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    چکیده

های متفااوتی   گرا، تغییرات اجتماعی جهان اسالم جهت، معانی و بایستههای اسالمدر گفتمان

 نظاام معااایی  ه تحلیل گفتمان الکال و موفا این مقاله با استفاده از روش به خود گرفته است. 

)با تکیاه  گرا گرا، و تمدنخرده گفتمانهای نوگرا، اصلگرا را در قالب خرده گفتمانهای اسالم

اساووره و  و  نماوده بررسای  آنهاا    گیریهای سیاسی مؤثر در شکلبر اسااد موجود از سوژه

کااد را ارائاه نماوده    م ترسی  میهایی که هریك برای تغییرات اجتماعی در جهان اسالبایسته

است. هرچاد نشانۀ بیداری اسالمی به عاوان مابع و جهت این تغییرات در خرده گفتمانهاای  

بااادی شااده بااا ایاان وجااود بااا توجااه بااه نظااام معاااایی متفاااوت آنهااا،  گاارا مف االاسااالم

ااد متماای    کاهایی که هریك برای به ثمر رسیدن آن مورح مای انداز  و بایسته اسووره)چش 

ای که گفتمان نوگرایی برای ایان تغییارات   باشد. بر اساس دستاوردهای این مقاله اسوورهمی

بازگشات باه جامعاۀ    »گرایای  ، اساوور  گفتماان اصال   «مدرنیتۀ اسالمی»کاد تحقق  ترسی  می

گرایاان نیا  ایدااد    )به همان سبك موجود در سات سلف صالح  و اساوور  تمادن  « اسالمی

اناد باه   باشد. از آندا که هیچ یك از این گفتمانها تا کااون نتوانساته  می« سالمیتمدن نوین ا»

اناداز تغییارات اجتمااعی در    عاوان گفتمانی هژمونیك در جهان اسالم مسلط شوند لذا چش 

 های گفتمانی قرار دارد. معرض رقابت

 ،گراییالماستغییرات اجتماعی، جهان اسالم، بیداری اسالمی، گفتمان  :گان کلیدیواژ 

 .اسالمی ۀمدرنیت اسالمی،نوین تمدن جامعۀ اسالمی، 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
 شااسی دانشگاه تهراندانشیار گروه جامعه  1
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 مقدمه و طرح مسئله
رفتگای  های رکاود و باه خاواب   های جهان اسالم با غرب مدرن، جلوهپس از نخستین رویارویی

ها و ضرورت ایداد تغییار اجتمااعی در جهاان    مسلمانان آشکار شد و این امر به نوبۀ خود زمیاه

هاای جهاانی   تاوان در یکای از ویژگای   های این تغییر را مای   نمود. هرچاد زمیاهاسالم را فراه

به صورت عدم وجاود رابواۀ متقابال میاان آرماان و واقعیات درون بسایاری از        »جوامع انسانی 

هر نظاام اجتمااعی   »  با این وجود با توجه به آنکه 29: 1381دانست )مور، « رفتارهای اجتماعی

  لاذا لا وم و جهات تغییارات اجتمااعی در      37همان: «)ص خود را داردماابع و جهات تغییر خا

های جهانی و ماابع خاص تغییر )اندیشه و آرمان اسالمی  در جهاان  جهان اسالم در تعامل زمیاه

اسالم قابل تبیین است چرا که مسلمانان در مواجهه با واقعیتهای جهانی متوجه فاصلۀ واقعیتهاای  

ده و برای رسیدن به این آرمانها ماابع خاص اساالمی را ماورد توجاه    موجود با آرمانهای خود ش

ای  ای از تغییارات بادانی  کاه در  اول دوره    مدموعاه »قرار دادند. اگر تحول اجتماعی را مباینن  

  و تغییار  26: 1387روشاه،  «)دهاد ای رخ مای   والنی،  ی یك یا شااید چااد نسال در جامعاه    

ابل رویت در  ول زمان به صورتی که موقتی یاا کا  دوام   ق»اجتماعی را چاین تعریف کای  که: 

نباشد، بر روی ساخت یا وظایف سازمان اجتماعی اثار گاذارد و جریاان تااری  آن را دگرگاون      

توان گفت که جهان اسالم در دور  معاصر، شاهد تحول و تغییارات    آنگاه می30)همان: « نماید

 اجتماعی متعددی بوده است.  

ضرورت تغییر و تحول در جهان اسالم را بیدارگران شرق بارها مورح کرده و در دور  معاصر، 

گرایی بوده های گفتمان اسالمترین دغدغه بیداری مسلمانان و احیای جهان اسالم یکی از مه 

برانگیختگی مسلمانان برای ایداد تغییر در جهان اسالم بر »است. اگر بیداری اسالمی را به معاای 

توان گفت که نشانۀ بیداری اسالمی در گفتمان بدانی  می« و ارزشهای اسالمی هااساس آموزه

های جهانی و ماابع خاص تغییر و تحول اجتماعی و بیانگر مابع و گرایی بیانگر تعامل زمیاهاسالم

موج اول بیداری اسالمی را در قرن « استودارد»جهت اصالح و انقالب در جهان اسالم بوده است. 

بیداری اسالمی، ماناد همۀ انقالبهای »کاد که: الدی دانسته و در توصیف آن بیان مینوزده  می

-ای دیگر سخت مشتبه میهای آن به پارهای هدفب رگ، در ابتدای پیدایش به ه  ریخته بود، پاره

شد، شگفتی ه  ندارد  بیعت هر نهضت و جابشی برای بیداری و هوشیاری و حد انتقال و تحول 

. بیداری اسالمی به جابشهای متعدد برای مق ودهای گوناگون که گاه صفاتش با همین است

توان به درک  . از علل این تعدد می328: 1320)استودارد، « یکدیگر متااقض بود ماتهی گردید.
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گیری ستی  سات و تددد در مواجه با دو رویۀ دانش و متفاوت مسلمانان از اسالم و شکل

 . به عبارتی دیگر، به 15: 1378ماری تمدن غرب اشاره نمود)حائری، کارشااسی و رویۀ استع

عاوان پیش فرض میتوان گفت که برای درک درست مابع و جهت تغییرات اجتماعی در ماظر 

های متفاوت ترسی  شده برای آن، باید به ستی  یا همروی ساّت و گرا و اسوورهگفتمانهای اسالم

های عل  و تمدن غربی و از ه نمود. در این جدال از یك سو نشانهتددد از ماظر این گفتمانها توج

سوی دیگر عل ، ساّت و ن وص اسالمی بیشترین نقش و درجۀ اهمیت را دارند؛ چرا که از یك 

ناپذیرند و از سویی دیگر عل  و تمدن غربی، به سو در اسالم، ساّت و ن وص اسالمی خدشه

تأثیر مستقیمی در زندگی امروز  مسلمانان  1«پیشران»های آن، به عاوان یك خ وص فاّاوری

دارند. مواجهۀ جهان اسالم با رویۀ علمی تمدنهای دیگر پیش از این نی  سابقه داشت چرا که در 

قرون اولیۀ اسالمی نی  مسلمانان با علومی مواجه شده بودند که از یونان یا ایران به سمت قلمرو 

« علوم دخیل»و « علوم اصیل»وران، مسلمانان با تقسی  علوم به اسالمی سرازیر شده بود. در این د

به هر دو دسته از علوم وجهی اسالمی داده و مورد شااسایی و استقبال قرار دادند. با این حال، 

سازی علومی که ماشأ بیرونی دارند همیشه مورد توجه دانشمادان مسلمان بوده است همسان

خیر با دو رویۀ تمدن غربی، به علت ضعف داخلی و سیاستهای  . در مواجۀ ا44: 1391)الویری، 

ای انفعالی از خود بروز دادند. اما استعماری غرب، این روند به خوبی  ی نشد و مسلمانان مواجه

های متعددی از بیداری اسالمی این مواجهه شکلی فعال به خود گرفت و به تدریج با وقوع موج

 ها خود را برهاناد. افتادگی مسلمانان سعی کردند از این عقب

 هدف پژوهش

اناداز  با وقوع موجهای متعددی از تغییرات اجتماعی در جهان اسالم، هاوز وحدت نظر و چشا  

روشای از آن در جهان اسالم حاصل نشده است و این در حالی است که تحقق آرمانهای جهاان  

اندازی روشان و   م داشتن چش اسالم و ارائۀ راهبردهای مااسب جهت احیای جهان اسالم مستل

ایان   رساد نتیداۀ مولاوب   قابل اتفاق برای تغییرات اجتماعی در جهان اسالم است. به نظار مای  

انادازها   های)چشا  تغییرات، مستل م شااخت محذورات و مقدورات جهان اسالم، فه  اساووره 

 ژمونیاك شادن  متاوع این تغییرات و از سوی دیگر، تالش در جهت ن دیك شدن و اجماع یاا ه 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
دادهای جایی در الگوها و روندها هستاد که ما آنها را به عاوان روی ها نیروهای بایادین ایداد تغییر یا جابهپیشران 1

  .40: 1390وند، کای ) پدرام و جاللیقابل مشاهد  زیرباایی در محیط و جهان شااسایی می
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ایان مقالاه    ایان توضایحات،   اندازها در جهان اساالم اسات. باا   )استیال یافتن  یکی از این چش 

اندازهای مختلفی کاه بارای ایان تغییارات در جهاان اساالم موارح شاده و         چش  است درصدد

هاای  انادازها و بایساته  هایی که برای نیل به آنها ارائه شده را بررسی نماید. فه  این چش  بایسته

گارا بایاد   متفاوت نخستین گامی است که به ماظور ایداد ارتباط و مفاهمه بین گفتمانهای اساالم 

 گفتمانهاای  خارده  معرفای  و شااساایی  کاد ضمناین مقاله تالش می برداشته شود. بدین ماظور

 و اناداز مولاوب  اسالم، چش  جهان  رفتگیخواب)عقبافتادگی علل دربار  آنها دیدگاه گرا، اسالم

باه عااوان     مادرن  عل  و غربی تمدن با برخورد در) تددد و سات ماازعۀ در آنها مواجهۀ نحو 

 ایان  باه  خااص   اور  باه  و نماوده  های اساسی در نیل به تغییرات مولوب، بیاان یکی از بایسته

 :دهد پاس  سؤاالت

 چیست؟ یاجتماع تغییرات و تحول برای گرااسالم هایگفتمان آرمانی اندازچش )اسوور  .1

 نمایاد؟می مورح هااسووره این تحقق برای هاییبایسته چه گرااسالم های. گفتمان2

 پیشینۀ پژوهش
دربار  موضوع تغییر و تحول در جهان اسالم، از ماظر تاریخی و سیاسای، آثاار متعاددی ماتشار     

ن شده است. در خ وص موضوع خاص این مقاله که نگاهی اجتماعی باه تغییار و تحاول جهاا    

اسالم دارد، به ویژه در سالهای اخیر، و نی  با محوریت بیداری اسالمی آثاری ماتشر گشته اسات.  

تاألیف عبادالکری  بکاار    بیداری اسالمی)بیداری برای بیاداری  توان به کتاب از میان این آثار می

جهاان اساالم از    ، 1387تألیف حمیاد احمادی)   های اسالمی معاصرسیر تحول جابش ، 1392)

  اشاره کرد. با این وجاود، اکرار ایان آثاار     1387آصف حسین) تألیف ظرهای سیاسی مختلفما

اناد و  نگاهی بسیار کالن یا نگاهی خرد)جریان محور یا شخص محور  باه ایان موضاوع داشاته    

گیری باوده اسات. در   های آنها نی  عمدتاً در توصیف تغییرات رخ داده و/یا در حال شکلبررسی

گرفتاه در  به موضوع تغییرات اجتماعی در جهان اسالم در قالب گفتمانهای شکلاین میان، توجه 

جهان اسالم و مبتای بر روش تحلیل گفتمان کمتر مورد توجه بوده است. از سوی دیگار در ایان   

-اندازی را که هریك از این گفتمانها برای جهتنگرانه، چش شود از ماظری آیادهمقاله سعی می

کااد ارائه شود که این ماظر نی  کمتار ماورد توجاه     یاد  جهان اسالم مورح میدهی به تغییرات آ

 بوده است.  
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 روش تحقیق

 روش تحلیل گفتمان الکال و موفه -

تاها از  ریق گفتماان قابال فها  اسات و هار       ای پدیده هر ه،ماظر تحلیل گفتمان الکال و موف از

هاا   آورد. باابراین گفتمانرا نی  به دنبال میپیامدهاى خاص اجتماعى  ،بر فه  پدیده گفتمان عالوه

شاود و   بخشاى سااخته ماى    همین فرایاد معاا ۀدهاد و جهان اجتماعى در نتید به واقعیت معاا مى

 ،اناد خود از آنها اساتفاده کارده   ۀبرای بیان نظری هترین مفاهیمی که الکال و موف مه . کاد تغییر مى

قابلیات   ،اساووره  ،4قارارى و ت لا ل   باى  ،3مرکا ى  نشاانۀ ، 2باادى ، مف ل1ند از: گفتمانا عبارت

 .  6، قابلیت اعتبار5دسترسى

داناد)یورگاسن و  می«بادیناشی از عمل مف ل ۀافتیساختار یتِکلّ» را« گفتمان»ه موف الکال و

هاى زبانى و غیر  وسیعى از داده ۀبا مدموع هتحلیل گفتمانى الکال و موف 56: 1389فیلیپس، 

ها،  ها، اندیشه ها، اعالمیه ارىذگ ها، سیاست ها، حوادث تاریخى، م احبه ها، گ ارشزبانى )گفتار

هر عملى که نی  عبارت است از: « بادی مف ل» کاد. ها و نهادها  به مرابه متن برخورد مى سازمان

این  ۀ، به نحوى که هویت و معااى این عااصر در نتیدکاد ایداد رابوه میمیان عااصر پراکاده 

اى  نشانهنی  «مرک ىنشانۀ » (Laclau, E and Mouffe, 2001: 105)اصالح و تعدیل شود عمل

گفتمانى را دال مرک ى  ۀمرک ى ماظوم ۀگیرند. هست ها در ا راف آن نظ  مى است که سایر نشانه

   .190: 1383زاده، )حسیایکاد ها را جذب مى این هسته سایر نشانه ۀدهد و جاذب تشکیل مى

اناد.  هاای سااختاری  قراری اجتماعی و سیاسی ثمر  بی 7های«اسووره»کال  نظریه یا در نظر ال

قرار اجتماعى است و در صدد است تا پاسخى مااسب  اسووره نوعى بازنمایى و تبیین شرایط بى

پردازند و از  ریاق   سازى آرمانى فضاى اجتماعى مىزها به با ه کاد. اسوورهئبه بحران موجود ارا

باه   8باشااد.  مى یبه دنبال ایداد عیایت اجتماعى جدیدشده هاى مت ل ل  دیدِ نشانهجبادى  مف ل

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 discourse 
2 articulation 
3 nodal point 
4 dislocation 
5 availability 
6 credibility 
7 myth 

اناداز نشاانۀ ذهاای    چشا   .ی ببه آن دست یاا  ی که ق د دار  استمولوب   ت ویری از آیاد یا دورنما اندازچش   8

شود. این دورنما ها  نقاش القاا و ها  نقاش ادراک      بادد یا الاقل ابراز میاستراتژی است که در ذهن رهبر نقش می

ای کامالً بر شمرده شده. به انداز بیشتر نوعی ت ور است تا برنامهکاد که الزم است اجرا شود. چش کاری را ایفا می

 . با توجه به تعاریف فاوق  126: 1388ماند)میات برگ و  همکاران،  پذیر باقی می نما انعوافهمین دلیل است که دور
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اجتماعى نیاز به ایداد فضاایى اسات کاه ل ومااً وجهاى       یینظر الکال براى بازنمایى و تبیین فضا

اى دارد. بااابراین دو فضاا وجاود دارد: فضااى اجتمااعى موجاود و فضااى         استعارى و اسووره

اى که توسط  اسووره  ز. حو(Laclau, 1990: 61)ت آرمانى ساخته شده استگفتمانى که به صور

شود شکل ماوقى مشابهى با ساختار موجاود نادارد، بلکاه نقاد و جاایگ یاى       ها ساخته مى سوژه

هاا و  به نظر الکاال، نظریاه  دهد.  اى را تشکیل مى ساختار موجود است که ویژگى کارکرد اسووره

ساازی و نظریاه  موفّقیت جامعه در گارو تاوان اساووره    اند وروریها برای زندگی ما ضاسووره

ها در آن فرصت بروز نیاباد یاا  ای که این توان را نداشته باشد یا اسوورهپردازی آن است. جامعه

قاراری در آن راه نادارد و مرال    ای است به کلی آرمانی و بسته شده، که هیچ بحرانی و بیجامعه

ای در آن شادید  قراری و بحران به انادازه ای است که بید، یا جامعهکایك ماشین خوب کار می

بارای ایاکاه    . 33: 1389زاده، است که هیچ فضایی برای بازنماایی بااقی نماناده است)حسایای    

هاا و  قاراری ای عمومیت یافتاه و ذهان مردماان را در اختیاار بگیارد بایاد از ساوح بای        اسووره

ی استعاری باه خاود گیارد. از آنداا کاه واقعیات اجتمااعی        تقاضاهای موجود فراتر رفته و شکل

توان بازنمایی کرد ناچار باید به استعاره و اسووره پااه برد کاه  پیچیده و متکرر است و آن را نمی

هاای فراوانای   با واقعیت، به هرحال، فاصله دارد. به عبارت دیگر، در جامعه تقاضاها و گوناگونی

مایی همۀ آنها از سوی یك گفتمان ممکن نیست باه ناچاار بایاد از    وجود دارد و از آندا که بازن

واقعیت، یا همان تقاضاهای خاص، فاصله گرفت و با پااه بردن به استعاره خود را جهان شامول  

ای به تقاضایی خاص محدود گردد امکان توسعه و فراگیر شادن آن  و عام نشان داد. اگر اسووره

کال براى توضیح چگونگى تبادیل یاك اساووره باه گفتماان      ال  .35)همان:  از بین خواهد رفت

اسات، یعااى در دساترس     1«قابلیات دسترساى  »کاد: اولین مفهوم  مسلط از دو مفهوم استفاده مى

بودن در زمیاه و موقعیتى که هیچ گفتمان دیگرى خود را به عاوان جاایگ ین واقعاى هژمونیاك    

تواناد پیاروزى یاك گفتماان خااص را       ىنشان نداده است؛ باابراین صرف در دسترس باودن ما  

دومین مفهوم  . 201: 1383زاده، )حسیای تضمین کاد و آن را به افق ت ورى جامعه تبدیل نماید

یعاى اصول پیشاهادى گفتمان نباید باا اصاول بایاادین جامعاه ناساازگار       ؛2است «قابلیت اعتبار»

ارتار باشاد اصاول اساساى آن بیشاتر      قر تار و باى   باشد. اما هرچه سازمان جامعه یا گروه بحرانى

                                                                                                                               

در صادد  اناداز نیا     نماید چرا که چشا   مورح می« الکال»ای دانست که  انداز را به نوعی همان اسوورهتوان چش  می

 موجود است.مانى فضاى اجتماعى بازسازى آرارائه نموده و به دنبال بحران موجود  رایاست تا پاسخى مااسب ب
1 availability 

2 credibility 
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پراکاده و شکسته شده است. باابراین اگر اصولى مانده باشاد کاه گاروه را ماساد  و مشاخص      

این واقعیت که گفتمان خود را  . 202)همان: تواناد با آنها از در ستی  در آیاد ها نمى سازد گفتمان

هاای فراگیار، باه    قاراری ظمای و بای  ن دهد، به ویژه در شرایط بای قادر به برقراری نظ  جلوه می

کاد. بر این مباا، باور ماردم باه توانماادی یاك گفتماان در ایدااد نظا  و        پذیرش آن کمك می

نماید. در واقع، مردم زمانی که باه تاوان   جانشیای گفتمان آشفته موجود موفقیت آن را تسهیل می

در ایان    .37: 1389زاده، ای)حسای گرایااد  گفتمانی در ایداد نظ  نوین اعتمااد کاااد باه آن مای    

شاود و آنهاا باه عااوان     هاای تبلیاب برجساته مای    شرایط، نقش رهبران و سیاساتمداران و شایوه  

 پردازند.آفریای می های سیاسی به نقش سوژه

این است. 1سوژگى سیاسىبایست بدان اشاره شود مفهوم  مفهوم دیگری که در ایادا می

زمانى که  کااد. به عاوان عامالن اجتماعى عمل مى شخاصهایى اشاره دارد که ا مفهوم به شیوه

 ببخشد شرایط برایتواند به عامالن اجتماعى هویت  شود و نمى یك گفتمان دچار ت ل ل مى

اندیشمادان مداران و  سیاست ،به عاوان رهبران شخاصا شود و سیاسى فراه  مى  ظهور سوژ

که در شرایط بحرانی،  زمانی (Laclau, 1990:45).گردند در نقش سوژه ظاهر مى برجسته

شوند. در واقع در های خالق و آفریااده نی  پیدا میاند سوژهگیریها در حال شکلاسووره

گیرد و شرایط بحرانی این فرد است که برای گ یاش و حتی  راحی گفتمانی ویژه، ت می  می

  .33 :1389زاده، )حسیای کاداز این راه در بازسازی جامعه دخالت می

مفهوم حائ  اهمیت دیگر برای این مقاله مفهوم هژمونی و نحو  هژمونیك شدن یك گفتمان  

غیار   »توان گفت کاه گفتمانهاای رقیاب باه عااوان      در رقابت با گفتمان دیگر است. در ایادا می

تاه  است. الب« آنها»مستل م وجود « ما»گیری که شکلکااد؛ چرایابی نقش ایفا میدر هویت« سازنده

نیست. این رابوه زماانی باه رابواۀ دوست/دشامن      2رابوۀ ما/آنها ضرورتاً رابوۀ مبتای بر تخاص 

کاااد  را تهدید می« ما»ای به ت ویر کشیده شوند که گویی هویت به گونه« آنها»شود که مبدل می

رین . باه نظار موفاه ن دیکتا    3 23-22: 1391دیده شوند )موفاه، « ما»و به مرابه تهدیدکااد  هستی

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 political subjectivity 

2 antagonism 

در حالی که آنتاگونیس  رابوۀ ما/آنهاایی اسات کاه    »کاد: موفه تفاوت میان آگونیس  و آنتاگونیس  را چاین بیان می 3

سهی  و شریك نیستاد؛ آگونیس  رابوۀ ما/آنهاایی اسات   شوند که در هیچ زمیاۀ مشترکی دو  رف دشماانی تلقی می

شااسااد.  حل عقالنی برای حل ماازعاتشان وجود ندارد معهذا مشروعیت مخالفان خود را به رسمیت مای  که هیچ راه

  .27: 1391)موفه، « آنها مخالف هستاد و نه دشمن.
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ای برای فه  امار سیاسای   )تخاص   مفهوم هژمونی است که از اهمیت ویژه مفهوم به آنتاگونیس 

که تبیین امر سیاسی مستل م اذعاان باه ماهیات هژمونیاك هار ناوع رابواۀ         برخوردار است چرا

ای از کردارهاسات کاه تاالش    ای مح ول مدموعاه اجتماعی و این واقعیت است که هر جامعه

دهد  ور که الکال نشان مینظمی را برقرار کااد. همان 1ر زمیاۀ امکان و رخدادپذیریکااد تا دمی

های هژمونیك و خ الت  بادیپذیری مف لدو ویژگی اصلی هر اقدام هژمونیك، خ لت امکان

سازند و وابساته باه   شان است؛ بدین معاا که آنها روابط اجتماعی را در معاایی ابتدایی می سازنده

 . هژمونیك شدن یك گفتمان به معاای موفقیت 24نیت اجتماعی پیشیای نیستاد)همان: هیچ عقال

آن در تربیت معانی مورد نظر خود است. اگر گفتمانی نظام معاایی مولوب خویش را در ذهایات  

جمعی اجتماع، هرچاد به  ور موقت، تربیت کاد و رضایت عماومی را جلاب کااد، آن گفتماان     

 شود.هژمونیك می

توان گفت که از ماظر تحلیل گفتمان، مفهوم تغییر اجتماعی، به  ور عام، و ین اساس میبر ا

اند و این نشانه با توجه به ایاکه در کاار کدام بیداری اسالمی، به  ور خاص، نی  یك نشانه

قرار و بحرانی تواند به اشکال متفاوتی معاادهی شود. در شرایط بیبادی شود میها مف لنشانه

گرا متأثر از نظام معاایی خود، معاا و جهت خاصی برای تغییرات  های اسالمان اسالم، گفتمانجه

انداز آرمانی خاصی را برای این تغییرات در جهان اجتماعی مورح نموده و اسووره یا چش 

نمایاد. همچاین هر گفتمان براساس نظام معاایی خود برای تحقق این اسووره اسالم مورح می

کاد و در نهایت، اسووره هر گفتمان با توجه به قابلیت ها را مورح میای از بایستهمدموعه

 اعتبار و دسترسی آن امکان فراگیری و هژمونیك شدن را داراست.

در این مقاله با مباا قراردادن گفتمان اسالم سیاسی سه خرده گفتمان آن مورد بررسی قرار  

هایی که برای تغییرات اجتماعی در جهان اسالم و بایسته گرفته و اسوور  هریك از این گفتمانها

دهی . از آندا که در بون هریك از این نمایاد را مورد مداقّه قرار میبرای تحقق آن مورح می

گفتمانها اندیشمادان متعددی قابل  رح و بررسی هستاد، در این مقاله، با انتخاب یکی از 

ای سیاسی، نقشی پیشتاز و اساسی در ه عاوان سوژهمتفکرین برجستۀ هر خرده گفتمان که ب

گردد. بر این اساس، اند توضیح بیشتری دربار  نگرش هر گفتمان ارائه میگیری آنها داشتهشکل

به « سیندقوب»به عاوان نخستین متفکر گفتمان نوگرایی، « الدین اسدآبادیجمالسید»بر روی آرا 

به عاوان « مالك بن نبی»گرایی معاصر و گیری اصلشکلگذار در ترین متفکر تأثیرعاوان مه 

 شوی .نخستین متفکری که نگاهی تمدنی به مسایل جهان اسالم داشته است، متمرک  می

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 contingency 
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 تعریف مفاهیم

 گراییگفتمان اسالم -

بادی را در نظام معاایی خود مف ل« سیاست»و « اسالم»گرایی گفتمانی است که دو نشانۀ اسالم 

گفتماان  خارده  تاوان دو  مای را مباا قارار دهای ،   « حکومت»بادی نشانۀ نحو  مف ل کاد. اگر می

گرایی شااسایی نمود. گفتمان در درون گفتمان اسالمسیاسی را اساسی  اسالم سیاسی و اسالم غیر

باادی نماوده و تشاکیل    اسالم سیاسی کسب قدرت سیاسی و تشکیل حکومت اسالمی را مف ل

باادی  تشکیل حکومات اساالمی را مف ال    1که اسالم غیر سیاسیرحالیداند دآن را ضروری می

-شوند که برای به دستگرایان میگرایان غیر سیاسی، شامل آن دسته از اسالمکاد، لذا اسالمنمی

آوردن قدرت سیاسی و تشکیل حکومت اسالمی ضرورتی قائل نبوده و توجه و اهتمام به حفا   

و تقویت پایگاه اجتماعی را در جامعۀ اساالمی، اولویات    هویت ساتی، احیا سات، حف  شریعت

توان گفتمانی به شمار آورد کاه گارد مفهاوم    را می 2اسالم سیاسی»اند. اما در مقابلخود قرار داده

اساالم اسایر   » از آنداا کاه    .17: 1389زاده، )حسایای  «مرک ی حکومت اسالمی نظام یافته است.

یاك اساالم سیاسای    »لذا « شوند ها هستاد که اسیر اسالم می نشود، بلکه این گفتما ها نمی گفتمان

هاای سیاسای متفااوتی وجاود دارناد کاه باه علال مختلاف ظهاور            وجود نادارد، بلکاه اساالم   

باا توجاه باه     ،اساالم سیاسای  گفتماان  در بوان  رساد   . به نظر مای 27: 1380.)تاجیك،«اند کرده

هاای خااص صاورت گرفتاه،     ی از نشانهبادی شده و تأکیدی که بر برخهای اساسی  مف ل نشانه

خرده گفتمان اساالم سیاسای     سهتوان میاند و بر این اساس های معاایی متفاوتی شکل یافتهنظام

از میاان   را شااساایی نماود.  « گارا تمادن »و اساالم سیاسای    «گارا ناو »اسالم سیاسای    ،«گرااصل»

اجتماعی در ماظر سه خارده گفتماان    گرا، این مقاله به بررسی اسوور  تغییراتگفتمانهای اسالم

 اسالم سیاسی متمرک  خواهد بود.  

 های تحقیقیافته
هرچاد خرده گفتمانهای اسالم سیاسی کسب قدرت سیاسی و تشاکیل حکومات اساالمی را در    

انادازی  داناد، با این وجود چش بادی نموده و تشکیل آن را ضروری مینظام معاایی خود مف ل

اناداز  هایی که در مسیر تحقق این چشا  ترسی  نموده و نقشه راه و بایسته که برای این حکومت

تاوان گفات ایان تفااوت ناشای از      نمایاد متفاوت است. از ماظر تحلیل گفتماانی، مای  مورح می

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 Non-political Islam 

2 Political Islam 
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باشد و این امر به نوبۀ خود ناشی از فه  متفاوت آنهاا از  تفاوت در نظام معاایی این گفتمانها می

هاای  مواجهۀ آنها با گفتمانهای رقیب است. در ادامه ضمن اشاره به نشانه ن وص اسالمی و نوع

هاایی کاه   انداز و بایستهاست، چش  بادی شدهاساسی که در هریك از این خرده گفتمانها مف ل

شود و برای تادقیق  نمایاد بیان میهریك از این خرده گفتمانها برای آیاد  جهان اسالم مورح می

گفتماان نقشای   گیری هار خارده  های سیاسی که در شکلز ماظر یکی از سوژهبحث به شرح آن ا

 پردازی .اند میاساسی داشته

 های تغییرات اجتماعی از منظر گفتمان نوگراییاسطوره و بایسته الف(

 خرده گفتمان نوگرایی -

یاق  د و باا توب نا زهای جدید، به برخورد گ یاشی دست مای در مواجهه با پدیدهنوگرایی گفتمان 

گفتماان ناوگرایی متاأثر از     گ یااد. آنها را برمای  برخی از این دستاوردها با اصول تفکر اسالمی،

گرفت و در ع ر تاظیمات   الدین اسدآبادی شکلجمالها و عملکرد افرادی همچون سیداندیشه

 .در ایاران نقاش مهمای را ایفاا نماود     پیروزی انقالب اسالمی و  در نهضت مشرو هدر عرمانی، 

تداوم یافتاه و  « نواندیشی دیای»تمان نوگرایی امروزه توسط برخی از عالمان نواندیش در قالبگف

 در تحوالت اخیر جهان اسالم نقش قابل توجهی ایفا نموده است.

ند از: حکومت اعبارت ،اند بادی شدههایی که توسط گفتمان نوگرایی مف لترین نشانهمه 

اصالح، مبارزه با استعمار، مبارزه با استبداد،  شهای اسالمی،ارز عقالنیت، پیرایش سات، اسالمی،

هایی که در نظام و شورا. از سایر نشانه ، مردماسالمی)مدرنیته اسالمی  ۀمترقی و پیشرفت ۀجامع

ر، م لحت، توان به: فلسفه، مبارزه با تحدناند میبادی شدهمعاایی گفتمان نوگرایی مف ل

  های مدرن، علوم جدید، استقالل، قانون و آزادی نام برد. ضرورت اجتهاد، اب ار و روش

های فوق تشکیل یافته و ت ور و فه  بادی نشانهگرایی از مف لبه این ترتیب، گفتمان نو

داده است. در این گفتمان برانگیختگی گرایان از واقعیت و مسائل جهان اسالم را شکلنو

های علمی بشر، عامل اصلی ای اسالمی، عقل و یافتهمسلمانان برای ایداد تغییر بر اساس ارزشه

 ماندگی جهان اسالم است. برای مبارزه با عقب

های: عقالنیت و ارزشهای اسالمی، عل  مدرن و زمان نشانهبادی ه نوگرایان متأثر از مف ل

سازى زبا و پاسخى مااسب به بحران موجود ارائۀ تعامل با غرب در نظام معاایی خود، برای

مدرنیتۀ »توان آن را کااد که میای را مورح میدر جهان اسالم اسووره رمانى فضاى اجتماعىآ
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به دنبال ایداد شده هاى مت ل ل  جدیدِ نشانهبادى  از  ریق مف ل نامید. این اسووره« اسالمی

اجتماعى جدید  یعیایتبه شکل « جامعۀ مدرن اسالمی»دهی به تغییری در جهان اسالم  و شکل

صرف در اند قابلت دسترسی مااسبی دارد، لذا ای که نوگرایان مورح نمودهاسوورهباشد. می

نظمی و آن باعث شد که در نقاط عوف بحرانی، به ویژه در شرایط بیدسترس بودن 

)فروپاشی خالفت عرمانی، ع ر تاظیمات در عرمانی،  های فراگیر در جهان اسالم قراری بی

با این وجود، از آندا که نوگرایان از میان  پیروز باشد.فتمان گنهضت مشرو ه در ایران ، 

که در جامعۀ اسالمی وجود دارد عمدتاً به تقاضای آن دسته از مخا بان  تقاضاهای گوناگونی

 هایاند که به دنبال مدارای میان دنیای اسالم و دنیای غرب بوده و برخی بایستهپاس  داده

بوده، لذا این گفتمان قابلیت اعتبار جامعه ناسازگار  تربیت شده درگفتمان با اصول این  پیشاهادى

ای به دست آورد، مااسبی در جامعه نداشته و اسوور  آن نتوانسته شمولیت و فراگیری گسترده

 لذا  امکان توسعه و فراگیر شدن آن تا کاون فراه  نشده است. 

ان اسالم، نوگرایان برای تحقق شااسی نوگرایان از مشکالت پیش روی جه متأثر از مسئله 

گرایی و تعامل با غرب و توسعۀ  هایی چون: احیای فکر دیای، عل اسوور  مولوب خود بایسته

رفتگی  جهان اسالم ماندگی)به خوابالعلل عقبداناد. نوگرایان علتهمه جانبه را ضروری می

داناد. لذا برای نوگرایان ر میگرایی و در نهایت استعمارا دوری مسلمانان از عل  و سپس خرافه

گرایی ها در بیداری اسالمی و ایداد تغییر مولوب در جهان اسالم، عل ترین بایستهیکی از مه 

در جهان اسالم است. در این راستا، در ماازعۀ سات و تددد و در برخورد با تمدن غربی و عل  

سازی  بی و علوم اسالمی، غیریتبین علوم مدرن غر« گرایانهغایت»مدرن، با اتخاذ رویکرد 

های اسالمی، تا حدن ممکن از کااد بر مباای اجتهاد پویا، ضمن حف  ارزش کااد و سعی می نمی

علوم غربی استفاده نمایاد. در این رویکرد، مبدأ علوم بیانگر اسالمی و غیر اسالمی بودن علوم 

عۀ دیای است. بدیهی است که نیست آنچه مه  است می ان اثرگذاری عل  در مسیر اهداف جام

)دخیل ، برای  )اصیل  در مسیر اهداف جامعۀ دیای هستاد؛ اما علوم برون دیای علوم درون دیای

  .48: 1391)الویری،  ایاکه در این مسیر قرار گیرند، باید سازگار با محیط جامعۀ اسالمی گردند

است که نوگرایان به عاوان یك   رد نشدن نشانۀ تمدن و علوم غربی در این گفتمان، باعث شده

زیر بااهاى »که  بایستۀ راهبردی درصدد برقراری نوعی تعامل با غرب برآیاد. نوگرایان معتقدند

اند که مسلمانان هاى علمى و عملى علمى و تکاولوژیك تمدن مدرن غربى قابل تبدیل به مقوله

باشاد، آنها را بیاموزند و کسب  دادن هویت فرهاگى خود تواناد بدون ایاکه مدبور به از کفمى
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- . در این گفتمان، بر ضرورت توسعۀ جهان اسالم تأکید می27: 1380)تاجیك، « مافعت نمایاد.

های علمی جهان و از لحاظ ارزشهای دیای و اخالقی شود و این توسعه با توجه به آخرین یافته

 گردد. اسالم ترسی  می

 الدین اسدآبادیی از منظر سیدجمالهای تغییرات اجتماعاسطوره و بایسته -

الدین اسدآبادی، به عااوان متفکار برجساته     جمال برای تبیین بیشتر بحث به بررسی آن در اندیشۀ سید 

جمال در تبیین علل مشاکالت جهاان اساالم    پردازی . سید ، می«بیدارگر ملل شرق»گفتمان نوگرایی و 

 گوید: را مورح کرده و می« ائی واقعینور عقل و اندیشۀ درست و بیا»دوری مسلمانان از
ما باید برای یافتن علل این سقوط و سبب این مذلّت به خود رجوع کای  و در این »

ترین آیات خویش در قرآن فرموده ... مورد خود را مالمت کای  ... خداوند در محک 
ن قوم گیرد مگر ایاکه آع ت، سلوات و آسایش زندگی و امن و راحتی را از قومی نمی

خودشان نور عقل و اندیشه درست و بیاائی واقعی را کاار بگذارند و از رفتار خداوند 
  277-274تا: اسدآبادی، بی«)های گذشته عبرت نگیرند.در مورد امت

های اولیۀ ایداد تغییر مولوب در جهان توان گفت که در ماظر سید جمال، از بایستهلذا می

 ۀاست که مدیا سید معتقده نور عقل و اندیشه است در عین حال اسالم، توجه مددد مسلمانان ب

مگر به  ،شد اند هرگ  انسان را دستیاب نخواهدای که حکما به آرزوی آن جان سپردهفاضله

 ، رم  بقا و جاودانگی مسلمانان در پیروی و ا اعت از قرآن استاساساًو  دیانت اسالمیه

های اسالمی و عقالنیت ن میان عقالنیت برآمده از انگارهالدیسیدجمال . 110تا: )اسدآبادی، بی

دانست و به علما به خا ر نگرش او عل  جدید را عل  جهانی می 1.انگاردمدرن همسانی می

 کاد:شان نسبت به عل  جدید چاین انتقاد میمافی

ند. یکی را اتر از همۀ ایاها آن است که علمای ما در این زمان عل  را به دو قس  کرده غریب»

کااد دیگاران را از   گویاد عل  فرنگ و از این جهت ماع می گویاد عل  مسلمانان و یکی را می می

تعلی  بعضی از علوم نافعه، و این را نفهمیدند که عل  آن چی  شریفی است کاه باه هایچ  ایفاه     

شاااخته   شاود باه علا     شود. بلکه هرچه شااخته می شود و به چی ی شااخته نمی نسبت داده نمی

گردد. انسانها را باید به عل  نسبت  گردد به عل  معروف می ای که معروف می شود و هر  ایفه می

  .95: 1312اسدآبادی، «)داد نه عل  را به انسانها.

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
توان  به جرئت بگوی  کاه اساالم سرچشامه و اسااس     گوید: من میبال الهوری نی  در اظهار نظری صریح میاق   1

  .83: 1985اقبال، «) اندفرهاگ غربی است ... تمام علوم جدید پایه و اساسش بر فیضی است که از مسلمانان برده
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انتقادی با غرب بود که ضمن استفاده از امکانات موجود در  یجمال به دنبال ایداد تعامل سید

ای آن نی  بتوان مقاومت نمود. همچاین سایدجمال باا توجاه باه     هتمدن غرب در مقابل ناراستی

آن داشت تالش کرد تا از غرب باه عااوان    ۀشااختی که از ماهیت استعماری و اقت اد سوداگران

ای که در این تعامل ه  غارب ساود ببارد و    اهرم فشاری برای اصالح شرق استفاده کاد به گونه

خواه  که جمیاع کاافران عاال  را بار انگیا ان  و      ته من میالب»گوید: ه  شرق بیدار شود، لذا می

از دین کاه متعلاق باه     ئیدر ج  برین دارم که این متلبسین به لباس اسالم را مدبور کااد که اقالً

  . 37: 1352)خسروشاهی،  «حقوق عامه است که می ان عدل و قانون حق باشد، مسلمان باشاد.

ولوب را در بازگشت مسلمانان به عل ، پیرایش دین از سید جمال بیداری و ایداد تغییرات م

انداز مولوب او برای و چش داند خرافات، روی آوری به اجتهاد پویا و مبارزه با استعمار می

ای دانست که در آن نوعی تعامل میان اسالم توان جامعهتغییرات اجتماعی در جهان اسالم را می

کاد ایداد جامعۀ ای که او برای جهان اسالم ترسی  میسوورهو مدرنیته برقرار شود. به عبارتی، ا

 پیشرفتۀ مدرن توأم با ارزشهای اسالمی است.

 گراییب(گفتمان اصل

 گرایینظام معنایی خرده گفتمان اصل -

به معای جستدوی اصول و بایادهای ایماان، بایادهاای   « اصولیه االسالمیه» گرایی، بایادگرایی یااصل

 . 24: 1383)دکمدیان، باشاد )الشرعیه الحک   می های مشروعیت اقتدارپایه ت  واسالمی)ام ۀجامع

فراخوان به اصول، قرآن و سات به عاوان دو ماباع اساسای کاه دیان،     »گرایی به عبارتی دیگر، اصل

گرایاان علات   از نظار اصال   . 19: 1378است)موصالی،  « جامعه و حکومت باید بر آنها مبتای باشد

های اسالمی اسات و   ها و آموزهاسالمی از اصول، سات ۀدورشدن جامع ،ن اسالمماندگی جهاعقب

-از دید اصلق آمد. ئتوان بر مشکالت فاهاست که می تاها از  ریق بازگشت به این اصول و ارزش

کاد که با هر نظاام  جهانی بودن اسالم و بخش مهمی از مفهوم توحید ایداب می»گرایان، جامعیت و

  .35همان: «)یا سیاسی غیر خدایی، مخالفت شود انسانی، فلسفی

ثر از أگری است که متبروز جریان سلفی گیری این گفتمانهای مه  شکلیکی از جلوه

گرایی متأثر از نظرات اندیشمادانی همچون گفتمان اصلتیمیه شکل گرفت.  های ابناندیشه

کاون با ظهور جریان تری یافت. اسیدقوب دارای غاای فکری گردید و رویکرد معتدل

ی که این گفتمان آن را در یهاترین نشانهمه نوبایادگرایی یا جهادیون دچار افراط گردیده است. 
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ماهج و اصول اسالمی، ند از: نص، ابادی کرده است عبارتگفتمانی خود مف ل ۀماظوم

 و ، تکفیر، جاهلیتبازگشت به جامعۀ اسالمی حکومت اسالمی، حاکمیت اهلل، جهاد،

 رد کرده  گفتمانگی یا میدان گفتمان  هایی که این گفتمان به حوزستی ی. از جمله نشانه غرب

تمدن غربی، فرهاگ غربی و عل  مدرن،  ویل، مدرنیته،أند از: فلسفه، ت وف، م لحت، تا عبارت

 ناسیونالیس .

ستاد. اسالم گرایان با تکیه بر مفاهیمی چون جاهلیت و تکفیر به دنبال جهاد با غرب هاصل

های موجود در اصول اسالمی، سات و سلف صالح متدلی است. در این گفتمان در قالب آموزه

گرفته به بهترین شکل متدلّی شده و این اسالم در قالب جامعۀ اسالمی که در صدر اسالم شکل

یست به بالذا بر اساس این گفتمان برای ایداد تغییری اساسی در جهان اسالم و احیای اسالم می

این اصول و سات اسالمی بازگشته و جامعۀ اسالمی را به همان سبك ع ر خلفا مددداً برقرار 

کاد و در علوم دخیل و مدرن را  رد می« مبااگرایانه»سازی . این گفتمان با اتخاذ رویکردی 

خوانده و با تکیه بر ماوق تفاوت در یك « جاهلیت»برخورد با تمدن مدرن غربی آن را 

 کاد. می« تکفیر»سازی، تمامی افرادی را که خارج از این گفتمان قرار دارند  تغیری

 گراییهای تغییرات اجتماعی منظر گفتمان اصلاسطوره و بایسته -

گرایان از یك سو شاهد ضعف و انحواط مسلمانان بودناد و از ساوی دیگار شااهد تمادن      اصل

ت، لذا باا تکفیار  هار دو تاهاا راه نداات      مدرن غربی که انسان را دچار جاهلیتی جدید کرده اس

و در ایان راساتا باا     دانستاداسالم در قرون اولیه میهای دین  به سرچشمهبشری را در بازگشت 

گرایاان  اصال های خود در جامعه تاالش نمودناد.    آموزه ۀاستفاده از اب ارهای مختلف برای اشاع

مانان از اصول و ارزشهای موجاود  را دوری مسلافتادگی)خواب رفتگی  جهان اسالم  علت عقب

در ماازعۀ سات و تددد و در برخورد باا تمادن   داناد و می« سات سلف صالح»و « ن وص»در 

و باا  دانساته  « جهالت ناوین »و نوعی« سیاست شیوانی»غربی و عل  مدرن، تمدن غربی را مظهر 

بشاری   دانشری از گی از پذیرش تعامل و وامسازی ساّت و  رد رویکرد عقلی )فلسفی  برجسته

اساالمی کاه در سااّت و    هاای   بر بازگشت تمام و کمال باه آماوزه   و صرفاً کردهپرهی   غربدر 

 فشارند.ن وص اسالمی متدلی است پای می

پاسخى  و ارائۀ در جهان اسالم قرار اجتماعى بازنمایى و تبیین شرایط بى برای گرایاناصل

به سبك موجود در دور   الیی « جامعۀ اسالمیبازگشت به »اسووره مااسب به بحران موجود 
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از  ریق  اند. این اسوورهمورح نمودهسازى آرمانى فضاى اجتماعى زبا )ع ر خلفا  را برای آن

دهی به تغییری در جهان اسالم و شکل به دنبال ایدادشده هاى مت ل ل  مددد نشانهبادى  مف ل

باشد. این جامعۀ اسالمی به سابقه میمسبوق اجتماعى  یعیایتبه عاوان « جامعۀ اسالمی»

شده که نمود فاصله گرفتن از جامعۀ اسالمی است و عمدتاً گذشتۀ  جایگ ین ساختار موجود

گرایان متأثر اصل کاد. ای برای ایداد تغییر در آیاد  جهان اسالم مورح میجهان اسالم را اسووره

روی جهان اسی خود از مشکالت پیششااز نظام معاایی خود و به  ور خاص، متأثر از مسئله

هایی چون بازگشت به سات و اصول اسالمی،  رد فلسفه اسالم برای تحقق این اسووره بایسته

و علوم مدرن، تکفیر، جهاد، مبارزه با غرب و تشکیل خالفت اسالمی را در نظام معاایی خود 

 اند.بادی نموده مف ل

بادی شده در آن، های مف له اصالت نشانههرچاد نظام معاایی این گفتمان با توجه ب 

اسوور  این گفتمان از دو جهت دارای قابلیت قابلیت اعتبار باالیی در جهان اسالم دارد ولی 

دسترسی پاییای بوده است: اول آنکه در فرایادی تاریخی به زوال رسیده و فروپاشیده بود و 

ه در جامعۀ اسالمی وجود دارد عمدتاً به ک گرایان از میان تقاضاهای گوناگونیاصل دیگر آنکه

اند که با جاهلی دانستن و تکفیر غیر مسلمانان به تقاضای دستۀ محدودی از مخا بان پاس  داده

سازی اند. لذا هویت این گفتمان در غیریتدنبال جهاد و ستی  دنیای اسالم و دنیای غرب بوده

یافته که اً آنتاگونیستی با جوامع اسالمی شکلای آگونیستی و بعضآنتاگونیسیتی با غرب و رابوه

باعث گردیده قابلیت فراگیری زیادی در میان مسلمانان نداشته و از سوی جهانیان نی  به عاوان 

با توجه به قدرت دسترسی پایین و عدم پاسخگویی مااسب به  نماد خشونت مورح گردد.

ست به گفتمانی هژمونیك در جهان بحرانهای موجود در جهان اسالم این گفتمان نتوانسته ا

اسالم تبدیل شود و بر همین اساس اسوور  این گفتمان برای تغییرات اجتماعی نی  نتوانسته در 

 .جهان اسالم تربیت شود

قوب، به عاوان متفکر شاخ ی  برای تبیین بیشتر بحث به بررسی این موضوع در اندیشۀ سید 

 پردازی . گرایی معاصر نقش مهمی داشته، می صلگیری اکه تفسیر خاصی از آرا او در شکل

 های تغییر اجتماعی از منظر سید قطباسطوره و بایسته -

ویل ن اوص قرآنای   أقوب معتقد بود که مشکالت واقعی مسلمانان زمانی ایداد شد که به تسید

و بار   دانستمی «مرده ریگ عقلی»تمام   درد اسالم را در کاار گذاشتن یکبار  چار یو .پرداختاد
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 از نظار  . 66: 1361)سایدقوب،  واسوه از قرآن کساب نماید آن بود که ایدئولوژی اسالمی را بی

پیامبر نسالی پارورش داده   »چراکه ؛نسل صحابه نسلی ممتاز و تکرار نشده در تاری  است ،قوب

 ]و نیالوده[عقلی خالص، ت وری خالص، شعوری خالص و تکویای خالص  بود با قلبی خالص،

  .17: 1415)سایدقوب،   «چه که غیر از ماهج الهی است که قرآن تضمین کااده آن اسات. از هرآن

 ها به ه  آمیخت.های بعدی سرچشمهاما در نسل

های پارسیان، اسرائیلیات یهاود و الهاوت ن اارا و    یونان، ماوق یونان، اسا یر و انگاره ۀفلسف» 

 ها وارد شد و  ایاها با تفسیر قارآن کاری ،  های دیگر به این چشمهها و فرهاگدیگر رسوبات تمدن

هاا خاارج شادند،    عل  کالم، همچاین فقه و اصول مخلوط شد. و از این چشمه مشوب سایر نسل

تکرار نشد. و هیچ شکی نیست که همین اختالط در سرچشمه اول عاملی  هرگ  ]اول[فلذا آن نسل

  .17)همان: «متمای  و یگانه است. ها و این نسلاساسی از عوامل اختالف آشکار بین کلیه نسل

 :قوب معتقد است کهسید
روشی سوای آنچه اروپا به خا ر دارد و ساوای آنچاه    ؛اسالم روش نوین زندگی است» 

ای است اصیل و باا  جهان در روزگار آن جدایی شوم و پیش از آن به خود دیده است. برنامه

فتاه؛ و ناه تاهاا بارای زنادگی کااونی و       ای عمومی و تکامل یاای جدا و مستقل، برنامهریشه

ای برای فکر و عقیده و نی  برای زندگی و عمل. و بااابراین یگاناه   اوضاع حاضر، بلکه برنامه

گذاری کاد و جهاانی ناوین بارای    ای است که توانایی دارد انسان را براساسی تازه پایهبرنامه

  .120: 1377)سیدقوب، «انسان به وجودآورد.

هرگونه سازش و توازن بین دین و تمدن  ،به  ور قا ع ،معال  فى الوریقتاب کقوب در  سید

های کاذب این تمدن مادی نباید چش  ما را خیره کاد جلوه» معتقد است که کرده وجدید را رد 

 . قوب معتقد 85)همان، «.نامبارک آن از ما دور بدارد ۀروزی و بدبختی بشر را در سایو تیره

 تشکه پایه و اساس تمدن جدید است برای انسان ارزشی در خور انسانی  رز فکری»است که 

خالفت و جانشیای  ۀمعین نشده و این  رز فکر از ایدئولوژی اسالمی که ارزش آدمی را تا مرتب

باید از زندانیان تمدن ما معتقدی  راه ندات را نمی» لذا« برد ماحرف گشتهخدا در زمین باال می

باید سراغ  رز فکری را گرفت که از خارج این قفس و از افقی آزاد به  جدید جویا شد، بلکه

  .99)همان: «نگردوضع موجود می

 سید قوب معتقد است که: 
شااسد... جامعۀ اسالمی و جامعۀ جاهلی... اسالم تاها دو نوع جامعه را به رسمیت می»

خالق و رفتار آن موابق با ست که عقیده، عبادت، قانون، نظام و اای اجامعۀ اسالمی جامعه
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ای است که ماوبق با اسالم نباشد و عقیده و بیاشها و جامعه«جامعۀ جاهلی»اسالم باشد... اما 

ای که ارزشها و موازین نظام و شرایع و اخالق و رفتار اسالمی بر آن حک  نراناد. جامعه

اد که خویشتن را شریعت خداوند قانون آن نباشد و لو آن جامعه را مردمانی تشکیل بده

مسلمان بااماد و حتی نماز بدای آورند و روزه بگیرند و به حج بروند، جامعۀ اسالمی 

  .130: 1390سیدقوب،«)نخواهد بود.

باشد و جوامع می« جامعۀ متمدن»تاها جامعۀ اسالمی است که یك »از ماظر سیدقوب: 

استفاده از لف  تمدن برای جامعۀ  . با این وجود، او 141همان: «)اندجاهلی همگی عقب افتاده

نویسد: پسادد و آن را ناشی از رسوبات فرهاگی بیگانه دانسته و می اسالمی را چادان نمی

دریافت  که جامعۀ متمدن همان جامعۀ اسالمی است و اف ودن کلمۀ متمدن موردی ندارد و چی  »

شود بر ذهن خواناده، همان کاد و حتی برعکس، این کلمه باعث میای را بدان اضافه نمیتازه

های بیگانۀ غربی بیفتد که قبالً اندیشۀ مرا مغشوش ساخته بودند و مانع از دست یافتن من سایه

  .142همان: «)شدندبه این دیدگاه واضح و اصیل می

های: سات، قرآن، توان گفت که در گفتمان سیدقوب نشانهبا توجه به نکات فوق، می

بادی شده است. متأثر از این نظام معاایی ستی ی مف لاسالمی و غرب جاهلیت، تکفیر، جامعۀ

کاد ای که سید قوب برای تغییرات اجتماعی در جهان اسالم مورح میاسوورهتوان گفت می

درک کفایت و هایی همچون: و بدین ماظور سیدقوب بایسته بازگشت به جامعه اسالمی است

تمام مرده ریگ عقلی)فلسفه و علوم غربی ،  رد  اهمیت سات، ن وص و ماهج اسالمی،  رد

 جاهلیت مدرن غربی، و بازگشت به ارزشهای اسالمی است.

 گراییتمدنگفتمان  ج(

 گراییتمدن گفتماننظام معنایی  -

گرایای اسات و لاذا در نظاام معااایی آن      ای باین ناوگرایی و اصال   گرایی راه میانهگفتمان تمدن

بایسات باه مشاکالت    ن فوق وجود دارد. از ماظر این گفتمان، میهای مشترکی با دو گفتما نشانه

جهان اسالم نگاهی تمدنی داشت،  لذا در این گفتمان نشاانۀ تمادن اساالمی نقشای محاوری و      

گفتماانی خاود    ۀی که این گفتمان آن را در ماظوما یهاترین نشانهمه یابد. جایگاهی برجسته می

 ساازی علا   عقالنیت، اندیشۀ دیای، اسالمی، مدن اسالمیتند از: ابادی کرده است، عبارتمف ل

زماان عقالنیات و فلسافه از    بادی ه  )معرفت ، ن وص و سات اسالمی. به این ترتیب با مف ل
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هاای  یك سو و سات و ن وص اسالمی از سویی دیگر، نظام معاایی این گفتمان تلفیقی از نشانه

   گرا و نوگراست.اصلی موجود در دو گفتمان اصل

العلل  گرایان ضمن توجه به نقش استعمار و قدرتهای فاسد حاک  بر جهان اسالم، علتتمدن 

ترین بحران  اصلیداناد و معتقدند که جهان اسالم می« بحران فکری»ماندگی مسلمانان را  عقب

سرنوشت پیشرفت امت اسالمی و تددید تمدن به »روی امت اسالمی بحران فکری است و  پیش

تواند حیات امت اسالمی را ندات دهد، بلکه  یادشده ماوط است. این تحول نه تاها میحل بحران 

تواند رسالت خود را تا مرز ندات انسان زجرکشیده بسط دهد و امت اسالمی را در  حتی می

را های مدرنیته غرب و آموزهگرایان . تمدن 51: 1377)علوانی، « جایگاه بلاد تمدنی خود باشاند

عامل اصلی کاار  ، به عاوان جاهلیتی جدید،؛ زیرا آن رادانادتمدن اسالمی نامااسب می برای ایداد

اما با این  داندامیدر جامعه خأل معاویت و فضیلت عامل ایداد های عمومی و نهادن دین از حوزه

 های غربی نیستاد. گرایان، قائل به  رد تمامی دانشوجود، و برخالف اصل

پاسخى  و ارائۀ در جهان اسالم قرار اجتماعى ازنمایى و تبیین شرایط بىب برای گرایانتمدن

سازى آرمانى فضاى زبا را برای«تمدن نوین اسالمی»گیریاسوور  شکلمااسب به بحران موجود 

شده و هاى مت ل ل  مددد نشانهبادى  از  ریق مف ل اند. این اسوورهمورح نمودهاجتماعى 

تمدن »دهی به تغییری در جهان اسالم و شکل به دنبال ایدادید های جدبادی برخی نشانهمف ل

، که جایگ ین ساختار موجودباشد. این تمدن نوین جدید میاجتماعى  یعیایتبه عاوان « اسالمی

های جامعۀ اسالمی و دوری مسلمانان از عل  است،گردیده و نمود فاصله گرفتن از ارزش

دهی به سبك سازی معرفت و شکلوم اسالمی و اسالمیبازسازی جهان اسالم را با تکیه بر عل

سازی با غرب و تالش در جهت هویت این گفتمان در غیریت کاد.زندگی اسالمی مورح می

 گرا شکل یافته است.های اسالمارزی با سایر گفتمانتشکیل زندیر  ه 

 گراییهای تغییرات اجتماعی از منظر گفتمان تمدناسطوره و بایسته -

تمادن خادایی و   »ریا ی  پای کاااد  گرایاان بارای جهاان اساالم موارح مای       ای که تمدنورهاسو

تمدن نوین »ایداد یا   28: 1377)علوانی، « تددید حیات تمدنی»  و 31: 1337نبی،  بن«)پیشرفته

گرایان حل مشکالت جهان اسالم در بساتر تحقاق   از ماظر تمدن است. 1391ای، خاماه«)اسالمی

 قابل ت ور است.   « تمدن اسالمی»
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گرایی را بایست عقالنیت نوگرایی و سات اصلگرایان معتقدند که در این مسیر میتمدن 

گیری از قرآن و سات نبوی به مرابه  گرایان از یك سو به دنبال بهرهتمدنتوأمان به کار گرفت. 

نی معاصر برای گیری از میراث انسا اند و از سویی دیگر، به دنبال بهرهتفکر، معرفت و تمدن

اسالمی. ها و مشکالت آن و نیل به تمدن نوین  همراهی با اندیشه و تمدن انسانی و حل بحران

 ۀگری انهاى این جهانى و دینهمچاان که غرب جدید براى تحقّق ارزش معتقدندگرایان تمدن

ارهاى علمى گذارى تمدن اسالمى نی  نیازماد اب پایه ،خویش به تولید دانش سکوالر دست یازید

 . از 298: 1385)سبحانی،  هاى اسالمى استو کارشااسی  متااسب با نظام ارزشى و شاخص

گرایان، دو بایستۀ اساسی ایداد تغییرات اجتماعی مولوب در جهان اسالم و نیل به ماظر تمدن

»   یا 135: 1359نبی،  بن«)تولید اندیشۀ نوین دیای»  -1اند از:اسوور  تمدن نوین اسالمی عبارت

اف اری تولید عل  و نهضت نرم»  یا 69: 1380علوانی، «)سازی معرفتخی ش علمی و اسالمی

« شبکۀ روابط اجتماعی»بازسازی -2 ؛ 15و167: 1389ای، خاماه»)تولید علوم انسانی اسالمی

   است.1391ای،خاماه«)سبك زندگی اسالمی»گیری  یا شکل135: 1359نبی،  )بن

های تغییرات گرایان دربار  اسووره و بایستهاظور تشریح بیشتر دیدگاه تمدندر ادامه به م 

، نخستین متفکری که نگاهی تمدنی به «نبیمالك بن»اجتماعی در جهان اسالم به  رح دیدگاه 

 پردازی .مشکالت جهان اسالم داشته است، می

 نبی های تغییرات اجتماعی از منظر مالک بناسطوره و بایسته -

  36: 1337نبی،  دانست)بنمی« بحران تمدنی»نبی مشکالت جهان اسالم را مشکالت و بنمالك 

، «مشاکالت فکاری  »، به تبیین این موضوع در سه محور مشکالت الحضارهو در سلسله کتابهای 

جوهر »نبی  بن  به عقید در جهان اسالم پرداخت.« شبکۀ روابط اجتماعی»و « مشکالت فرهاگی»

تمدن آن است و هیچ ملتی قادر به فه  و حلّ مشاکل خاود نخواهاد     ۀر مسئلمشکل هر ملت، د

خود را تا سوح تحوالت با رگ بشاری ارتقاا بخشاد و عوامال ظهاور و        ۀبود، مگر آنکه اندیش

افکاار  »مانادگی جهاان اساالمی     . از نظر او عامل اساسی عقب«سقوط تمدنها را عمیقاً درک کاد

نبی تمادن    . به نظر بن126: 1384غربی است)علیخانی، « اناد افکار میر»درونی و پذیرش « مرده

گاهی در جهان دکترین افکار برای خود نیابد محکوم به فااا خواهاد    یا نظام و تشکیالتی که تکیه

هاا رخ  بود. باابراین هر تحول مافی در هر جامعه و تمدنی، ابتدا در عال  افکار و دکترین اندیشه

  .104دهد)همان: هت اشیا و اب ار مادی خود را نشان میدهد و در پی آن، در جمی
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متمدن و »ای از نظر او، اندیشۀ اسالمی در گذشته صالحیت خود را در ساخت جامعه 

  و جهان اسالم از قبل از اواسط قرن بیست ، 135: 1359نبی، به اثبات رسانده )بن« متمدن کااده

د که دوران تاریك انحواط به سر آید. به نظر رورنسانس خود را آغاز کرده است و امید می

خود، عمالً وارد « گواهی»نبی زمانی که مسلمانان بیدار شوند و با بیداری نسبت به مسئولیت  بن

« ه  ع ر با مردم و با تقوی و برتر اندیشی و ماش گواه راستین، راستگویی آگاهانه»معرکه شده 

-ایداد  تمدنی پیشرفته خدایی امکان پذیر می« شادبخوجهۀ انقالب تکامل آفرین »به نقش خود 

  . 31: 1337نبی، )بن گردد

داند که در این میان  و معاوی می  مادی  دو حوز بابه ه  پیوسته و  ینبی تمدن را کل بن 

آن است؛  ۀو نتید و در واقع بعد مادی متوقف بر بعد معاوی  اهمیت بعد معاوی بیشتر است 

ساختن تمدن ناممکن است.  و بدون آن اساساً  معاوی است  ده از حوزچراکه روح تمدن برآم

و به   معاوی تمدن  مرک ی حوز ۀتوان گفت هست و می نقش دین در این میان بسیار حیاتی است 

و   اصلی تمدن است. این دین است که با ایفای نقش مؤثر خود از عااصر خام ۀتر هست بیان دقیق

نبی، متمدن شدن به این  . از نظر بن168: 1392نژاد، ی و مهدی)الویر سازد راکد تمدن می

زمان با آن، اهمیت اساسی انسان چگونه زیستن را در میان جمع بیاموزد، و ه »معااست که 

شبکۀ روابط اجتماعی را در سازماندهی به زندگی انسان برای اندام رسالت تاریخی آن درک 

ج  ایاکه ما را در مسیر »او هدف از تعالی  اخالقی اسالم  . از نظر 114: 1359نبی، )بن «کاد.

 نیست.)همان .« تمدن قرار دهاد، و هار با ن دیکان خود زیستن را بیاموزد

اندیشۀ »نبی، در جهت حل مشکالت جهان اسالم و تحقق تمدنی پیشرفته  در اندیشۀ بن

نخستین چی ی که »ر از نظر او شود و در این امای اساسی  مورح میبه عاوان بایسته«دیای نوین

ای بایست آموزش قرآن را سازمان داد به گونهکاد، این است که میدر این راه با ما برخورد می

  .135)همان: « که حقیقت قرآنی از نو به ضمیر مسلمانان وحی شود. 

ن آدمای  انسان است، این اراده ج  با ایماا   اگرچه پیدایش تمدن ماوط به اراد نبی، به نظر بن

و تالش چیا ی اسات     آید؛ این انگی ه دست نمی ای که خواهان تالش در تمدن است به به عقیده

انساان باا خااک      ۀبخشد و تمدن حاصل مواجه در باالترین سوح، به انسان می« دیای ۀاندیش»که 

ه  . با 163: 1392ناژاد،  )الویری و مهدی است« دیای ۀاندیش»  ۀو در سای در مدت زمانی مشخص 

ساماندهی انرژی زیستی مسلمانان و »و «  شبکۀ روابط اجتماعی»نبی این مؤلفه با ساخت نظر بن

نبای   انداماد. بان  گیری تمادن اساالمی مای     به شکل135: 1359نبی، )بن «جهت بخشیدن به آن
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آن ها  در  « زماان »و « انسان»، «خاک»معتقد است که تمام تمدنهای معاصر در نتیدۀ انسدام بین

نیااز از مبادأ    توان بیاند. در جهان اسالم نی  نمینیرویی مؤثر دیای و آسمانی به وجود آمده سایۀ

: 1384گیری تمدنی جدیاد قرارداد)علیخاانی،    دیای شریعت محمدی تفکری نوین را نقوۀ شکل

 نبی هر فرد مسلمان در این راستا وظیفه دارد و باید:  . به نظر بن98

ن و حتی باالتر از آن برساند و سپس با مباای اصیل اعتقادی خود، اوالً خود را به سوح تمد»

« تمدن خدایی و پیشرفته»تمدن را به مرحلۀ تعالی روحی و فکری و خدا اندیشی برساند، و یك 

پذیرد. مسلمانی پی بری د. تعالی این چاین تمدن ج  بر اساس خدا اندیشی و توحید، امکان نمی

افرازد و عمالً وارد معرکه شده و تخیالت واهی و ای قد، میمهری ی چاین برناکه برای پی

ع ر مردم است،گواه است، و با تقوا و برتر  ری د... انسانی است که ه  صوفیانه را دور می

اندیشی و ماش گواه راستین، راستگویی آگاهانه و بیداری نسبت به مسئولیت گواهی به نقش 

شد. هرگاه چاین مسلمانی با این صفات در چهر  انسان خود وجهۀ انقالب تکامل آفرین می بخ

متمدن معاصر نمایان شود و تمدنش را با بعدی که اسالم به نام بعد آسمانی آورده تکمیل نماید، 

  . 31: 1337نبی، )بن «رسادآنگاه تمدنها همگی به مرحلۀ تعالی و تقدس می

شدند برای « افکار مرده»محیوی پر از نبی مسلمانان هاگامی که گرفتار  به اعتقاد مالك بن 

جهان غرب افتادند که « های میرانادهاندیشه»جبران دکترین خلل یافته، به فکر واردات افکار و 

اف ود؛ چرا که آن افکار در محیط اصلی ماند که بر انحواط جامعه میای میبه س  قاتل و کشاده

اگر آن را وارد محیوی غیر از محیط مادر  کهحالیتوانست مفید باشد، در خود، یعای غرب می

کااد،  بیعی است که به خا ر عدم تااسب با آن دکترین ثابت این محیط جدید، آثار زیانبارش 

- . به نظر بن104: 1384به مراتب بیش از آن باشد که در محیط مادر ایداد کرده بود)علیخانی، 

انی و چه در حوز  فرهاگی و چه در نبی، تمدن قرن بیست  تعالی وجود را چه در حوز  رو

وجدانیات از کف نهاده است، گو ایاکه تعالی روحی و بعد الهی را از این جهت از برنامه 

ارزش است و نیازی بدان نیست. از میان رفتن پاداشته چی ی بیزندگی خود حذف کرده که می

  . 34: 1337نبی، )بناین بعد ارتباط تامی با چهره فرهاگ اروپا، یعای علمی بودنش دارد

انداز تغییرات اجتماعی در جهان نبی چش  توان گفت که در اندیشۀ بنبه این ترتیب می

بایست به اندیشۀ  باشد و در این مسیر می« تمدنی پیشرفت و خدایی»بایست تحقق اسالم می

 دیای توجه کرده و از افکار مرده و میراناده دوری کرد.
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 بندیجمع
اناداز  گرا، اسووره یا چشا  های اسالمتوان گفت که متأثر از نظام معاایی گفتمانبدین ترتیب می

تغییرات اجتماعی مولوب و، به عبارتی دیگر، اسوور  بیداری اسالمی به اشکال متفاوتی ترسای   

شاود کاه مسالمانان    شده است. از ماظر نوگرایان، تغییرات اجتماعی مولوب زماانی محقاق مای   

ت و عل  روی آورند و دین را از خرافات بپیرایاد؛ چرا که در اندیشۀ آنان، عامل مددداً به عقالنی

بارای  رکود در جهان اسالم عمدتاً دوری مسلمانان از علا  و آالیاش دیان باه خرافاات اسات.       

نوگرایان هرچاد سات و ن وص اسالمی بسیار ارزشامادند ولای پیارایش دیان از انحرافاات و      

اسوور  تغییارات اجتمااعی از ماظار گفتماان ناوگرایی، تحقاق       است. احیای فکر دیای نی  الزم 

به آن رسایده،   ی مدرنبر آنچه دنیا عالوه ای که در آن جهان اسالممدرنیته اسالمی است؛ مدرنیته

نوگرایان در برخورد با گفتمان هژمونیك غرب، رویکردی تادافعی  را نی  دارد. معاویت و اخالق 

را، به شرط آنکه های موجود در غرب  علوم جدید و بهترین اندیشها ترا اتخاذ کرده و درصددند 

کار بادند. نوگرایان برای تحقاق اساوور  مولاوب     های اسالمی نداشته باشد، بهت ادمی با ارزش

هایی چاون احیاای فکار دیاای، اجتهااد، اساتفاده از       خود که ایداد مدرنیتۀ اسالمی است، بایسته

 کااد.با غرب را ارائه میامکانات علوم مدرن و تعامل 

شود که مسلمانان با درک گرایان، تغییرات اجتماعی مولوب زمانی محقق میاما از ماظر اصل

ریگ عقلی و مباحث  کفایت و اهمیت سات، ن وص و ماهج اسالمی، ضمن  رد تمام مرده

ا از فلسفی و علوم روز مددداً به سات موجود در تمدن گذشته اسالمی بازگردند و خود ر

گرایان برای جاهلیتی که تمدن غربی برای آنان به ارمغان آورده رها کااد. لذا جهت مولوب اصل

-تغییرات ناشی از بیداری اسالمی، بازگشت به جامعه و سات سلف صالح است. برای اصل

باشد؛ لذا آنان در برخورد با گفتمان هژمونیك غرب، رویکردی گرایان، غرب، مظهر جاهلیت می

را نوعی  غربهای  اقتباس از تدربه می و تهاجمی اتخاذ کرده و ضمن تکفیر آن هرگونهتخاص

گرایی برای تحقق اسوور   گفتمان اصل که مظهر سیاست شیوانی است. دانادمی سازش با دنیایی 

 است.  هایی چون بازگشت به سات سلف صالح، تکفیر و جهاد را ارائه دادهمولوب خود بایسته

گرایان برای تغییرات اجتماعی نوسازی تمدن اسالمی و، به عبارتی ب تمدناسوور  مولو

گرایی از موضعی فعال، نگرشی تعاملی و دیگر، تحقق تمدن نوین اسالمی است. گفتمان تمدن

گرایی و عقالنیت را در کاار یکدیگر نقادانه نسبت به سات و تددد داشته و درصدد است نص

سازی عل  در ر ضرورت نهضت تولید اندیشۀ دیای و اسالمیقرار دهد. در این گفتمان، ب
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هایی گرایی برای تحقق این اسووره، بایستهشود. گفتمان تمدننوسازی تمدن اسالمی تأکید می

چون: نگاه متخاصمانه )در مواجهه با خوی استکباری  و نگاه مخالفانه به غرب)در مواجه با عل  

 کاد.سازی عل  را مورح میو اسالمی مدرن ، ضرورت توجه به اندیشۀ دیای

گرا، توان گفت که با توجه به نظام معاایی متفاوت خرده گفتمانهای اسالمبر این اساس می

ای تحول و تغییرات اجتماعی در جهان اسالم اسووره، معانی و جهت متفاوتی پیدا کرده به گونه

گونیستی  یا متخاص )آنتاگونیستی  با که بعضاً باعث شده که این خرده گفتمانها نسبتی مخالف)ا

یکدیگر پیدا کرده و هویت خود را در غیریت با دیگری تعریف نمایاد. از سویی دیگر، از آندا 

اند به عاوان گفتمانی هژمونیك در جهان اسالم ها تا کاون نتوانستهیك از این گفتمان که هیچ

های گفتمانی معرض رقابتها و ماازعه انداز تغییرات اجتماعی همچاان درمسلط شوند لذا چش 

گرایی نسبتی متخاص  های اسالمتوان گفت تا زمانی که خرده گفتمانقرار دارد. در مدموع، می

ارزی یك نتواند خ لت هژمونیك پیدا کاد و/یا نتواناد در زندیر  ه  با یکدیگر داشته و هیچ

و متضادی را برای تغییرات  فراگیر هویتی واحد را شکل دهاد و هریك اسوور  متفاوت

اجتماعی در جهان اسالم ترسی  نمایاد، تغییرات اجتماعی )بیداری اسالمی  در جهان اسالم به 

 ثمر مولوب نخواهد رسید.

 منابع

 ( های اسالمی معاصر، تهران: انتشارات دانشگاه اماام   ،  سیر تحول جابش1390احمدی، حمید

 صادق)ع .

 ( احماد مهاذب، جلاد    عال  نو اسالم یا امروز مسلمین، ترجمۀ سیند ، 1320استودارد، لوتروپ

 اول، تهران: شرکت  بع کتاب.

 العابدین کاظمی خلخاالی،  ،ترجمۀ زین1اسدآبادی، سیدجمال الدین )بی تا ، عروه الوثقی، جلد

 انتشارات حدر. 

 ادی، تهاران:  اهلل خان اسدآب  ، مقاالت جمالیه،گردآوری لوف1312الدین ) جمال اسدآبادی، سید

 انتشارات اسالمی.

 ( مقادم،   کاامرانی  دخات  شاهین  ،ترجماۀ 2رود، جلد  زنده اقبال  ،جاویدان1985اقبال، جاوید

 پاکستان. آکادمی الهور: اقبال

 (  بیداری اسالمی: بیداری برای بیداری، ترجمۀ وحید مارادی، تهاران:   1392بکار، عبدالکری ، 

 انتشارات دانشگاه امام صادق)ع .
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 احیا. رودی، نشرخرم صادق مسلمانان، ترجمۀ رسالت و نقش ، 1337)مالك  بی،ن بن 

 فرهااگ  نشار  صالحی، تهران: دفتر جواد اجتماعی، ترجمۀ روابط شبکۀ ، 1359)مالك  نبی، بن 

 اسالمی.

 ویکا   سخارانی در همایش اسالم سیاسی درآغااز قارن بیسات   » ، 1380رضا )تاجیك، محمد» ،

 .27پگاه حوزه، شمار  

 ( گاران ایاران باا دو رویاۀ تمادن       هاای اندیشاه    ، نخستین رویارویی1378حائری، عبدالهادی

 بورژوازی غرب، تهران: انتشارات امیرکبیر.

 ( جهان اسالم از ماظرهای سیاسای مختلاف ترجماۀ سایداحمد ماوثقی،      1387حسن، آصف ، 

 تهران: مؤسسه موالعات اندیشه سازان نور.

 ف لاامۀ علوم سیاسای،  «گفتمان و تحلیل سیاسى ۀنظری» ، 1383)علی محمد، سیدزادهحسیاى ،

 .28دانشگاه باقرالعلوم)ع ، زمستان، شماره

 اسالم سیاسی در ایران، ق : انتشارات دانشگاه مفید.1389علی )محمد، سیدزادهحسیاى ،  

 ،اسالمی نشر فرهاگ ، تهران: دفتر قبله اقالی  بیدارگران ، 1357)رضا مدمح حکیمی. 

 شاورای  ، تهاران: دبیرخاناۀ  1اسالمی، جلاد  انقالب ، ماشور فرهاگی 1389)سیدعلی ای،خاماه 

 .فرهاگی انقالب عالی

 تادانکااادگان در اجاالس جهاانی اسا     بیاناات در دیادار شارکت    ، 1391ای، سایدعلی )  خاماه 

-http://farsi.khamenei.ir/speech .21/09/1391،ی جهان اسالم و بیاداری اساالمی  ها دانشگاه

content?id=21741 
 آباادی، قا :   الادین اساد  جماال ها و اساااد سیاسای ساید    ، نامه1352هادی )خسروشاهی، سید

 دارالتبلیب اسالمی. 

 حمیاد  دکتار  ترجماۀ  عارب،  جهاان  در معاصار  اسالمی هایجابش ، 1383) هرایر مدیان،دک 

 .کیهان انتشارات احمدی، تهران:

 ( تغییرات اجتماعی، ترجمۀ ما ور وثوقی، تهران: نشر نی.1387روشه، گی ،  

 دیاای در ایاران   اجتمااعی  ۀشااسای اندیشا  درآمادی بار جریاان   » ، 1385تقی )سبحانی، محمد

 .44-43، ف لاامۀ نقد و نظر، شماره «1)معاصر

 ( های راه،ترجمۀ محمود محمودی،تهران: نشر احسان.  ، نشانه1390سیدقوب 

 تهاران:   چااپ دوم،  روح ا... مازنادرانی،  ۀاخالق و تربیت در اسالم، ترجم  ،1361) قوبسید

 .نشر قل 

 ن: دفتر نشار فرهااگ   ، تهراایخاماه علیسید ۀترجم ، آیاده در قلمرو اسالم، 1377قوب )سید

 اسالمی.

https://www.antssoft.com/28/28_10.htm
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21741
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21741
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 بیروت: دارالشروق.معال  فى الوریق ، 1415قوب )سید ، 

 انتشاارات   :تهاران  ای،محمد خاماهسید ۀویژگیهای ایدئولوژی اسالمی،ترجمتا ، )بی سیدقوب

 .بعرت

 پژوهی پژوهی، تهران: مرک  آیاده ، آشاایی با آیاده1390وند، عباس)عبدالرحی ، پدرام و جاللی

 های دفاعی.لوم و فااوریع

 ،ماشااالاهلل) شاامس محمااود ترجمااۀ اسااالمی، تفکاار اصااالح ، 1377) جااابر  ااه علااوانی 

 .قوره تهران: ، الواعظین شمس

 ،خالفت فروپاشی از اسالم جهان در سیاسی های اندیشه ، 1384)همکاران و اکبر علی علیخانی 

 دانشگاهی. جهاد اجتماعی تموالعا و فرهاگ انسانی، علوم عرمانی، تهران: پژوهشگاه

 ( تغییر اجتماعی، ترجمۀ پروی  صالحی، تهران: انتشارات سمت.1381مور، ویلبرت ای،  

 ( المللی، ترجمۀ مهرداد آزاد اردبیلای،  گرایی اسالمی و نظام بین ، اصول1378الموصلی، احمد

 تهران: انتشارات کیهان. 

 ،رخدادنو. ان اری، نشر ما ور سیاسی، ترجمۀ امر ، دربار  1391)شانتال  موفه 

 ( در آفریاای  کاار )اساتراتژی   ، جاگل1388میات برگ، هاری؛ آلستراند، بروس و لمپل، ژوزف 

 جاجرمی. داریانی، تهران: انتشارات احمدپور محمود ترجمۀ ، مکتب یك قالب

 ( نگاهی کاربردی به اسالمی سازی علوم انسانی، خردناماۀ همشاهری،   1391الویری، محسن ، 

 .94مار  ش

 ( نبای،    ، رابوۀ دین و تمدن در اندیشۀ مالاك بان  1392الویری، محسن و مهدی نژاد، سیدرضا

 .18ف لاامۀ تاری  و تمدن اسالمی، شمار  

 (  نظریاه و روش در تحلیال گفتماان، ترجماۀ     1389یورگاسن، ماریان و لوئی  فیلیپس، لوئی ، 

 هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
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