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اسالمگرایی در قرن بیستم؛ تداومها و گسستها
محمدحسين خانلرخاني

1

تاريخ دريافت ،93/6/19 :تاريخ پذيرش93/9/24 :

    چکیده
از يك قرن گذشـته تا كنون ،موج اسالمگرايي تأثيرات عمدهاي بر معادالت
منطقـهاي و جهاني داشـته اسـت .بـه جرأت ميتـوان گفت ،مهمتريـن متغير
تأثيرگذار در خاورميانه به عنوان بحران خيزترين منطقهی جهان ،اسلامگرايي
و پديدههاي ناشـي از آن اسـت .اگر چه اسلامگرايي را به هيچ وجه نميتوان
پديدهاي يكدست درنظر گرفت ،اما نقطهی مشترك تمامي طيفها و جريانات
دروني آن ،تالش براي حل بحرانهاي جهان اسلام با توسـل به اسالم و عناصر
زبانـي حاصـل از آن اسـت .در اين ميان ،نـوع ،ماهيت و سـاختار بحرانها بر
نحوهی مفصلبندي اسالمگرايان ،تأثيرات عمدهاي گذارده ،بهطوريكه ميتوان
ادعا كرد با وجود آنكه سـ ّنت اسلامي ميان آن ها مشـترك است ،اما ساختار
متفاوت ،باعث شـكلگيري نقاط گسست ميان نسـلهاي مختلف اسالمگرايي
شده است.
در اين مقاله بر آنيم تا نشان دهيم چه نقاط شباهت و گسستي ميان بنيادگرايي
كالسيك با اسالمگرايي مدرن وجود دارد ،و داليل شكلگيري اين گسستها
چه بوده است.
مقاله اسـتدالل ميكند كه بافتار شكلگيري اسلامگرايي مدرن ،عامل اصلي
گسسـت ميان اسلامگرايي مدرن ،با بنيادگرايي كالسـيك است ،و در نهايت
 .1دانشجوي دكتراي روابط بين الملل دانشگاه تهران
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بـا مطرح كردن مطالعـهی موردي گروه"المهاجرون" ،الگـوي رفتاري يكي از
گروههاي اسالمگرا را مبتني بر عقالنيت غير متعارف ،توضيح میدهد.
كليد واژهها :اسلامگرايي؛ بنيادگرايي كالسـيك؛ عقالنيت و الگوي دولت
اقتدارگراي سكوالر

مقدمه
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سـ ّنتها همـواره حـاوي عقالنيتي دروني هسـتند كـه در رابطـه اي متقابل با
عينیتهاي اجتماعي ،فضايي از سـاخت مندي دوجانبهاي را به وجود ميآورند.
بر اين اساس ميتوان سنتهاي فكري را در قالب نظامي تصور كرد که همواره
بـا محيط خود مرتبط انـد .واقعيتهاي محيطي ( اعم از ذهني و عيني ) به مثابه
دروندادهايي براي نظام سـنت محسوب ميشوندكه با ورودشان به نظام س ّنت،
توسـط منطق دروني آن ها ،دگرگون شـده ،بهطوريكـه خروجيهاي جديدي
توليد ميشود.

براين اساس ،س ّنتهاي فكري را ميتوان به مثابه يك پارادايم تصوركرد كه
در درون خود ،سـاز وكارهاي منحصر به فرد ايجاد سـئوال ،راههاي بررسي و
پاسخهاي مشخص به سئواالت مزبور را براساس منطق دورني -شان توليد و باز
توليد مي كنند .اين چارچوب ،در قالب يك كليت ،تشخص يافته و به اجزايش
معنا ميبخشد.
سـ ّنت اسلامي به عنوان يك كليت ،در طول صدها سـال به جوامع مسـلمان
شكل داده و از واقعيتهاي محيطي نيز تأثير پذيرفته است .واقعيتهاي بيروني
چه به عنوان تحوالت عينی در جوامع مسـلمان و چه به عنوان سـايشهای بين
تمدنی ،باعث ورود عناصر جديدي به درون نظام س ّنت مي شوند ،و در صورت
عدم سـازش ميـان آن ها ،بحران شـكل می گيرد .اين بحران ها باعث مي شـود
عناصری كه به عواملی عادی تبديل شـده و روال خاصی برای آن شـكل گرفته
و در نتيجه رسـوب یافته اند ،از بسـتر خود جدا گردیده و در فضايی سيال قرار
گيرند .از نمونهی اين بحران ها در تاريخ جوامع اسالمی مي توان به ظهور معتزله،
سقوط خالفت عباسی توسط مغوالن و برخورد جهان اسالم با تمدن مدرن غرب
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كه منجر به فروپاشی نظام خالفت در جهان اسالم شد ،اشاره كرد.
معتزله با گرايش های عقلی و فلسـفی سـ ّنت فقهی و متصلّب ،جهان اسالم را
با بحران رو به رو كرد .ابن حنبل و پاسخ ارتجاعی آن به بحران ،حاصل چنین
چالشی بود.

در قرن نوزدهم و بيسـتم ،جهان اسالم شاهد چالش ديگري بود .تمدن غرب
در دو بعد استعمار و سلطهی نظامي(جنبهی عيني) و تفكر مدرن( جنبهی ذهني)
جهـان اسلام را با چالش رو بـه رو كرد .اين بحران ،سـئواالت و چالشهاي
جديـدي براي تمدن اسلامي ايجاد كرد كه پاسـخ به آن ها اسلام گرايي قرن
بيستم را شكل داد.

 .1مختصات فكري بنيادگرايي كالسيك

بنيادگرايي كالسيك در قالب جنبش اصالح ديني و به عنوان پاسخي به جريان
عقلگرايي متعزله و سقوط خالفت عباسي بهدست مغولها شكل گرفت .عناصر
فكري اين جنبش در تفكرات غزالي و ابنتيميه نمايان ميشود.
غزالي از زاويهی اخالقي و عرفاني به احیاگري در علوم ديني و تجديد حيات
روحي و معنوي مسلمانان مي نگريست و بيشتر ِصبغَه اي صوفيانه داشت .از نظر
وي ،اصالح و احيا به معناي نجات آدمي از رذايل و رسيدن به فضايل و كماالت
از طريـق احیـای علوم دينـي ،و نه علوم قشـري متداول ميان فقهـا ،متكلمان،
فيلسوفان و باطنيان بود .در واقع ،غزالي راه حل بحران را در گذر از قشريگري
فقهي و عقل گرایی معتزلي و پيگيري راه و روش تصوف ،جستجو می کرد.
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پـس از حملهی مغول به گسـترهی جهان اسلام و سـقوط خالفت عباسـی،
چالش بعدی برای سـ ّنت بهوجود آمد .براساس اين س ّنت ،خالفت و خليفه بايد
ويژگيهايي خاصي براي مشـروعيت دارا باشـند ،اما مغولهـای غاصب ،هيچ
كدام از آن شـرايط را نداشـتند .در تداوم اين بحران ها بود که اندیشهی افرادی
مانند ابن تيميه و غزالی که سـعي در حل بحران به وجود آمده در درون منطق
اسلامي داشتند ،شـکل گرفت .سـران این جنبش ،پدران بنیادگرایی در جهان
اسالم هستند.
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ابنتيمیه ،اغلب بر بدعت زدايي از دين و بازگشت به خلوص اوليهی كتاب و
سنت و سيرهی سلف صالح توجه داشت(موثقي .)107 :1381،ابنتیمیه نيز گذر
از سـنت را در جهت بازسـازي اصول بنيادين براي مقابلـه با بحران هاي جهان
اسالم مطرح مي كرد.
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سـلفيگري كه حاصل فکری اين جريان بنيادگرا در جهان اسالم بود ،حدود
درك و فهم مسـلمانان در مسـائل علمـي و يا عملي را محـدود به فهم و عمل
مردم مكه و مدينه در زمان پيامبر مي سـاخت .اين گروه در برخورد با مسـائل
و مشـكالت جديد براي آنكه دچار تناقض نشـوند ،سـكوت اختيار مي كردند
و از اين رو در حل مسـائل و مشـكالت جديد ،عاجز بودند و حتي سخن گفتن
در مورد مسائل متحدثه را نیز تحريم مي كردند 3 .اصل بنيادين تفكر آن ها به
قرار ذیل است:
 )1محدود كردن انديشه و عمل در حدود كتاب و حديث؛
 )2عـدم توانايـي فهم و درك نوع انسـان از پي بردن به همه چيز و بي فايده
بودن فعاليتهاي ذهني؛
 )3لزوم پرهيز از ارائهی هر فكر وكار جديد.
بـا چنين ديدگاه و اصولي ،آن ها مخالـف بحثهاي عقلي بودند و اهل تفكر
را بدعت گذار مي ناميدند.
بـه دليـل عـدم توجه بـه ابداعـات و فعاليتهاي ذهنـي جديـد ،بنيادگرايي
كالسـيك ،چارچوب بسـته اي را بهوجود مي آورد كه توانايـي ارائهی راه حل
بـراي بحران هاي عمیق را نداشـت .بنيادگرايي كالسـيك بـه منظور رهايي از
بحران در درون سـنت ،با حركتی ارتجاعي به گذشته و سلف صالح ،راه حل را
پاك كردن صورت مسئله مي دانست .همين ساختار ،پيش زمينه را براي گذار
به ديدگاه هاي اسلام گرايانه ی مدرن به وجود آورد .در ادامه ،اين سئوال مطرح
مي شـودكه آيا اسلام گرايي مدرن ،تداوم همان بنيادگرايي كالسيك است ،يا
شـاهد نوعي گسست هسـتيم؟ براي اين منظور به جستجوي مفاهيم مورد استناد
آن ها مي پردازيم.
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 .2نقاط اشتراك و گسست ميان اسالم گرايي با بنيادگرايي
كالسيك

اسلامگرايان در حالـي از مفاهيم مـدرن مثل دولت ،حاكميـت ،پارلمان ،و ...
صحبت مي کنند ،که هدف و هويت خود را براسـاس گذشتهی اسالمي تعريف
مينمایند .به بیان دیگر اگر چه نقاط اشـتراکی میان بنیادگرایی کالسـیک با
اسلام گرایی مدرن وجود دارد ،اما گسست های عمده ی میان آن ها باعث شده
اسلام گرایی مدرن به عنوان یک سـنت با سـئواالت و پاسـخهای متفاوت با
بنیادگرایی کالسیک شکل گیرد.

بنابراين از نقاط اشتراک برجسته میان بنيادگرایان كالسيك و اسالم گرايان،
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 .2-1نقاط مشترک میان بنیادگرایی کالسیک با اسالم گرایی مدرن
 .2-1-1لزوم توجه به سـلف صالح .در اين مورد ،نقاط ارجاع كالسـيکها و
اسالم گرايان به سلف صالح است .ابنتيميه بر بازگشت به شرع مقدس و اجراي
شريعت ا ّوليه تأكيد مي كرد .او معتقد بود اجراي چنين شريعتي تنها توسط يك
خليفه قابل اجراسـت( ) Black, 2001:155خالفت به عنوان عمل سـلف صالح
مورد تأكيد است .غزالي معتقد بود خالفت يك نهاد غير قابل تجزي از زندگي
مسلمانان می باشد كه با توسل به اجماع مسلمانان شكل گرفته است(Rosenthal,
 .)1962توجيه ابن خلدون نيز از خالفت مبتني بر عمل سـلف صالح اسـت .از
نظر او ،خالفت الزم اسـت ،زيرا كه جانشـينان حضرت محمد(ص) و مسـلمانان
نسـل دوم ،آن را الزم مي دانسـتند(ابن خلدون .)1353،چنيـن تأكيدي به عمل
سلف صالح در ديدگاه هاي اسالم گرايان نيز مشاهده مي شود .مودودي به عنوان
يكي از بزرگترين متفكرين اسلام گرا مي گويد« :مجتهد نبايد هيچ گاه مستق ً
ال
و بدون توجه به آموزه هاي  4مكتب اهل س ّنت حنبلي ،شافعي ،حنفي و مالكي،
حركت كند ».سـيد قطـب نیزمعقتد بود مسـلمانان نمي توانند سرنوشـت خود
را به دس�ت گيرند ،مگر آنكه در راه مس�لمانان نس�ل اول حركت كندند(�Kir
 .)manj, 2008:70يوسـف القرضاوي نيز به عنوان يك متفكر اسالم گرا معتقد
است ،مسلمانان نمي توانند آنگونه كه دوست دارند قرآن را تفسير كنند ،بلكه
بايد از اصول و روش هاي سلف صالح پيروي نمایند(.)Ibid:71
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تأكيد آن ها بر اهميت عمل و رويهی خلفاي راشدين و نسلهاي اول مسلمانان
به عنوان منبع ارجاع عمل سياسي است.
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 .2-1-2حاكميت و اقتدار خدا .حاكميت در انديشـه و سـنت اسالمي ،تحت
تأثيـر مفهـوم ايمان بـوده و متعلق به خداسـت .افرادی مانند غزالـي بر مفهوم
حاكميـت خدا تأكيد زيادي دارند ،بهطوريكـه آنرا از ايمان به وحدانيت نيز
مهمتر مي دانند .ابنتيمیه نيز معتقد اسـت حاكميت مطلق از آن خداوند است و
تنها منبع اقتدار نيز خود اوست.
اهميت حاكميت خدا در انديشههاي اسالم گرايان نيز جايگاه وااليي دارد .از
نظر مودودي ،خدا تنها حاكم تمام مخلوقات محس�وب مي شدود(�See: Mawdu
 .)di,1969:208سيد قطب نيز مي گويد ،هيچ حاكميتي غير از حاكميت خدا و
هيچ نوع اقتدار انسان بر انسان ديگر ،بدون اذن خدا وجود ندارد؛ بنابراين تمامی
اقتدار از آن خداسـت( .)Qutb,1998ابن حنبل تأكيد میكرد كه فرد بايد فقط
از حاكماني تبعيت كند كه ملتزم به دين صحيح باشند .همين امر بعداز گذشت
 700سـال در كالم مودودي  ،خود را اينگونه نشـان می دهد « :مسـلمانان از
قوانینی كه از سوي خدا نیست ،نباید تبعيت كنند؛ زيرا كه خدا تنها قانونگذار
اسـت» ( .)Mawdudi,2000:270-271اگرچـه مودودي و قطب را مي توان از
اولين كسـاني دانسـت كـه مفهوم حاكميت الهـي را مطرح كردنـد ،اما بازهم
مي توان ريشه هاي اين تفكر را در شعار الحكم اال لِللّ ِه خوارج مشاهده كرد.
 .2-1-3برتـري و کامـل بـودن ديـن اسلام .اعتقاد به دیـن جهانی ،آموزهی
االهياتـي اسـت كـه براسـاس آن همهی انسـانها بـه دليل كامل بـودن دين
آسـماني كه آموزه هايي فرا زماني و فرا مكاني دارد ،در صورت تبعيت از آن،
رسـتگار ميشـوند .اين در حالي اسـت كه براي اسلام گرايان و كالسيكها،
رستگاري فقط از طريق دین اسالم ممكن است.
ابنتيميه معتقد بود که اسالم نسبت به دو دين الهي ديگر ( يهودي  ،مسيحي)
برتري دارد؛ زيرا آن ها بدون آنكه كوششـي براي امكان تحقق شـرايط دين
داشـته باشـند ،اظهار دينداری مي کنند ،در حالیکه این فقط اسلام است كه با
جهاد و کسب قدرت ،امكان تحقق واقعي دين را فراهم مي آورد(.)Black:155
نیز به همین گونه معتقد اسـت كه سـازمان سياسي جامعهی مسلمين بر هر چیز
دیگری اولویت دارد( .)Rosenthal:39از نظر آن ها ،جهاد ،نقطهی برتری دین
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 .2-1-4لـزوم حكومت اسلامي .از نظر ابنتيميـه ،اداره كردن امور جامعهی
مسـلمين ،ضـروری دين اسـت و دين ،بدون قـدرت نمي تواند بقـاء پيدا كند؛
بنابرايـن از نظـر او ،اعمـال اقتـدار ،كاركردی ديني اسـت .دليـل ديگر لزوم
حكومت اسلامي از نظر كالسـيكها ،اعمال قوانين اسلامي اسـت .ابن تيميه
معتقد است برای هدایت مردم به سوی عدالت ،به كتاب آسماني و براي اعمال
قوانین کتاب آسمانی به شمشير نياز است.
اسالم گرايان نيز بر لزوم تشكيل حكومت اسالمي تأكيد دارند .ترس از انحطاط
ارزش هاي اسالمي و نياز به شريعت براي بازگرداندن عظمت مسلمانان به عنوان
داليل اصلي اين الزام مطرح ميشوند .در اين مورد ،سيد قطب مي گويد «:بدون
دولت ،تمام ارزش ها و اخالقيات اسلام متزلزل می شـوند» ()Qutb,1998: 81
بنابراين ،هم كالسـيكها و هم اسلام گرايان ،لزوم ايجاد حكومت اسلامي را
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اسلام بر دیگر ادیان اسـت،که در نتیجه ،جهاد به عنوان عملي جهت گسترش
حقيقت ،تلقي ميگردد.
از نظـر ابن خلدون ،قوانين ديني مسـلمانان ،باالتر از هـر قانون ديگري قرار
دارد .اين تصور از برتري اسلام توسط عبدالوهاب گسترش يافت و وي اسالم
را نقطه ی اوج دانست.
در ديدگاه هاي اسالم گرايان نيز اسالم برتري خاصي بر ادیان و مکاتب ديگر
دارد .از نظر مودودي ،اسالم ،حقوق جهاني و ضروري تعريف كرده كه نه تنها
بر مسلمانان ،بلكه بر بشريت بهطور كل احاطه دارد .بنابراين بايد جنبشي جهت
برقراري اين حقوق شـكل گيرد ،تا اسلام به يك ابرقدرت و فرهنگ مسلط از
طريق كسـب رهبري سياسي تبديل شـود .مودودي معتقد بود نظام اسالمي قابل
تسـری به تمام وجوه زندگی انسان است ،بهطوریکه درجهت ادارهی امور بشر،
نظمي فراهم مي آورد كه نه تنها كامل ،بلكه واقع بينانه و سازنده نيز هست.
همين تصور از برتری و کامل بودن اسالم ،موجب گردید تا سيد قطب اظهار
كنـد كـه ديگر نظام هـا را بايد نابود كرد؛ زيرا آن ها نـه تنها موانعي در جهت
آزادي حقيقي و جهاني هستند ،بلكه شانس سامان دهی امور براساس آموزه هاي
اسالمي را نيز از مسلمانان مي گيرند(.)Qutb,1998:75
اسلام از نظر اسلام گرايان ،نه تنها يك مذهب ،بلكه سيسـتمي جامع براي
مديريت تمام ابعاد زندگي سياسي و اجتماعي انسانهاست.
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براي حفظ ارزش هاي اسالمي و ديني مطرح مي کنند.
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 .2-1-5رابطهی دين و دولت .هر دو گروه ،بر عدم امکان انفکاک میان دين
و دولـت تأکید دارنـد؛ بهطور مثال ،وظايفي كه کالسـیک هایی مثل ماوردي
براي خليفه مطرح مي كردند ،بيشتر وظايفي ديني بودند؛ مانند حفظ دين ،اجراي
عدالـت ،حفاظت از بيضهی اسلام به معنای حفاظت از کیان اسلام و . ....ابن
تيميه نيز معتقد است حكومت و دين ،جدايي ناپذيرند ،زيرا جدايي آن ها باعث
نابودي شان مي شود(.)Lambton:1981:127-145
اسلام گرايان نيز در واقع در پي كسب قدرت و ايجاد دولت اسالمي هستند.
آن هـا نيـز بـراي حاكم دولت اسلامي ،شـرايطي را در نظر مـي گيرند ،مث ً
ال
مودودي شرايطي را مانند مسلمان بودن  ،مرد بودن ،بالغ بودن ،و داشتن تابعيت
اسالمي را براي حاكم اسالمي مطرح مي كند ( .)Mawdudi,1969:232-233
 .2-1-6جهـاد و تكفيـر .جهـاد بـه طور کلّی يك مفهوم كليـدي در قرآن و
دين اسلام اسـت ،كه كاربرد زيادي از همان اولين روزهاي ظهور دين اسلام
داشـته اسـت .سابقهی اسـتفاده از جهاد و تكفير در جامعه ی اسالمي ،به خوارج
بـاز مي گرددكه عليه حاكم وقت (حضرت علي(ع)) سـر به شـورش گذاردند.
آن ها هر کسی را که مانند آن ها فکر نمی کرد ،مشرك و كافر ناميده و تكفير
مي كردند(.)Daftary,1996:73-161
ابنتيميه نيز تاتارها را اگرچه مسلمان شدند ،اما به دليل عدم توانايي در اجراي
كامل شـريعت ،تقبیح میكرد .او اولين فردي بود كه بحث مهاجرت از خانهی
كفر به سوي اسالم را مطرح نمود .وی جهاد را به  2دسته تقسيم مي كرد :جهاد
عليـه غير معتقدان به اسلام و جهاد عليه معتقدان به اسلام ،كه جهاد در مورد
اخير نیز به 2دسـته تقسيم میشـد :جهاد عليه مرتدان يا بدعت گذاران ،و جهاد
عليه شورشيها(.)Lambton:1981:12-211
جهاد در ديدگاههاي اسالمگرايان نيز از جايگاه ويژهاي برخوردار است .سيد
قطب ،تمامی تفاسیری را که جهاد را امری دفاعی توصیف میکردند ،رد کرده
و آنها را تنگنظرانه ميدانست.
در دوران جدید ،به دليل بحرانهاي پيش آمده براي جهان اسالم ،مفهوم جهاد
دوباره فعال شـده است .از سازمانهاي اسالمگرايي كه بحث تكفير و جهاد در
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آن تغليظ شـده ،سـازمان راديكال مصري بهنام التكفير و المهاجرت است .اين
سازمان جوامع و رژيمهايی را كه كافر باشند و يا قوانين اسالمي در آن رعايت
نشود ،تکفیر کرده و در نتيجه ،جهاد و مهاجرت را برای مسلمانانی که درچنان
جوامعی زندگی میکنند ،توصيه ميكند.

.2-2-1گـذر از خالفـت اسلامي بـه دولـت ملي .در حاليكـه تأكيد عمدهی
كالسـيكها بـر روي احيای خالفت اسلامي و نحـوهی تفكر شـان مبتني بر
خصوصيات خليفه بود ،اسالمگرايان مدرن ،تحت تأثير ناسيوناليسم غربي ،بحث
دولت اسالمي را مطرح كردند.
اليورروي ،محقق فرانسـوي ،اين گرايش هاي دولت  -ملت محور را « اسالم
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 .2-2نقاط گسست میان بنیادگرایی کالسیک با اسالم گرایی مدرن
اسلامگرايي يك پديدهی مدرن اسـت كه ريشه در شـرايط اجتماعي ،سياسي
مسـلمانان در قـرون نوزدهم و بيسـتم دارد ،و در واقع ميتـوان آنرا محصول
تعامالت نظامي ،سياسـي ،اقتصادي و فرهنگي جوامع مسـلمان و غرب دانست.
دورانـي كـه قدرت غرب در حال صعـود بود و جوامع مسـلمان رو به انحطاط
ميرفتند .غرب ،تحتتأثير روششناسـی علمي و تسـري اصول آن به عرصهی
روابط انسـاني ،جوامع مسـلمان را هدف مطالعاتی خود قـرار داد و آنها را در
چارچوب مفهوم شرق ،مفصلبندی کردند .در نتيجهی بهكارگيري چنين تفكر
ماهيتگرا و غيريتسـازي ،اسلام به عنوان مهمترين عنصر شـرق فعال شـد.
بر این اسـاس میتوان گفت ،اسلامگرايي ،پديدهاي مدرن است ،زيرا با زباني
نو و جدید به بازسـازي عناصر سـنت اسلامي ميپردازد .از آنجا كه عناصر
ورودي بحرانساز سنت اسالمي در دوران مدرن با گذشته متفاوت است ،شاهد
نوعي گسسـت از بنياد گرايی كالسـيك به اسلامگرايي مدرن هستيم .اگرچه
ممکن است واژههایی که اسالمگرایان از آنها استفاده میکنند ،مشابه واژهای
کالسـیکها باشد ،اما همانطور که نشان داده خواهد شد ،این واژهها به عنوان
دال های گفتمانی به مدلولهای متفاوتی متصل می شـوند .در ادامه به نقاط این
گسسـت اشاره میشود که باعث شده اسلامگرایی با وجهای کام ً
ال متفاوت از
گذشته نمایان شود.
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ناسيوناليست »1مي ناميد.
غايت مورد نظر اسالمگرايان مدرن ،تصاحب دولت و ايجاد يك دولت اسالمي
اسـت .اين موضوع با پيوند خوردن با جريانات ضد اسـتعماري ناسيوناليست در
جهان اسلام تقويت شـد .گروههاي سكوالرناسيوناليسـت جهان سوم در پيوند
با گروههاي اسلامگرا جهت مبارزه با اسـتعمار ،متحد شدند ،اما بعد از پيروزي
بر اسـتعمار ،گروههاي سـكوالر ،اسالمگرايان را حاشـيهاي كرده و آنها را از
قدرت كنار گذاردند .در واقع ،بنيادگرايان كالسـيك به قدرت و حكومت در
چارچوب اجراي شـريعت مينگريسـتند ،در حاليكه براي اسالمگرايان مدرن،
تشكيل دولت اسالمي و كسب قدرت بالذاته داراي اهميت بود.
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 .2-2-2جهاد .در سـالهاي ابتدايي پیدایش اسلام ،جهاد بيشـتر در رابطه با
گسترش حقيقت و به ابزاري براي تبليغ و گسترش اسالم بود .جهاد در دوران
بحران به عنوان وسـيلهای تدافعي مطرح ميشـود؛ به طور مثال ،ابن تيميه ،جهاد
عليه تاتارها را واجب ميدانسـت .وی در پاسـخ به پيروزي مغولها بر عباسيان
و گماشـتن حاكمان مطبوعشـان در سراسـر جهان اسلام می گفت ،حاكماني
كه از قانون اسلام تبعيت نكنند ،مشـروعيت نداشته و مرتد هستند ،و مسلمانان
وظيفـه دارنـد با آنها مقابله كنند .اين تفكرات با توجه به سـنت اسلامي آن
زمان ،راديكال بود؛ زيرا براسـاس ديدگاههاي سـنتي نظام دانايي مسلمانان ،نظم
از اهميت به سزايي برخوردار بود ،بهطوريكه حتي اطاعت از يك حاكم كافر،
بر هرج و مرج ارجحيت داشت.
توجيـه جهاد در ديدگاههاي جديد ،ريشـههاي مختلفي دارد ،بهطور مثال ،در
ديدگاه القاعده براساس  2ديدگاه ذیل استوار است:
 .1ديـدگاه دوري ابـن خلدون از تاريخ كه تمدن از مرحلهی عشـايري وارد
مرحلـهی شهرنشـيني و رفاهيات زندگي شـهري ميشـود ،و بـه دليل كاهش
عصبيت ،رو به افول گذاشـته و سـقوط ميكند .القاعده يكي از داليل انحطاط
تمدن اسالمي را در زندگي مرفه خاندانهاي عرب در عربستان سعودي و ديگر
كشـورهاي اسلامي ميداند ،و جهـاد را عاملي جهت بازگشـت عصبيت و به
1. Islamonationalism
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تعاقب آن صعود قدرت جهان اسالم برمیشمارد.

 .2-2-3حكومـت و ديـن .كالسـيكها معتقـد بودند كه حاكم اسلامي بايد
از قوانين اسلامي تبعيت كند ،اما همين امر خود نشـانگر جدايي میان دين و
حكومـت در تفكرات آنها بـود .در اين قالب ،حكومت ،ابزاري جهت اجراي
ديـن بود ،در حالي كه در نگاه اسلامگرايان مـدرن ،دين و دولت درهم ادغام
ميشـوند .در واقع ،دولت ،خود اصلی از اصول دين ميشـود كه حتي ميتواند
احكام ديني را به حالت تعليق درآورد.
 .2-2-4گـذر از انفعـال بـه نـوآوري .همانگونـه كه در مـورد خصوصيات
جريان سـلفي ذكر شـد ،نـوآوري در اين تفكـرات ،جايي نداشـت .آنها در
مقابـل وضعيتهاي جديد پيش آمده ،سـكوت میکردنـد و دنبال راه حلهاي
نوآورانه نبودند ،اما اسالمگرايان با توليد مفاهيم جديد ،در پي توصيف وضعيت
پيرامونشـان جهت ارائهی راهحل و گذر از بحران هسـتند .در اين رابطه ،سـيد
قطب با بهكارگيري مفهوم جاهليت ،سـعی در توصيف وضع جهان اسالم تحت
انقياد رژيمهاي اقتدارگراي سكوالر و جوامع ليبرال دموكرات غربي دارد.
 .2-2-5سازمان دهي .اسالمگرايان در قالبهاي مدرني مثل احزاب ،ميليشياها،
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 .2ديدگاه مجيد الخدوري که بر اسـاس خوانش و قرائت خاص وي از تاريخ
اسلام ،سروري مسـلمانان در قرون طاليي اسلامي و برتري نظامي اعراب در
نتيجهی فعال بودن آموزهی جهاد بوده اسـت .خدوري معتقد اسـت كه عالمان
گذشتهی جهان اسالم ،دنيا را به  2بخش داراالسالم و دارالكفر تقسيم ميكردند
كـه بايد داراالسلام بر دارالكفر تسـلط پيدا كند .اين وضعيـت در قرن نهم به
منظور تثبيت مرزهاي اسلام متوقف شـد و شـكافي بين اين تئوري و واقعيت
سياسي در جهان اسالم بهوجود آمد(.)Hillenbrand,2000:100
با فروپاشـي خالفت عباسي و كاهش قدرت مسلمانان ،گرايش به سوي حفظ
صلح بيشـتر شـد و هرچه بیشـتر ،جنگ و جهاد به حاشـيه رانده شد .با كاهش
قدرت نظامي جهان اسالم ،دوگانگي بين داراالسالم و درالكفر نيز مبهم گرديد.
بر اين اسـاس ،القاعده در پي آن اسـت كه با زنده كردن جهاد ،قدرت اسلام
را دوباره برگرداند .جهاد در دوران اخير ،بیشـتر وسـيلهاي براي جلوگيري از
انحطاط دانسته ميشود و نه امری جهت گسترش حقیقت.
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و ، ..خود را سـازماندهي ميكنند .در واقع ميتوان گفت ،اسالمگرايان به هيچ
وجه از مدرنيسم فراري نيستند ،بلكه سعي دارند با استفاده از مظاهر آن ،قدرت
خود را افزايش دهند در حاليكه کالسیکها با هر نوع ابداعي مخالف بودند.
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بهطور كلي ميتوان گفت ،اسالمگرايي پديدهاي مستقيم ًا در ارتباط با مدرنيسم
است .نازي ايوبي ،پژوهشگر عرصهی اسالم و اسالمگرايي معتقد است ،اسالم
سياسـي پديدهاي كام ً
ال جديد اسـت كه هيچ نوع بازگشتي به تئوري گذشتهی
اسلام ندارد( .)Aubi,1991:3سـمير امين ،نظريه پرداز بزرگ نئوماركسيست
ميگويد «:اسلامگرايي به الهيات عالقهاي نـدارد و هيچ گاه نيز به الهياتي در
گذشـته ارجاع نميدهد» ( .)See:Amin,2001:3-6بسـام طيبي نيز پديدههايي
ماننـد دولت اسلامي را در تفكر اسلامي كام ً
ال جديد میدانـد()Tibi,2002؛
بنابراين ميتوان ادعا كرد اگرچه عناصر و مفاهيم مورد اسـتفادهی اسالمگرايي
در دوران اخير ريشـه در گذشـته دارند ،اما تحت تأثير سـاختار جديد و زبان
مدرنيتـه ،تغييراتی در آنهـا بهوجود آمده ،بهطوری که اين تغييرات ،حاكي از
نوعي گسست از گذشته است .در ادامه اين سوال مطرح ميشود که چه عواملي
باعث ظهور اسالمگرايي و شكل گيري اين گسست بوده است؟

 .3داليل ظهور اسالم گرايي در دوران معاصر

 .3-1چهارچوب تئوريك :شكل گيري بحران و رسوب زدايي
زماني كه يك گفتمان به منزلت هژمونيك مي رسـد ،مسـائل سياسي در درون
آن جامعه بهصورت رسـوب شده در ميآيند و دال ها تبديل به نشانه مي گردند.
معاني در درون گفتمان غالب ،به مدلولهاي خاصي الصاق شده و با شكل گيري
نشـانه ،آن معاني تثبيت ميشوند .در چنين وضعيتي ،امور تقريب ًا شفاف است و
ابهـام معنايي وجود نـدارد .گفتمان هژمون تحت تأثير جذبهی مفاهيم مركزي
خود ،دال هاي رها شـده را به سرعت جذب كرده و از شناور ماندن جلوگيري
مي كنـد .معکـوس چنین حالتـی را فعال سـازي مجدد مي نامند .فعال سـازي
مجـدد ،در اثـر بحران هايـي كه گفتمان هژمـون ،توانايي حل آن هـا را ندارد،
1

1. Sedimentation

اسالمگرایی در قرن بیستم :تداوم ها و گسست ها | 163

شـكل مي گيرد .بر اين اساس ،امور رسوب شده يا دال هايي كه بهصورت نشانه
درآمدهانـد ،مـورد ترديد و انتقاد قـرار گرفته و امور از حالـت طبيعي و روال
عادي خارج مي شـود .دال ها در درون عرصهی گفتماني جامعه رها شـده ،و به
صورت سـيال در ميآيند و درچنين حالتي ،شـاهد گسسـتگي در معنا خواهيم
بود .گسستگي معنا ،امكانهاي نامحدود شكل گيري معاني را بهوجود مي آورد.

 .)1خارج شدن امور از قاعده :اختالل بهوجود آمده در امور ،جزئي و روزمره
نيسـت ،بلكه بيشـتر در ارزيابي از منطق كل سيسـتم اسـت؛ بنابراين ،بحران،
جزئـي از سيسـتم موجود و درهم تنيده با بقـاي آن تصور گردیده و كل منطق
سيستم(بحران ساز) بي اعتبار مي شود.
 .2رقابت گفتماني براي كسـب منزلت هژمونيك :با سـيال شـدن دال ها در
عرصهی گفتماني ،رقابـت بين گفتمان هاي مختلف براي مفصل بندي دال هاي
شناور در درون گفتمان و كسب اقتدار به اوج خود مي رسد.
 .3عدم توانايي در پيش بيني آينده :با گسسـته شـدن معاني از حوزهی نشانه
گذاري گفتمان ،عرصهی معنا شـناختيِ اجتماع ،دچار ابهام مي گردد .در چنين
حالتـي ،همان گونه كه گفته شـد ،امور از روال طبيعي و از پيش تعيين شـده ی
خود خارج شـده ،و فضاي اجتماعي دسـتخوش نوعي ابهام مي شود(سـعيد.)30:
نتيجهی چنين بحراني را گرامشـي اينگونـه توصيف مي كند « :طبقهی حاكم
نظر خويش را از دسـت داده ،يعني ديگر نقـش رهبري كننده ندارد ،بلكه فقط
مسلط است و زورگويانه اعمال قدرت مي كند .معناي دقيق اين اقدام اين است
كه توده ها از ايدئولوژي سنتي خود بريدهاند و ديگر به آن مثل سابق ،اعتقاد و
باور ندارند»(سعيد.)31:
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َعين بخشي
از آنجا كه عملكرد گفتمان هژمون ،سـاختمندكردن جامعه و ت ّ
به آن از طريق جذب دال هاي شـناور درحوزهی معنا شـناختي خود اسـت ،با
تعين
تضعيف آن ،امور از سـاخت خود جدا شـده و در نتيجه ،حوزهی ابهام و ّ
ناپذيري ،گسـترش پيدا مي کند(سعيد .)27-3 :1379،نتايج چنين وضعي عبارت
خواهد بود از:
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 .4فعال سازي مجدّ د و اسالم گرايي

بحران هـا همواره زمينه را براي گسسـت فراهم مي آورند .در اين ميان ،ماهيت
بحران و بافتاري كه در درون آن شكل ميگيرد ،در فرآیند نتيجه ،نقش اساسي
ايفا مي کند .اسالمگرايي نيز به مثابه يك پديدهی مدرن ،نتيجهی به وجود آمدن
بحران در جهان اسالم بود.
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با خارج شـدن جوامع مسـلمان از سـاخت سـنتي خود و در نتيجه باز شـدن
فضـاي گفتمانـي و مفصل بنـدي دوباره و جديد مفاهيم سـنتي جهان اسلام،
اسلامگرایی مجددا ً شكل گرفت .بر اين اسـاس ،در اين بخش سعي مي شود به
داليل شـكل گيري بحران و به تعاقب آن ،اسلام گرايي ،پرداخته شود ،اما قبل
از آن نياز اسـت كه به فرآيند تثبيت اسلام در جوامع مسلمان اشاره شود ،زيرا
با خارج شـدن عناصر تثبيت كننده از وضعيت رسـوب شـدگي ،وضعيت فعال
سازي مجدد ،شكل مي گيرد.

 .5فرآيند تثبيت اسالم در جوامع مسلمان

پيامبر اسلام(ص) در هنگام حیات به عنوان شـاخصترین چهرهی جهان اسالم،
توليد نشـانه مي كردند .يعني ّ
متعين مي شد ،و امكان
دال اسلام در رفتار ایشـان ّ
نداشت كه بهنام اسالم ،عليه وی اقدامي انجام داد؛ بنابراين در طول اين دوران،
دال برتـر امت اسلامي ،شـخص پيامبر(ص) بـود .وجود ايشـان وحدت عناصر
گفتماني را ايجاد كرده و توليد گر نشانه ها و تثبيت دال ها بود.
بعد از وفات پیامبر اسلام(ص) ،از آن جا که ديگر قانونگذاري وجود نداشـت
تـا رشـته هاي گفتماني گوناگون يك اجتماع سياسـي را به هـم پيوند زند ،در
نتيجـه ،اجتماع سياسـي در خطر فروپاشـي قرار گرفت .تلاش در جهت حفظ
انسجام اجتماع در دوران فقدان حضرت ،موجب نهادينگي اسالم شد .در چنين
قالبي ،مرگ قانونگذار ،مسـاوي اسـت با تولد قانون .در نتيجه ،نقطهی ثقل از
قانونگذار به كار قانونگذار (قانون) تغيير يافت.
نيـاز به قانـون ،نياز به مفسـران قانون را نيز بهوجود مـيآورد و خالفت به
عنوان مفسـر قانون شـکل یافت ،و در همین دوران ،سنت پدیدار شد .با رحلت
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پیامبر(ص) ،اسلام تبديل به دال برتر و نقطهی مركزي اجتماع مسـلمانان شـد.
سـئواالت بعدي كه مطرح شد ،همگي در درون همین سنت مطرح گردیدند ،از
جمله :شرايط خليفه چيست و چه زماني وي شرايط مزبور را از دست ميدهد؟
اينها سؤاالتي درون سنتي (يا درون پاراديمي) بودند و هنوز سئواالت خارج از
منطق پارادايم مطرح نشـده بود .بر همین مبنا ،خليفه به عنوان رابط بين شارع و
شرع مطرح شد و تبديل به مركز وحدت بخش جهان اسالم گرديد.

 .6فرايند فعال شدن مجدّ د

 .7تأثير هژموني غرب بر فعال شدن مجدد

بعد از رحلت حضرت محمد(ص) همانگونه كه گفته شـد ،سنتي شكل گرفت
تعين بخشـيده
كه در درون آن ،امور روال طبيعي پيدا كرده و مسـائل مربوطهّ ،
ميشد .اين ِ
سنت معنايي مبتني بر هژموني ايمان و توحيد بود و براساس نسبت
عناصر دروني اين سـنت با يكديگر نوع خاصي از دانش و روابط قدرت را نيز
بهوجود ميآورد .در قرن نوزدهم و بيستم كه هژموني غرب به اوج خود رسيده
بود ،با اصطكاك تمدن غرب و تمدن اسلامي ،معانيِ نسـبيِ نشـانگا ِن كليدي
تمدن غرب وارد سنت اسالمي شد و همين امر باعث نوعي تالطم نشانه شناختي
در نظامهاي سـنتي مسـلمانان گرديد .بنابراين همزيستي اجباري سنت اسالمي
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در سوم مارس  ، 1924به اصرار مصطفيكمال پاشا ،مجلس ملي تركيه ،خالفت
را لغو كرد .با خارج شـدن خالفت از جهان اسلام ،نقطهی تثبيت بخش جهان
اسلام از بين رفت و شـرايط براي فعال شـدن مجدد ،فراهم شد .مصطفي كمال
با قرار دادن علم و تمدن در مقابل خالفت ،آن را مايهی شـرم و سـرافكندگي
در دنيـاي جديـد اعالم كرد ،و از آنجا كه علم و تمـدن جديد پايه اي غربي
داشـت ،در نتيجه ،خالفت و غرب ،متضاد و دشـمن يكديگر نشان داده شد .در
حقيقت با ورود عناصر فرهنگ غربي و مواجهی مسـتقيم مسلمانان با غربيها،
سـنت اسلامي در معرض تابش نشـانه هاي آزاد شـده از حوزهی تمدن غرب
مبتني بر ليبراليسـم قرار گرفت .اين امر باعث جابجايي نشانه ها در درون سنت
اسالمي شد.
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با مدرنيتهی غربي موجب شـد عناصر تازهاي وارد نظام معنايي سـنت اسلامي
شـود و نشـانههاي تازهاي درون شبكه نشانگان قديم شـكل گيرد و همين امر
باعث گرايشهاي جديد در نظام سـنتي اسالمي گرديد(فيرحي .)1384،گرانش
مركزي سنت اسالمي ،باعث شد عناصر تازه وارد دچار نوعي انحنا و دگرديسي
شـوند .در چنين وضعيتي ،از يك سـو شاهد فروپاشـي نظم سياسي سنتي مبتني
بر خالفت  -كه باعث تعين بخشـي به اسلام ميشد -هسـتيم و از سوي ديگر
با ورود نشـانگان غربي ،عناصر رسـوب شده ی سنت اسالمي به غليان درآمد و
فضايي از دالهاي شناور را در عرصه گفتماني جهان اسالم شكل داد .اين روند
با به قدرت رسيدن رژيمهاي اقتدارگراي سكوالر در جهان اسالم ،شدت گرفت
و زمينـه را براي مفصل بندي جديدي از دالها در درون گفتمان اسلامگرايي
بهوجود آورد.

 .8ماهيت طرح دولت اقتدار گراي سكوالر

در اين دوران به دليل قدرت هژموني تمدن غرب ،رژيمهاي سكوالر با استفاده
از فضاي ضد اسـتعماري جهان سـوم و با توسـل به ايدئولوژيهاي ناسيوناليستي و
سوسياليستي ،قدرت گرفتند .بابي سعيد ،اين رژيمهاي سكوالر را با توجه به نمونهی
اعالي آن در تركيه ،رژيمهاي اقتدارگراي سـكوالر کمالیسـتی مينامد .مصطفي
كمال در سـخنراني اختتاميهی رياسـت جمهورياش ،هدف حكومتش را «ايجاد
كشـوري جديد ،جامعهاي جديد ،دولتي جديد و مـورد احترام در داخل و خارج»
اعالم كرد.

اين رژيمها با وارد نمودن  4عنصر ،باعث فعال شدن اسالمگرايي شدند:
 .1سكوالريسم :طرفداران طرح دولت اقتدارگراي سكوالر ،اسالم را با توجه به
مذهب تعريف ميكردند و نه شريعت؛ آنها مبناي مدرن شدن را سكوالريسم و
جدايي دين از سياست دانسته و در پي راندن اسالم به حوزهی خصوصي بودند.
آنها براي اين كار ،رويكردي خصمانه را پيش گرفتند :خراب كردن مساجد،
عدم سـاختن مسجد جديد تا سـال  ،1950تبديل كردن اسلام به عنوان اخالق
خصوصي ،بيگانه دانستن اسالم از طرح دولت اقتدار گراي سكوالر و معرفي آن
به عنوان دشـمن .این اقدامات ،همگي در تداوم سياسـتهاي دولتهاي اقتدار

اسالمگرایی در قرن بیستم :تداوم ها و گسست ها | 167

گراي سكوالر مطرح شد.
 .2ناسيوناليسـم :طرفداران طرح دولت اقتدارگراي سكوالر ،تنها دولت -ملت
با مشـخصات وسـتفاليايي آن را مشروع و علمي ميدانسـتند ،در نتيجه ،مفهوم
امت كه در درون سنت اسالمي مفصل بندي شده بود به حاشيه رانده شد.

 .4غربي شدن :طرفداران طرح دولت اقتدارگراي سكوالر ،نگاهي تك خطي
به تاريخ داشـتند كه در آن ،تاريخ از الگوي ثابتي براي پيشـرفت بهرهمند بود؛
بنابراين در حال حاضر ،غرب حامل پيشرفتهترين وضعيت در تاريخ بشر دانسته
ميشد كه بايد براي پيشرفت به سوي آن حركت كرد.

 .9غيريت سازي ميان شرق و غرب

در گفتمان دولتهاي اقتدار گراي سـكوالر ،اسلام مظهر شـرق است .از منظر
اين گفتمان ،هيچ كشوري نميتواند غربي شود (پيشرفت كند) و در عين حال
شرقي (اسالمي) باشد؛ زيرا اين گفتمان ،پيشرفت را تك خطي ميداند و معتقد
است که براي رسيدن به پيشرفت و توسعه ،بايد جزئي از غرب شد و به هر نوع
ارتباط با شـرق پايان داد .طرد شرق به نام غرب ،به معناي مفصلبندي شرق به
عنوان شـرق اسـت .زمانيكه تالش براي غربي كردن صورت ميگيرد ،به طور
تلويحي بر هويت شـرقي صحه گذارده میشـود و باعث فعال شـدن مجدد آن
میگردد؛ بنابراين غربي كردن باعث معرفي جوامع اسلامي به عنوان شـرق و
همينطور ارائهی راه عالج براي همهی مسـائل شرق در قالب غربي كردن شد.
(سعيد.)1379،
مجدد اسالم به عنوان
اين فرآيند ،سـه پديده را بهوجود آورد )1 :فعال سازي ّ
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 .3مدرن شـدن :طرح دولت اقتدارگراي سـكوالر ،اسالم را از منظر تعارضش
با طرح مدرن سـازي اقتدارگرايانه به تحرير درآورد .مدرن شـدن با اصالحات
دوران عثماني تفاوت داشـت ،زيرا كه در دوران عثماني ،مدرن شـدن به عنوان
يك فن (بيشـتر در قالب ديوان سـاالري و اصالحات بروكراتيك) مطرح بود،
اما مدرن سـازي در طرح دولت اقتدارگراي سـكوالر به عنوان يك الگو مطرح
گردید.
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دال برتر  )2بازانديشـي در مورد رابطه بين جامعهی اسلامي )3تعيين حدود و
هويتبخشـي به گفتمان اسلامگرايي از طريق ديگر سـازي از آن .در چنين
حالتي ،نظم دروني جوامع مسـلمان آنقدر بينظم ميشـود كه تنها نقطه ثبات،
مفهوم اسلام خواهد بود .بنابراين تنها گفتمانهايي ميتوانستند مقبوليت داشته
باشند و ايجاد نظم كنند كه حول اسالم شكل گرفته باشند.
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بـا توجه به منطـق فوق الذكر -مبتني بر اينكه تنها با حذف اسلام به عنوان
اصليترين مشـخصهی شـرق ميتوان غربي شـد و به پيشـرفت نائل گرديد-
هجمهاي فرهنگي عليه اسلام شـروع شـد .در ادامه ،چنين احساسي از هجمه و
تهاجم ،تأثير فراواني بر فعال شدن اسالم سياسي داشت و از آنجا كه اين هجمه
به نام غرب و غربي شـدن و در قالب دولتهاي سـكوالر انجام ميشـد ،نوعي
احساس تهاجم از سوي غرب در جهان اسالم شكل گرفت.

 .10نوستالژي گذشته شكوهمند

در ذهن فرد مسلمان ،همواره گذشتهی افتخارآميز همواره عاملي اصلي در شكل
دادن رفتارش بوده است .در اين مورد ،مارتين كرامر ميگويد« :در سال 1000
ميالدي ،خاورميانه منبع تمدن جهان بود ،و اگر كسـي زبان عربي نميدانسـت،
نميتوانسـت ادعاي مسلماني داشته باشد . ...به مدت  400سال ،يك امپراطوري
اسلامي اكثـر مناطق جهان را تحت اختيار داشـت .اين امپراطـوري ،تمدني را
بهوجود آورد كه از طريق ارادهی يك روح خالق تداوم پيدا كرد ...هيچ شكي
در آن نيسـت كه سلسـلهی خالفت اسلامي در زمان خودش يـك ابر قدرت
ِ
شهري رفيع ،مروج نبوع فكري بود...
سياسي نظامي و اقتصادي بوده ...اين تمد ِن
اگر در سال  1000ميالدي جايزه نوبلي وجود داشت ،حتم ًا نصيب يك مسلمان
ميشـد ( .1)Kramer,1999با توجه به وجود چنين تاريخ پرافتخاري ،فضايي
از ایدآليسم در ذهن مسلمانان شكل گرفته كه با اكنون و واقعيت آنها تطبيق
ندارد .آنها با مقايسهی شرايط غرورآفرين گذشته با وضعيت معاصر كه حاوي
عناصر عقب ماندگي ،عدم توسـعه و شكسـت نظامي اسـت ،احسـاس حقارت
ميكنند .اغلب اسلامگرايان معتقدند كه اگر مسـلمانان بتوانند به مدل رفتاري
)1. (www.Msahews.Mynet.net/scholars/kramer
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و حكومتي در دوران طاليي اسلام بازگردند ،خواهند توانسـت عظمت گذشته
را زنده كنند ،و سـلطهی غرب را از بين ببرند .در نتيجه ،نقطهی اشـتراك تمام
اسلامگرايان را ميتوان در جسـتجوي آنها براي شأن و شـرافتي كه معتقدند
خدشـهدار شده ،دانسـت .آنها دليل اصلي عقبماندگيشان را در دور شدن از
اسالم و پيامهاي آن ميدانند .در اين راه ،هرگونه بياعتقادي ،عامل اصلي فساد
و انحطاط محسـوب ميشود .غرب در قالب مدرنيسم ،عامل اصلي تباهي اعتقاد
در جوامع مسـلمانان تلقي ميشـود و پيامد اين وضعيت عبارت از )1 :بازگشت
به اسلام براي برگرداندن عظمت از دسـت رفته )2مبارزه با غرب و مظاهر آن
(كه همان دولتهاي اقتدار گراي سكوالر هستند) براي بازگرداندن اعتقاد.

بر اين اساس ،اسالمگرايان با توليد مفاهيم جديد ،وضع غير قابل قبول موجود
را نقد و توصيف ميكنند .سيد قطب با توسل به مفهوم جاهليت ،نه تنها به نقد
جوامـع غربي ميپردازد ،بلكه با توسـل به آن از حكومتهاي سـكوالر جهان
اسالم نيز مشروعيت زدايي ميكند.

 .11استعمار و فعال شدن هويّت اسالمي

اسـتعمار يكي ديگر از داليل عمدهی فعال شـدن هويت اسالمي در جهان اسالم
اسـت .استعمارگران براي اينكه بتوانند حقوق مسـتعمرات را ناديده بگيرند و
مـردم آنها را اسـتثمار كنند ،از شناسـايي آنها به عنوان يـك ملت ،اجتناب
ميكردند .در الجزاير براي آنكه از حقوق استعمارشدگان در قالب حق تعيين
سرنوشت كه به ملتها تعلق دارد ،سرباز زنند و به جاي آنكه آنها را با مليت
الجزايري محسوب كنند ،آنها را مسلمان ميناميدند .اين امر خود باعث فعالتر
شدن هويت اسالمي در جهان اسالم گرديد.

از سوي ديگر ،گروههاي سكوالر نيز براي بسيج عمومي در جهت جنبشهاي
اسـتقاللطلبانه ،نياز به فعال سـازي هويت اسالمي داشـتند .در اين زمينه ،ايوب
معتقد است اگر تركيه كشوري مسلمان نبود ،امروز دولت مستقلي به نام تركيه
وجود نداشت (.)See:Ayoob,2004:451-463
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نقد وضع موجود و تالش براي احياي اعتقادات اسلامي در جوامع مسـلمان،
تالشي در جهت بازگرداندن عظمت اسالم تلقي ميشود.
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 .12شكست طرح دولت سازي سكوالر

بعـد از فروپاشـي خالفت ،تحت تأثير هژموني و اسـتعمار غـرب ،جنبشهاي
ناسيوناليستي در جهان اسالم نضج گرفت .ناسيوناليسم در پيوند با سنت استبدادي
در جهان اسلام ،زمينه را براي دولتگرايي و گرايشهاي سوسياليسـتي فراهم
كـرد ،و از سـوي ديگر ،ظهور صهيونيسـم باعث بغرنجتر شـدن اين وضعيت
شـد .مسلمانان وجود رژيم صهيونيستي اسـرائيل را در قلب جهان اسالم ،سمبل
استعمار ميدانستند ،بهطوريكه مبارزه با رژيم مزبور در پيوند با مفاهيم استقالل
طلبانه و اسالم گرايانه قرار گرفت.
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دولت جمال عبدالناصر به عنوان يكي از سـمبلهاي طرح دولت اقتدارگراي
سـكوالر در جهان اسلام ،شـهرتش را از تقابل با اسـتعمار به دست آورد ،اما
شكست اتحاد اعراب به رهبري ناصر در سال  1967كه به جنگ  6روزه مشهور
اس�ت ،عظمت دولت سكوالر سوسيال ناصر را از بين بدرد (�See:Esposito,no
.)date:2

اين شكسـت ،ضربهی عميقي به جامعهی اسلامي وارد كرد ،بهطوريكه در
بيان قاسم كنعاني متفكر فلسطيني«جهان عرب براي بيان مخمصهاي كه در آن
قرار گرفته بود ،زبان نامفهوم و كوري را به كار ميبرد» .در واقع ،زبان گفتمان
سكوالرها ،توان توصيف و توجيه اين شكست را نداشت و جهان اسالم در بهتي
عميق فرو رفت .شكست مزبور ،باعث گسترش بيش از پيش انتقادات در مورد
موقعيت مسلمانان در جهان شد(.)al-zayyat,2005:5
اسالمگرايان باتوسل به توليد مفاهيم جديد به توضيح وضعيت موجود پرداخته
و شـرايط جديـد را در درون گفتمـان خود مفصلبندي كردنـد .جنگ داخلي
پاكسـتان و بنگالدش در سـالهاي  1971 - 72كه باعـث جدايي بنگالدش از
پاكسـتان شـد ،و جنگ داخلي لبنان در سالهاي ( )1975 - 79كه باعث ظهور
گروههـاي بزرگ شـيعه مثل ( امل و حزب اهلل ) گردید ،ضربات شـديدي بر
پيكرهی طرح ناسيوناليستي دولتهاي سكوالر وارد كرد .در اين ميان ،پيروزي
انقالب اسالمي ايران نيز به عنوان يك واقعهی مهم ،تأثير بلند مدت بر جهان و
شكل بندي نيروهاي اسالمگرا داشت(.)See:Esposito,nodate:2
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 .13سركوب مشاركت سياسي و فعال شدن نهادهاي مذهبي

 .14بحران فروپاشي بورژوازي

از نظر نيكيكدي ،اسلامگرايي ،ايدئولوژي خرده بورژوازي است .اين طبقه از
تغييرات بهوجود آمده توسط رژيمهاي اقتدارگراي سكوالر در عرصهی اقتصاد
كـه در قالب دولتي كردن اقتصاد صورت ميگرفت ،احسـاس ترس مي كرد،
زيـرا با رشـد طبقهی بروكرات دولتي ،قدرت آنهـا در عرصهی اقتصاد رو به
تنزل بود؛ بنابراين آنها در پيوند با گروههاي اسلامگرا ،سـعي در بازگراندن
وضعيت گذشته و يا افزايش نقششان در قدرت داشتند .در قالب چنين تحليلي،
خرده بورژوازي با توسل به اسالمگرايي در پي احياي قدرت از دست رفته خود
بود(كدي.)1369،

 .15دالرهاي نفتي و توسعه نابرابر

از نظر فيشـر ،رشـد و توسـعهی سـريع اقتصادي در اثر ورود دالرهاي نفتي،
باعث تغيير سريع ساختارهاي سنتي و پيوندهاي اجتماعي شد .اين امر در پيوند
با شـكل گيري سـاختار مركز  -پيرامون باعث هجوم روسـتاييها به شـهرها
شـد و نوعي پيوند بين خرده بورژوازي شـهري و خـرده پرولتارياي مهاجران
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رژيمهاي اقتدارگراي سـكوالر ،ميراثداران بعد از اسـتعمار در جهان اسلام
بودند .اين رژيمها با گرايشهاي اقتدارگرايانهی جامعهی مدني ،مخالفان خود را
به شدت سركوب ميكردند ،به گونه ای که باعث كاهش مشاركت سياسي و از
بين رفتن نهادهاي جامعه ی مدني به عنوان مجاري بيان مسالمتآميز انتقادات و
مخالفتها شد .در چنین فضايي ،نهادهاي مذهبي به عنوان تنها پایگاه های بيان
اعتراض ،مطرح شدند .از درون چنين نهادهايي ،زبان اعتراضات و مخالفتها به
زباني مذهبي تبديل گردید .كلماتي مثل ظالم ،فاسق ،فاسد ،طاغوت ،جاهليت...
نتيجهی سياسي شدن زبان مذهبي از طريق مكانيسم فوق بود .اعتراض سياسي از
طريق زباني مذهبي صورت گرفـت ( )Skocpol,1982:265-283و همين امر
جريان اسالمگرايي را هرچه بيشتر تقويت كرد.
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روسـتايي در قالب اسالم سياسـي بهوجود آورد .در واقع ،اسالم سياسي ،هويت
از دسـت رفتـهی اين گروههـا را در قالب مفاهيم و ارزشهاي اسلامگرايانه،
دوباره بازسـازي ميكرد .انسـانهايي كه در اثر جدايي از بسـتر اجتماع سنتي
خود ،اتميزه شده بودند و به دنبال هويتي جديد جهت آرامش ميگشتند ،توسط
گروههاي اسلامگرا به خدمت گرفته شدند .از سـوي ديگر ،درآمدهاي كالن
نفتي و رشـد يكبارهی اقتصادي ،اميد به بازگشت سروري جهان اسالم و احياي
امپراطوري اسالمي را در ميان گروههاي اسالمگرا تقويت كرد.
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 .16سیاست هاي اقتصادي نئوليبرال و تشديد شکاف هاي اجتماعي

بريـان ترنـر ،يكـي از متفكرين غربي ،اسلامگرايي را ناشـي از شـكافهاي
اجتماعي ،اقتصادي ميداند كه در اثر جهاني شـدن نئوليبراليسـم و گذار جهان
بـه عصـر ما بعـد برتون وودز ،شـكل گرفته اسـت .در اين رابطه ،آزاد شـدن
اقتصاد جهاني و سيال شدن بازارها ،زمينه را براي شكافهاي اجتماعي بهوجود
ميآورد .با ورود بستههاي جهاني شدن ،اليههاي اجتماعي تحت تأثير آن قرار
گرفته و فاصلهی طبقاتي گسترش مييابد و همان به نوبه ی خود ،زمينه را براي
اوج گيري اعتراضات و ظهور اسالمگرايي در جهان اسالم پدید ميآودرد(�Turn
.)er,2003:140

بـا شكسـت طرح دولـت اقتدارگراي سـكوالر به عنوان طرح مـدرن دولت
سـازي در جهان اسالم ،ديگر طرحهاي رقيب مدرن نيز مانند طرحهاي ليبرالي،
سوسياليسـتي و ...از مشروعيت ساقط شـدند .در چنين شرايطي ،اسالمگرايي به
عنوان تنها بديل دولتهاي اقتدارگراي سكوالر كه «ديگري» آن نيز محسوب
ميشد ،به منزلت پادهژمونيك رسيد ،بهطوريكه توانست اعتراضات و بحرانها
را در درون گفتمـان خـود ،مفصلبندي كند .زبان اسلامگرايان تبديل به زبان
مسلط بيان اعتراضات و مخالفتها در جهان اسالم شده بود.
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 .17اتخاذ اسـتراتژي هاي نامناسـب از سـوي دولت هاي اقتدارگراي
سكوالر

با از دسـت رفتن مشـروعيت رژيمهاي اقتدارگراي سكوالر در اثر شكست در
انجام وعدههايشـان ،مشروعيت اين رژيمها به شدت تضعيف شد ،بهطوريكه
رابطـهی تودههـا با دولت ،از حـوزهی اقتدار خـارج شـده و وارد عرصهی به
كارگيري قدرت عريان گرديد.

 .1پذيرش و مشـاركت آنهـا در قدرت :دولت انور سـادات به وضوح اين
اسـتراتژي را بـه كار گرفت .اتخاذ اين اسـتراتژي باعث گسـترش فضاي باز
براي فعاليت اسلامگرايان شـد .در اين رابطه ،رژيمهاي اقتدارگراي سـكوالر
سـعي كردند كه با اسـتفاده از ادبيات اسالمگرايان با آنها مبارزه كنند و يا در
بياني نظري ،نيروي گفتماني آنها را به نفع خود تهي سـازند ،اما به كارگيري
ايـن ادبيات بدان معنا بـود كه رژيمهاي اقتدارگراي سـكوالر ،به طور ضمني،
معيارهاي اسلامگرايان را درمورد نوع و مشـروعيت حكومت و نحوهی رفتار
متناسـب ،پذيرفتهاند؛ بنابراين از آنجا كه معيارهاي اسلامگرايي شاخصهاي
نقـد دولت را فراهم ميكرد ،قدرت اين گروهها و عناصر گفتماني آن باز هم
تقويت شدند.
 .2اسـتراتژي سركوب :پيامدهاي بهكارگيري اين استراتژي به قرار ذیل بود:
الف .گرايش گروههاي اسلامگرا به خشـونت بيشـتر عليه رژيم و راديكالتر
شدن تفكرات آنها (بهطور مثال ،شكنجه و زنداني كردن ايمن الظواهري بعداز
ترور سـادات ،تفكرات وي به شـدت راديكال شـد و گرايشهاي جهادي پيدا
كرد) ب .گروههاي اسلامگرا با توسـل به ابزارهاي حقوق بشـري ،خود را به
عنوان قربانيان اعمال ضد بشـري رژيمهاي اقتدارگراي سـكوالر معرفي كردند
كه اين موضوع از يك سـو باعث كاهش پرسـتيژ بينالملي و داخلي رژيمهاي
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با مطرح شـدن قدرت عريان ،وجه سـركوب گرانهی رژيمهـاي اقتدارگراي
سـكوالر ،بيشتر نمايان گشـت .همانگونه كه گفته شـد ،اين فضا باعث فعال
شدن نهادهاي سنتي اسالمي براي بيان اعتراضات سياسي گردید كه نتيجهاي جز
قدرت گرفتن بيشـتر اسالمگرايان نداشت .در اين رابطه ،رژيمهاي اقتدارگراي
سكوالر 2 ،استراتژي را در مقابل اسالمگرايان دنبال كردند:
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اقتدارگراي سـكوالر شد ،و از سـوي ديگر ،نوعي همدردي داخلي و جهاني را
براي گروههاي اسالمگرا به ارمغان آورد.
بـا توجه به چنين سـركوبگريای كـه مخصوص ًا بعد از حوادث  11سـپتامبر در
سطح جهان گسترش پيدا كرد ،اين سئوال مطرح ميشود كه چه عاملي باعث تداوم
اسالمگرايي گردید؟ اگر عقالنيت را مساوي با محاسبهی سود و زيان در نظر بگيريم ،با
توجه به افزايش هزينههاي گروههاي اسالمگرا ،چرا آنها همچنان به فعاليتهایشان
ادامه ميدهند؟ الگوهاي رفتاري اين گروهها را مبتني بر انجام عملياتهاي استشهادي،
چگونه ميتوان توضيح داد؟ در ادامه ،سعي ميشود رفتار شناسي گروههاي اسالمگرا
با توسل به نحوهی عقالنيت آنها توضيح داده شود.
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 .18عقالنيت اسالم گرايي

به طـور كلي ديدگاههاي مربوط به عقالنيت به دو دسـتهی متعارف (بنیانگرا)
و غير متعارف (غیربنیانگرا) تقسـيم ميشـوند .ديدگاههـاي متعارف ،عقالنيت
را امـري جوهـري ،فـرا زماني و فرا مكانـي ميدانند ،كه اصـول آن در همه جا
قابل تكرار اسـت .ديدگاههاي غيرمتعارف ،تحت تأثير انتقادات پسـت مدرنها،
عقالنيت را امري غير جوهري ،زمانمند و مكانمند ميدانند كه تحت تأثير روابط
دورن گفتماني شكل ميگيرند.
 .18-1تحليل اسالم گرايي و تحركات جهادي از منظر عقالنيت متعارف
نظريـات مبتنـي بر عقالنيت متعـارف ،معموال با توجه به تعريفـي كه از رفتار
عقالني دارند ،سعي در تبيين رفتار اسالم گرايان و گروه هاي جهادي می نمایند.
بـر اين اسـاس ،معمـوال از منظر اين دسـته از نظريات ،رفتار اسلام گرايان در
چارچوب هاي ذيل قابل تحليل است:
1
اسالم گرايي به عنوان يك بدكاركردي  :از اين منظر ،اسالم گرايي عارضه اي
ناشي از تأثير مدرنيته بر جامعه و روان انسان هاي سنتي است .با معيار قراردادن
1. dysfunction
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عقالنيـت و نهادهاي مدرن ،كنش اسلام گرايان نوعي بدكاركـردي و انحراف
از عقالنيت فرض مي شـود .بر اين اسـاس اسـتدالل كنش هاي جهادگرايانه ی
اسالم گرايان نه تنها بر هيچ نوع عقالنيتي استوار نيست ،بلكه نوعي بدكاركردي
ذهني و انحراف از كنش عقالني است.
عقالنيـت اسـتراتژيك و اسلام گرايـي :در ايـن رويكرد ،اسلامگرايي به
ايدئولوژي تقليل مييابد و به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف كام ً
ال سياسي
و استراتژيك در نظر گرفته ميشود .از نظر عقالنيت استراتژيك ،اسالمگرايان
از اين ايدئولوژي جهت بسـيج تودهها ،كسـب امتيازات سياسي و نيل به قدرت
بهره ميبرند.

عقالنيـت اسـتراتژيك ،ايدئولوژيهاي جهـادي و اسلامگرايي را محصول
بدكاركردي ذهن انسـان سـنتي به دليل مواجه با مدرنيسـم نميداند ،بلكه آن را
ابـزاري در جهـت نيل بـه اهداف عقالني اسـتراتژيك تحليل مي كنـد .بر اين
اسـاس ،تحليل عقالنيت اسـتراتژيك از رفتارهاي اسلامگرايان ،بيشتر يادآور
يك عملكرد سـازماني اسـت .شايد سـازمانها براسـاس عقالنيت استراتژيك
عمـل كننـد ،اما آيا اعضاي آنها كه كارگزارانشـان محسـوب ميشـوند نيز
براساس عقالنيت استراتژيك مبتني بر سود و زيان عمل ميكنند؟ آيا هزينهی
كنشهاي اسلامگرايان در قالـب انجام عملياتهاي استشـهادي و انتحاري را
ميتوان براساس عقالنيت استراتژيك ِصرف ،تحليل كرد؟
با نگاهي به سـیر زندگی و شخصیت سران گروههاي جهادي ،متوجه خواهيم
شـدكه اكثر آنها افرادي از طبقات باالي اجتمـاع بوده يا حداقل فرصتهایي
عالي براي رشـد و پيشـرفت اجتماعي داشتهاند؛ با اين وجود ،وارد فعاليتهايي
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رفتـار اخـوان المسـلمين اردن در اواخر دههی نود ميالدي كه براي كسـب
امتيـازات سياسـي از آرمانهـاي ايدئولوژيكشـان كوتـاه آمدنـد ،در جهت
اثبـات اين نظريه ارائه ميشـود( .)El-said,1998از اين منظر ،اسلامگرايان با
ن ميدهدند (�Alex
عقالنيت اس�تراتژيك ،منابع س�ازماني و روابط آنها را ساما 
 ،)ander,2000وارد اتحادهاي سياسي ميشوند ،در قبال سياستهاي آزادسازي
اقتصـادي موضـع ميگيرند و همانند ديگر احـزاب ،رقابتهاي درون گروهي
دارند(.)ClarkandSchwedler,2003
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شدهاند كه از نظر عقالنيت ابزاري ،قابل توجيه نيست.
 .18-2عقالنيت غيرمتعارف و تحليل رفتار اسالم گرايي
از منظر نظريات مبتني بر عقالنيت غير متعارف ،عقالنيت جنبهی محلي و درون
گفتماني داشـته و متأثر از شرايط زماني و مكاني است .در اين رابطه ،نميتوان
اسالمگرايي را از منظر عقالنيت مدرن به عنوان عقالنيتي جوهري مورد بررسي
قـرار داد ،بلكـه اگر عقالنيت را متأثر از هويت بدانيم ،اسلامگرايي ،عقالنيت
خاص خود را دارد كه متأثر از روابط دروني عناصر گفتمانياش است.
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از آنجا كه اسالمگرايان معتقدند كاالي عمومي براي كل جهان اسالم فراهم
ميكننـد ،از نظر ديدگاههاي مبتني بر عقالنيت متعـارف ،اين موضوع قابل فهم
نيسـت ،زیرا اين گروهها با توجه به هزينهی سـنگيني كه اعمالشان براي آنها
به همراه دارد ،همچنان به چنين فعاليتهايي ادامه ميدهند؟

 .19الهيات اسالم گرايي

ايدئولوژي از منظر ديدگاه هاي متعارف به عنوان روبنا يا به عنوان ابزاري جهت
كسـب قدرت اسـت .در اين قالب ،ايدئولوژي در كنـار ابزارهاي ديگر جهت
كسب يا افزايش قدرت ،به كار گرفته مي شود و ارتباط موثقي ميان آن و هويت
حامل آن نمي توان جستجو كرد .افراد براساس عقالنيت سود و زيان عمل كرده
و در اين راه ،ايدئولوژي تنها ابزاري جهت كسب اهداف است ،اما اسالم گرايي
را نمي توان به سادگي در اين چارچوب قرار داد ،زيرا آموزه هاي اسالم گرايي،
بخشـي از هويت حامالن آن اسـت .اسلام گرايي بيشـتر نوعي الهيات است تا
ایدئولوژي .تفاوت الهيات سياسي 1با آموزه هاي ديگر سياسي در اين است كه
الهيات سياسـي صرف ًا به نظریه ي دولـت عرفي يا تنظيم رابطه ی مرجعيت ديني
با دولت عرفي نمي پردازد ،بلكه الهيات سياسـي در كنار سياست اين جهاني به
رسـتگاري اخروي نيـز نظر دارد .به عبارت ديگر ،الهيات سياسـي را نمي توان
مانند ايدئولوژي صرفا يك امر ناسـوتي دانسـت كه با دستاويز قرار دادن دين،
1. Political theology
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سـعي در كسـب قدرت و منزلت دنيوي دارد .در الهيات سياسـي ،ترديدي در
مورد منافع معنوي ، 1تعلقات ديني و اعتقادات الهي و يا عرفاني بازيگران وجود
ندارد .حتي مي توان گفت ،اين اعتقادات ،انگيزه هاي اصلي براي عمل سياسـي
اين جهاني محسـوب مي شـوند .ايدئولوژي ها به قدرت و منافع گروهي دنيوي
نظر دارند اما الهيات سياسـي ،امر تشـخيص خير و شـر ،الهي و شيطاني و پيش
شرط هاي رستگاري اخروي را نيز در نظر دارد .الهيات سياسي ،نظريه ی قدرت
سياسي دنيوي براساس مفاهيم متافيزيك اخروي است(كالنتري.)1387 ،

 .20گروه جهادي المهاجرون

عمربكري محمد بعد از آن كه از حزب التحرير جدا شد ،المهاجرون را در سال
 1996در بريتانيا تاسيس كرد .شعبات اين حزب در لندن ،ايرلند ،آمريكا ،لبنان
و پاكسـتان از طريق فضاهاي مجازي اينترنتي با يكديگر ارتباط برقرار كردند.
بعداز  11سـپتامبر ،المهاجـرون به دليل حمايتش از خشـونت ،به عنوان تهديد
امنيت ملي بريتانيا مطرح شـد .اين گروه ،هدف اصلي خود را اسـتفاده از ابزار
نظامي جهت تاسـيس دولت اسلامي در هر مكاني كه در آن مسلماني زندگي
مي كند (مثل بريتانيا) ،عنوان كرده است.
المهاجـرون خواسـتار اسـتفاده از خشـونت عليـه نيروهاي غربي انـد كه در
1. Ideal Interests
2. Irrational
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همان گونه كه گفته شد ،اسالم گرايي به عنوان يك الهيات در پيوند با هويت
حامالنـش ،اهـداف ،نوع بـازي وگرايش هـاي آن ها را تعيين مي كنـد .بر اين
اسـاس ،اهداف ،عملكرد و عقالنيت اسلام گرايان ،تحت تأثير الهيات سياسـي
اسلام گرايي اسـت .اگر با توسـل به مفروضات عقالنيت متعارف بخواهيم به
تحليـل رفتـار گروه هاي اسلام گرا بپردازيـم ،در نهايت ،بايد رفتـار آن ها را
غيرعقالنـي 2توصيف كرده يا بر اسـاس الگوهاي آسـيب شناسـانه ،آن ها را
تحليل كنيم .در ادامه براي روشـن شدن نحوه ی عملكرد اين عقالنيت در رفتار
المهاجرون به عنوان يك گروه اسالم گراي فعال در اروپا ميپردازيم.
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كشـورهاي اسلامي حضور دارند .اين گروه ،مسلمانان را به جنگ در حمايت
از نيروهـاي طالبان عليه نيروهاي ائتالف در افغانسـتان فرا خوانده 1و طي بيانيه
اي از جه�اد عليه نيروهاي ائتالف در س�ا ل  2002حمايت كرد(�Al-Muhajir
.)oun,2003

رفتـار المهاجرون به علـت خطر بااليي كه براي افراد عضـو دارد ،در منطق
نظریات عقالنيت بنيانگرا ،غير عقالني اسـت ،زيرا كه منافع و زندگي آن ها را
به خطر مي اندازد.
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 .20-1هزینه هاي اعضاي المهاجرون
گريگوري ويلتفانگ و دانگ مك آدام معتقدند ،تصميم براي اينكه فرد در يك
فعاليت پرخطر شـركت كند ،بسـتگي به تحليلي دارد كه او از هزينه و خطرات
آن مشاركت پيش خود فرض ميكند(wiltfong and Mc adam,1991:987-
.)1010

براين اساس ،خطر عبارت است از تهديداتي كه عليه رفاه فردي مثل خطرات
شـغلي و صدمه به سلامتي ايجاد ميشود ،و هزينهها در پيوند با از دست دادن
منافع معنا پيدا ميكند .در ديدگاههاي انتخاب عقالني ،بازيگران وارد بازيهايي
كـه خطر يا هزينهی بااليي دارند ،نميشـوند ،مگر آنكه منافع و يا دسـتاورد
زیادی برايشـان داشـته باشـد .از اين منظر و با توجه به تحليل هزينه ـ منفعت،
عمل المهاجرون غير عقالني خواهد بود.
يكي از هزينههاي سـنگين بـراي اعضاي المهاجرون ،تعهدات زماني اسـت.
افـراد عضـو المهاجرون به دليل وجود طيف وسـيع و مبهمي از فعاليتها ،هيچ
برنامهريزي زماني دقيقي نميتوانند براي زندگيشان داشته باشند.
اعضـا ملـزم هسـتند هفتهاي  2سـاعت در حلقه هاي محلي شـركت داشـته
باشند(.)Al-Muhajiroun, no date
محتوا و ج ّو حاكم بر اين حلقه ها بسـيار جدي بوده و اعضا فقط حول مباني
1. The Associated press, 1 January 2002
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فكري جريان ،آموزش ميبينند .از آنجا كه عدم آمادگي در اين محافل باعث
آزردگي رهبر و در نتيجه فشـار اجتماعي از سوي ديگر اعضا ميشود ،هرگونه
سستي در اين راه در فرد سركوب ميگردد.
یـک روز در هفتـه ،اعضا بايـد عمل دعوت (تبليغ) را در محلهی بوميشـان
از سـاعت  12تـا  5بعداز ظهر انجام دهند .اعضا همچنيـن در تظاهرات هفتگي
نيز شـركت كرده كه حدودا ً  2سـاعت از زمانشان را ميگيرد .با توجه به اين
شـرايط ،اعضا نه تنها نميتوانند كار تمام وقت داشـته  -به دليل پر بودن وقت
 بلكه بايد حق عضويت نيز بپردازند .بنابراين هزينههايشـان مضاعف خواهدشد(.)Al-Muhajiroun,no date

 .20-3عقالنيت و هويت برساخته المهاجرون
در واقع در اين گفتمانها ،اهداف با انگيزه ها و مقاصد استراتژيك ،امري است
كه در درون گفتمان سـاخته ميشود .رژيم حقيقتساز ،گفتمان راهنماي عمل
اين گروهها است.
اساس الهيات المهاجرون مبتني بر فهم ويژهاي از توحيد است .در اين قالب،
توحيد با شهادت به وحدانيت خدا و پيامبر اسالم(ص) آغاز ميگردد .خداوند تنها
حاكم جهان بوده و از حاكميت مطلق برخوردار است .اطاعت از هر نوع قانون
جعل بشـر ،شرك محسـوب ميشود .از سـوي ديگر ،هر نوع تالشي در جهت
موحدانه و عبادت به حسـوب ميآید .در مقابل ،هر
عمل به قوانين الهي ،عملي ّ
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 .20-2خطرات فعاليت در اين سازمان
امكان بازداشـت و دسـتگيري ،يكي از خطرات فعاليت در اين سازمانهاسـت
( )See: wiltfong and Mc adam,1991:987-1010کـه بعد از  11سـپتامبر،
مضاعف شـده اسـت .از آنجا كه اين گروه جزء گروههاي تروريسـت قرار
گرفتـه ،خطـرات جاني نيز آنها را تهديد ميكند .اين همه در حالي اسـت كه
سازمان ،منفعت خاص مادي براي آنها به همراه ندارد .در واقع ميتوان گفت،
هيچ محرك و انگيزهی مادي در اينكار وجود ندارد.
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عملي كه از اين قوانين انحراف داشته باشد به عنوان تخطي از توحيد تلقي شده
و طرد ميگردد .كسـاني كه به توحيد تمسـك ميجويند ،پاداششـان بهشت
است و در مقابل كساني كه به شرك روي آورند ،مشمول جهنم و عذاب خدا
خواهند شد.
تبلور اين نوع عقالنيت ،خود را در چنين جمالتي نمايان ميسـازد :به قوانين
الهـي عمل كن و بدون توجه به نتيجه ،بـه وظيفه ات بپرداز .آنها معتقدند كه
فقط يك راه به سوي خدا وجود دارد و ديگر راهها باطل است.
از نظـر رهبر المهاجـرون (عمربكري محمد) عملگرايي اسلامي در جهت
اعمال قوانين الهي در جهان ،تنها راهي اسـت كه فرد ميتواند مطمئن باشـد كه
از طريق آن به رستگاري ميرسد .از سوي ديگر ،عدم انجام وظايف و يا سرباز
زدن از آن به معناي رد توحيد خداوندي و كفر است.
در اين رابطه ،هر عضو در گروه المهاجرون  3وظيفه ی اصلي الهي دارد:
 .1مرحلهی تربيت و دعوت :آموزش برداشت المهاجرون از اسالم به مسلمانان
ديگر كه شامل دعوت به جهاد نيز ميشود؛
 .2امر به معروف و نهي از منكر؛
 .3جنگ براي ايجاد يك دولت اسالمي از طريق كودتايي نظامي.
 .20-3-1تربيت و دعوت

آموزش مسـلمانان در مورد وظايف الهي و مسئوليتهايشـان بر اساس درك
المهاجرون از اسالم صورت ميگيرد .بخش مهمي از اين كار ،مختص به افزايش
حمايت از جهاد عليه كافران است .در اين رابطه ،رهبر المهاجرون عمرالبكري،
فتوايي به اين مضمون صادر كرده« :جهاد در برابر هر تخاصمي عليه مالكيت يا
سرزمين مسلمانان از سوي هر نيروي كافر يا غيرمسلمان اعم از امريكا ،بريتانيا،
روسـيه و يا يهوديان اسرائيل ،بر هر مسـلمان واجب است ( Sharia court of
 .)the UK,2000بر اساس اين فتوا ،جنگ عليه روسيه در چچن ،عليه امريكا در
افغانستان ،عراق و عربستان ،عليه هند در كشمير و عليه اسرائيل در سرزمينهاي
اشغالي بر هر مسلماني واجب است.
اعضاي المهاجرون نه تنها براي انجام وظايف معنوي خود رأس ًا جهاد ميكنند،
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بلكـه بـه طور مسـتقيم و از طريق حمايـت مالي و هر نوع كمـك ديگري به
سـاير گروههاي جهادي ياري ميرسانند .آنها به شورشيان چچن ،جهاديهاي
كشمير و حماس در فلسطين كمك ميكنن د (�wiktorowicz and kaltenthal
.)er,2006:295-320

 .20-3-2امر به معروف و نهي از منكر

.)med,no date:19

جهاد در ديدگاههاي اسلامگرا به اصليترين سـتون اسالم تبديل ميشود .در
ايـن رابطه ،هر عضو از المهاجرون و هر مسـلماني بايـد ديگران را به معروف
دعـوت كـرده و نهي ازمنكـر كند ،و اين خود يك جهاد اسـت .هر فرد براي
اثبـات موحـد بودن خود ،بايد امر به معروف و نهي از منكر انجام دهد؛ زيرا در
غير اين صورت ،مشرك است ،و بنابراين عدم انجام جهاد باعث شرك و خارج
شدن از اسالم خواهد شد.
 .20-3-3تالش در جهت تاسيس دوباره خالفت اسالمي

المهاجرون معتقدند كه بعد از فروپاشـي خالفت در سـال  ،1924تاسيس مجدد
آن يك واجب كفايي اسـت ،اما بعد از گذشـت سـاليان دراز و عدم تأسـيس
چنيـن خالفتي ،وظيفهی تمامي مسـلمانان اسـت كه در ايـن راه جهاد كنند .از
نظر المهاجرون ،كودتاي نظامي ،مناسـبترين راه براي تأسـيس مجدد خالفت
اسالمي است.
از آنجا كه مكان دقيق دولت اسالمي تعيين نميشود ،مسلمانان در هر مكاني
كه زندگي ميكنند ،ملزم به تالش در جهت ايجاد دولت اسالمي هستند.
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اين عمل يك وظيفهی الزام آور اسـت كه براي باقي ماندن در حوزهی توحيد
و اسلام بايـد به آن عمل شـود .آنها بـه حديثي از پيامبر اشـاره ميكنند كه
ميگويـد“ :خدا قبـل از من هيچ پيامبـري را بر نگزيد مگر آنكـه آن پيامبر
حاميان و رهرواني داشت كه گفتههاي او را اجابت ميكردند .هر كس در راه
آن احكام با دسـتانش ،زبانش ،قلب و نيتاش بجنگد ،يك معتقد واقعي اسـت،
در غي�ر اينص�ورت نميتواند ادعا كند كه مس�لمان اس�ت (�Bakri Moham

| 182محمدحسین خانلرخانی

آنچـه براي گروههايي مانند المهاجـرون اهميت دارد ،عمل به وظايف الهي
است .از اين منظر ،آنها در چارچوب اخالق وظيفه گرا 1عمل ميكنند .اين در
حالي است كه اخالقيات ،متناسب با عقالنيت ابزاري ،مبتني بر اخالق پيامدگرا
2اسـت .در اخلاق وظيفهگرا ،انجـام وظيفه جاي موفقيت يـا امكان موفقيت و
محاسـبهی آن را ميگيرد؛ بنابراين در تعييـن اهداف به تحليل هزينه ـ منفعت
كه مبتني بر ديدگاهي عقالنيت متعارف است ،چندان توجهي نميشود.
از اين منظر ،تالش و رنج در راه خدا ،تبديل به ارزش شده ،زيرا كه به توحيد
به عنوان كانون عقالنيت اسالمگرايي ،پيوند ميخورد.
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آنچه كه در نظريات مبتني بر عقالنيت متعارف مانند نظريهی انتخاب عقالني
به عنوان هزينه يا خطر برداشـت ميشـود ،این است که در اين نوع عقالنيت و
هويـت اسـتخراجي آن ،رنج و زحمت در راه انجـام فرامين الهي ،خير نهايي را
به همراه خواهد داشت .از اين منظر ،خطرات و هزينه ها عقالني ميشوند ،زيرا
نشانهاي از صحيح بودن مسير حركت هستند.
در اين رابطه ،يكي از اعضاي المهاجرون ميگويد« :وقتي پليسها سـراغ ما
آمدند ،گفتم الحمداهلل كه ما در راه درسـت هسـتيم ،اگر آنها نميآمدند و يا
به ما ميگفتند شـما مردم خوبي هستيد ،ما در راه اشتباه بوديم ،زيرا كه خدا در
قرآن گفت« :يهوديان ،مسيحيان هيچ گاه از شما خشنود نميشوند مگر آنكه
شما روش زندگي آنها را پي بگيريد». 3
براسـاس چنين تفکر و روشـی ،براي اعضاي المهاجرون خفت و خواري است
كـه با رژيمهايي كه نامشـروع ميدانند ،وارد مذاكره شـوند .بنابراين در كالم
روكسان ايبن ،حتي نظريهی بازيگر عقالني ،مسائل اندكي در مورد بنيادگرايي
را ميتواند تحليل كند .نظريهی بازيگر عقالني ،تنها ميتواند بگويد بنيادگرايي
مزيت آشكاري براي بنيادگرايان دارد(.)Euben,1999:33

1. deontology
2. consequentialism
)”3. Interview with Somali member in (Ibid,” Rationality of political Islam
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اگرچه اسلامگرايان شـامل طيف بسـيار وسـيعي از بنيادگرايان راديكال تا
اسلامگرايان ميانه رو مانند حزب عدالت و توسـعه ميشـوند ،اما نكتهی حائز
اهميت اينسـت كه اسلام سياسـي به عنوان يك الهيات (تئولوژي) مبتني بر
مفروضات مدرنيسـم نيسـت ،بلكه عقالنيت خاص و درونزاي آن ،ويژگيهاي
منحصـر بـه فردي به آن بخشـيده ،به گونـهاي كه با نظريات متعـارف ،چندان
نميتوان رفتار اسالمگرايان را توضيح داد .آنها با توسل به چنين عقالنيت درون
زاي تاريخـياي ایدههاي متفاوتي براي ادارهی جهان و روابط دروني انسـانها،
مطرح ميكنند.
اگرچه تمدن مدرن ،اسالمگرايي را به حاشيه رانده و طرد ميكند ،اما براساس
منطق غيريتسـازي ،همين به حاشـيه راندن ،باعث تقويت هويت اسالمگرايي
خواهد شد .از سوي ديگر ،اسالمگرايان نيز گريزي از تمدن مدرن ندارند ،و بايد
مقتضيـات جهان مدرن را در نظر گيرند .همين امر ،خود باعث ميشـود هويت
آنها نيز همواره در يك سايش تمدني در حال شدن باشد .ورود نشانگان تمدن
مدرن به درون دسـتگاه فكري اسالمگرايان به دليل وجود دالهاي قدرتمند اين
ابرگفتمان ،دچار انحنا شده و نتيجهی آن بهوجود آمدن نظامها و معاني متفاوت
از درون مفاهيم به ظاهر مدرن و غربي خواهيم بود.
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بحرانهـا همـواره تأثيرات عمـدهاي در شـكلگيري آينـدهی حركت جوامع
داشـتهاند .بحرانها باعث شـكلگيري سئواالت پيرامون مسـائلي ميشود كه تا
پيش از آن وجودشان بديهي فرض ميشد .زماني كه روالهاي روزمره كه بروز
ظاهـري منطق مركزي نظام هسـتند ،در اثر بحران از جاي خود كنده ميشـوند
و جامعه از سـاخت خود خارج ميگردد ،زمينه براي مفصلبندي و مطرح شـدن
طرحهاي جديد فراهم شـده و در همين فضا ،گسسـت از سنت بهوجود ميآيد.
اسلامگرايي قرن بيسـتم ،حاصل بهوجود آمدن چنين بحراني در سـنت اسالمي
است .بحراني كه باعث شد ،سياست و حكومت به عنوان بخشي در كنار اسالم،
كل آن را در برگيرد ،و زبان اسلام به زباني سياسـي تبديل شود .حاصل چنين
فرآيندي ،شكلگيري عقالنيت و زبان جديد بود.
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