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  هاي اجتماعی اسالمی ي جنبشبند چارچوب
  سازي، بررسی موردي؛ یابی و انطباق وم هویتبا تأکید بر دو مفه

   رشد اسالم سیاسی در جهان اهل سنت
  احمد عزیزخانی/  ابراهیم برزگر

)٣٢-١١(  
  

  دهیچک
هجوم مدرنیته به دنیای اسالم، مسئله اصلی دنیای اسالم در دو سده اخیـر بـوده 

 در رابطـه  ابهـامیول)تاریخچه. (های متفاوتی را هم در پی داشته است که واکنش
در چـارچوب ) مـسئله(یتـه غربـی  و مدرنی اسـالمی اجتمـاعیه جنبش هایدو سو

مـا اینکـه ایـن )نهیشیـپ.(، مورد مطالعـه قـرار نگرفتـه اسـتیت و انطباق سازیهو
ها در چه چارچوبی عمل کرده و به دنبال دستیابی بـه چـه اهـدافی هـستند  جنبش

این پژوهش بر آن است کـه . محل بحث و مجادله اندیشمندان بوده است) سؤال(
سازی  یابی و انطباق های اجتماعی اسالمی همواره دو مفهوم کلیدی هویت جنبش

هـا را  بنابراین، این طیف از جنـبش) فرضیه. (اند را در بستری فرهنگی دنبال کرده
تـوان  سـازی مـی یـابی و انطبـاق در چارچوبی فرهنگی و در قالب دو مفهـوم هویـت

                                                       
 . استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی) نویسنده مسئول (-barzegar2010@yahoo.com 

 . شجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطباییدان -daghdaghe87@yahoo.com  
  ١٠/١٢/١٣٩٤:تاریخ تأیید  ١/١٠/١٣٩٤:تاریخ دریافت
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 ١٣٩٤پاییز و زمستان /  هشتم ۀشمار/ سال سوم  / ی سیاست اسالمیها       پژوهش١٢

 تحلیلی – بدیهی است که چنین مطالعاتی در فضایی توصیفی )هدف. (مطالعه کرد
های دینـی و بـومی  بازیابی مفهوم خود با رجوع به ارزش) روش. (قابل انجام است

یابی و همچنین کارآمدسازی جوامع اسالمی در چارچوب  در چارچوب فرایند هویت
در هـای اجتمـاعی اسـالمی بـه ویـژه  سازی، فـصل مـشترک جنـبش پروژه انطباق

  ) یافته. (جهان اهل سنت بوده است

  يدیکل گانواژ
سـازی و  ،انطباقهای اجتماعی اسالمی، هویت، مدرنیسم، اسالم سیاسـی جنبش

  .اهل سنت

  مقدمه
 بـسیار مهمـی دچـار صـورت، نقش اسالم در سیاست در جهان اهل سنت به ١٩٧٠از دهه 

، بلکـه ه درون جامعه اسـالمیم واکنشی ساد نه در مقا،های اسالمی گروه. تغییر و تحول شد

ضـعف .  ترسیم مرزهـای نـوین ظـاهر شـدندید و بدیع برایهای جد به صورت منبع دیدگاه

های پیش رو، تردید در کارآمدی   حل بحرانبرای) چون ناسیونالیسم(های حاکم  ایدئولوژی

 و نهایتا مسخ هویت مسلمانیآنها
ً

 را ساخت که اسـالم از مسلمانان را مجاب زیادی جمع ،

هـای  ایـن رویکـرد در قالـب جنـبش. هـا بداننـد  رفع معضالت و کاستیمنبع مناسبی برای

های اجتماعی نـوین اسـالمی بایـد هـم هویـت   بنابراین، جنبش.اجتماعی نوین ظهور کرد

. ندیـشندمان را بازیابند و هم تدابیری برای کارآمدی در دنیای امروز بیمسخ شده انسان مسل

» ازیسـ انطبـاق«و » یابی هویت«ماعی اسالمی درگیر دو روند های اجت از این منظر، جنبش

از طرفی به خالف . ها را در دنیای اسالم تنید پود این جنبش و  شدند که تار) برای کارآمدی(

وین های اجتماعی نـ های عینی تمرکز داشتند، جنبش های کالسیک که بیشتر بر جنبه جنبش

. اند دادههای فرهنگی را هدف قرار  جتماعی معاصر، سویه اهای اسالمی ـ و به تبع آن جنبش

سـازی  یـابی و انطبـاق ها پیگیری دو روند هویت  در تبیین این دسته از جنبش سبببه همین

هـای اجتمـاعی  در ادامه به تبیـین چـارچوب جنـبش. باید در بستری فرهنگی صورت پذیرد

  . پردازیم اسالمی با تکیه بر این سه مفهوم می
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 ١٣      سازی، بررسی موردی؛ رشد اسالم سیاسی در جهان اهل سنت یابی و انطباق های اجتماعی اسالمی با تأکید بر دو مفهوم هویت بندی جنبش چارچوب

هاي اجتماعی نوین  تعریف جنبشسازي در باز زي هویتی و انطباقبازسا
  اسالمی 

 دو رونـد بازسـازی هـویتی و های اخیر تابعی از های اجتماعی نوین اسالمی در دهه جنبش

و مؤلفه سنت و تجـدد  خود میان د،این در حالی است که این دو روند. اند بودهسازی  انطباق

 بـرای اینکه یـک جنـبش اجتمـاعی تـا چـه میـزان .)٢٣: ١٣٨٩اسپوزیتو و وال، ( در نوسان است

های اسالمی رجوع کند؟ و همچنـین در  بازیابی هویت خود به عناصر سنتی در قالب ارزش

 چگونه از گفتمان مدرنیسم بهره گیـرد؟ الگوهـای متفـاوتی را بـه سازی انطباقپیگیری روند 

ی اجتماعی نـوین اسـالمی در جهـان ها  جنبش، بنابراین.آفریند برای عمل سیاسی میویژه 

: گیرنـد ن دو روند متباین را پی میزما اهل سنت درگیر یک چارچوب ارجاعی هستند که هم

زمـان  کسیکال، هـماین پروسه پارادو. فتمان مدرنیسمهای اسالمی و پذیرش گ  ارزشاحیای

 ایـن رونـدهای .)١٧: ١٣٩٢یـاووز، ( به شدت تغییر دهد و کندهای اسالمی را حفظ  باید ارزش

، هـا هـا و زمانـه بـا تمرکـز بـر زمینـهنهنـد کـه   یک چارچوب ارجـاعی را پـیش مـی،گانه دو

  .کند های فرهنگی جوامع میزبان را دنبال می حساسیت

هـای  های اسالمی را به عنـوان سـاخت های اجتماعی اسالمی معاصر چارچوب جنبش

گاهی عمـوهای درگیر واقعی جامعه پذیرفته و با ارجاع به زمینه می را در قالـب مفـاهیمی ، آ

به بیان دیگر، در . کنند ها دنبال می از طریق این ساخت... ، کارآمدی و چون عدالت، هویت

هـای  های عمومی به طریقی ارجاعی، از منظر ساخت های اسالمی معاصر، مطلوب جنبش

، »دیگـری«و » خـود«نهادی شده در جوامع مسلمین پیگیری شده و با رد و پذیرش عناصـر 

  .باشد» کارآمد«را تعریف کند و هم » خود«سازد که هم  ای جدید می پیکره

های نوین اسالمی چگونه این دو روند بـه  اما سؤال اساسی در اینجا این است که جنبش

را در » خـود«هـا بخـشی از  کنند؟ چگونه این جنـبش ظاهر متباین را پیش گرفته و دنبال می

که ریشه در سلف صالح دارد، نگاه » ِمن مسلمان«تولید ه هنگام بازیابند؟ آیا ب می» گریدی«

های صعب  که ریشه در الحاد دارد، ممکن است؟ پاسخ به این پرسش» ِغیر غیرمسلمان«به 
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هـای  هـای نـوین اجتمـاعی و بـه تبـع آن جنـبش و دشوار، واکاوی عمیق و ظریـف جنـبش

  .طلبد اجتماعی اسالمی معاصر را می

/ ١٩٥٧متولـد ( 1»ماریو دیـانی«ای نوین اجتماعی اسالمی را با تعریفی از ه واکاوی جنبش

ها  های تعامل غیر رسمی افراد، گروه شبکه«های اجتماعی را  وی جنبش. کنیم  آغاز می)١٣٣٦

» های درگیر در یک برخورد سیاسی یا فرهنگی مبتنی بر یک هویت جمعی مشترک و سازمان

 توجه بـه سـه مفهـوم در ایـن تعریـف در بحـث پـیش رو، .کند تعریف می )١٧٧: ١٣٨٧نش، (

، هویـت جمعـی  برخـورد فرهنگـی و سـوم، دوم، شبکه تعامل غیر رسمی؛اول. گشاست راه

تقابـل را تـا حـدودی رمزگـشایی /  بازتفسیر و بازتعریف این مفاهیم ، دشواره تعامل.مشترک

ی، درصدد ا شهیاندی و  که با رویکردی فرهنگی ضمن حفظ مرزهای فکر»تعاملی«کند؛  می

 ایجاد عقاید مـشترک و که در عین بسترسازی برای» تقابلی«گیری از تفکر تجدد است و  وام

  . انجامد های پیشین می به ارزش» حس تعلق«جهانی ، به تقویت 

های درگیـر در یـک  ها و سازمان رسمی افراد، گروهبر تعامل غیر مذکوردیانی در تعریف 

کید  چنـین نتیجـه ،تقابـل/ پوشـانی دو وجـه متبـاین تعامـل  هم. کند  میبرخورد فرهنگی تأ

عناصر فرهنگ رقیب را در » رد و پذیرش« هم ،رویکردی است؛ زیرا یک چارچوب فرهنگی

 بیان سبب؛ به همین های فرهنگی فرهنگ مقابل ا ناسازهب» درگیری«و هم ) تعامل(خود دارد 

 نخـورده از یـک فرهنـگ سیاسـی بـه های اجتماعی نوین به صـورت دسـت شده که جنبش

 دقیقـا بـدین ،های اجتمـاعی دهندگان جنبش سازمان. ابندی ینمفرهنگ سیاسی دیگر انتقال 
ً

ای یـا ملـی بـا مخاطبـان خـود سـخن  دلیل که در بیشتر اوقات در باب موضـوعاتی منطقـه

نهادهـای گویند، ناچارند دست به نوآوری زده و از نمادهای شناخته شده بومی در کنـار  می

کید،به همین دلیل. کنندجهانی، استفاده  هـای  سـابقه جنـبش گـسترش بـی«: کند  می وی تأ

زمـان همـاهنگی  آمیز باعث بـه وجـود آمـدن هـمماعی در سرتاسر جهان به شکلی طنزاجت

  .)١٧٦: ١٣٨٩تیلی، (» شده است) بازسازی(و تنوع ) تطبیق(

                                                       
Mario Diani..1   
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 ١٥      سازی، بررسی موردی؛ رشد اسالم سیاسی در جهان اهل سنت یابی و انطباق های اجتماعی اسالمی با تأکید بر دو مفهوم هویت بندی جنبش چارچوب

 معتقدنـد کـه یکـی از )١٩٤٣/١٣٢٣متولـد ( 2 و آلبرتو ملـوچی)١٩٢٥/١٣٠٤متولد ( 1آلن تورن

هـای خـودی را  اجزای اصلی یک جنبش اجتماعی این است که در مبارزه با رقیبی که ارزش

 ایـن درگیـری، پـای عنـصر .)١٧٩: ١٣٨٧نش، ( کند، درگیر است  متفاوت تفسیر میای به شیوه

هـای  نـبش زیـرا وجـه فرهنگـی جکشد؛ است به میان می» هویت جمعی «سوم را که همان

های فرهنگی دیگری، هویـت جمعـی  دارد که ضمن رد ارزش اجتماعی، عامالن را بر آن می

کید شده که یکی از ارکان هر جنـبش سبب بر این نکته تأبه همین . خویش را بازسازی کنند

سـازد   ساختن بینش مشترک از وضعیتی است که هویت گروه بـسیج شـده را مـی،اجتماعی

  .)٢٦٦: ١٣٨٩دورماگن و موشار، (

های نوین اجتماعی از نیازی ذاتی برای دسـتیابی  جوی هویت جمعی در جنبش و جست

 جامعـه  خویـشتنی کـه درگیـرد؛ ی منسجم و پیوسته سرچشمه مـیبه یک خویشتن اجتماع

 ،جـااما مـسئله مهـم در این. )٢٤: ١٣٨٧الرنا و دیگـران، (دار شده است  مدرن، سرکوب و جریحه

بـه . فرماسـت گیری هویـت حکـم ه طبق تعریف دیانی بر روند شکل کفضای فرهنگی است

هـای  تولیـد هـویتی در جنـبشهـای باز مکانیـسم «)١٩٢٠/١٢٩٩متولـد ( 3»تـام باتـامور«باور 

هـای جـایگزین   راه حـلاجتماعی جدید از طریق ایجاد یک جو عقیدتی متفاوت و پیشنهاد

باتـامور، (» شـود اد هویتی جدیـد مـیمنجر به ایج ،چنین فرآیندی در نهایت. شود حاصل می

های اقتـصادی و در فراسـوی روابـط  مشغولی  شده که فارغ از دلتولیدباز هویتی ؛)٥٦: ١٣٦٦

هـای بـازتعریف شـده  وب عقایـد، نمادهـا و ارزشقدرت، با نگـاهی فرهنگـی و در چـارچ

   .شود بندی می مفصل

شود، نـشانگر  ین پیگیری میهای اجتماعی نو تعریف شده که در قالب جنبشاین هویت باز

اسـر جهـان و بـه سر) غرب(های پیشرفته جهان  های مربوط به بخش آن است که زمان بسط ایده

   .)٧٠: ١٣٧٦تورن و خسرو خاور، ( شناسان مقلد یا وابسته گذشته است انتقال آن توسط جامعه

                                                       
Alain Touraine..1  
Alberto Melucci..2  

3.Thomas Bottomore. 
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کید می)١٩٢٩/١٣٠٨متولد ( ١»چارلز تیلی« به همین سبب  ،ی اجتماعیها کند که جنبش  تأ

 و از این طریق، مفاهیم خود را بـا گرفتهای  ای و منطقه معانی درونی خود را از فرهنگ محله

هـای نـوین اجتمـاعی   جنبش)١٠٩: ١٣٨٩تیلی، (. بخشند های از پیش موجود، معنا می هستی

ا  و بازسازی هویتی رسازی انطباقزمان دو روند  یابند و هم اسالمی در چنین فضایی معنا می

  .کنند دنبال می

  :خواهی سنی را واجد سه هدف کلی دانسته است ، روند اسالمدکتر حمید عنایت

  های مسلمان در برابر خطر تسلط سیاسی و فرهنگی؛ نخست؛ یگانگی ملت
اندیـشی و بازگردانـدن اسـالم  دوم؛ پیراستن عقیده مسلمانان از خرافه و تاریک

  ؛الم، یعنی پیشوایان صدر اسبه شیوه پاک سلف
سوم؛ هماهنگ کردن رهنمودهای دین با موازین عقـل و مقتـضیات جهـان نـو 

  .)١١: ١٣٥٢عنایت، (
سـازی دیـن و آداب بـومی بـا   از طریـق هماهنـگسـازی انطبـاق رونـد ،در این تحلیـل

مقتضیات جهان مدرن پیگیری شده و روند بازسازی هویتی از مسیرهای مقاومـت در برابـر 

هـای سـلف صـالح دنبـال شـده  ب و همچنین بازگشت به شیوهتسلط فرهنگی و سیاسی غر

هـای  ، توجه بـه رونـدهای فرهنگـی و هـویتی در جنـبشمذکورنکته دیگر در تحلیل . است

هایی در جهت   جنبشآنها،ای که   به گونه؛اسالمی معاصر به ویژه در جهان اهل سنت است

.  هویتی دانـسته شـده اسـترد یا پذیرش عناصر فرهنگی سنتی و متجدد و همچنین بازیابی

شاید بهترین مصداق . هستند مدعی اسالمی شدن و متجدد شدن ،زمان چنین روندهایی هم

متفکر دگراندیش ترک در اوایل قـرن  )١٨٧٩/١٢٥٨متولد (  2»ضیا گوکالب«های  باره گفته در این

و اسالمی کی شدن ، ترغربی شدن«شکل گرفته در ترکیه را های  بیستم باشد که نتیجه جنبش

  .)٢٣٩: ١٣٧٥شیمل، ( دانسته است» شدن

                                                       
1.Charles Tilly. 
2.Ziya Gökalp. 
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 ١٧      سازی، بررسی موردی؛ رشد اسالم سیاسی در جهان اهل سنت یابی و انطباق های اجتماعی اسالمی با تأکید بر دو مفهوم هویت بندی جنبش چارچوب

   اسالمی–هاي نوین اجتماعی  هویت، فرانهاد سنت و تجدد در جنبش
له سـنت و تجـدد را برجـسته سالمی اجتماعی معاصر، بار دیگـر مـسئهای ا مطالعه جنبش

 معتقد است که برخورد اسالم و غـرب مبـدأ )١٩٣٣/١٣١٢متولد ( »سید حسین نصر«. سازد می

، پـس از اثبـات انحطـاط بـه بـاور وی. های اجتماعی اسالمی بوده است گیری جنبش شکل

هـای  گیـری جنـبش های جوامع مسلمان به این انحطـاط، منجـر بـه شـکل ، پاسخمسلمین

نـصر، ( ها بازیابی هویت از دست رفتـه بـود اسالمی شد؛ اما فصل مشترک تمامی این جنبش

هـای نـوین اجتمـاعی  توان سنتز سنت و تجدد در جنبش  بنابراین، هویت را می.)١٦٦: ١٣٧٣

ای ساده و بسیط نیست بلکه امری پویاست که تنهـا  از طرفی هویت، نهاده. اسالمی دانست

انگـاری،  پنـداری هویـت بـا ذات وایتی قابل فهم است و به همین دلیل، یکـساندر بستری ر

هـای   کلیـد فهـم جنـبش،هویت پس واکاوی مفهوم .)٥٤: ١٣٨٦کـالهون، ( ای خطا است گزاره

به مثابه یـک جنـبش اجتمـاعی اسـالمی ( اجتماعی اسالمی از جمله جریان اسالم سیاسی

  .است) معاصر

داننـد  برخی هویت را مبتنی بر تعریف مشترک اعضای یک گروه از شـرایط موجـود مـی

(Tylor , 2000: 65-68).رآینـدی دانـد کـه تنهـا در ف  هویت را امری جمعـی مـی، چنین تعریفی

اساسا در چنین نگاهی. یابد اجتماعی شکل می
ً

 اصطالح هویت فـردی ذاتـا ،
ً

تنـاقض دارای 

تنهـا در ... و  سازی چون عقاید، آداب و رسوم، جنـسیت، نـسبت است؛ زیرا عناصر هویت

رو، هویـت، سـاختاری اجتمـاعی دارد کـه از  از ایـن. یابد بستری اجتماعی امکان تبلور می

ه و هایی چون تعامل، تعارض و یـا مـذاکره ایجـاد شـد د در اجتماع در قالبرابطه مداوم افرا

   .)٣١: ١٣٨٧الرنا و دیگران، ( یابد دوام می

  : کند اما در اینجا چند مسئله خودنمایی می

باشـد، » دیگـری«در برابـر » خـود« تعریف مشترک یـک گـروه از ،اگر هویت .١

  شدن قابل جمع است؟ چگونه با جهانی

یابی باشد، چگونه با جنبش   ـ نتیجه فرآیند هویت بیان شدنکه نانـ چاگر دوام  .٢

که همواره در پی جرح و تعدیل و طبیعتا تغییر است کنار می
ً

 آید؟ 
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 ١٣٩٤پاییز و زمستان /  هشتم ۀشمار/ سال سوم  / ی سیاست اسالمیها       پژوهش١٨

 شود؟ مسئله هویت در واکنش به چه مسائلی برجسته شده و پیگیری می .٣
یابی انتخاب  برای فرآیند هویتهایی را  های اجتماعی معاصر چه مؤلفه جنبش .٤

 کنند؟ تخدام میو اس
های اجتمـاعی و  گیری جنبش ، کلید معمای نقش هویت در شکلها پرسشپاسخ به این 

  .های اجتماعی اسالمی است  جنبش،به تبع آن

چه جهان در زمینـه  اگر«کند که  ر این نکته تأکید می در پاسخ به پرسش اول ب1»میشل نوفل«

هـا و عقایـد،  ، دیدگاهها جناح هر کدام از ،طنفنی در ظاهر مانند یک خانه خواهد بود، ولی در با

 عمل جمعی که رکن زندگی ؛ زیرا)٢٠: ١٣٧١هویدی و دیگـران، (» شتروش خاص خود را خواهند دا

بازیگران تعریف خودشان، دیگر بازیگران اجتماعی «گیرد که  بشری است تنها زمانی صورت می

   .(Touraine, 1981: 21)» نند را در خود ایجاد کشان دهندهو محتوای روابط پیوند 

در » خـود«جانبـه  ز ادغـام کامـل و همـه پرهیـز ا،بدیهی است که الزمه چنین فرآینـدی

شـاید آنچـه باعـث ایجـاد .  که عمل جمعی از درون تهی نگردد استای  به گونه،»دیگری«

چهـره  به بتنی بر ارتباطات سرزمینی و چهرههای م ای شده است، تضعیف هویت چنین شبهه

تولیـد احـساسات هـای اجتمـاعی کالسـیک، پـرورش و باز پیش از این و در جنـبش. است

هـای  هـای کـار و محـل شود، به وسیله نزدیکی محـیط مشترک که منجر به تثبیت هویت می

 توسـعه ارتباطـات، روابـط اجتمـاعی ، اما در جوامع کنونی و به سببشد زندگی تسهیل می

 در نتیجه، اکنـون کمتـر از گذشـته تر شده است؛ فر همجواری مکانی ضعیمستقیم مبتنی ب

این احتمال وجود دارد که بازیگران، هویت جمعی خود را بر اساس یـک ارتبـاط سـرزمینی 

   .)١٣٢ :١٣٨٣دالپورتا و دیانی ، (دار تعریف کنند  ریشه

دسترسی سـریع و آسـان بـه . بخشد ها را تعمیق می ای دیگر هویت  به گونه،توسعه ارتباطات

العات، امکان استخدام عناصر هویتی متنوع و مختلف و گـاه بـه ظـاهر متعـارض را تـسهیل اط

هـای مکـانی تـضعیف شـده و  در چنین فضایی نیاز به ارتباطات مـستقیم و همجـواری. کند می

                                                       
Micheal nofel..1  
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 ١٩      سازی، بررسی موردی؛ رشد اسالم سیاسی در جهان اهل سنت یابی و انطباق های اجتماعی اسالمی با تأکید بر دو مفهوم هویت بندی جنبش چارچوب

خدام و تلفیـق پـذیرد؛ ایـن هوشـمندی، اسـت برساخت هویت به صورتی هوشمندتر صورت می

و تـاریخی ) شرق تا غـرب(، مکانی )گذشته تا حال(ر ابعاد زمانی ساز را د تر عناصر هویت دقیق

های موجود، مرز میان  ای ضمن تقریب هویت لهئچنین مس. سازد ممکن می) های تاریخی دوره(

منـدی از مزایـای  های اجتماعی نوین ضمن بهره  جنبش،از این منظر. کند تر می نیز شفاف را آنها

  .اند دهکرساز، استقالل خود را نیز حفظ  یتهانی شدن، با تکیه بر عناصر هوج

پرورش، هویت در مسیر بـاز. ر نیز شده استتسهیل تبادل اطالعات، موجد روندی دیگ

، امـا در انـد کـردهیابد؛ این تحوالت و تطورات همواره هویت را همراهـی  تحول و تطور می

منـد و  منـد، مکـان  امـری زمـان،هویت. اند شده دگرگون آنها کیفیت و کمیت ،دنیای کنونی

همچنـین  فهم یک هویت متوقف بر فهم رابطه زمانی و مکانی آن و ، بنابراینای است؛ رابطه

 هویت در مسیر ساختنش با رجوع بـه خـود، .)٧٨: ١٣٨٦کـالهون، ( ربط آن با سایر وقایع است

  . یابد ، گزینش کرده و شکلی جدید می)دیگری جغرافیایی(دیگری، گذشته و آنجا 

گونـه   ماهیت پویا و گزینشی برساختن هویت را ایـن)١٩٣٨/١٣٢٧متولـد ( 1»نی گیدنزآنتو«

  :کند بیان می

ی را از گذشته تا آینـده  مسیر خاصاش توسعهدر جریان تکامل و ) ماهیت(خود 
 اش نـدهیآ گذشـته خـود را در پرتـو آنچـه بـرای ،فرد. پیماید بینی می قابل پیش

  .)١١٢: ١٣٨٣گیدنز، ( ذراندگ کند، از غربال می بینی می پیش
ماهیت پویا و گزینشی هویت که در اثر سرعت ارتباطات و تبادل اطالعـات و در قالـب 

جمـع، / ، فردتجدد/ یی چون سنت ها دوگانه ای اجتماعی نوین تسریع شده، مشکله جنبش

تر  و در بـسآنگاه که هویت در سیر تکامـل. سترا تا حدودی حل کرده ا... آینده و / گذشته 

های اجتماعی نـوین  اندیشد، جنبش می» ما«و » خود« به صنع و جعل تندیس اش یاجتماع

به بازپروری فعاالنه عناصر سرگذشت زنـدگی «، یابد که ضمن حفظ دوام خود تری میرا بس

بـه همـین . پردازند  می)١٣٤: ١٣٨٣دالپورتا و دیانی، (»  در بستری جدیدآنهاو سازماندهی مجدد 

                                                       
Anthony Giddens..1  
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 برآیند تعامـل جمعـی حتـی در مقیـاس ،کنند که هویت کید می این نکته تأسبب، برخی بر

الرنـا و (جهانی و دارای سیر تکاملی است و بنابراین، امری منزوی، مقطعی و جزئـی نیـست 

  .)٢١٩: ١٣٨٧دیگران، 

اما اگر هویت همواره در حال بازسازی و برساخته شدن اسـت، چـرا در برخـی مقـاطع 

شـود؟ بـه بـاور برخـی از  های اجتماعی بیـشتر دنبـال مـی الب جنبشتر شده و در ق برجسته

دهد،  های اجتماعی نوین رخ می  جستجوی جمعی برای هویت که در بطن جنبش،متفکران

هـای از دسـت رفتـه  گیـری هویـت تعامل و همچنین تالشی برای بـازپسواکنشی به کمبود 

ی کامال مشهود استهای اجتماعی مذهب ای به ویژه در جنبش چنین خصیصه. است
ً

: همان(. 

نقش محـوری یافتـه و » اینجا«و » خود«، »گذشته «، بدیهی است که در چنین فرآیندی)٢٤

سـاخت هـویتی نیازمنـد برخـی اگر بر. یابند وضعیتی تبعی می» اآنج«و » دیگری«، »حال«

و کنـد  را نفـی مـی» دیگری«است، اما کلیت )  کاربست در جهان امروزبرای(» غیر«اجزاء 

را ناشی » خود» «ِامروز«های   زیرا بحرانگیرد؛ ازگشت به گذشته را مفروض می ب١نوستالژی

  .داند می» امروزین«با تفسیری » دیروز«داند و راه چاره را نگاه به  می» دیگری«از تهاجم 

 نوعی اعتراض نهفته اسـت؛ اعتراضـی کـه هـسته آن عنـصر هویـت ،در متن این تفسیر

کـه بـه کـسانی بـاز » ما« جنبه ، اول: است که دو جنبه را در خود داردتاست؛ زیرا این هوی

عـدالتی هـستند  کـه مـسئول ایـن بـی» ییآنهـا« تحقق یافتـه و آنهاگردد که عدالت برای  می

(Klandermans, 2000:162-163) .رو این خواهد بـود کـه چگونـه  ئله پیش مس،در چنین شرایطی

و با تکیه بر هـویتی ) جنبش اجتماعی(عالیت جمعی توان شرایط حاکم را از طریق یک ف می

فرآینـد برسـاخت «و » ط موجوداعتراض به شرای«جاست که از دو مقدمه ییر داد؟ ایننوین تغ

  .آید حاصل می» های اجتماعی نوین جنبش«، نتیجه »هویت

کـه کنـشگران های اجتماعی جدید، هویت آن چیزی اسـت  پردازان جنبش از نگاه نظریه

ی گیــر ، شــکلســاختن آن، موجــب بــسیج جمعــی و در نهایــتتــالش بــرای برجمعــی در 

                                                       
١ .nostalgiaکرد تعریف گذشته، های موقعیت و اشخاص اشیاء، به شیرین و تلخ درونی احساس یک به توان می  را.  
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 ٢١      سازی، بررسی موردی؛ رشد اسالم سیاسی در جهان اهل سنت یابی و انطباق های اجتماعی اسالمی با تأکید بر دو مفهوم هویت بندی جنبش چارچوب

 1»کالوس اوفـه «سبببه همین  .(Dieteropp, 2009: 204) شوند های اجتماعی جدید می جنبش

کید می)١٩٤٠/١٣١٩( های اجتماعی نوین در پی کسب هویـت  جنبش«کند که   با صراحت تأ

  .(Offe, 1985: 831) »اند یجمع

 ظهور هویت جدید یا ابعاد هـویتی سـابقا ضـعیف را بیشتر ،عی نوینهای اجتما جنبش
ً

نمـادینی کـه  موضوعات فرهنگی و پیرامون ،کننده ها و عوامل بسیج نارضایتی. دهند نوید می

ایـن «. هـای اقتـصادی ننـد، نـه بـا نارضـایتیز  دور مـیبا موضوعات هـویتی سـروکار دارد

ها و معانی حاکی از  ای از عقاید، نمادها، ارزش های فرهنگی و نمادین به مجموعه نارضایتی

هـای جدیـد  احساس تعلق به یک گروه اجتماعی متمایز، تصویر اعضا از خویشتن و تلقـی

هـای   جنبش، در این نقطه).٢١: ١٣٨٧الرنا و دیگـران، (» ماعی از زندگی روزمره وابسته استاجت

  .کنند اجتماعی مذهبی ظهور می

های اجتماعی نوین به چهار گروه محیطـی، حقـوق بـشری،   جنبش،بندی در یک تقسیم

و » عموضـو«ها از دو حیـث  همچنین تمامی این گروه. شوند ضد جنگ و مذهبی تقسیم می

هـای اجتمـاعی  از حیث اول، موضـوع تمـامی جنـبش. ندا قابل بررسی» های حاکم ارزش«

 را شـامل نوین، زیست جهان است که مواردی چون مـذهب، اخـالق، هویـت و جنـسیت

 ، استقالل و هویـت اسـتآنهاهای حاکم بر تمامی  ترین ارزش  مهم،شود و از حیث دوم می

(Offe, 1985: 829) .نوین را تـشکیل های اجتماعی  تار و پود جنبش،بنابراین، هویت و مذهب 

  .های کالسیک است ها از جنبش  وجه تمایز این جنبش،لهدهند و این مسئ می

هـای اجتمـاعی جدیـد را بـا   تفاوت عمده جنـبش)١٩٤٨/١٣٢٧تولد م( 2»نلسون ریکاردو«

هـای   در جنـبش،بـه بـاور وی. دانـد  از بعد ایدئولوژیک می،های اجتماعی کالسیک جنبش

اجتماعی جدید به جای اینکه به مسائل اقتـصادی و عینـی توجـه شـود، بـر مـسائلی چـون 

، نگـاه  کـه خروجـی آنشـود کیفیت زندگی، سبک زنـدگی و ادعاهـای هـویتی تمرکـز مـی

 ایـن نگـاه جدیـد، دعـاوی احیاگرانـه .(Richardo, 1997:414) ایدئولوژیک جدید خواهـد بـود

                                                       
Claus Offe..1  
Nelson richardo..2  
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ومی، درصدد پاسـخ بـه تهدیـدهای ب/ های دینی  جدیدی را به همراه دارد که با تکیه بر آموزه

ر، جه ساخته و بـه تعبیـر دیگـ تهدیدهایی که روندهای جاری را با مشکل موارو است؛ پیش

در قالـب  ،هـا بحـران مذهبی درصدد پاسخ به ایـن ـهای اجتماعی  جنبش. اند بودهزا  بحران

  .(Zald, 1982:321)تجدید بنای هویتی جدیدند 

یوتوپیـایی، . ناسی شده اسـت پنج دسته جنبش اجتماعی بازش،بندی دیگر در یک تقسیم

امی ایـن انـواع در پاسـخ بـه ، تمـبه بـاور ایـن دو. ، انقالبی و واکنشیگرایی، اصالحی هزاره

هـای واکنـشی،   جنـبش،امـا در ایـن میـانیرنـد؛ گ های ساختاری جامعه شـکل مـی ضعف

های جوامع کنونی را حاصل تغییرات در جوامع جدیـد دانـسته و تنهـا راه اصـالح را  بیماری

 البتـه عبـارت .(Stewart and Glynn,1985: 336-341) داننـد ازگشت بـه روزهـای نخـستین مـیب

واکنـشی، نبایـد بـه یـک / های اجتماعی مـذهبی  در جنبش» بازگشت به روزهای نخستین«

های نوین اسالمی قابل تأمل  شله به ویژه در مورد جنباین مسئ. حس نوستالژیک تقلیل یابد

  .)٢١-٢٣: ١٣٨٩طیبی، ( است

یـابی در کنـار  سیدحسین نصر و حمید عنایـت، هویـت در نگاه ،گونه که بیان شد همان

همچنـین سیدحـسین نـصر . های اسالمی نوین اسـت  دو محور اصلی جنبش،سازی بیقتط

بـشی اجتمـاعی اسـالمی، جنبـشی کند کـه اسـالم سیاسـی بـه مثابـه یـک جن استدالل می

نـصر، (گیری عناصـر مـدرن اسـت   بر رجوع به سلف صالح، در پی وامروست که عالوه میانه

 کـه معتقـد اسـت )١٩٣٣/١٣١٢متولـد ( 1»مجیان هرایر دکچاردیر« همچنین .)١٦٦ - ١٨٠: ١٣٧٣

 )٧ - ١٠: ١٣٦٦دکمجیـان، (های پیش روی مسلمانان است   پاسخی به بحران،ها گونه جنبش این

 در کـانون داند کـه هویـت اسـالمی را گفتمانی می آن را )١٣١٤/ ١٩٣٥متولد ( 2» بابی سعید« و

  .)٢٠: ١٣٧٩سعید، ( دهد عمل سیاسی قرار می

و گـرا، سـنتی  هـای اسـالمی بـه غـرب  با تقسیم جنـبش)١٩٤٩/١٣٢٨متولد ( 3»الیویه روآ«

 آنهـاهـر چیـز نـو بـرای « هـا کـه  است که بر خالف سنتیمعتقد) اسالم سیاسی(گرا  اسالم

                                                       
Richard hrair Dekmejian..1  

2 .Bobi said. 
Olivier roy..3  
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 ٢٣      سازی، بررسی موردی؛ رشد اسالم سیاسی در جهان اهل سنت یابی و انطباق های اجتماعی اسالمی با تأکید بر دو مفهوم هویت بندی جنبش چارچوب

گرایـان بـه واقعیـات دنیـای  کنند، اسالم را با یک فتوا حل میاهمیت ثانویه دارد و مشکل آن 

»  رجوع به اسالم اصیل، مسائل را تجزیـه و تحلیـل کننـدخواهند با جدید اهمیت داده و می

 ،های اجتماعی اسالمی بـه ویـژه در جهـان اهـل سـنت گونه جنبش این. )٢١-٢٣: ١٣٧٨روآ، (

 را سـازی انطباقضمن پیگیری روند بازسازی هویتی از طریق رجوع به عناصر پیشین ، روند 

لبتـه خروجـی مـشترک هـر دو  کـه اگیرند  برخی عناصر مدرنیسم پی میگرفتننیز از طریق 

ساخت هویتی نو با قالب و محتوایی جدید است که البته چنین فرآیندی به سـادگی روند، بر

  .ردیپذ ینمصورت 

مت و ممانعت طرفداران  مقاو،اول :چندین عامل استدر نتیجه  مذکورپیچیدگی فرآیند 

) گرایـان سـنت( اول کـه دسـته) نوگرایـان(صـرت و هواخواهـان معا) گرایـان سنت(اصالت 

ه به سـلف صـالح هـستند؛ مخالف نگا) نوگرایان( عناصر مدرن و دسته دوم گرفتنمخالف 

 پیگیری سوم، ؛ عناصر ناهمسان و ناهمخوانند، تلفیق عناصر سنتی و مدرن که در ظاهردوم،

 منازعـه ، ایـن مـسائل.زمـان غیـر  و رد هـمگرفتنبا » خود«روند بازسازی هویتی و تأسیس 

بـرای های اجتماعی اسالمی ایجاد کرده است کـه چنـد رویـه را  می را در قالب جنبشمداو

سازی و ، تـصویراول: کننـد ره با هویت اسالمی دنبال می کردارهای سیاسی و روزمهمراهی

 برخی از کشورهای اسالمی با اسـتفاده از نمادهـا و تـصاویر ،در زمینه اول.  معناسازی،دوم

ای از عناصـر  گونه  شیدن به نظام سیاسی خود و همچنین تلفیقاسالمی در پی مشروعیت بخ

چنین روندی عمودی بوده و حاصل اعمال . اند برآمدهمذهبی پیشین با بدنه غالب مدرنیسم 

جهـان یـابی در  تا ضـمن عقـب نمانـدن از قافلـه هویـتتغییرات مهندسی شده از باالست 

 اوال، ، یعنـی معناسـازی؛ا در رویـه دوم امـ.اسالم، بدنه نظام سیاسی غیرقابل تغییـر بمانـد
ً

جهت حرکت افقی بوده و ثانیا، توسط جنبش
ً

ایـن . شـود گیری میای اجتماعی اسالمی پیه 

هـای اصـیل اسـالمی، آن را بـا محـک  کنند که ضمن حفاظت از هویت ها تالش می جنبش

اهر بـسنجند و در یـک فرآینـد تحلیـل، عناصـر بـه ظـ) مـدرن( روزمره و معاصر یکردارها

 البتـه ایـن رونـد .ببخـشندبنـدی جدیـد، معنـا  ن را بازخوانی کرده و در یک مفـصلناهمسا

توانـد الگوهـای متنـوعی را  معناسازی تحت تأثیر دو متغیر، متفاوت شـده و در نهایـت مـی
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 ١٣٩٤پاییز و زمستان /  هشتم ۀشمار/ سال سوم  / ی سیاست اسالمیها       پژوهش٢٤

بـران جمعـی و توانـایی ره «،و دوم» فضاهای فرصت منقبض یـا منبـسط«، اول: کندعرضه 

 تنظیم مسائل روزمره بر مبنای نمادهـای برایی از فضاهای فرصت گیر روشنفکران برای بهره

  ). ٤٨: ١٣٩٢یاووز، (» مشترک فرهنگی جامعه خودشان

بنـدی   نوین و معانی جدیـد کـه حاصـل مفـصلهای  هویت،این فضایی است که در آن

بنـدی  ، ایـن مفـصلاسالم سیاسـی. شوند نوینی است مورد منازعه قرار گرفته و سنجیده می

 حاصل ناکامی جریاناتی است که از ،کند گونه که ابراهیم برزگر بیان می  است که هماننوین

در قالـب » دیگری غیرمـسلمان«را در » خود مسلمان«و عنصر هویت اسالمی غفلت کرده 

این ناکامی به گفتـه ادوارد ). ٢٥٨: ١٣٩١برزگر، (جستجو کردند  گرایی، گرایی غربی و غرب ملی

از (» شـرق«شناختی منتهی شـد و از سـمت  طلبی معرفت به تفوق» غرب«، از سمت سعید

  حاصلی جز ناکارآمـدی در پـی نداشـتبه مسخ هویت انجامیده و) جمله جامعه مسلمین

کید می» حسن البنا«گونه که   همان، بنابراین).٦٤: ١٣٧١سعید، ( هـای اسـالمی   جنـبش،کرد تأ

، به آرمان اجتماعی خـود کـه آنهامندی از  های دیگری و بهره  نهادن به ارزشضمن ارجباید 

 برآینـد چنـین ، فرهنـگ بـومی.)٨٠: ١٣٧٥الحـسینی، ( است، توجه کننـد» برخاسته از سنت«

  . آمیز است نتیجه فرایندی منازعهروندی است که البته گاهی 

  هاي اجتماعی نوین منازعه، فرهنگ و جنبش
جتماعی رجـوع کنـیم، مقولـه برخـورد و های ا اگر بار دیگر به تعریف ماریو دیانی از جنبش

 در همـین راسـتا. بینـیم منازعه فرهنگی مبتنی بر یک هویت و فهم مشترک را بـر جـسته مـی

داننـد کـه بـه علـت  های اجتماعی نوین را نوعی منازعـه و یـا اعتـراض جمعـی مـی جنبش

خالف یـاد کـرد کـه بـر» سیاست فرهنگی«توان از آن با عنوان  ، میاش یفرهنگرویکردهای 

در ). ١٥٣-١٧٢: ١٣٨٧نـش، ( های نـوین زنـدگی هـستند ی بسط شیوههای کالسیک در پ جنبش

های فرهنگی جامعـه،  دن حساسیتکرهای اجتماعی نوین با برجسته   جنبش،چنین نگرشی

. گیرنـد ظر پی می به سمت و سوی مورد نآنها تغییر ها و الگوهای رایج را برای با شیوهمنازعه 

 حصول فقط برای بدان معنا نیست که فرهنگ، خالق غایاتی است که منازعه هالبته این مسئل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ٢٥      سازی، بررسی موردی؛ رشد اسالم سیاسی در جهان اهل سنت یابی و انطباق های اجتماعی اسالمی با تأکید بر دو مفهوم هویت بندی جنبش چارچوب

 فرهنـگ ،کننـد گونه که دالپورتا و دیـانی اسـتدالل مـی پذیرد، بلکه همان ها صورت می دانب

 که مردم بـه  استهایی ها و شیوه وسیله شکل دادن به یک ذخیره یا منبعی از عادات، مهارت

دالپورتـا و (کننـد  سازند و در منازعات جمعی نقش ایفـا مـی ا می استراتژی عمل ر،آنهاوسیله 

  .)١٠٤: ١٣٨٣دیانی، 

 نتیجه وجود یک بحران فرهنگی ،های اجتماعی آلن تورن با ذکر این نکته که رشد جنبش

کید می رآیندهای فرهنگی جامعـه مـورد نظـر ها در پی تحول در ف کند که این جنبش است تأ

کیـد بـر بعـد  در این تفسیر، جنبش .-Touraine, 1981: 314)317( هستند های اجتمـاعی ضـمن تأ

های هنجارینی هستند که حول تفاسیر متعارض از یک میدان  معناسازی، دارای سمت گیری

یـک ارزش « این تعـارض بیـشتر میـان ).١٩٧: ١٣٨٨مشیرزاده، (گیرد  فرهنگی مشترک شکل می

: ١٣٨٧دالپورتـا و دیـانی، (» مرسـوم اجتمـاعیفرهنگی بسیار پرطنین و عادات و رسوم متداول و 

کید میسبب،به همین . گیرد  شکل می)٥٦ هـای اجتمـاعی  جنـبش«کنـد کـه   چارلز تیلی تأ

 مفاهیم خود را بـا ، و از این طریقگرفتهای  ای و منطقه معانی درونی خود را از فرهنگ محله

  ). ١٠٩: ١٣٨٩تیلی، (» بخشند موجود، معنا می پیشهای از هستی

ای  هـای اجتمـاعی را وارد منازعـه موجـود، جنـبش گی ازپـیشهای فرهن تمرکز بر هستی

. انـد یزنـدگهـای جدیـد  کند که در پی خلـق شـیوه های فرهنگی نوینی می آشکار با هستی

عموما همان
ً

، آرامـش را بـه فـرد تزریـق های فرهنگی پیشین و اینجایی قدر که تعلق به ارزش 

منازعـه دقیقـا از . دکنـتواند آرامش وی را مخـدوش  آنجایی میهای پسین و   ارزشکند، می
ً

گیـری تـوان  های اجتماعی نوین خواسـتار بـازپس ای که جنبش شود؛ در نقطه اینجا آغاز می

منازعـه . انـد یاجتمـاعتفسیر از حوزه فرهنگی مستقر با تکیه بر معناسازی جدید از زنـدگی 

های پسین و آنجایی موجب معنازدایی   که ارزششود تر می تر و گسترده تر، عمیق آنگاه جدی

  .شود از زندگی بشر می

ایـن  در عـین اینکـه )١٢٤٣/ ١٨٦٤متولد ( 1»ماکس وبر« به باور برخی از اندیشمندان چون

سب به عقالنـی مان را به مسائل منت دهد، توجه شدن را به ما هشدار میفرآیند عقالنی مسئله 

                                                       
Max weber..1  
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تـرین تزهـای   یکـی از عمـومی،بر این اساس. کند ف میمعطو» زدایی افسون«شدن به ویژه 

، بـه طـور روزافزونـی مـورد ماکس وبر این است که جهان غـرب در نتیجـه عقالنـی شـدن

زدایی به معنـای رانـده شـدن عناصـر جـادویی اندیـشه  افسون. زدایی قرار گرفته است افسون

نظریـات جدیـد و از جملـه  امـا .زدایی از زندگی را به همـراه دارد معنا،چنین روندی. است

ای کـه   ایـدهپروراننـد؛ را در سـر مـی» گـری بازافـسون«، ایـده های اجتمـاعی نـوین جنبش

گرانـه فربـه  احـساسی و حـسابیالت انسانی را در برابـر خـرد غیرها و تما ، سائقها زشیانگ

 پـی هـای اجتمـاعی نـوین در  جنبش به همین دلیل،).٧٣٠-٧٣١: ١٣٩٠ریترز و گودمن ، ( کند می

انـد، تـا از  گرانـه های پسین مادی های پیشین و مقاومت در برابر هجوم ارزش بازتفسیر ارزش

 »هـای آهنـین قفس«تر گردانند و از طرفی جداره  این طریق زندگی را دلپسندتر و قابل تحمل

 لزومـا ،نامد می» مندی تاریخ« که تورن آن را ها ارزشتفسیر از روند ب.دنیای مدرن را بشکنند
ً

 را در پـی دارد کـه آنهاهای گذشته نیست؛ بلکه تفسیری نوین از  به معنای بازگشت به ارزش

های کهن، تندیس فرهنگی  خود منجر به تعریفی جدید از انسان شده و ضمن تقدیس ارزش

  . تراشد نو را می

ای تـاریخی از طریـق الگوهـای  تـوان تولیـد تجربـه«مندی عبارتست از   تاریخ،به باور تورن

  ولـی در عـین حـال،ای متمـایز از زنـدگی اجتمـاعی شـده که منجر به ایجاد مرحلـه» رهنگیف

 کنـد  تورن همچنین بر این نکته تأکید می).١٩٧: ١٣٨٨مشیرزاده، ( های متعارف را مدنظر دارد الگوی

 علیه جریان کنترل فرهنگی و تولید کاالهای نمادین از سمت جریاناتی ، اعتراضیمندی که تاریخ

. ده و تصاویر مدنظر خود را از واقعیات منتشر کنندکرت که تالش دارند سلطه خود را تحمیل اس

هـای اجتمـاعی را در پـی دارد کـه معطـوف بـه  ، جنبشمذکور تعارض میان دو جریان ،بنابراین

های ذهنی متفـاوت و   زیرا تعارضی میان برداشت؛(Touraine, 1985: 774-782) اند یفرهنگتحوالت 

  .کند که تنها در چارچوبی فرهنگی قابل پیگیری است تعارض ایجاد میگاه م

 اشکال جدید منازعات در حوزه فرهنگ )١٩٢٩/١٣٠٨متولد ( 1» هابرماسورگنی«طبق استدالل 

 و احیـای بازگرداندنهای در معرض انقراض و  این منازعات بر دفاع از ارزش. پیوندند به وقوع می
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، منازعـه بـر سـر  بنابراین.های قدیمی شکالت اقتصادی و سیاست م نه بر مسائل و،آن متمرکزند

 ؛)٢٧٩: ١٣٨٩بکفـورد، (های فرهنگـی متعـارض اسـت  مت چارچوباز س» جهان زیست«تصرف 

هـا و نمادهـای مـورد نظـر خـود را دارد و  چارچوب فرهنگی مهاجم که سـودای اسـتقرار ارزش

پیـشین خـود در فـضایی جدیـد اسـت تـا های  چارچوب فرهنگی مقاوم که در پی دفاع از ارزش

  .سازد  این چارچوب فرهنگی مقاوم را می،ایدئولوژی. معنایی نو به زندگی اجتماعی بخشد

هـای اجتمـاعی، ایـدئولوژی   در فرآیند معناسازی و تولید نمادین جنبش،از نگاه ملوچی

. ی کـنش اسـتایدئولوژی در فرآیند کنش حامل معنا و محتوا کند؛ زیرا نقشی مهم پیدا می

های نمادین است کـه کنـشگران جمعـی از آن  ای از چارچوب همچنین ایدئولوژی مجموعه

 درون نظـامی از روابـط اجتمـاعی های خـود بـه خـویش و دیگـران،  کنشبرای بازنمایاندن

 ایدئولوژی که خود یـک چـارچوب فرهنگـی ، بنابراین.(MeLLucci, 1992 :56)کنند  استفاده می

هـا از منـابع پیـشین و پـسین، بـه  ها و سائق ، عادات ، رویهها ارزشسمبلیک است، با تولید 

  .رساند روند معناسازی یاری می

هـای در   ارزش اجتمـاعی و همچنـین تمرکـز بـر احیـایهای نقش ایدئولوژی در جنبش

های اجتماعی را به مذهب معطـوف داشـته   توجه پژوهشگران حوزه جنبش،معرض انقراض

هـای اجتمـاعی مـذهبی بـا نگـاهی   جنبش،ه در مطالب پیشین بیان شدگونه ک همان. است

کنند که عمدتا هم به  ایدئولوژیک، دعاوی احیاگرانه خود را دنبال می
ً

بینی  یک جهان» تولید«

آیـد، اخـذ، رد و ترکیـب  وقتی سخن از تولید ایدئولوژی بـه میـان مـی. شود جدید منجر می

 دین آن چارچوب فرهنگـی ،در این میان. دنظر استهای فرهنگی گوناگون م عناصر و مؤلفه

تواند عناصـر پیـشین و پـسین را در یـک قالـب واحـد  مذکور است که با قابلیت تفسیر، می

های در معرض انقراض باشد و هـم عناصـر   ارزشای که هم مدعی احیای ؛ به گونهگردآورد

  . کاراتر گردد،در نتیجه  وگرفتهفرهنگی همخوان جهان نو را 

دین اسالم یک نظام فرهنگـی جـامع اسـت کـه  )١٩٤٤/١٣٢٣متولد ( 1»بسام طیبی« باور به

زمان نیازمند استدالل در باب مغایرت اسالم با مدرنیته از یـک سـو و پـذیرش  هستی آن هم
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 ایـن رونـد، الگـوی فرهنگـی )٦٢: ١٣٨٩طیبـی، (. الزامات جدید دنیای نو از سوی دیگر است

نه لزوما بازگـشت بـه گذشـته اسـت و نـه رد سـلف صـالح؛ بلکـه کند که  جدیدی را بنا می
ً

 ایـن الگـوی فرهنگـی در ، به بیان دیگـر.ها لیتعدها و جرح و  تقاطعی است از رد و پذیرش

زمان است که  شود و نیازمند منازعه و مفاهمه هم روندی ارجاعی به زمینه و زمانه ساخته می

ای اجتماعی اسالمی نـوین پیگیـری شـده و ه این روند در جهان اهل سنت در قالب جنبش

این روند  )١٩٢٨/١٣٠٧متولد ( 1»محمد ارکون«. خروجی اسالم سیاسی را به همراه داشته است

  کند و بر این باور است که  معرفی می» پناهگاه/ اسالم«را با دوگانه 

عنـوان چـارچوب و الگـوی عمـل امروز به دالیل مختلفی گفتمـان اسـالمی بـه 
کنــد و خــود را در قالــب گفتمــان  تحمیــل مــی... ود را بــر همگــان ، خــتــاریخی

 هنری و معماری و اعمال دینـی یا آوردهاجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا دست 
  ). ١٦٤: ١٣٩٢ارکون، (» دهد و رفتار فردی نشان می

  .بینی وسیع است ه یک نظام فرهنگی جامع و یک جهاندهند این، نشان

 نتیجه
کی» شناسی شرق«ود با نام ادوارد سعید در اثر خ تمدن غـرب بـر «کند که  د میبر این نکته تأ

 .»کند استوار است که البته همواره اولی بر دومی تخطی می» مال ایشان«و » مال ما«گانه دو

 این روند تجاوزکارانـه ).٤٠٦: ١٣٧١سـعید، (» های فرهنگی دارد این تخطی سویه«تر اینکه  مهم

ان دسـتبردهای فرهنگـی و هـویتی اسـت کـه مـورد اعتـراض ، همـ»مـا«بر ارکان فرهنگـی 

هـای اجتمـاعی اسـالمی نـوین بـا دو محـور  مسلمانان قرار گرفت و منشأ پیـدایش جنـبش

سـاخت ایـن هویـت . شـد» فرهنگـی« هـای در چارچوب» سازی انطباق«و » یابی هویت«

و یـا » منـددیگـری قدرت« تمـدن گرفتن ،اول. توانست شکل بگیرد فرهنگی به چند شیوه می

های عمیق فرهنگی دو طـرف بـا شکـست مواجـه   تفاوت دلیلسازی که البته به همان منطبق
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خدای عشق و ( 1»اروس«بیشتر در اطراف ها  کنند، این تفاوت که بسیاری بیان می چنان. شد

اینگلهـارت و نـوریس، () تـوده و نمـاد دموکراسـی( 2»دموس«زند تا  چرخ می)  میل جنسینماد

 مبانی فرهنگی چنـین تمـدنی بـرای جوامـع مـسلمان نـاممکن گرفتن ، بنابراین).١٩٩: ١٣٨٩

  .نمود و چنین هم شد می

ده و ای بنیان کن و انتقادی بود که دنیای نو را معادل شرارت و جهالـت شـمر شیوه دوم مرحله

بـوده و بـه ای نیـز کـارا ن  بدیهی است که چنین شیوه).٢٥: ١٣٨٣السید، ( کرد تنها رد آن را تجویز می

در این میان، اسالم سیاسی راهی میانه بود که تـالش داشـت ضـمن پیـشنهاد . شکست انجامید

هـای  هـا و راهکارهـای اسـالمی، از مؤلفـه ، نمادها، شیوهها های اسالمی و ارئه سمبل ارچوبچ

. دازدهـای اسـالمی در بـستری جدیـد بپـر تفسیر ایـدههره برده و به تعبیر دیگر به بازدنیای نو نیز ب

کنـد کـه بـا ایجـاد مخزنـی از  ای اسالم را به عنوان واقعیتی پویـا و زنـده معرفـی مـی چنین شیوه

. ن را در بـستر اقتـضائات نـو داراسـت توانایی راهبری جوامـع مـسلما، اصیل اسالمییکردارها

،  اول:اسـی بـه ویـژه در جهـان اهـل سـنت بـودروی جریـان اسـالم سی ، دو مسئله پیشبنابراین

انطباق با دنیای مدرن؛ دو روندی که در تالش  ،ریف خود و در نتیجه بازسازی هویتی و دومتعباز

تـار . زمان ضمن تکوین مرزهای هویتی و انطباق با دنیای نو، به خلق معانی جدید بپردازد  همبود

و پود این خلق نو نه لزوما متکی به معانی ازپـیش
ً

موجـود اسـت و نـه صـرفا  
ً

هـای   ارزشگـرفتن

 آن در بستری نوست کـه حاصـل می و کاشتنری؛ بلکه استخدام عناصر درونی گفتمان اسالدیگ

طرحی نو در انداخته «بافته و را به هم » پس«و » پیش« پیکربندی گفتمانی جدیدی است که ،آن

 هنگام نمو خود در جغرافیای فرهنگی جهان اسالم، تطور و نهایتا تکثر یافتـه این طرح نو. »است
ً

هـای   در مؤلفـه،ی نوینی را از عمل سیاسـی پدیـد آورده اسـت؛ ایـن الگوهـای متنـوعو الگوها

 اسـالم سیاسـی در جهـان اسـالم حاصـل ،بنـابراین. فرهنگی متفاوت جوامع میزبان ریشه دارد

پیش  را سازی انطباقیابی و  تلفی است که همزمان دو روند هویتعناصر مخ» رد«و » استخدام«

  .کرده است بندی  مفصلبرده و گفتمان جدیدی را
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  الگوي شماره یک

  

  

  

 کتابنامه
 ، ترجمــه رحــیم حمــداوی، تهــران، نگــاه تاریخمنــدی اندیــشه اســالمی). ١٣٩٢(، محمــد ارکــون

  .معاصر
شـجاع  ، ترجمـه)اسـالم و دمکراسـی( هـای اسـالمی معاصـر جنبش). ١٣٨٩( الاسپوزیتو، جان

 .احمدوند، تهران، نی
، ترجمـه مقدس و عرفی؛ دیـن و سیاسـت در جهـان نـو). ١٣٨٩ (نوریسد و پیپا اینگلهارت، رونال

 .مریم وتر، تهران، کویر
 .، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، کیهانشناسی سیاسی جامعه). ١٣٦٦(باتامور، تام 

 .، تهران، دانشگاه امام صادقهای بازتاب انقالب اسالمی ایران نظریه .)١٣٩١(برزگر ، ابراهیم 
   دانـشگاه ، ترجمـه مـسعود آریـایی نیـا، تهـران،دیـن و نظریـه اجتمـاعی). ١٣٨٩(رد، جیمز بکفو

 .امام صادق

 عناصر فرهنگ اسالمی

  فرهنگ بومی محلی
  
  

  هاي مدرنیته برخی مؤلفه
  

 استخدام
می

سلی
الم 

اس
 

 بازسازي دوران صدر اسالم

  ناسیونالیسم
  
  

  تمامیت فرهنگ غربی
  

 رد
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کتـاب مـاه جستجوی خویشتن، ترجمه محـسن متقـی، ). ١٣٧٩(تورن، آلن و فرهاد خسرو خاور 
 .٦ - ٨ ص ،، اسفند٤٢ و ٤١، شماره علوم اجتماعی

 دانـشگاه امـام زاده، تهـران، علـی مرشـدی، ترجمـه های اجتماعی جنبش ).١٣٨٩(تیلی، چارلز 
 .صادق

،  جنــبش اسـالمی معاصــرنیتـر بــزرگ اخــوان المـسلمین؛ ).١٣٧٥(الحـسینی، اســحاق موسـی 
 .ترجمه سیدهادی خسروشاهی، تهران، اطالعات

، ترجمـه حمیـد احمـدی، های سیاسی در جهان عرب جنبش ).١٣٦٦( چاردیر دکمجیان، ریهرا
 .کیهان تهران،

، ترجمـه محمـدتقی هـای اجتمـاعی ای بر جنبش  مقدمه).١٣٨٣(دوناتال و ماریو دیانی دالپورتا، 
 .دلفروز، تهران، کویر

، ترجمـه عبدالحـسین شناسـی سیاسـی  مبانی جامعـه).١٣٨٩ (موشاردورماگن، ژان ایر و دانیل 
 .گهر، تهران، آگاه نیک

و  رجمـه خلیـل میرزایـی، تشناسـی مـدرن نظریه جامعـه). ١٣٩٠ (گودمنداگالس رتیزر، جرج و 
 .عباس لطفی زاده، تهران، جامعه شناسان

، ترجمه محسن مدیر شانه چی و حسین مطیعی امین، تجربه اسالم سیاسی). ١٣٧٨(روآ، الیویه 
 .تهران، الهدی

 .، ترجمه عبدالرحیم گواهی ، تهران، نشر فرهنگ اسالمیشرق شناسی). ١٣٧١(سعید، ادوارد 
، ترجمــه غالمرضــا س بنیــادین، اروپــا مــداری و ظهــور اســالم گرایــی هــرا).١٣٧٩(ســعید، بــابی 

 .ها و موسی عنبری، تهران، دانشگاه تهران جمشیدی
، ترجمه مجید مـرادی،  اسالم سیاسی معاصر در کشاکش هویت و تجدد).١٣٨٣(السید، رضوان 

 .تهران، مرکز بازشناسی اسالم و ایران
، ترجمه عبـدالرحیم گـواهی، تهـران، نـشر فرهنـگ   درآمدی بر اسالم).١٣٧٥(شیمل، آن ماری 

  .اسالمی
، ترجمـه محمـود سـیفی پرگـو، تهـران،  اسـالم ، سیاسـت جهـانی و اروپـا).١٣٨٩(طیبی، بـسام 

 .دانشگاه امام صادق
 .، تهران، کتاب موج شش گفتار دین و جامعه).١٣٥٢(عنایت، حمید 

پــور و علــی  ترجمــه محمــد قلــی، نظریــه اجتمــاعی و سیاســت هویــت، )١٣٨٦(کــالهون، کــریج 
 .محمدزاده، تهران، جامعه شناسان
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، ترجمـه ناصـر  تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عـصر جدیـد).١٣٨٣(گیدنز، آنتونی 
 .موفقیان، تهران، نی
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  خالصۀ المقاالت
  

  » اهلوية« يمية وفق مفهوت االجتماعية اإلسالمتأطري احلرکا
 » التوفيق بني احلداثة والتراث«و

  )دراسة عن تنامي اإلسالم السياسي يف العامل السين املعاصر(
  احمد عزیزخانی /  م برزکرابراهی

   
لقد أدی هجوم احلداثة حنو العامل اإلسالمي کأهم املسائل اليت واجهها العامل اإلسالمي يف 

ولکن مل يتم ) التأريخ. (القرنني األخريين، إلی ظهور ردود افعال خمتلفة من جانب املسلمني
 االسالمية واحلداثة الغربية التطرق العلمي إلی العالقة الغامضة بني احلرکات االجتماعية

ولکن البحث حول ) اخللفية (.»التوفيق بني احلداثة والتراث«و» اهلوية«يف اطار ) املسألة(
ويری کاتبا ) السؤال (.إطار هذه احلرکات وأهدافها، کان موضع اهتمام العلماء والباحثني

ق إلی مفهومي هذه املقالة بأن مجيع احلرکات االجتماعية املسلمة کان ومايزال يتطر
فمن هنا إن دراسة ) الفرضية. (يف أرضية ثقافية» اهلوية«و»  التوفيق بني األصالة واملعاصرة«

» التوفيق«و» اهلوية«هذه احلرکات ال تتم إال يف ارضية ثقافية ويف إطار تطبيق مفهومي 
ذه ؛ فمن البديهي أن األسلوب التحليلي والوصفي هو األسلوب األمثل إلجناز ه)اهلدف(

  )  األسلوب. (الدراسة
عرب مراجعة » الذات«وبعد استخدام هذا األسلوب وصلنا إلی أن عملية إعادة تکوين 

طاقات » عملية تفعيل«و» عملية تکوين اهلوية«القيم الدينية واحمللية وبالتحديد يف إطار 
ت  هي القاسم املشترک بني احلرکا،»التوفيق«اتمعات االسالمية ألجل الوصول إلی 

  ) النتيجة. (االجتماعية يف العامل السين
  البحث مفردات

   احلرکات االجتماعية االسالمية، اهلوية، احلداثة، اإلسالم السياسي

                                                       
 . فی العلوم السیاسیۀ بجامعۀ العالمۀ الطباطبائیاستاذ  -barzegar2010@yahoo.com.  
 . ب فـــی مرحلـــۀ الـــدکتوراه فـــی العلـــوم الـــسیاسیۀ بجامعـــۀ  العالمـــۀ الطباطبـــائی طالـــ - 

daghdaghe87@yahoo.com.  
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