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 چکیده
هاای جهان است  از نظر تمادنی در حاال حاضار دچاار بحاران اسات و جریاان

رفت از این وضعیت تااکنون ثماربخ  نباوده اسات. حتای در گرفته برای برونشکل
ها نیز تصاویر روشانی وجاود رکردهای این جریانآفرینی و کاخصو  جایگاه، نق 

بنادی شناسی و صورتندارد. پژوه  حاضر با روش گفتمانی، تتش کرده تا با نشانه
 شناسی و سپس به تحلیل محتوای هر جریان بپردازد. ها، ابتدا به گونهگفتمانی جریان

ی یا  قارن های تمدننگارنده در این پژوه  به این نتیجه رسیده است که جریان
ُبعادی باه معضال تمادنی در ساحتی و تا اخیر جهان است ، عمدتًا به صورت ت 

اند؛ این رویکرد باع  شده مشکل تمدنی جهاان اسات  جهان است  توجه نشان داده
الینحل باقی بماند. الگوی جریانی تمدن نوین استمی که از سوی مقا  معظم رهبری 

بر جریان انقتب استمی، مشکل تمدنِی جهان اسات  را )دا  عزه( ارائه شده، با ابتنا 
 ها و ابعاد مورد توجه و اهتما  قرار داده است. در تما  زمینه

های تمدنی، جهان است ، گفتماان، جریاان تمادن ناوین جریان واژگان کلیدی:
 استمی، بیانیه گا  دو .

                                                 
 (.alemi.sar@gmail.com. دکتری تاریخ تشیع، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه استمی)1



یان ............................................ (10)  المللسی دینی ل معرفتی در عرصه بینشناجر

 

 مقدمه
ر باوده اسات. در حاال های مهم در چهارده قرن اخیاتمدن استمی یکی از تمدن

ای که برخی، از گونهگریبان است؛ بهبههای متعددی دستحاضر، این تمدن با آسیب
اناد؛ اماا عد  موجودیت فعلی تمدن استمی و حداقل بحران عمیق در آن سخن رانده

های تمدنی در بین مسالمانان و کشاورهای توان کتمان کرد، وجود جریانآنچه را نمی
ی  از ی  قارن اخیار، عمادتا تمادن اساتمی، خاود را در مجارای استمی است. پ

سنت ان اهلیکم در مای که ختفت و تشکیتت آن، دستگونهیافت؛ بهختفت می
کانونی موجودیت تمادن  شد، نماد و نشانهکه اکثریت جمیعت مسلمانان را شامل می

ی مختلاف تمادن رفت. با الغای ختفت، بحرانای عمیاق زوایاااستمی به شمار می
استمی را دربر گرفت. از سوی دیگر، در میان شیعیان نظریه امامت در قالاب والیات 
فقیه مطرح شد و نظا  و تشکیتتی سیاسی مبتنی بر آن در سال پایانی قارن چهااردهم 

سانت نیاز باا آنکاه دساتگاه در جهاان اهال 1ش( برقرار شاد.1357ق/1399قمری )
عنوان تتقی اندیشه، هویت و اشید و جایگاه  را بهختفت و جریان ختفت از هم پ

هایی برای ترمیم تمدنی شکل گرفت کاه در سنت از دست داد، ولی تتشزیست اهل
هاا را هایی تاکنون نیز ادامه دارد. راقم این سطور بر آن است که این تتشقالب جریان

یت دارد که با توجه باه شناسی از آن نظر اهمشناسی دنبال کند. جریاندر قالب جریان
کند؛ بلکه چگونگی تنها رویکردهای مسلمانان را گزارش میاش، نهماهیت مطالعاتی

 گیرد.ها پی میو پیامدهای رفتار نخبگان مسلمان و عملکرد مسلمانان را در این تتش
یان1 یخ معاصرل پیشینه جر  های تمدنی در تار

توان به اواخر تشکیتت معاصر را میهای تمدنی در تاریخ گیری جریانآغاز شکل
ساعی داشات مفااهیم  2ش(1275-1217ختفت عثمانی بازگرداند کاه سایدجمال)

                                                 
االول ربیاع 13ش، برابار باا  1357بهمان ساال  22انقتب استمی در ایران مبتنای بار نظریاه والیات فقیاه در  . 1

 اتفاق افتاد. 1979فوریه11قمری و 1399

 .1897. متوفای نهم مارچ 2
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بار اسااس ایان  1گیاری را مطارح کناد.نوپدید مانند پارلمان، رأی مرد ، قاانون و رأی
 2شد، اماا انتخاابی باود، ناه ماوروثی.رویکرد، گرچه ختفت و یگانگی آن حفظ می

، اصتح دستگاه ختفات و شدگیری میوسیله سیدجمال پیبه جریان کهرو این ازاین
های کاربست ختفت در تمدن استمی را ماورد اهتماا  قارار داده باود. حادود شیوه

ایان در حاالی باود  3بیست سال پس از مرگ سیدجمال، دستگاه ختفت از بین رفت.
ل از انحاتل ختفات، که شاگردان وی ایده اصتح ختفت را پی گرفتند و کمای قبا

تحات عناوان  ،بااب ختفات در ی راسااله مهمارشید رضا از مروجان جریان وی، ر
کارد و از منتشر کرد که از سویی، از ختفت حمایت می( یالعظم ةو االمام ة)الختف

گاذاری و سوی دیگر، خواهان اصتحات در آن و اتخاذ رویکردهای جدیاد در قاانون
گاهی مسلمانان بود. بنا ای توان گفت که اولین جریان تمدنی نوین، در دورهبراین، میآ

شکل گرفت که هنوز انحتل ختفت رخ نداده بود؛ گرچاه معایاب آن بارای همگاان 
بنابراین، بحران کارآیی ختفت در دوره معاصر، یکی از عوامل اصالی  .عیان شده بود

 سنت بود. اهلهای تمدنی در بین اکثریت مسلمانان، یعنی گیری جریانشکل
عنوان ی  اقلیت مذهبی در جهان است  و تمدن استمی، بحران در بین شیعیان به

تمدنی و مسائل آن، به  ختفت وجود نداشت. به دلیل در اقلیت بودن شیعیان، اندیشه
جهان تسنن بود، رخ نداده  معنای چگونگی یکپارچگی تمدن استمی که مسلله زمانه

ت استمی زندگی شیعیان، با خطر فروپاشی مواجه شاد. تحاوالت بود. تا اینکه ماهی
ای پی  رفت که راهی برای جامعاه گونهگزینی و سب  زندگی بهجدید اندیشه، هویت

دهی حیات انسان شیعی بااقی نگذاشات و شیعه جز تمس  به اصل امامت در شکل
بیساتم در ایاران گونه اندیشه امامت در قالب والیت فقیه در ساه دهاه آخار قارن بدین

های تشیع در جهان مطرح شد و طی انقتب استمی، ترین کانونعنوان یکی از مهمبه

                                                 
 .105الدین اسدآبادی، مقاالت جمالیه،  . رک: سیدجمال 1

 .87  ،1جالدین اسدآبادی، عروه الوثقی، ،. رک: سیدجمال 2
 ق.1343میتدی برابر با  1924. در  3
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ای کاه گونهآید؛ بهعطفی در تاریخ تشیع به شمار می به قدرت رسید. این انقتب نقطه
شیعه برای نخستین بار، در ارتباب با دال مرکزی امامت، از موضع انفعال باه موضاعی 

امامات و کاربسات آن در هویات و زیسات  شد و با کانونی ساختن نشاانه فعال وارد
شیعیان، آغازگر جریانی تمدنی در میان شیعیان گردید. این تحول شروع جریان تمدنی 

شود. بعد از این تاریخ، دو مذهب تسنن در میان شیعیان در عصر حاضر محسوب می
 ن اساتمی شااهد باود؛ جامعاهبحاران تماد و تشیع، دورنمایی مشابهی را در مسالله

سنت با از بین رفتن ختفت، دچار بحران تمدنی شده بود و جامعه شیعه به دلیال اهل
گیری گفتمان والیت فقیه بر اساس دال امامت، ناچار بود باه مساائل و نیازهاای شکل

ای در باین شایعیان نیاز مساائل و ساابقهصورت بایرو بهتمدنی پاسخگو باشد. ازاین
های تمدنی در بین شایعیان نیاز در حاال های تمدنی طرح گردید و گویا جریاننظریه

 ظهور است.
گفتماانی  های تمدنی در جهان است  را به شیوهاین مقاله درصدد است که جریان

 ها در جامعاهآفرینی و عملکرد هری  از این جریانبا هد  دستیابی به جایگاه و نق 
ای و جریان تمدنی، جریانی اسات کاه از نظار اندیشاه مسلمانان رصد کند. منظور از

دهد هویتی، کلیت اندیشه و هویت مسلمانان را با کانونی استمی مورد توجه قرار می
و در حوزه عمل، فعالیت، فراگیری و تأثیرگاذاری آن، تماا  محادوده جهاان اسات  را 

سانت و هالرساد کاه بعاد از انحاتل ختفات در باین ادهد. به نظر مایپوش  می
هاای تاوان جریاانتحوالت مربوب به انقتب استمی در ایران در میان شایعیان، مای

گرای سیاسای، ماذهبی و علمای های تمدنتمدنی در جهان است  را در قالب جریان
 بندی کرد. دسته
یان2  گرای سیاسیهای تمدنل جر

سالمانان را های تمدنی که اندیشه، هویات و زیسات مترین جریانیکی از قدیمی
هایی هستند که دال مرکزی آنها بر مدار قدرت، امار مورد توجه قرار داده است، جریان

تارین است. اینان مهامسیاسی، تشکیتت سیاسی و یا ایدئولوژی سیاسی تمرکز یافته 
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معضل تمدن استمی را در تزلازل امار سیاسای و کاانون قادرت در تمادن اساتمی 
ی فکری، هویتی و زیساتی خاود را در ایان کاانون قارار هاکنند و فعالیتجستجو می

هرگونه تحول در بازسازی و بازآفرینی تمادن  زمینهاند و اصتح این جایگاه را پی داده
صورت سنتی چناین جایگااهی دارد. سنت بهدانند. ختفت در دنیای اهلاستمی می

دسات داد و متعاقاب آن،  آفرینی دیرینه خود را در بین مسلمانان ازختفت ابتدا نق 
عنوان عامل تأثیرگذار در بین مسلمانان به هر دلیلای از دسات جایگاه مقبول خود را به

اش را به کال قلمارو که جایگزینی نیافت که بتواند سیطره اقتدار گفتمانیداد؛ درحالی
ترین چالشی است که امروزه جهاان اسات ، از سیاسی مسلمانان بسط دهد. این مهم

تواند از نظر سیاسی جایگاه، امار یاا تمدنی با آن مواجه است؛ به این معنا که نمینظر 
تمادن  نفوذ، فراگیری و مشروعیت آن، کلیات گساتره گفتمانی را تعریف کند که دایره

ای عمیق و کاانونی اسات کاه بادون حال آن، گونهاستمی را دربر گیرد. این بحران به
اساس، پارداختن تمدنی است  تیره و تار است. براین شکوه دورنمای بازسازی و اعاده

تنها اهمیت، بلکه اولویت دارد و بدون اولویت دادن بدان، هرگونه فعالیتی ابتار آن نهبه
و عقیم خواهد بود. به همین دلیل، این مسلله پی  از هماه ماورد توجاه اندیشامندان 

 مسلمان قرار گرفته است. 
شاود، های تمدنی یااد میعنوان پیشرو اندیشه و جریانالدین که از او بهسیدجمال

تنهاا تمدن استمی ورود کرده و سردمدار جریانی شده که ناه از همین منظر به مشکله
سنت پیروان و هواداران خود را دارد؛ بلکه در بین شیعیان نیز این رویکرد در جهان اهل

سنت جریانی که سیدجمال به لسازی مورد توجه قرار گرفته است. در میان اهو جریان
وجود آورد، سعی داشت تا جایگاه ختفت را مشروعیت و مقباولیتی ناو بخشاد؛ اماا 

باره چنین جایگاهی در بین مسالمانان، ی ای رقم خورد که بهگونهتحوالت سیاسی به
تنهاا اصاتح ای که ناهگونهبعد از حدود هزار و چهارصد سال تداو ، حذ  گردید؛ به

هاای جادی ایان آن به هر شکل و شمایلی، به یکی از خواسته ایگاه، بلکه اعادهاین ج
هایی در بین مسالمانان شاکل اساس، تاکنون جریانگرا تبدیل شد. براینجریان تمدن
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توان به جریان اخوان المسالمین، التحریار، دولات ترین آنها میگرفته است که از مهم
د. در میان شیعیان نیز جریانی بار مادار تأکیاد بار استمی، القاعده و طالبان اشاره کر

جایگاه سیاسی والیت فقیه در سطح تمدنی شکل گرفته است که گرچه نا  مشخصای 
توان از آن تحت عنوان جریان حزب الله یاد کرد که در کشورهای ایران، ندارد، ولی می

رهای عربای لبنان، عراق و در اشکال محدودتری در افغانستان، سوریه و برخای کشاو
 فعالیت دارند.

 اخوان المسلمین -2-1
هایی که بر مبنای امر سیاسی و در گستره فعالیات جهاان اسات  و از اولین جریان

باه رهباری  1928تمدن استمی رخ نمود، جریان اخوان المسلمین است که در سال 
حسن البناء در مصر شکل گرفت. این جریاان باه جغرافیاای واحاد اساتمی معتقاد 

عنوان هویت جریان خود به حساب اخوان المسلمین مفهو  امت استمی را به 1ست.ا
و  2کنادفعالیت سیاسی آن را امت استمی قلماداد مای آورد و امر سیاسی و گسترهمی

هاای پیگیر برپایی حکومت استمی در این گستره اسات، تاا در آن شاریعت و آماوزه
وضع مطلوبی در جامعه مسلمانان وجود ندارد  هادر اندیشه اخوانی 3قرآنی پیاده شود.
اساس، برای بازگشات باه ها دچار گسست و آسیب شده است. براینو همه این عرصه

امر مطلوب، باید از امری سیاسی آغاز کرد. این مهم با برپاایی نظاا  ختفتای امکاان 
 جریان اخوان معتقاد اسات کاه ختفات از جایگااه اصالی خاود 4سامان یافتن دارد.

هاای پاس از آن، ناشای از منحر  شده و شباهتی به ختفت راشدین ندارد و ختفت
رو بایاد اصاتحاتی در آن صاورت ومرج بوده اسات؛ ازایانضرورت و برای دفع هرج

پاذیر اسات. در رأس گیرد. این امر با شاوراگرایی در قالاب اهال حال و عقاد امکاان

                                                 
 .74. بهمن آقایی و خسرو صفوی، اخوان المسلمین،   1

 نویسنده و  ؟ 27/12/76، روزنامه ست ، «استراتژی و اهدا  اخوان المسلمین. » 2
 .17. بهمن آقایی و خسرو صفوی، اخوان المسلمین،   3
 .17و الدینیه، محمد احمد درنیقه،   . محمد رشید رضا، اصتحات االجتماعیه 4
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حل و عقد برای کارهای حکاومتی  حکومت باید مجتهدی قرار داشته باشد که از اهل
 1گذاری را نیز باید شورا، البته بر اساس اجتهاد انجا  دهد.کم  بگیرد. کارهای قانون

هایی که در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن، سوریه و برخی رسد خیزشبه نظر می
هاای تاونس، مصار، لیبای و دیگر از کشورهای عربی انجا  شد و باع  سقوب دولت

گردید، با رویکرد جریان اخوان المسلمین ارتباب دارد. گساتردگی  2011در سال یمن 
دهاد کاه ایان اندیشاه در باین ویاژه عربای نشاان مایفعالیت اخوان در کشورهای به

سنت دارای نفوذ قابل توجهی است. گرچه جریاان اخاوان در کشاورهایی کاه باه اهل
ت باقی بماند، ولی ایان نشاان قدرت رسید، نتوانست مدت زمان قابل توجهی در قدر

تواناد در دهد که در اذهان عمومی خاورمیانه دارای نفوذ قابل توجهی است که میمی
رو مدت زمان اندکی، تعاداد قابال تاوجهی از کشاورهای اساتمی را فراگیارد. ازایان

هاای تمادنی در جهاان توان جریان اخوان المسلمین را یکی از بانفوذترین جریاانمی
 ه حساب آورد که کانون گفتمانی آن، امر سیاسی و قدرت است.است  ب

یر -2-2  حزب التحر
 نیالادیتقهای منشعب از اخوان المسلمین، جریان التحریر است. یکی از جریان

 ، فلساطینی و 1953ش /  1332 ساال در  (1977ا1909 /ق1397ا1327) یَنْبهان
با گروهی از همفکران  از اخاوان آموخته االزهر و از اعضای اخوان المسلمین، دان 
عناوان حازب بارای ایان جریاان،  2کرد. سیالمقّدس تأس تیحزب را در ب نیا جدا و
آفرینی امر سیاسای در ایان جریاان اسات. فضاای دهنده اهمیت جایگاه و نق نشان

ورزی در فضااایی بااا آفریناای ایاان جریااان، تماادن اسااتمی اساات و سیاسااتنقاا 
شود و راه باه الحاد محسوب می گری در دایرهروی و بازیگذاری غیر از آن، کجهد 

رو برای بازگشت شکوه امت استمی و احیای تمدن استمی باید برد. ازاینجایی نمی
ملت و سازوکارهای برخاسته از آن را ملغی کرد و به  -های برآمده از نظریه دولتنظا 

                                                 
 .205-203. ر.ک: کمال پوالدی، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و استمی،    1

 .45های استمی در جهان عرب،   .. هرایر دکمجیان ، جنب  2
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  1تجدید حیات ختفت استمی همت گماشت.
و چگونگی آن و جایگاه خلیفه در جریاان التحریار، کاانونی اسات؛  نظا  ختفت

ای که بدون آن وضعیت مطلوب برای تمدن استمی قابل تصاور نیسات و تنهاا گونهبه
 ؛کناد بناا عتیو اصاول شار یوحا تواند نظامی بر اساساین نظا  سیاسی راستین می

هاای ایان گفتماان شاانهی که باید تما  جغرافیای جهاان اسات  را دربار گیارد. ننظام
منتخب باشد، اقتدار با امت اساتمی  شود که تنها ی  خلیفهبندی میگونه مفصلاین

گاذاری باشد، شریعت حاکمیت داشته باشد و خلیفه تنها مبتنی بر شریعت حق قانون
شاود و تعیاین خلیفاه یعت  میله مردم انتخاب شده و با او بیوسخلیفه به 2دارد.

 3و بر مسلمانان حرا  است که دو شب بدون خلیفه ساپری کنناد. واجبی شرعی است
 مرکزی اندیشه این جریان است. جریان تحریر با نشاانه خواهی نشانهرو ختفتازاین

کناد و در مقابال، از شاورای مشاورتی کاه در خصاو  سازی میدموکراسی غیریت
، فهیخل یهااستیس حق دارد شوراکند. دهد، حمایت میقوانین به خلیفه مشورت می

 کناد. در انیانظر خود را ب یو در تما  مسائل حکومت یمعاونان و حکمرانان  را بررس
 در ماورد ،داناانمتشکل از فقها و حقوق یو شورا، دادگاه فهیخل نیصورت اختت  ب

 4.نظر خواهد داد فهیعملکرد خل
منظاور،  نیباداناد و قانون است  یمسلمانان مسلول اجرا ههم یاستم هجامع در

کاه  تا وقتیکنند و یم عتیانتخاب و با او ب تیاکثر یاز خود و با رأ ابتیرا به ن فهیخل
کنند. قدرت ملت یاز او اطاعت م ،کندیحکم م امبریمطابق کتاب خدا و سّنت پ یو

از آن خادا و قاانون او  تیاحاکم رو،نایمحدود به قدرت نامحدود خداوند است و از
  5( است.عتی)شر

                                                 
 .228الدین نبهانی، الدولة االستمیة،  . تقی 1
 .224. همان،   2
 . همان.  3

4   . "Shura, not democracy", Khilafah magazine,p.21-23 

 .224الدین نبهانی، الدولة االستمیة،  . تقی 5
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 القاعده -2-3
بخ  بارای عنوان جریانی رهاییبه 1988اولیه آن در  القاعده جریانی است که هسته

کشامیر، چچان و  هاای اساتمی تحات اشاغال، مانناد افغانساتان،بخشی از سرزمین
های جریانی خود را تدریج عرصهالدن شکل گرفت و بههای اسامه بنفلسطین، با تتش

عنوان کانون جریانی آن مطارح گردیاد. ایان جریاان در ی بهخواهگسترش داد و ختفت
عنوان امیرالمومنین این راستا برای اولین بار با متمحمدعمر رهبر طالبان در افغانستان به

خود پرداخات.  تحت حمایت کامل طالبان، به توسعه 2001تا  1996و از  1بیعت نمود
 تقیم به نیویورک حمله کرد.القاعده به طور مس2001سپتامبر  11تا اینکه در 

القاعده در حال حاضر جریانی است کاه حاوزه عمال آن تمادنیمتما  جغرافیاای 
تمدن استمی [ است. دال مرکزی آن مبتنی بر امر سیاسی و کسب قادرت اسات کاه 
حوزه فعالیات آن نیاز سرتاسار تمادن اساتمی اسات. ایان جریاان کاه دال مرکازی 

ماانع اصالی بازساازی ختفات در جهاان اسات  را کند، خواهی را دنبال میختفت
داند. به همین دلیل، اولین مرحلاه از های استکباری و مبتنی بر گفتمان الحاد مینظا 

و هژمون سیاسی و نظامی  اقدا  در این مسیر، برپایی جهاد مسلحانه و مبارزه با سلطه
داند؛ اما تفاوتی می خواهیالحاد و غرب است. القاعده مبنای جریانی خود را ختفت

بین دوره های مختلف ختفت در تاریخ است  قائل نیست و حتی ختفت عثماانی را 
دهد. این جریان گویا به هاشمی بودن خلیفاه و حتای ستاید و بدان مشروعیت میمی

عرب بودن آن نیز پایبند نیست و بیعت با متمحمادعمر کاه غیرعارب و غیرهاشامی 
 است،گویای آن است.

کفار بار  لقاعده مشکل اصلی تمدن استمی را عمل نکردن به شاریعت و سالطها 
رو بارای برچیادن ایان مشاکل، جهااد نظاامی را بارای پندارد. ازایانجهان است  می

دهاد، تاا مسایر بارای برپاایی برچیدن سیطره بیگانگان بر جهان اسات  اولویات مای

                                                 
 .164. سعید توکلی، القاعده، داع ، افتراقات و تشابهات،   1
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گرایی جریاان، جهااد و شاریعتهمیشگی این  رو دو نشانهشریعت هموار شود. ازاین
است. برپایی شریعت بر مدار ختفت استمی مبتنی بر سانت سالف امکاان تحقاق 

هاای غرب و آمریکا و نظا  گردد، هژمون سلطهدارد و آنچه در گا  نخست مانع آن می
برخاسته از طرز تفکر سکوالریستی آنهاست که در جهان است  حاکم است. جریاان 

ملات  -های تمدن غرب مانند سکوالریسم، دولتترین نشانهاز مهم القاعده با برخی
غرب بار تماا  جهاان از جملاه جهاان اسات  و تمادن  و جهانی شدن که ابزار سلطه

سازی دارد و با مبارزه مسلحانه، به هر نحوی که امکاان داشاته استمی است، غیریت
ی جریان القاعده، سرتاسر سازی برامیدان این غیریت 1باشد، خواهان زدودن آن است.

شود که به طریقی غرب را بارای تاداو  هایی را شامل میسطوح و الیه دنیاست و همه
نزدیکی با  های مسلمان که رابطهرو بسیاری از دولترساند. ازاینشان مدد میهژمونی

گیرناد کاه ساازی قارار مایوسیله جریان القاعده در معار  غیریتغرب دارند نیز به
باه  2بارد.سازی با آنها را تحت عنوان جهاد و شهادت پی  مایان القاعده غیریتجری

هایی که اخوان المسلمین محور با نشانهعنوان جریانی تمدنرسد که القاعده بهنظر می
بدان پایبند است، تشابه دارد. در یکی از گفتارهاای ظاواهری رهبار کناونی القاعاده، 

مجاهادین »بارداری شاده اسات: ان القاعاده پاردههای گفتماوضوح از ایان نشاانهبه
توانند به زور حکومت کنند یا به طور مستقیم قدرت را به دست گیرند، حکومات نمی

باید به اصل استمی شورا پایبند باشد و امر به معرو  و نهی از منکر را به اجرا گذارد. 
عناوان کارشناساان ههمچنین باید مبتنی بر نظر اهل حل و عقد باشد و نظر علماا را با

خواهی دال مرکزی این گفتماان اسات، ولای باه گرچه ختفت 3«.شریعت لحاظ کند
ساازی صورت قابل توجهی نگاه عمومی به این جریاان بار برجساتهرسد که بهنظر می

 گفتمانی جهاد استوار است.  نشانه

                                                 
 .68. رک: میشائیل پولی، اسامه بن الدن و تروریسم جهانی، خالد دوران،   1

2 . “The Moral Logic and Growth of “Suicide Terrorism”, Atran, Scott ,p.139 

 .23و12های سیاسی در است  و ایران،  . حاتم قادری، اندیشه 3
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یان داعش) الدولة االسالمیة( -2-4  جر
به عراق راه یافت  2003غال آن، القاعده در سال پس از حمله آمریکا به عراق و اش

سانت مکاه باا مشغول مبارزه با آمریکا و اهل 1و در آنجا به رهبری ابومصعب الزرقاوی
 2006در سال  یابومصعب زرقاوکردند[ و شیعیان شد. ایدئولوژی آنها همراهی نمی

هرگوناه کاه  ،هیامیتابان یخود همواره به فتواها یهاهیدر عراق کشته شد. او در اعتم
بنادی و شیعیان را در ردیف کاافران دساته دانستیرا حرا  م نیتعامل با کفار و مشرک

کرد. به همین خااطر، خشاونت علیاه غیرمسالمانان و شایعیان در می کرد، استنادمی
گرایی علیه مسالمانان، باعا  اخاتت  های آنها قرار گرفت. این خشونتصدر برنامه

ه و القاعده عراق گردید و رهبری القاعده آن را تغییر راهبرد تلقی کرد و القاعد بین بدنه
از آن فاصله گرفت و در نهایت طرد نمود. این تغییار راهبارد، باعا  جادایی القاعاده 

طور باه ،رهبار القاعاده یالظاواهر مانیا 2014 هیافوردر  2القاعده شد. عراق از بدنه
این در حاالی باود کاه بعاد از  عده را رد کرد.به القا جریان نیهرگونه انتساب ا یرسم

 18در ایان جریاان  دو رهبر یو ابوعمر بغداد یالمصر وبیابوا ابومصعب الزرقاوی ،
آنهاا  نیگزیجاا یکشته شدند و ابوبکر بغاداد کایارت  آمر اتیدر عمل 2010 لیآور
های قابل توجهی از عراق و سوریه و شهر مهام موصال در و پس از تصر  بخ  شد

خود را در موصل خلیفاه مسالمین  2014ژوئن  29شمال عراق، ابوبکر البغدادی در 
جزیره عربستان، لیبی، تونس و صحرای سینا با وی بیعت کردناد. خواند و القاعده شبه

                                                 
 .ابومصعف الزرقاوی نا  مستعار احمدفاضل الختیله اردنی است. 1
ای به او اظهار داشت که مسالمانان مشاکل اصالی جهاان اسات  نیساتند و . ایمن الظواهری رهبر القاعده در نامه 2

 شود.آنان باع  تفرقه بین امت میحمله علیه 
,Redefining the Islamic State: The Fall and Rise of al-Qaeda in Iraq, National Security 

Studies Program Policy Paper,Fishman, Brian .http://securitynewamerica.net/sites. 

 ای به او خواهان تغییر رفتار وی شد.ه دنبال آن، ایمن الظواهری در نامهب
(Abu Muhammad (Ayman al-Zawahiri), “Untitled letter, https: www.ctc.usma.edu/wp-

content/uploads/2013/10/Zawahiris-Letter-to Zarqawi-Original.pdf  : p8) 

  اما زرقاوی بدان توجهی نکرد.
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رساد کاه باه نظار مای 1هاای انادونزی از وی حمایات کارد.همچنین رهبر تکفیاری
سریع آنها شاد. باا بسایج عماومی  سازی خشن آنها علیه شیعیان، باع  افولغیریت

گیری حشد الشعبی با فتوای مرجعیت شیعه، مناطق تحت تصر  دولت عراق و شکل
دولت استمی)داع ( یکی پس از دیگری به تصر  حشد الشعبیمعمدتا شایعی[ و 

محال اعات  ختفات موصل  ی،تدیم 2017 هیژوئ نیروهای دولتی عراق درآمد و در
آزاد ی شیعی حشد الشعبی و دولت عراق که در کنترل شیعیان بود، نیروها وسیلهآنها به
در اکتبار هماان  را اعات  کارد. اعا بر د یروزیبغداد پ ،دسامبر همان سالدر شد و 

سال، رقه پایتخت دولت استمی)داع ( در شمال سوریه نیز از وجود آنها پاکساازی 
 2را از دست داد. شد و بدین شکل، دولت استمی عمت جغرافیای سیاسی خود

خاواهی و حمایات از خاواهی دال مرکازی ایان جریاان اسات و ختفاتختفت
آیاد. یکپاارچگی ای دینای شارعی باه حسااب میختفت، از نظر این جریان، وظیفه

های مهم ایان جریاان اسات. باه هماین دلیال، در نقااب سرزمینی ختفت، از نشانه
های ملی ینی است. این جریان دولتمختلف دنیا درصدد کسب قلمرو و پایگاه سرزم

هاای اصالی پنادارد و جهااد و هجارت از نشاانهپرستی میکند و آن را بترا نفی می
گفتمان ختفت دولت استمی یا داع  است. دولات اساتمی یاا داعا ، هاواداران 

کند و جهاد به معنای جناگ و قتاال باا خود را به هجرت به قلمرو ختفت دعوت می
حاد و حسااب اسات، ایماان واقعای ر کفر را که پیامدش خشاونت بایهرگونه مظاه

فمن لم یکفر الکاافر فهاو کاافر؛ هارکس »داند. طبق این تعریف که از شعار آنها، می
موساعی باه خاود  مشاهود اسات، کفار دایاره« کافری را کافر نداند، خود کافر اسات

ین پیامد آن، تان  و کند. همچنگیرد و به بخ  بزرگی از مسلمانان هم سرایت میمی

                                                 
1.http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/09/02/islamic_state_vs_al_qaeda_next_jiha

di_super_power 

در  یایکتایژه آمتریو یروهتایلته نیوسبه 1398آبان 5مصاد  با  2019اکتبر  27. ابوبکر البغدادی در سال  2
 کشته شد. اش یانتحار قهیبا انفجار جل ییکایآمر یروهاین یطبق ادعا یه محاصره شد و ویادلب سور
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ساازی را باه داخال تمادن خشونت غیرقابل مهاری خواهد باود کاه خطاوب غیریات
سازی باا ایان دساته از مسالمانان نسابت باه استمی انتقال داده است و حتی غیریت

گیرد. به همین خاطر، در عملکارد های غیر، در اولویت قرار میسازی با تمدنغیریت
سازی و مبارزه با شایعیان و حاذ  آناان، در می، غیریتجریان موسو  به دولت است

تکفیار، یکای از  تاوان گفات کاه نشاانهرو مایگیارد. ازایانرتبه و مرحله اول قرار می
فهمناد، های اصلی این گفتمان است. به باور ایشاان، آنچاه آنهاا از اسات  ماینشانه

صاورت ایاد باهبرداشتی حق و صواب است و کسانی که اعتقاادات دیگاری دارناد، ب
بار جریان موساو  باه دولات اساتمی کاه فیزیکی حذ  شوند. این رویکرد خشونت

خشونت اسات، باعا  افاول ساریع ایان جریاان در سارزمین  -تکفیر مبتنی بر نشانه
ای که در حال حاضر، به صورت کامل، تسلط گونهاصلی، یعنی عراق و سوریه شد؛ به

 خود را از دست داده است.
هایی اسات کاه بنادی نشاانهجذابیت این جریاان شاده باود، مفصال آنچه باع 

خواهی، در کنااار مرکاازی ختفاات جااذابیت تمدنی)تماادن اسااتمی( دارد. نشااانه
گرایای، باعا  های ملی و عمالهای جغرافیای سرزمینی یکپارچه، و نفی دولتنشانه

قااز و آنااتولی، شد که عناصر قابل توجهی از نقاب مختلف دنیا ) آسیای میاناه، قفمی
قاره هند، جنوب شرق آسیا، کشورهای عربی و خاورمیانه و اروپایی شمال آفریقا، شبه

 و آمریکا( داوطلبانه به خدمت این جریان درآیند. 
یان انقالب اسالمی  -2-5  جر

انقتب استمی جریانی تمدنی است که در چهار دهه اخیر، در میاان شایعیان باه 
در ایاران  وده است. انقتب استمی به رهبری اما  خمینیای رخ نمسابقهشکل بی
تفکر و مظاهر تمدن غرب باع  شد مظااهر تمادنی  ای اتفاق افتاد که سلطهدر زمانه

ترین کشور عنوان پرجمعیتاست  بی  از پی  در جامعه شیعی، از جمله در ایران، به
این وضاعیت باعا  شاد کاه  رسدبا اکثریت شیعی، به حاشیه و انزوا رود. به نظر می

شیعه با تما  توان درصدد برآید تا با زدودن و طرد سالطه تفکار متجادد، از فروپاشای 
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دهای و حمایات از مذهب در زندگی شیعیان جلوگیری کند. به همین دلیل، باا شاکل
های تمادنی موالیات فقیاه، نظاا  جریان انقتب استمی، درصدد بار آماد تاا نشاانه

می، نفای اساتکبار[ را کاه در طاول تااریخ باه دالیال و عوامال استمی و دولت است
سنت در ابعاد تمدنی در این شاکل مطارح نشاده گفتمان اهل مختلف از جمله سلطه

 بود، در قالب جریان انقتب استمی مطرح کند. 
سازی تمادنی در میاان شایعیان باه انقتب استمی در واقع نقطه آغاز این گفتمان

کاراناه و انفعاالی تمادنی آفرینای محافظهقتب استمی عبور از نق آید. انشمار می
گیری جریاان انقاتب اساتمی، شیعیان در طول تاریخ است. از سوی دیگر، با شکل

تمدن غرب و ساختارها و محتوای ناشی از آن، در جایگاه غیر قرار گرفات. در تااریخ 
ت کبری، دال مرکزی والیت و شیعه، انقتب استمی برای اولین بار پس از شروع غیب

ساازی نماود و عنوان دال مشروع تمدنی مطرح و بر اسااس آن جریاانسرپرستی را به
کاه در دوره هویتی و زیستی خود را بار اسااس آن شاکل داد؛ درحاالی فکری، سامانه

پیشاانقتب استمی، شیعه مجبور به زیست در فضایی بود که مشروعیت سیاسای آن 
کرد، ولی ایشاان را باه یعه نبود؛ گرچه با آنها به اکراه و اجبار تعامل میمورد پذیرِش ش

  1شناخت.رسمیت نمی
درصادد  1357جریان انقتب استمی بتفاصله پس از انقتب مردمای در ساال 

برپایی حکومت استمی برآمد. این جریان تنها به ایاران محادود نماناد و بسایار زود 
درصدد انقتب برآیند. ی  سال بعد، در پی انقتبی بر باع  شد که برخی از شیعیان 

علیه دولت نوپدید کمونیستی در افغانستان، انقتب استمی رخ نمود و تماا  منااطق 
نشین از تسلط دولت مرکزی مورد حمایت شوروی سابق خارج شد و برای اولین شیعه

ایاه انقاتب بار روحانیون شیعه در مناطق آزادشاده تشاکیتت مساتقل سیاسای بار پ
الله سایدعلی بهشاتی در رأس آن استمی بنا نهادند که ی  مجتهد منتخب به نا  آیت

                                                 
 .34باره رک: جان. ال. اسپوزیتو، انقتب ایران و بازتاب جهانی آن،  . در این 1
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 دهنادهاین تشکیتت خودگردان بی  از چند سال دوا  نیاورد؛ ولی نشان 1قرار داشت.
 آن بود که جریان انقتب استمی در بین شیعیان دارای اقبال است. 

بار سرپرساتی یاا والیات اساتوار اسات و از دال مرکزی جریان انقتب استمی، 
برپایی حکومات و »، «خواست و مطالبهی مردمی»توان به های آن میترین نشانهمهم

اشاره کارد. در بای  از یا  قارن « سازی با تمدن غیرغیریت»و « تشکیتت استمی
اخیر، این جریان تنها جریانی استمی است که از چهل ساال بادین ساو توانساته بار 

س اصلی تمدنی م تمدن استمی[، یعنی والیت در جهان است ، اقتدار سیاسی و اسا
آفرینی داشته المللی از این جایگاه عمل و نق اجتماعی یابد و در صحنه تمدنی و بین

خواهی به محااق رفتاه اسات، سنت بر مدار ختفتای که جریان اهلباشد. در زمانه
 ، 1979ش/ 1357انقتب اساتمی در ساال  هژمون شدن این جریان در ایران در پی

های تمدن استمی باا قرائات شایعی مطارح شاود و باع  شد که نگاهی نو به عرصه
های مختلف تمدنی چون منشأ مشروعیت حااکم یاا قادرت، نگرش شیعه در ساحت

چگااونگی اعمااال، توزیااع و مهااار قاادرت، و چگااونگی تعاماال و تقاباال در حااوزه 
 مطرح گردد.  تمدنی و بیناتمدنیدرون

اجتمااعی،  -جریان انقتب استمی توانسته اسات در قالاب تشاکیتتی سیاسای
های مختلف به جهانیاان عرضاه کناد. ای قابل آزمون از رفتار تمدنی در عرصهتجربه

عنوان تشکیتتی برخاسته از انقتب استمی موفقیت یا عد  موفقیت شیعه در ایران به
وسودهی باه تااریخ تشایع و شیعه، نق  مهمی در سمت های تمدنیو مبتنی بر آموزه

اناد بار اسااس اصال کاانونی والیات آن دارد. برای اولاین باار شایعیان توانساته آینده

                                                 
در منااطق مرکازی  1358. این تشکیتت تحت عنوان دولت شورای انقتبای اتفااق اساتمی افغانساتان در ساال  1

نشاین کت روحانیون از سرتاسر مناطق شیعهنشین هستند، طی ی  فراخوان عمومی و با شرافغانستان که عمدتا شیعه
های ضد دینی آن، بر تسالط دولات مرکازی ماورد افغانستان اعت  موجودیت کرد و با نفی دولت کمونیستی و برنامه

حمایت شوروی سابق در مناطق مرکزی پایان داد و تشکیتتی مستقل بر اساس انقاتب اساتمی و باا الگاوگیری از 
 ان ایجاد کرد.انقتب استمی در ایر
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مردماای،  های مهماای چااون خواساات و مطالبااهبناادی نشااانه)سرپرسااتی( و مفصاال
 اعیاهصورت عملی و جریانی، آغازگر دکفر، به سازی، و نفی سلطهسازی و دولتنظا 

سازی استمی باشد. گرچاه ایان جریاان چاون باه شاکل برپایی جریانی نو در تمدن
هاای صارفا تمادنی کاه دولت و نظا  استمی تبلور یافته است، ولی بای  از جریاان

اناد، از ساازی نرسایدهساازی و نظاا دولات فعالیت غیردولتی دارند و هنوز به مرحله
گیارد کاه یکای از قارار گرفتاه و مای های مختلف در معار  آسایب و چاال جنبه

داری رایج است که اگار از دولت ترین آنها، دچار شدن به مشغلهترین و دائمیمحتمل
سااوی نخبگااان ایاان جریااان ماادیریت و نظااارت نشااود، امکااان اسااتحاله جایگاااه و 

سازی استمی را فراهم خواهاد سااخت. آفرینی انقتب استمی در فرایند تمدننق 
تمدنی آن، بایاد ماورد  آفرینی فزایندهپویا بودن جریان انقتب استمی و نق  روازاین

پژوه قرار گیرد و شارایطی باه وجاود نیایاد کاه در اذهاان توجه و اهتما  نخبگان تمدن
ای ایرانی و برای ایاران تلقای شاود. از ساوی مسلمانان جهان، انقتب استمی پروژه
ریانی برخاسته از متن اندیشه شایعه و گفتماان دیگر، گرچه جریان انقتب استمی ج

ی شاود کاه ایان جریاان گونه تلقنید ایشدن، نبا یخاطر تمدنوالیت است، اما به
منحصر در شیعیان و جریانی شیعی است که اگر چنین ذهنیتی در جهان است  نهادینه 

حیا   ترین آسیب به انقتب استمی از این مسیر تحمیل خواهد شد و ازشود، بزرگ
 ساز را فراهم خواهد آورد. سازی این جریان تاریخعقیم تمدنی زمینه

یان3  گرای مذهبیهای تمدنل جر
هاای ماذهبی باوده های تمدنی در تمدن استمی، جریانترین جریانیکی از کهن

پیاروان   است. از کارکردهای مذهب در تمدن استمی آن است که با گسترش دایاره
دهد مهم ژئومذهب را در تمدن استمی شکل می استمی، پدیده در جغرافیای تمدن

توانااد در ساااختار، محتااوا و آفریناای آن در تماادن اسااتمی میکااه چگااونگی نقاا 
رو کنناده داشاته باشاد. ازایانهاای مختلاف تاأثیر تعیاینگذاری تمدن در دورههد 

حتاوا و سااختار گیری و افول تمدنی در طول تاریخ تمدن استمی، باا جایگااه، ماوج
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مذاهب در ارتباب بوده است. این موارد هم در ماورد ماذاهب فقهای و هام کتمای و 
کند. در دوره معاصر تا حد زیادی با توجاه باه از دسات رفاتن حتی عرفانی صدق می
سنت، مذاهب جایگاه تمدنی سابق را ندارند؛ زیارا رویکارد و جایگاه ختفت در اهل

آفرینای تمادنی یا  ماذهب یاا دا  از این مذاهب، نق اقبال دستگاه ختفت به هرک
داد و اثارات و را در ساطح تمادنی ارتقاا مای 1فقهی، کتمی یا عرفانی)صاوفی( نحله

شاد. باا برچیاده شادن های مختلف حیات تمدنی را شامل مایپیامدهای آن، عرصه
مقابل آفرینی سنتی مذاهب رنگ باخته است و در دستگاه ختفت، این جایگاه و نق 

 در دوره معاصر، مذاهب جدیدی مانند وهابیت شکل گرفته است. 
 وهابیت  -3-1

کند جایگاه تمدنی پیدا کند. عنوان ی  مذهب سعی میوهابیت در دوره معاصر به
اش، درصدد عنوان کانون جریانیبندی امر مذهبی سنت سلف بهاین مذهب با مفصل

سانت ترین جریان مذهبی در میان اهلزرگاست تا با جذب پیروان دیگر مذاهب، به ب
آفرینی تمدنی خود را بر مبنای سنت سلف استوار تبدیل شود و بدین شکل بتواند نق 

گذاری در نقاب مختلف جهاان اسات ، در کند. این جریان در نیم قرن اخیر با سرمایه
هایی نهبنادی نشااصورت مداو  فعالیت داشته است. این جریان با مفصلاین مسیر به

سنت )درمقابال شایعه(، ساعی در جاذب مانند اجتهاد، دفاع از است  و دفاع از اهل
سنت به خود دارد. این جریان مذهبی در خصو  امر سیاسای و جایگااه حااکم اهل

ویژه جایگاه سنتی ختفت، دچار نوعی انفعال است. به همین دلیل، سعی سیاسی و به
ن بازگشت به ختفت هساتند، روی خاوش نشاان هایی که خواهاکرده است به جریان

کند. گری، با بسیاری از آنها از آبشخور واحدی تعذیه میندهد؛ هرچند بر بنیاد سلفی
هاایی سالفی به همین دلیل این جریان مذهبی در بسیاری از ماوارد بسترسااز جریاان

و عاد  راناد. ازایانگذاری سیاسای داشاتهمانند القاعده و داع  بوده است که هد 
                                                 

دهی به سااختارهای هایی از تاریخ است ، هم در ترویج معار  استمی، هم در شکلهای صوفی در دوره. جریان 1
 اند. آفرینی مهمی در تاریخ تمدن استمی داشتهسیاسی و هم در دفاع از جغرافیای تمدنی است ، جایگاه و نق 
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گذاری نهایی این جریان را مختل کرده تعیین تکلیف امر سیاسی در این جریان، هد 
 این جریان شکل گیرند. های دیگر در زمینهو باع  شده بسیاری از جریان

 شیعه -3-2
ها به دلیال اقلیات ویژه در نیم قرن اخیر، از جریانی صرفا مذهبی که قرنشیعه نیز به

گاذاری خاود را از فته بود، به شکل جریانی تمادنی درآماد و هاد بودن، در آن قرار گر
شیعه، به بسط مذهب در سطح تمدنی  اثبات حقانیت مذهبی و حفظ موجودیت جامعه

جریااِن صارفا ماذهبی عباور کناد و  تغییر داد. البته این جریان تاکنون نتوانسته از مرحله
ز ایان مسایر، نیازمناد الزامااتی هایی در این خصو  وجود دارد. عباور اهنوز مقاومت

هاای است که به چگونگی و کیفیت عملکرد جریان تشیع و همچناین عملکارد جریاان
 سانت، از پیشاینه، تشاکیتت و تجرباهرقیب تمدنی بستگی دارد. شیعه نسبت باه اهال

تمدنی کمتری برخوردار است و به دلیل در اقلیت بودن در جهان اسات ، راه دشاوارتری 
های تمادنی در جریاان شایعه و بازایساتادن از نگااه بندی نشانهو دارد. مفصلدر پی  ر
ای و مذهبی، از الزاماتی است که جریان شیعه در ابعاد تمدنی باید بدان توجه صرفا فرقه

شایعه نتوانساته از آن  هایی است که هناوز جامعاهگرایی نیز از آسیبو اهتما  کند. ملی
گارا و و باه طاور مذهبی درصددند تا شیعه را جریانی ملی های رقیبعبور کند و جریان

گرا معرفی کنند و در اذهان مسلمانان این نشانه را برجسته کنند کاه جریاان خا  ایرانی
گرایی ایرانی و مناافع ملای ایاران گرایی و در راستای ملیشیعه صرفا درصدد بسط ایرانی

منظار ماذهب تشایع، اگار دچاار هاای تمادنی از رو سیاساتازایان 1کناد.فعالیت می
تواند در این مقطع و مصاا  سوزی تاریخی و آزمون و خطاهای مکرر گردد، میفرصت

های رقیب تمدنی ای که جریانناپذیر باشد. در زمانهحساس تاریخی، برای شیعه جبران
ترین وضعیت تاریخی خود هستند، شیعه در ایان وضاعیت در جهان است ، در انفعالی

 سازی آنها در ذهنیت مسلمانان در آیندههای تمدنی و برجستهد با جانمایی نشانهتوانمی
 تمدنی جهان است  نق  کانونی داشته باشد. 

                                                 
 .38و  21. رک: فرانسوا توال، ژئوپلوتی  شیعه،   1
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یان4  گرای علمیهای تمدنل جر
ویژه در دوره معاصر، مسلله اصلی حاال حاضاِر های تمدنی، بهای از جریاندسته

رو، دال مرکازی دانند. ازایناستمی می تمدن استمی را جایگاه و نق  علم در تمدن
احیا و بازسازی تمدن استمی را توجه بدان جایگاه و اتخااذ رویکارد صاواب در ایان 

سااازی معرفاات و آورنااد. علاام دیناای، علاام ساانتی، اسااتمیمساایر بااه حساااب ماای
گیرد. از دید های مهمی است که این جریان به کار میسازی علم، از کلیدواژهاستمی

جریان، تمدن استمی زمانی در مسیر سراشیبی قرار گرفت که جایگاه علام در آن  این
مانادگی آن ناپذیری شد و تداو  انحطاب تمدن استمی و عقبدچار نارسایی و توجیه

تمدنی است ، باه  روشی دارد. از این مسیر آینده نیز ریشه در الینحل ماندن این مسلله
هاا علم در تمدن استمی بستگی کانونی دارد. دیدگاهآفرینی و عملکرد چگونگی نق 

های تقریباا متناوعی را شاامل در مورد چگونگی تعامل با علم در جهان است ، طیف
هاایی اسات کاه های علمی، آن دسته از جریانشود. اما در اینجا منظور از جریانمی

باه آن نقا  کنناد و علم را در چارچوب و مقیاس تمدنی )تمدن استمی( لحاظ مای
تمدن استمی امکان  دهند. به بیان دیگر، جانمایی و توفیق علمی، در قالب و سایهمی
اند و یکی بدون دیگری یابد و گویا این دو )علم و تمدن استمی( الز  و ملزو  هممی

 پذیرد. صورت نمی
یان المعهد -4-1  جر

التزا  علم با بعثات امات از نمایندگان بارز آن است، از  1جریان المعهد که علوانی
 تارین مساللهگوید. باه اعتقااد وی، مهامسخن می 3و احیای تمدن استمی 2استمی

معرفتی و بحران فکری در جهاان اسات  اسات. باه بااور وی،  تمدن استمی، مسلله

                                                 
مؤسساه  1981آموخته االزهر در رشته اصاول فقاه اسات. او در ساال در عراق و دان  1935. طه جابر العلوانی متولد 1
 ای از همفکران  مانند اسماعیل فاروقی و عبدالحمید ابوسلیمان بنیان نهاد.را با عده« معهد العالمی للفکر االستمی »

 .157عرفة بین األمس والیو ،  . طه جابر العلوانی، إستمیة الم 2

 .28. همو، اصتح تفکر استمی، ،   3
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سرنوشت پیشرفت امت استمی و تجدید تمدن، به حل بحران یادشده مناوب اسات. 
تواناد اند حیات امت استمی را نجات دهاد؛ بلکاه حتای مایتوتنها میاین تحول نه

رسالت خود را تا مرز نجات انسان زجرکشیده بسط دهد و امت استمی را در جایگااه 
شناسی تمدن استمی، باید از به باور علوانی، برای آسیب 1بلند تمدنی خود قرار دهد.

تااریخ، خارد مسالمانان شناسی علم در تمدن آغاز کرد. به بااور وی، در طاول آسیب
رو ای بپردازند. ازایانهای اندیشهدچار بحران شد و مسلمانان نتوانستند به تما  عرصه

 2رفت از آن، باید معرفت علمی و روش آن را مورد بازنگری جادی قارار دادبرای برون
ساازی اساتمی»سازی معرفت و علم است. باه نظار وی که این امر نیازمند استمی

کوشد این علو  را در چارچوب روش معرفتی به کار گیارد کاه بعاد غیبای معرفت می
کند تا انسان دریاباد آنچاه در جهاان جریاان دارد، جهان یا ایمان به غیب را لحاظ می

ساازی به نظر علوانی، استمی 3«.برآیند تعامل بین خدا، غیب، طبیعت و انسان است
شناختی روش . کشف جنبه2ی است ؛ . بازسازی نظا  معرفت1معرفت ش  پایه دارد: 

. کشاف 5. تأسیس روش تعامال باا سانت؛ 4. تأسیس روش تعامل با قرآن؛ 3قرآن؛ 
 4. روش تعامل با سنت حاضر تاریخی بشر.6روش تعامل با سنت؛ 

بر اساس جریان المعهد، نخبگان در کانون سروسامان دادن به تمدن استمی هستند 
خ باع  شده است که علم کارآیی خود را از دست بدهاد و کاری آنها در طول تاریو کم

 تمدن استمی را متأثر کرده است.  دچار نارسایی شود و این نارسایی تما  شاکله
یان اجمالی -4-2  جر

آن باه شامار  باا آثاارش نمایناده برجساته 5الدین ساردارجریان اجمالی که ضیاء

                                                 
 .51 . همان،  1

 .22 . طه جابر العلوانی، إستمیة المعرفة بین األمس والیو ،  2

 .71 . اصتح تفکر استمی،  3

 .72  . همان،، 4

منور احمد انیس، مریال ویان دیاویس و در پاکستان است. او با همفکران  مانند  1951الدین سردار متولد. ضیاء 5
 گروه اجمالی را بنیان گذاشتند. 1980پرویز منصور در سال 
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ند و آن را تکلیفی بار دوش متفکاران و کآید، تمدن و احیای آن را علمی قلمداد میمی
 داند. او برای این منظور، طرح عمران را که برگرفته از کلیدواژهاندیشمندان استمی می

نفسه خنثی خلدون است، پیشنهاد کرده است. به باور سردار، علم فیابن مورد استفاده
وسایله ماا جمله به یابد؛ ازهای گوناگون میگیری ما، سویهاست و با رویکرد و جهت

از  یکیرنتدگان آن، یکارگفر  بهتواند ضد دینی یا استمی شود و علم با پی می
ای معلام[ صارفا یا  روش، یا  عده یبرا»ابد. به گفته سردار:یین اشکال را میا

گتر، ید یاپذیر است. برای عدههای آزمونشناسی عینی برای تشخیص واقعیتروش
 یاس  که از اطالق جمع یدر حال رشد معرف  عموم دنهمنسجم و ب یعلم دستگاه

ای از کال ساه عنوان ترکیاب پیچیادهشناسی حاصل شده است. ما علم را بهآن، روش
گیاریم تاا گیریم. عتوه بر این، همه ابعااد علام را در نظار میدستگاه فوق در نظر می

 واسطهدد؛ فعالیتی که بهعنوان فعالیتی فرهنگی تلقی گرمتمایل به ارزش باشد و علم به
معناای جاامع و کامال »از نظر وی در است   1«.یابدبینی فاعل شناسا شکل میجهان

انداز مسلمانان، درست از آغاز است  شکل یافتاه اسات. اسات  واقعاا علم در چشم
اساس و برای اینکه مسلمانان عمیقا پژوه  را ی  وظیفه دینی قرار داده است که براین

ن باشند، باید در تولید، انتشاار، معرفای و حفاظ معرفات، دارای نقا  فعاالی مسلما
گارا نیسات. علام، دانا  و باشد. عتوه بر این، مفهو  علم، مفهومی محدود و نخباه

ای است که در انحصار هیچ فرد، طبقه، گروه یا جنس خاصی نیست؛ معرفت گسترده
گاهی انسان و کل طیف پدیاداره  2«.گیاردای طبیعای را دربار مایبلکه تمامی ابعاد آ

توان گفت این جریان به دنبال آن است تا جایگاه واقعی علام در تمادن ساازی باه می
ای روشمند لحاظ شود و علم تنها علم تجربی محصاول روش تجربای پنداشاته گونه

نشود که کانون آن امروزه در غرب قرار گرفته است بلکه علم هماان گوناه کاه مناابع و 
می بدان تاکید دارد معرفتی همه جانبه است که باا تماا  زوایاای زنادگی معار  است

                                                 
1 . The Futere of Muslim Civilizaton Sardar,p.21 

2 . The Futere of Muslim Civilizaton, Sardar ,p.21 
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فردی و اجتماعی فرد و تما  کانونهای ارتباطی، انسان، طبیعات و مااوراء طبیعات در 
ارتباب است. و این وجه شیوعی علم باید در بازسازی و احیای تمادن اساتمی ماورد 

که دان  تجربی به عنوان تنهاا بخا  از  توجه همه جانبه و کانونی قرار گیرد؛ این نگاه
تواند پیشرفت و توسعه بشر را تضمین کند مورد چال  جدی علِم مورد نظر است  می

قرار گیرد تنها با اصتح این رویکرد و رهیافت و ایجاد جریان علمی اصیل استمی در 
 توان به احیای تمدن استمی امید بست. می تما  زوایای حیات تمدنی

یان فرهنگستان علوم اسالمی -4-3  جر
گیری انقتب استمی نیز جریانی به وجاود آماده اسات کاه در ایران بعد از شکل

بیناد. آفرینای علام در تمادن اساتمی مایاحیای تمدنی است  را در جایگاه و نقا 
« فرهنگستان علاو  اساتمی»ای به نا  حسینی الهاشمی و شاگردان  که در مجموعه

پاذیر اسات. اند که برساختن تمدن استمی از مسیر علمای امکاانبرآن اند،گرد آمده
سازی استمی بود و این مهم را برای این کار باید به دنبال ایجاد فلسفه چگونگی تمدن

صورت ختصه: اول در روش استنباب دینی، دو  در روش علو  یا معاادالت و ساو  به
 کنند.جستجو می 1«در روش اداره و کنترل

یان گولن -4-4  جر
توان به گرا در حوزه علمی که حوزه فعالیت آن تمدنی است، میهای عملاز جریان

هاای تمادنی گاولن برگرفتاه از الله گولن( اشاره کرد. اندیشاهجریان گولن)محمد فتح
سااز در پایاان کاار ختفات عثماانی های جریاناز شخصیت 2تفکرات سعید نورسی

های تمدنی است  مانند دانستن علم نسبت به سایر نشانهاست. جریان گولن با کانونی 
دهد. باه رسانی، آن را در خط مقد  توسعه تمدنی قرار میاقتصاد و سیاست و خدمت

سازی از راه علم، نه در مباحا  و مساائل نظاری باور این جریان، بخ  اصلی تمدن

                                                 
ها بر رساندن تمامی متدولوژی . سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی، ضرورت تکامل منطق هماهنگی برای به وحدت 1

 .18گرایی الهی،  اراس نسبیت

 (.1960الزمان سعید نورسی) . منتسب به بدیع 2
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از این طریق به  گیری کنشی آن است کهسازی و جهتعلم، بلکه در ترویج و همگانی
علم که در حال حاضر در تمدن استمی مغفول مانده است، اولویت  گرایانهوجه عمل

هاای شود. این اولویت باع  خواهد شد که مسیر صوابی برای گذر از چال داده می
دنیای جدید برای تمدن استمی آماده و مهیا شود. به همین منظور، این جریان دسات 

می و آموزشی در کشورهای مختلف دنیاا زده و آماوزش در سانین به تأسیس مراکز عل
گذاری آموزشی تنها گونه سیاستمختلف را مورد اهتما  قرار داده است که بدون هیچ

شاود. گرچاه برخای های رفتاری است  عمل مایدر مدیریت مدارس بر مبنای ارزش
و حتاای  1تحلیلگااران رویکاارد و سیاساات آموزشاای جریااان گااولن را دچااار ابهااا 

سازی جامعاه ترکیاه در نایم اما نق  این جنب  در استمی 2اند،سکوالریستی دانسته
جایگااه و  دهنادهنشاان 3قرن اخیر و کم  به ورود است  سیاسی به سیاسات ترکیاه،

هاای آموزشای ایان میزان تأثیر این جریان در کاربسات آماوزش اساتمی در فعالیت
گذاری این جنب ، ملای بدان معنا نیست که هد  گیریجریان است. البته این نتیجه

ترکیه است؛ بلکه حوزه فعالیت آن تما  حوزه جغرافیای تمدن اساتمی و فراتار  و ویژه
گاذاری وضاوح رویکارد و هاد شود و در عملکرد این جریاان باهاز آن را شامل می

و در مقیااس  های تمدنیهای این جریان با انگیزهتمدنی مشهود است و اتفاقا فعالیت
قاراوالن پیروزمناد تمدنی باع  شده است که برخی از تحلیلگران این جریان را پای 

کاه فاارا از درساتی یاا نادرساتی اندیشاه  4سازی جهان است  توصیف کننادعثمانی
های این جریاان تمادنی روشنی بیانگر آن است که فعالیتگری این جریان، بهعثمانی

                                                 
گای، نسخه 1  .32گرایانه برای جنب  اصتحگرای استمی،  ای عمل. رک: بکیم آ

هاای تمادنی وی با برنامه داند،. اینکه او خود را سکوالر می95گرایی فرهنگی،   الله گولن، گفتمان است . فتح 2
رسد که این ادعای وی و طرفداران  بیشتر تحت تأثیر فضای الئی  ترکیه و بیشتر با توجه به منافات ندارد. به نظر می

 گردد.فضای سیاسی ترکیه اظهار می
 .1383. همو، دعوت به سفر برای دعا،  3

گای،  4 ، 1386، 2، شناخت، سال پنجم، ش«گرای استمیگرایانه برای جنب  اصتحای عملنسخه». رک: بکیم آ
 32. 
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ای کاه گوناههای خود موفق هم بوده است؛ بهاین فعالیت است و تا حد قابل قبولی در
تواناد ماورد تمادنی مای اش در عرصاهگرایانهعمل فارا از محتوای این جریان، شیوه

 جدی نخبگان تمدن استمی قرار گیرد.  مطالعه
یان تمدن نوین اسالمی5  ل جر

از اندیشاه تمدن نوین استمی جریانی است کاه در ایاران اساتمی باا الگاوگیری 
ای)دا  عزه( رهبر انقتب استمی رخ نموده است. این جریان الله سیدعلی خامنهآیت

 بر جریان انقتب استمی ابتنا دارد. بر اسااس ایان جریاان، انقاتب اساتمی نقطاه
استفاده  1شروع جریانی است که آرمان و فرجا  آن، برپایی تمدن نوین استمی است.

گاذاری ایان ای، هاد اللاه خامناهدهد که از نظر آیاتنشان می« نوین» از کلیدواژه
تمدنمتمدن نوین[، بازگشت به ساختارهای پیشین تمدن استمی نیست؛ بلکه تمدنی 

های مورد نظر تمدن استمی باا به این معنا که شاخصه 2نوین متناسب با زمانه است؛
 بندی شود.لحاظ نیازهای زمانه صورت

 تیامعنوتمی فرایندی است که باید در وضعیت مطلاوب، جریان تمدن نوین اس 
و تضاّرع و خشاوع، در کناار  یو روحا یو معناو یعاروج اختقاو  ت،یادر کنار مادّ 

های مهمای چاون ها و شاخصهدر این راستا مولفه 3.تأمین شود یمادّ  یزندگ شرفتیپ
 بارآوردننسبت باه  یمسلمانکه از دید تمدنی، هر  4آزادی، عدالت و نظم دخیل است

همچنین در ایان فرایناد بایاد تماا  جواماع اساتمی، کشاورهای 5آن مسلولیت دارد.
  6اقوا  و مذاهب، ایفاگر سهم خود باشند. های استمی،دولت استمی،

گیری امت استمی اتحاد و شکل تمدن است  با وحدت درونی و رسیدن به مرحله

                                                 
 .22/11/97ای،الله[ سیدعلی خامنه. بیانیه گا  دو  انقتب؛ مآیت 1
 .24/8/98ای،الله[ سیدعلی خامنه، مآیت. بیانات در دیدار مسلوالن نظا  و میهمانان کنفرانس وحدت استمی 2

 .12/4/1398ای،سیدعلی خامنه الله[. بیانات در دیدار کارگزاران حج، مآیت 3
 .14/11/1390ای، الله[ سیدعلی خامنه. خطبه های نماز جمعه تهران،مآیت 4
 .27/6/1398ای، الله[ سیدعلی خامنهداران عراقی، مآیت. بیانات در دیدار جمعی از موکب 5
 .24/8/98ای، ه[ سیدعلی خامنهالل، مآیت. بیانات در دیدار مسلوالن نظا  و میهمانان کنفرانس وحدت استمی 6
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هاای رقیاب ای واحاد در مقابال تمادنکارهعنوان پینماید؛ زمانی که بتوانند بهرخ می
های اصلی و ترسیم دورنماای بندی شاخصهبیان کلیات و صورت 1سازی کند.غیریت

تمدن نوین استمی از سوی مقا  معظم رهباری و دعاوت از پژوهشاگران و نخبگاان 
دهااد کااه همفکااری و نشااان ماای 2ورزی در ایاان خصااو ،مساالمان باارای اندیشااه

ای همگانی است؛ چرا که تمدن تمدن نوین استمی وظیفهسازی در خصو  جریان
امری صرفًا صنعتی یا تکنولوژی  یا علمی نیست؛ بلکه تمادن بار فرهناگ و بیان  و 

و برای ایان منظاور، نیازمناد تولیاد فکار و  3شودمعرفت و کمال فکری انسانی بنا می
هاای ر مؤلفاهزنادگی مسالمانان، اساتمی گاردد و دیگا تا شیوه 4پرورش انسان است

تمدنی مانند علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتباار 
المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ، مبتنی و مترتب بار آن اسات؛ ماواردی کاه از آنهاا بین

 5شود.معموال تعبیر به پیشرفت می
ساازی و انساان اگر نشانه شناختی و گفتمانی به این جریان نگریسته شود، معرفت

ساازی در ایان جریاان گیارد. گفتمااناستمی در کانون این جریان تمادنی قارار مای
گاردد و مانناد دیگار سااز در آن دخیال مایای اسات کاه تماا  عناصار تمادنگونهبه

سااحتی باه مسالله بحاران بعدی و تا گرفته در دوران معاصر، ت های شکلجریان
 پردازد.نمی تمدنی در تاریخ معاصر جهان است 

گا  دو  نیاز بارای توصایف وضاعیت انقاتب اساتمی ایاران و امکاناات و  بیانیه
دورنمای ملت ایران برای رسیدن به این آرمان و هد  ایراد شده است. بیاناه گاا  دو  

ای قارار دارد و چاه شود که ملت ایران و جمهوری اساتمی در چاه مرحلاهیادآور می
 یر برپایی تمدن نوین استمی بردارد.های دیگری باید در مسگا 

                                                 
 . همان. 1

اللااه[ ساایدعلی هااای علاام و فناااوری، مآیااتهااا و راسااای پااارکهااا، پژوهشااگاه. در جمااع روسااای دانشااگاه 2
 20/8/1394ای،خامنه

 .1/1/1373ای، الله[ سیدعلی خامنه. پیا  سال نو، مآیت 3

 .14/7/1379ای،الله[ سیدعلی خامنه. بیانات مآیت 4

 .23/7/1391ای، الله[ سیدعلی خامنهبیانات در دیدار جوانان خراسان شمالی،مآیت.  5
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 گیرینتیجه
دهاد کاه در جهاان اسات  تااکنون تصاویری واضاح و پیشینه مطالعاتی نشان می

های تمدنی به وجود نیامده است. به همین ترتیب، جریاانی تمادنی عالمانه از چال 
ررسای جانبه به تمدن استمی پرداخته باشد، شکل نگرفتاه اسات. بکه ذوابعاد و همه

هایی در مقیاس تمدنی که در جهان است  در ی  قرن اخیار باه وجاود آماده، جریان
ها و اجزای تمادنی و گوی تما  مؤلفهها قادر نیستند پاسخدهد که این جریاننشان می

اخاوان  ها مانند جریان دیرینهای از جریانمسائل آن در گفتمانی یکپارچه باشند. دسته
هاا در که برخای جریااناند؛ درحالیرا در کانون توجه قرار دادهالمسلمین امر سیاسی 

اند و برخای مانناد سازی مانند جریان گولن مظاهر تمدنی و علم را مقد  داشاتهتمدن
وهابیت نیز تأکید و نقطه عزیمتشان برای احیای تمدن استمی را بار ماذهب اساتوار 

اند و به تمدن استمی ورود کردهای ها هری  از ساحت و جنبهاند. گرچه جریانکرده
مساائل تمادنی  در مجموع، منظرهای مختلف مورد توجه بوده اسات، اماا مجموعاه

جهان است  در ی  گفتمان و جریان واحد پیگیری نشده و ایان باعا  شاده کاه هار 
هاا و روشنی برای دیگار بخ  جریانی در ساحت فعالیت خود متوقف بماند و برنامه

هاا الزامای که برای عبور از بحران تمادنی کناونی پارداختن بادان های تمدنیساحت
های تمدنی قادر نباشند تماا  است، وجود نداشته باشد. این امر باع  شده که جریان

 مسائل تمدنی را پوش  دهند. 
مبتنای بار جریاان  الگوی تمدن نوین استمی که از سوی مقا  معظم رهباری

هاای تمادنی دهنده این خا  در جریاانند پوش تواانقتب استمی مطرح شده، می
حاضر در جهان است  باشد. اگر این الگوی جریانی، عالمانه و گفتمانی و بار اسااس 

هاای تااریخی تمادن های تمدنی مسالمانان، لحااظ واقعیاتاستفاده از تما  ظرفیت
 تر، در جهاتاستمی، وضعیت ژئوپلتیکی، اصل پذیرش تنوع فرهنگی و از همه مهم

سازی هویت استمی و برپاایی گفتماان امات اساتمی از ساوی نخبگاان و یکپارچه
گیاری تمادن ناوین توان به شکلسازی شود، میمسلمانان جریان اندیشمندان و عامه
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استمی امید بست؛ مسیری که طبق فرمای  رهبر انقتب اساتمی در بیاناه گاا  دو  
توار را بارای نیال بادان برداشاته اسات. انقتب، جریان انقتب استمی اولین گا  اس

صدور بیانیه گا  دو  از سوی مقا  معظم رهبری)دا  عازه( چهال ساال پاس از وقاوع 
تااری را فااراروی بینانااه و روشاانانداز واقعبندی و چشاامانقااتب اسااتمی، صااورت

 سازی تمدنی قرار داده است. جریان
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