛ چراکه تفکر سیاسى ایشان منسجم
هژمونى کمالیسم آشفتگى و رکود جدى را تجربه نکرده بود و حتى با ظهور انقالب ایران و 

هاى امام خمینى، دوباره گراي مخالف دیدگاههاى اسالماستقرار جمهورى اسالمى ایران، جنبش
ترین تأثیر انقالب اسالمی ایران را نباید در بنابراین، اصلی). 59: 1379سعید، (نیرومند شدند 

قرن 70و 60هاي در دهه. هاي منطقه مشاهده کردژئوپلیتیک منطقه، بلکه در فضاي گفتمانیِ ملت
هاي چپ بود و اساساً چیزي عرب، ناسیونالیسم و اندیشهبیستمِ میالدي، ایدئولوژي غالب در جهان 

اما بیداري اسالمی، پس . ها، امکان ظهور و بروز نداشتگرایی، زیرِ فشار سنگین دولتنام اسالمبه
.به بعد، بروز و ظهور کرد1979از انقالب اسالمی ایران در سال 

در حملۀ شوروي به افغانستان و تواندهندة گفتمان اسالم سیاسی را میهاي بعديِ شکلموج
گیري حکومت طالبان در افغانستان؛ تأسیس گیري پدیدة مجاهدین عرب ـ افغان؛ شکلشکل

فارس؛ حادثۀ هاي اول و دوم خلیجاهللا لبنان و مقاومت اسالمی؛ جنگجنبش امل، حزب
به بعد 2011سال هاي موسوم به بهار عربی یا بیداري اسالمی از نهایت، انقالبسپتامبر؛ در11

هاي تاریخی مهمی هستند که گفتمان مجموعۀ این حوادث و رویدادها، مؤلفه. وجو کردجست
.بندي کردنداسالم سیاسی را به شکل تاریخی صورت

المللهاي هویتی گفتمان اسالم سیاسی در نظام بینمؤلفه) ب
االذهانی مانند ناسیونالیسم، بینتأثیر اجتماعات و د چگونگی نقش نکنتالش مییهویتهاي مؤلفه

د نالملل و سیاست خارجی توضیح دهسیاست بینرا برقومیت، مذهب، فرهنگ، جنسیت و نژاد 
و هویت فردي تحت اصول ) تشکیل گروه(هویت جمعی ).43: 1389دهقانی فیروزآبادي، (

مثابه را باید بهتشکیل گروه .مبهم است،مرز میان این دو نوع هویتوگیرند مشترکی شکل می
یابی، مناسب بعضی از احتماالت هویت،واسطۀ آناز طریق فرایندي که به. کاهش احتماالت دانست
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فیلیپسن و (یابند صورت گروه تشکل میشوند، مردم بهه و احتماالت دیگر نادیده گرفته میئارا
ز دو مفهوم منطق ا،براي تبیین تشکیل گروههاي گفتمانی در بررسی.)2002:44یورگنسن، 

ارزي و تفاوت که در قالب ایجاد زنجیرة منطق هم. شودمیاستفاده منطق تفاوتو ارزيهم
اي است سازانهدر پی تبیین روابط غیریت،کندارز در میان عناصر مختلف عمل میهاي همهویت

صورت صی بههاي خادر این فرایند، هویت. کندکه ساختار فضاي حاکم بر جامعه را تعیین می
نظر گیرند که بههاي منفی دیگري قرار میهویتشوند و درمقابلِخطی در کنار هم مرتب می

بازنمایی عامل مهمی در از سوي دیگر،. )165: 2003دووس،(ها باشند رسد تهدیدکنندة آنمی
ها ارة آنمگر آنکه کسی درب،وجود ندارند)هاگروه(ها هویتزیرا ؛استگیري هویتشکلفرایند 

ها گروه. ها سخنی بگوید و آن گروه در قالب گفتار یا نوشتار بازنمایی شودیا به طرفداري از آن
. گیرندمیان عناصر مختلف شکل میدرمحتمل و مشروطارزيِهاي همهمواره از طریق ساخت
آن ،نکندکسی دربارة گروهی صحبتوقتی تا . افتدزمان اتفاق میهم،تشکیل و بازنمایی گروه

گیرد که بنابراین هویت جمعی وقتی شکل می). 289: 1993الکال،(د شوگروه تشکیل نمی
.ارز را کنار هم بازنمایی کنندهاي هماي از هویتهاي مختلف بتوانند زنجیرهگروه

توان در بندي کلی میدهندة گفتمان اسالم سیاسی را در یک تقسیمهاي هویتیِ شکلمؤلفه
و رادیکالکار،محافظهلیبرال،گرایی یا اسالم سیاسی انقالبی،اسالم: خالصه کردپنج الگو 

اتفاق، دغدغۀ ها بهرسد که همۀ آننظر میگانه، بهبا بررسی مجموع این الگوهاي پنج. اقتصادي
رسد این الگو براي شناخت منابع نظر میالبته به). 4: 1392احمدوند، (هویت و معنابخشی دارند 

دهندة سازة گفتمانیِ اسالم سیاسی کافی نباشد؛ زیرا براي شناخت هویت این اي شکلهمؤلفهو 
. هاي رقیب را بررسی کردهاي معرفتیِ موجود در جهان اسالم و گفتمانگفتمان باید خالء

ماندگی نوعی عقبسیاسیِ غرب که در طی چند قرن اخیر در سایۀ استعمارزدگی و بههژمونی
وضوح که از قرون وسطی تاکنون به(صل شد، واکنش جهان اسالم را کشورهاي اسالمی حا

هاي صلیبی را نخستین توان جنگکه مینحويدر برابر آن تشدید کرد؛ به) شاهد آن هستیم
آنچه این تضادها و منازعات را در دورة معاصر شدت . منازعات بین غرب و مسلمانان دانست

هایی ها و ارزشداري الگوها، نظامسرمایه. یستیِ غرب استداري و لیبرالبخشد، نظام سرمایهمی
. دهد که خوشایند مسلمانان و رهبران فکري و دینی آنان نیسترا در سطح جهان اشاعه می

. داندداري میعلت اصلیِ منازعات را در سطح جهانی، ماهیت نظام سرمایه» امانوئل والرشتاین«
اي تدریجی از تکامل گونهمرکز کشورهاي غربی ایجاد و بهداري در در این روند، نظام سرمایه

به هر میزان که چنین تکاملی ایجاد شود، امکان جدال و . ابزاري و عقالنی برخوردار شد
یابد هاي اقتصادي، استراتژیک و تمدنی افزایشِ بیشتري میرویارویی جهان غرب با سایر حوزه
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).22: 1387متقی، (
، مسئلۀ تجددوهویتکشاکشدر: معاصرسیاسیاسالمخود با عنوان رضوان السید در کتاب 

: 1383، السید(کند اسالم سیاسی را نوعی خودآگاهی در جامعۀ مسلمانان در جهان توصیف می
از نظر وي، در برابر ظهور و تهاجم گستردة مدرنیته به جهان اسالم، عمدتاً سه واکنش شکل ). 25

: گرفت
بر این باور بودند ) توان آنان را روشنفکران تجددخواه نامیدکه می(ان اول، برخی از مسلمان

هاي آن وجود ندارد و بهتر این است که غرب را اي جز قبول و پذیرش غرب و آموزهکه چاره
این همان جریانی است که در ایران و در بسیاري از . با تمام لوازم آن در آغوش گیریم

شود؛ گرا شناخته میکشورهاي اسالمی با عنوان غرب
صورت ماهوي دین پیشرفت و ترقی است و بسیاري از دوم، جریانی که معتقد بود اسالم به

هاي اسالمی یافت و تنها راه این است که به سنت اسالمی توان در آموزهدستاوردهاي غربی را می
این زمینه، روشنفکران دینی با در . هاي تجدد را در آن بیابیم، ریشهمراجعه کنیم و با بازخوانی دوباره

به نظر رضوان . کنند اسالم را با تجدد سازگار کنندمراجعه به آثار و بقایاي سنّت اسالمی تالش می
السید، در این جریان، معناي تسلیم در برابر تمدن و پیشرفت و غلبۀ غرب و تالش براي یادگیري و 

هنگ اسالمی نبوده، بلکه تالشی براي ایجاد معناي نادیده گرفتن اسالم و فرتقلید از غرب، به
در زمینۀ . هاي اساسی تمدن جدید بوده استهاي اساسی اسالم و ارزشسازي میان ارزشهم

سیاست و نظام حکومتی، تالشی صورت گرفت تا تشابه بین شوراي اسالم و دموکراسی غربی نشان 
شد چنین بود که این دین داراي نظام یاي که از اسالم ارائه مبا این چندوچون، چهره. داده شود

؛)16: 1383السید ،(هاي اخالقی غربی برتري دارد اخالقیِ روشن و شفافی است که بر منظومه
سومین جریانی که در واکنش به مسئلۀ مدرنیته شکل گرفت، بازگشت به سنّت اصلیِ اسالم 

این گرایش که در . درنیته استهاي بشري مبه دور از هرگونه وسوسه براي انطباق آن با آموزه
ستیز یا تجددستیز مشهور شده، بر این باور است که اسالم اساساً یک ادبیات سیاسی با نام غرب

. هاي مادي و ماتریالیستی مقایسه کردبنديتوان آن را با صورتبندي الهی است که نمیصورت
ها ها و در میان تمدنسخِ شریعتاز نظر ابواالعلی مؤدودي، اسالم، دینی متمایز، فراگیر و نا

هاي پیش و پس از خود و مسلط بر همۀ آنهاست و دو حالت بیشتر اسالم ناسخ آیین. یگانه است
اش را یابد و پایهاي برتري میشود یا اینکه در منطقهیا بر روي زمین حاکم و مسلط می: ندارد

اسالم، دموکراسی و . اي نداردهشود و حالت میانکند و آمادة خیزش و گسترش میمحکم می
اسالم تنها اسالم است و مسلمانان . خواهی یا ناسیونالیسم نیستاسالم مشروطه. لیبرالیسم نیست

باید تصمیم بگیرند یا مسلمانی ناب باشند و به خدا شرك نورزند یا از رویارویی با جهان بر سر 
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فتمان در بیشترِ کشورهاي مسلمان صداي این گ. اسالم و مقتضاي ایمان خویش اجتناب ورزند
هاي سدة نوزدهم هاي این رویارویی به میانهمسئلۀ مهم این است که هرچند ریشه. صدا درآمدبه

زمان با ظهور این سه گفتمان، دو عامل باعث شد که گفتمان اسالم سیاسی در گردد، همبازمی
قیب پیشی بگیرد و در بسیاري از مناطق دهۀ هفتاد قرن بیستم تبلور خاصی بیابد و از دو گفتمانِ ر

).1387:4انصاري، (اسالمی هژمونیک شود 
به بعد، 1870حدود سال : نویسددربارة هویت گفتمانیِ اسالم سیاسی، چنین میبابی سعید

خواست دستاوردهاي مدرنیته را اصالتاً یک گفتمان تدافعی در جوامع مسلمان رایج شد که می
زة این گفتمان، دفاع از اسالم در برابر پیامدهاي حاصل از قدرت جهانی انگی. اسالمی بخواند

استدالل آنان این بود که در اسالم هیچ خصیصۀ ذاتی وجود نداشته است که مانع از . اروپا بود
اساس، تعریف هویتی از بر این ). 129: 1379سعید، (بازتفسیرِ آن همساز با دنیاي مدرن شود 

هاي رقیب، خود را ساز در مقابل گفتمانهاي مهم گفتمانمثابۀیکی از مؤلفهاسالم و مسلمانان به
.کنداي نمایان میالمللی و منطقهدر عرصۀ بین

. هستند و دیگران کیستندخودشان کهگوید که میگرانکنشعناصر هویتی به درمجموع، 
کند سالم و غرب تعریف میترتیب، مجموعۀ روابط خود را با جهان بیرون، در قالب منازعۀ ابدین

توان در هاي هویتیِ گفتمان اسالم سیاسی را میبر این اساس، مؤلفه). 27: 1390هالیدي، (
هاي احیاگرانه، هویت. وجو کردارز در جوامع اسالمی جستهاي همچگونگی تشکیل گروه
گرا و سالمهاي اگیريِ هویت جریانهمگی نقشی اساسی در شکل... روشنفکرانه، متعصبانه و

بندي و گردآوري عناصر مختلف و ترکیب اند از طریق مفصلاند و توانستهاسالم سیاسی داشته
.الملل با عنوان هویت اسالم سیاسی ایجاد کنندها، هویتی نو در جامعۀ اسالمی و نظام بینآن

گفتمان اسالم سیاسی در عرصۀ جهانیشناختیِهاي معرفتمولفه
توان بر اساس رویکردهاي شناسانه را مییک الگوي معرفتمثابه سی بهگفتمان اسالم سیا

اگر گفتمان اسالم سیاسی را . غربی و اسالمی به دو الگوي سکوالر و غیرسکوالر تقسیم کرد
امر و عملی سیاسی و زبانی در مقابل مدرنیته و فرهنگ، زبان، سیاست و قدرت غرب بدانیم، 

گونه که بسیاري از ۀ سکوالر از اسالم سیاسی دارد؛ همانشناساننشان از رویکرد معرفت
اندیشمندان غربی یا مستشرقان و برخی اندیشمندان مسلمان، چنین نگاهی به گفتمان اسالم 

ها بر اساس آن. دانندسیاسی دارند و آن را واکنش بدیهی و مفروض در مقابل جهان غرب می
و وجه 1خورد سلبی با غرب را سوژگی سیاسیانگاري و براین تفکر، خشونت، تقابل، دشمن

1. Political Subjectivity
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هانتینگتون اسالم سیاسی معاصر را طور مثال، دانند؛ بهگفتمان اسالم سیاسی می1استعاريِ
گرایان اسالم: گویدوي می. داندهاي غربی میالعملی در مقابل غرب، تمدن و ارزشعکس

را ... ابري، حقوق بشر، لیبرالیسم وهاي تمدنیِ غرب مانند دموکراسی، آزادي، برمعاصر، ارزش
هانتینگتون، (کنند شدت در مقابل آن ایستادگی میخطري براي هویت تمدنیِ خود قلمداد و به

1386 :69 .(
در نقطۀ مقابل، اگر گفتمان اسالم سیاسی را امر و عمل سیاسیِ ذاتیِ اسالمی بدانیم که سقف 

بنا شده است و این هویت را برآمده از شرایط هاي معرفتیِ الهی و دینیهویتی آن بر ستون
شناسی ما، محیطی، فرهنگی، ایدئولوژیک و تاریخی جهان اسالم و خاورمیانه بدانیم، نوع معرفت

و گفتمان اسالم سیاسی دیگر صرفاً گفتمانی واکنشی و باشدمیتاریخی ـ هویتی و دینی 
ها و الملل و استفاده از فرصتبا نظام بینبلکه امکان تعاملنیستمنبعی در برابر سلطۀ غرب تک

.داردشرایط مدرن را 
اسالم سیاسی و سیاست خارجی در اروپا و «اي با عنوان در مقاله» 2الیزابت شاکمن هورد«

عنوان اي ثانوي، بهپدیدهمثابۀهاي سکوالر بهوسیلۀ تحلیلاسالم سیاسی غالباً به: نویسدمی» 3امریکا
م خطی از فضاي عمومی سکوالر و مانع پیشرفت براي اَشکال پیشامدرن نظیک واگرایی یا ت

در بسیاري از تفاسیر و . ها تفسیر شده استاین ویژگیسیاسی مسلمانان، یا ترکیبی از 
گیرد که از فهم اروپاییان و اي شکل میینۀ مذهبی و سیاسیزمهاي اسالم سیاسی، پسارزشیابی

دو مجموعه از این ). Hurd, 2007: 9(» ا اسالم سیاسی خارج استها بمریکاییان و برخورد آنا
در مجموعۀ اول، که . زمینۀ فرهنگی، مؤثر و عملی هستندمفروضات سکوالریستی در این پس

مثابۀ بیان شکلی از عالیق شود، اسالم سیاسی در جوامع اسالمی بهیسم توضیح داده میسمثابۀ الئیبه
بنیادگرایانه و تعدي اَشکال غیرعقالنی مذهب نسبت به زندگی سکوالر و منافع سیاسی و اقتصاديِ 

کنندة یک گام به کند و بیاناسالم سیاسی نظم عمومی دمکراتیک را تهدید می. شودظاهر می
در مجموعۀ دوم، که سکوالریسم یهودي مسیحی نامیده . سمت تشکیل حکومت مذهبی است

شود که در تمایز غیردمکراتیک از اسالم و سیاست ظاهر میمثابۀ ترکیبی شود، اسالم سیاسی بهمی
تمایزات میان . گیردکلیسا و دولت قرار می) مسیحیـمسیحی یا یهودي(آشکار با جداییِ مدرنِ 

تنها از لحاظ تاریخی، از جوامع مسلمان غایب نیست، بلکه نتیجۀ اقتدار مذهبی و سیاسی نه
هاي تفسیري، اسالم سیاسی در هر دوي این سنت. ی هستندانگیز صفات ثابت دیانت اسالمبحث

مثابۀ تصدیق جایگاه ممتاز حوزة خصوصی و تخطی از مقوالت سکوالریستیِ عمومی و به

1. Metaphoric
2. Elizabeth Shakman Hurd
3. Political Islam and Foreign Policy in Europe and the United States
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نه تمامی وجوه سیاست که زیر «: معتقد استهورد. (Hurd, 2004: 11)شود خصوصی ظاهر می
یا برگرفته در تقابل با اشکال متنوع کنند و نه اصطالحات متضادپرچم اسالم سیاسی حرکت می

ها نیاز دارند تا در آن. توانند ثابت و پایدار باشندسیاست که در اروپا و امریکا مسلط هستند، می
). (Hurd, 2007: 21»بستر مفهومی خاص خودشان و در زمینۀ فرهنگ و تاریخ خود فهمیده شوند

اي ثانوي از منافع و عالیق است؛ نه بیان پدیدهاسالم سیاسی، نه واکنشی شدید علیه مدرنیزاسیون
هنگام؛ هرچند هریک از این تر و نه تالشی براي احیاي مجدد سنت محلیِ نابهماديِ بنیادگرایانه

.عوامل ممکن است تا اندازة زیادي در فهم اسالم سیاسی مؤثر باشد
خصوصی، مقدس و هاي عمومی و نسبت میان حوزه: طورکه شاکمن هورد معتقد استهمان

برعکس مفروضات سکوالریستیِ الئیتیستی و (سکوالر و اسالم و دمکراسی در جوامع مسلمان 
توان به باره میایندر. برانگیز استبسیار پیچیده و تأمل) یهودي ـ مسیحی از اسالم و سیاست

و سیاست در اشاره کرد که معتقدند رابطۀ مذهب1هاي متفکرانی مانند ایوب و اسپوزیتودیدگاه
طول تاریخ اسالمی یکسان نبوده و عمدتاً در جوامع ابتداییِ صدر اسالم نمود داشته است و بعد از 

هاي مهمی ویژه در سه سلسلۀ بزرگ اسالمیِ اهل سنت؛یعنی اموي، عباسی و عثمانی، تفاوتآن، به
اقتدار مذهبی مقدم بوده میان امور مذهبی و امور سیاسی وجود داشته و حتی گاهی اقتدار دنیوي بر 

از نظر اسپوزیتو، رابطۀ میان مقامات سیاسی و مقامات مذهبی در مذهب تشیع نیز بسیار مبهم . است
رغم اینکه در غرب، اسالم شیعی مذهبِ انقالب و به. دهداست و خط سیر واحدي را نشان نمی

می متنوع و چندوجهی بوده شود، رابطۀ این مذهب با دولت در سراسر تاریخ اسالشهادت تصور می
رابطۀ علماي شیعه با دولت در طول تاریخ ایران، بسته به شرایط اجتماعی ـ سیاسی، از حمایت . است

بینیم هدف اصلیِ طور که میمثالً در اوضاع فعلی، همان. تا مخالفت با سلطان در نوسان بوده است
این . یغ و گسترش اسالم انقالبی بودسیاست خارجی ایران، از همان آغازِ کار حکومت جدید، تبل

اي ریشه داشت که قرآن براي مسلمانان در جهت تحقق و تبلیغ پیام الهی در سراسر هدف در وظیفه
دارد و مبتنی بر ) ص(هاي حضرت محمد صدور انقالب، ریشه در آموزه.گیتی معین کرده است

اسپوزیتو، (هاي او شکل گرفت یدئولوگاهللا خمینی و ابینی عقیدتی و مذهبیِ آیتتفسیرها و جهان
سیاست اسالمی را نه یک ایدئولوژي مذهبیِ غیرقابل «: معتقد است»2هفنر«باره، درهمین). 47: 1382

دهند که در اي شکلمیسال پیش مستقر شده، بلکه تغییرات و تحوالت گسترده1400تغییر که در 
الت مربوط به آموزش عمومی، شهرنشینی، ویژه تحوحوزة دولت و جامعه ایجاد شده است؛ به

).Hefner, 2005:12(هاي اجتماعی ـ اقتصادي و درخواست گسترده براي مشارکت عمومی تفاوت

1. Esposito
2. Hefner
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گرایانِ جدید در مصر، حزب عدالت و توسعۀ ترکیه و طور که حضور عمومی اسالمهمان
ومیِ نسبت میان وگوي دمکراتیک و عمدهد، گفتائتالف دمکراتیک در اندونزي نشان می

وسیلۀ سکوالرها افتد که بهمذهب و سیاست در جوامع اسالمی، غالباً در سایۀ آن چیزي اتفاق می
سنت گفتمانی «همانند سکوالریسم، اسالم سیاسی نیز یک . به اسالم سیاسی معروف شده است

کاري و دگرگونیِ بندي اخالقیِ خاص خود، دستمختلف با صورتياست که به انحا
بنابراین، اسالم سیاسی ). (Hurd, 2007:14»شودجتماعات و تولید دانش مناسب مرتبط میا

یافته از اي گوناگون، قابل مجادله و تکاملمثابۀیک دکترین نوظهور، عبارت است از مجموعهبه
هاي مختلف مذهب و سیاست و شامل بسیج عمومی حول مسائل فرهنگی، سیاسی و خوانش

این پویایی تاریخی در . شودز طریق یک زبان ویژة اسالمی ارائه و تفسیر میاجتماعی است که ا
ها، افراد و فعاالنی که ها، هویتدهد که طیفی از جنبشنسبت میان اسالم و سیاست نشان می

شناختی یا پیامدهاي جانبی و اند، بیانی از منافع ساختاري، مادي و روانگرا معین شدهمثابه اسالمبه
. اي نیستند که اساساً در تضاد با مدرنیته باشدتعهدات مذهبیِ کهنهمنفیِ 

هاي میان شناسیِ سکوالریستی و سیاست خارجی سکوالریستی از فهم این پیچیدگیمعرفت
شناسانۀ منتج از اسالم و سیاست ناتوان هستند؛ چراکه اسالم سیاسی بیرون از مفروضات معرفت

اسالم سیاسی با مفاهیم و اصطالحاتی . کندسکوالریسم عمل میمسیحیت التینی، ازجمله، اشکال
. دهدها مذهب و سیاست را سازمان میشناسی سکوالر از طریق آنکند که معرفتمبارزه می

شناسانه و ترین مفروضات هستیهمچنین، اسالم سیاسی موضع خود را بدون توجه به بنیادي
که بنیاد اَشکال زندگی جمعی ؛ مفروضات عقالنیکندشناسانۀ مکتب سکوالر اتخاذ میمعرفت

.دهنداروپاي مدرن را تشکیل می
شود که شناسانۀ سازندة سکوالریسم، این امکان فراهم میهاي معرفتبا تشخیص محدودیت

انتقاداتی بر اشکال اروپایی ـ امریکایی سکوالریسم تشخیص مثابۀبعضی از اشکال اسالم سیاسی را به
مثابه یک گفتمان سیاسی در سطح عمومی اي که اسالم را بهترین نکته، مهمطالل اسدفتۀ گبه. دهیم

مثابه قطب، بهسید. کشدکند، این است که ساختارهاي عمیق سکوالریسم را به چالش میمطرح می
یکی از متفکران اسالم سیاسی و مخالف سکوالریسم غربی، بر این عقیده بود که جدایی اقتدار 

هاي بعد از جنبش روشنگري، همچنین تحمیل ایدة اروپاییِ جدایی وسیلۀ نظریهاز سیاست بهمذهبی
.(Asad, 2006: 19)میان ایمان و عقل، باعث انزوا و تحقیر مسلمانان شده است 

المللگري گفتمان اسالم سیاسی در جهان اسالم و نظام بینکنش
هاي در تحلیل. الملل داردی در نظام بینارزیابی سکوالرِ اسالم سیاسی، پیامدهاي مهم



105المللنیدر نظام بیاسیگفتمان اسالم سیکارکرد مفروضات معرفتیچگونگیبررس

. شودماندگی فکري، علمی و صنعتیِ جوامع مسلمان دیده میسکوالر، اسالم سیاسی با عقب
همین دلیل با بنابراین خشونت و تعصب بر مبناي بنیاد هویتی، ویژگی ذاتیِ آن است و به

شود، وقتی دین سیاسی می«، »همانل«و » وندر ویِر«به قول . شودبنیادگرایی یکسان گرفته می
شود که علیه مثابه یک نیروي اجتماعی منفی تفسیر میسازي و تقریباً بهمثابه بنیادگرایی مفهومبه

). (Hurd, 2007:3»کندطور خالصه، علیه مدرنیته حرکت میعلم، عقالنیت، سکوالریسم، و به
مثابۀ گامی به جایگاه حوزة خصوصی و بهمثابۀ تهدیدي برايطور پیشینی، بهاسالم سیاسی، به

این تخطی و تجاوز فرضی غالباً در بیان با تمایل . شودسمت حکومت مذهبی تعریف می
عنوان مثال، در به(McAlister, 2001: 220).شود مسلمانان به تروریسم و توتالیتاریسم متصل می

یه کرده، از دولت این کشور تازگی تهگزارشی که کمیتۀ امور خارجی پارلمان انگلیس به
خواسته شده است در تعریف اسالم سیاسی بیشتر دقت کند و به این شناخت برسد که بسیاري 

هایی را دارند که همان ارزش) المسلمینازجمله، اخوان(هاي متأثر از اسالم سیاسی از جنبش
پدیدة اسالم سیاسی اساس، دولت انگلیس نباید رویکرد واحدي نسبت بهبر این . انگلیس دارد

داشته باشد و باید میان رویکردهاي دموکراتیک و لیبرالِ آن، و رویکردهاي افراطی و ناشکیباي 
1.آن، تفاوت قائل شود

شناسیِ سکوالریستی این است که در جوامع اسالمیِ معاصر، دیگر پیامد سیاسیِ معرفت
سیاست، یا وجود ندارد و اصالً تفکیک میان حوزة عمومی و خصوصی، مقدس و عرفی، اسالم و 

این رویکرد . شودشود یا به شکلِ تقلید نامناسبی از آرمان سکوالر غربی ظاهر میظاهر نمی
شود که ناهمگون و نامتجانس، موجب ارائۀ تصویري مبهم و آشفته از اسالم سیاسی در جهان می

ویژه پس از ز سوي دیگر، بها. سازدراه را براي طرد و هرگونه برخورد حذفی با آن هموار می
شود که در تقابل با سپتامبر، گفتمان اسالم سیاسی با اصطالحات متعارضی شناخته می11حادثه 
در این رویکرد . این تقابل، بیشتر رویکرد امنیتی دارد. گیردهاي سکوالریستی قرار میگفتمان

شود که امکان الملل تلقی مینساز در نظام بیاي خطرناك و آشوبامنیتی، اسالم سیاسی پدیده
گونه مصالحۀ سیاسی و فرهنگی با آن وجود ندارد و تنها راه مواجهه با این پدیده، جنگ و هیچ

هاي تکفیري، در کنار سازي داعش، القاعده و دیگر گروهبرجسته. نابود ساختن آن است
توان ارزیابی ب میهاي اسالمیِ ضداسرائیلی را در این چهارچوتروریست خطاب کردنِ جنبش

.کرد
الملل و اما باید در نظر داشت که گفتمان اسالم سیاسی در منطق وجوديِ روابط بین

اول، توزیع : الملل، داراي ابعادي ناشی از دو عامل استطورکلی، در ساختار موجود نظام بینبه
1. House of Commons ,Foreign Affairs Committee Report, 1 November 2016: pp10-11
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هاي بزرگ به جهان تهایی براي مداخلۀ قدرالمللیِ معاصر که فرصتنابرابرِ قدرت در سیستم بین
سازد؛ عامل دوم که تاحدي نتیجۀ فرعیِ عامل یکم اسالم و با هدف پیشبرد اهداف آنها فراهم می

هاي سرکوبگر و متحده و رژیمویژه ایاالت هاي بزرگ، بهاست، رابطۀ نزدیک بین قدرت
هاي سیاسیِ یمناپذیري با نیروي ضدرژاین دو عامل، ارتباط جدایی. خودکامۀ جهان اسالم است

ها در سطح گرا در داخل کشورهاي اسالمی و وضع ضدهژمونیک آنهاي اسالمبسیاري از جنبش
بر این اساس، گفتمان اسالم سیاسی را Reuveny, 2008:169)&.(Thompsonجهانی دارد

لب طهاي جداییالبداهه در تقابل با مفاهیم سکوالریستیِ مرسوم و سایر گفتمانتوان فینمی
گفتمان اسالم سیاسی تهدیدي یکپارچه علیه هنجارهاي . قرار داد) جدایی مذهب و سیاست(

هاي بلکه، اسالم سیاسی ظهور یک سنت گفتمانی، به شیوه. المللی و امنیت جهانی نیستبین
گرایان تندرو و هاي مختلفی، از اسالممتفاوت و با نتایج و پیامدهاي متفاوت است و طیف

. گیردگرایان دمکراتیک و سکوالر را دربرمی، تا اسالمضددمکراتیک

گیرينتیجه
اش، اَشکال هاي هویتی و مفروضات معرفتیگفتمان اسالم سیاسی به دلیل وجود تفاوت در بنیان

به این صورت که برداشت سکوالر از گفتمان . سازدالملل متجلی میمختلفی از خود در نظام بین
تی سلبی و متأثر از خوانش سطحیِ هویت اسالمی است، همواره برداشتی اسالم سیاسی که برداش

دهد و خشونت، ستیز، جزمیت و بنیادگرایی از الملل بازتاب میهراسانه را در نظام بیناسالم
هاي رادیکال و معتدلِ آن شود و درنهایت، هیچ فرقی میان قرائتهاي ذاتیِ آن محسوب میشاخصه

هاي اسالم سیاسیِ شیعیِ جمهوري اسالمی گفتماناساس و با این خوانش، خردهبر این . وجود ندارد
همه ذیل ... المسلمینِ مصر یا ترکیه، سلفیِ جهادي یا تکفیريِ القاعده و داعش وایران، سنیِ اخوان

جور جا و یک، یک»تشکیل حکومت اسالمی«گفتمان اصلیِ اسالم سیاسی با دال مرکزيِ 
اما اگر خوانش مبانیِ هویتیِ گفتمان اسالم سیاسی با استعاره و درك . شوندبندي میصورت
که (شناسانۀ غیرسکوالر، بومی و دینی همراه باشد، هویت جوامع اسالمی را هویتی مستقل معرفت

بنابراین، هر . پنداردمی)داراي فرهنگ و تمدن باسابقه و داراي پشوانۀ مفروضات معرفتیِ غنی است
بر این . دار در جهان اسالم باشداسالم سیاسی، باید داراي مبانی معقول و فلسفیِ ریشهنوع قرائت از 
هاي افراطی و تکفیري از اسالم، خوانش اصلی گفتمان اسالم سیاسی نبوده، بلکه اساس، قرائت

. جریانی سطحی و معدود اما قدرتمند از این گفتمان است
شود؛ متنوع دانست که شامل گسترة وسیعی میتوان گفتمان اسالم سیاسی را گفتمانی می

. الملل وجود داردهاي مختلف در عرصۀ روابط بینبنابراین، امکان بازنمایی این گفتمان، به شکل
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سیاسی در گوشه و کنار محافل گرایی یا پسااسالمِهاي اخیر، ادبیاتی با عنوان پسااسالمالبته در سال
دهندة بازنمایی اسالم سیاسی بر بنیاد مبانی هویتی ن نشانآکادمیک مطرح شده است که مطالعۀ آ

از سوي . رودهاي گوناگون است و دراصل، از گفتمان هویتیِ اسالم سیاسی فراتر نمیبه شیوه
خاطر انعطاف و تنوع ذاتیِ مفروضات معرفتی خود، امکان تعامل دیگر، گفتمان اسالم سیاسی به

هاي امروز توان در برخورد با واقعیتاین انعطاف را می. داردسازنده با نظام جهانی را درون خود
، پذیرش دموکراسی و حقوق بشر، حقوق )دولت ـ ملت(جهان مانند دولت، سرزمین و حاکمیت 

.مشاهده کرد... الملل وبین
نظر قرار گیرد که براي بررسی مثابۀیافتۀ اصلیِ مبحث حاضر، این نکته باید مطمحدرنهایت و به

الملل و جهان اسالم، ابتدا نگی کارکرد مفروضات معرفتیِ گفتمان اسالم سیاسی در نظام بینچگو
اوالً این : درستی تبیین شود تا مشخص شود کههاي تاریخی و هویتیِ این گفتمان بهباید مؤلفه

هاي هویتی و در کدام بستر تاریخی مورد بررسی و خوانش قرار مفروضات معرفتی ذیل چه مؤلفه
هاي مطرح در این حوزه چیست؟ براساسِ گیرند؟ و ثانیاً نقاط تقابل و تعامل آن با دیگر گفتمانیم

سو خارج از توان گفت که گفتمان اسالم سیاسی ازیکهاي مذکور میبندي مؤلفهصورت
المللِ شناسی سنت سکوالریسم و نظریۀ رایج روابط بینهاي تبیینی و مفروضات معرفتمحدویت

سازي شناسیِ نخبگی و دانشگاهی و تصمیمهمین دلیل، مفروضات معرفتکند و بهعمل میسکوالر
هاي سکوالریستی دارند، با چالش مواجه الملل را که ریشه در سنتسیاست خارجی و روابط بین

شناسانه است و کند و این چالش صرفاً یک چالش هویتی و تاریخی نیست، بلکه چالشی معرفتمی
در این . گر، این گفتمان قادر است با تکیه بر هویت اصلی خود، عمل سیاسی انجام دهداز سوي دی

رویکرد، اسالم سیاسی انعکاس تعهد صرف نسبت به شریعت، بدون در نظر گرفتن مبانیِ فلسفی و 
. عقالنی نیست

دهندةتوان صرفاً گفتمانی متضاد و رقیب دانست که بازتابهمچنین این گفتمان را نمی
اي متفاوت و گفتمان اسالم سیاسی مجموعه. هاي سیاسی و اقتصادي جهان اسالم استبیماري

گفتمانیِ شیعی، سنی، ایرانی، عربی، آسیایی و آفریقایی است هاي خردهها و سنتچندوجهی از زبان
ید که نظم اخالقی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی خاصی را در جوامع اسالمیِ معاصر بازتول

اي غنی و ازآنجاکه گفتمان اسالم سیاسی همانند سکوالریسم، یک سنت استداللی و مباحثه. کندمی
الملل و جهان اسالم تواند در معادالت سیاسی و امنیتی نظام بینمنبعی براي مشروعیت جمعی است، می

ش سازنده و آفرینی در قالب نقسازي و مشروعیتسازي، رژیمگري فعال در دولتبه صورت کنش
طلب نیست؛ اسالم سیاسی صرفاً یک گفتمان مخالف و معارض و منازعه. مثبت مشارکت کند

. طلبی و تحول گرایی در  نیز در آن وجود داشته باشدحال، ممکن است عناصري از  منازعهبااین
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