
175... / شناختي مقايسه ويژگيهاي معرفت

شناختي جريانهايمقايسه ويژگيهاي معرفت
فكري سياسي معاصر در جهان اسالم

* منصور ميراحمديدكتر 

چكيده
توان معاصر در جهان اسالم را براساس معيارهاي مختلفي ميجريانهاي فكري سياسي 

 كه بر ،شناختي استاز اين معيارهاي مهم در اين باره مباني معرفت. بندي نمودطبقه

. پردازندهاي خود ميها و گزارهاساس آنها جريانهاي مذكور به توجيه و تبيين آموزه

ن جهت به دو دسته كلي ديني و جريانهاي فكري سياسي معاصر در جهان اسالم از اي

پردازد و ميبندي دستة نخست  حاضر تنها به طبقهةمقال. باشندغيرديني قابل تقسيم مي

بر اين باور است كه به رغم برخورداري اين دسته از جريانها از ويژگي مشترك دين 

.شناختي بر آنها حاكم استباوري، تنوع خاصي از منظر ويژگيهاي معرفت

» گراييعقل«و » گراييسنت«، »گرايينص«اساس، با مقايسه سه ويژگي برايننگارنده 

، »اصالح طلبي اسالمي/ نوگرايي«جريانهاي فكري سياسي اسالمي را در قالب سه جريان 

، جاي داده است »سكوالريسم اسالمي/ نو انديشي«و » راديكاليسم اسالمي/ گراييسلف«

هاي هرمنوتيكي، اشتراك و افتراق برداشتهاي اين و تالش كرده با استخدام برخي آموزه

بندي خود استدالل طبقه» مانعيت«و » جامعيت«جريانها را توضيح دهد و از اين طريق بر 

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي *
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نوگرايي اسالمي » اعتدالي«و » مياني«افزون بر اين، در نهايت با اشاره به موقعيت . نمايد

 برتري اين جريان را بر ديگر در پيوستار جريانهاي فكري سياسي ـ اسالمي معاصر،

.دهدجريانها مورد تأييد قرار مي

سكوالريسم / راديكاليسم اسالمي، نو انديشي/ گراييطلبي اسالمي، سلفاصالح/ نوگرايي:كليدواژه

.گراييگرايي، عقلگرايي، سنتاسالمي، نص

مقدمه
 به دو دسته بندي كالنجريانهاي فكري سياسي معاصر در جهان اسالم، در يك طبقه

هاي خود را با جريانهاي ديني، آموزهها و گزاره. ديني و غيرديني: باشندقابل تقسيم مي
كنند، در حالي كه جريانهاي غيرديني در مراجعه به دين و متون ديني توجيه و تبيين مي

. شناسندفرايند توجيه و تبيين مسائل، مرجعيت دين و متون ديني را به رسميت نمي
د، جريانهاي غالب در جهان اسالم از نوع نخست است، به اين دليل و نيز به ترديبي

خاطر تأثيرگذاري بيشتر اين ديدگاه بر تحوالت سياسي ـ اجتماعي جهان اسالم، در اين 
اين جريانها تاكنون موضوع . شودمقاله تنها به بررسي جريانهاي ديني پرداخته مي

اند؛به عنوان مثال هنگام وقوع تحوالت سياسي هگرفتپژوهشها و مطالعات متعددي قرار
اجتماعي در جهان اسالم و غرب، اين جريانها غالباَ دركانون توجه انديشمندان و 

از سوي ديگر اين جريانها از ابعاد مختلفي مورد بررسي و .اندپژوهشگران مختلف بوده
ة آنها نگارش دربار...  و و آثار علمي متعددي در قالب كتاب، مقالهاندكنكاش قرار گرفته
اي را دربارة اين جريانها وارد ادبيات اي كه اين آثار ادبيات ويژهيافته است به گونه

: واژگان و مفاهيم سياسي مختلفي را توليد و ارائه كرده استسياسي معاصر نموده و 
يسم اسالم گرايي، بنياد گرايي اسالمي، اصول گرايي اسالمي، اسالم سياسي، راديكال

. اسالمي، سكوالريسم اسالمي، متد فكري ديني، نوگرايي ديني، نوانديشي ديني و غيره
اي تعاريف و برداشتهاي اگرچه در اين نوع ادبيات، نويسندگان و پژوهشگران به گونه

خود را از اين اصطالحات و مفاهيم ارائه نموده اند، اما به نظر مي رسد برخي ابهامات 
كه در اين ميان اختالف . ي همچنان در اين باره وجود داشته باشدو نارساييهاي مفهوم

هاي متفاوت آثار فكري و مبنايي نويسندگان، شرايط سياسي ـ اجتماعي مختلف و زمينه
و عوامل ديگر، بيشترين تأثير را در برداشتهاي مختلف و گوناگون از اين اصطالحات و 

ابهامات ونارساييهاي زيادي را به وجود مفاهيم داشته است؛ و اين امر به نوبه خود، 
ترديد اين ابهام و نارسايي مفهومي، تمايز جريانهاي فكري سياسي بي. آورده است
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بندي آنها و در پي آن جايابي انديشمندان و شخصيتهاي فكري سياسي را موجود، طبقه
گيهاي براين اساس، مقايسه ويژ. رو ساخته استدر درون اين جريانها با مشكل روبه

بندي مد نظر ما، از اهميت بسيار شناختي اين جريانها به منظور تمايز و طبقهمعرفت
.باشدزيادي برخوردار مي

بندي در اين مقاله، با يك تقسيم و طبقه. گرددمقالة حاضر با چنين هدفي تنظيم و ارائه مي
شناختي آنها و معرفتشود با اشاره به ويژگيهاي خاص جريانهاي فكري سياسي، تالش مي

بندي و تمايزافكني اين طبقه» مانعيت«و فراگيري و نيز » جامعيت«مقايسة اين ويژگيها، 
بوده و » اعتباري«بندي نيز همچون ديگر طبقه بنديها، اگرچه اين طبقه. توضيح داده شود

كند، اما به زعم نگارنده، با توجه بهبندي پيدا ميبستگي به معيارهاي تقسيم و طبقه
بندي اين طبقه» مانعيت«و » جامعيت«توان بر معيارهاي مورد مقايسه در اين نوشتار، مي

كنيم و سپس بندي مورد نظر اشاره ميبراين اساس، ابتدا به تقسيم و طبقه. استدالل كرد
.پردازيمشناختي آنها ميبه مقايسة ويژگيهاي معرفت

هان اسالم بندي جريانهاي فكري سياسي معاصر در جطبقه.1
توان جريانهاي فكري سياسي معاصر در جهان اسالم را با معيارهاي مختلقي مي

» جامع«بندي شناختي و با هدف ارائة طبقهمقالة حاضر، از منظر معرفت. بندي نمودطبقه
شناختي، مقصود از منظر معرفت. كندبندي ميجريانهاي مذكور را تقسيم و طبقه» مانع«و 

هاي انها با توجه به مباني نظري معرفت بخش و اعتباربخش افكار و انديشهبندي جريطبقه
بندي نسبت به ، توانايي و ظرفيت طبقه»جامعيت«نمايندگان فكري آنهاست، مقصود از 

هاي آنها و منظور از مانع بودن، امكان خروج افراد و هاي زيرمجموعهشمول افراد و شاخه
بر اين اساس، به نظر . شودنميندي شامل آنها بهاي طبقهافكاري است كه شاخصه

رسد، بتوان جريانهاي فكري سياسي معاصر در جهان اسالم را به سه جريان كلي مي
راديكاليسم اسالمي و / گرايياصالح طلبي اسالمي، سلف/ نوگرايي: تقسيم نمود

يسه درادامه به اختصار تعريف اين جريانها و مقا. سكوالريسم اسالمي/ نوانديشي
.شناختي آنها مي پردازيمويژگيهاي معرفت

طلبي اسالمي اصالح/ نوگرايي1ـ1

 است كه با گرايشي نوگرايانه به منابع و نوگرايي اسالمي، يك جريان فكري سياسي
متون ديني و سنتهاي فكري، رويكردي اصالحي را درپيش گرفته، به احياء و بازسازي 

ب با شرايط سياسي ـ اجتماعي دوران معاصر فكر و انديشه سياسي اسالمي متناس
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اگرچه تاريخ  دقيق شكل گيري اين جريان فكري را نمي توان معين كرد اما . پردازدمي
هاي هاي آن در قرن نوزدهم ميالدي در افكار و انديشهرسد نخستين نشانهبه نظر مي

بيش از هرچيز در آن دوره . برخي از انديشمندان سياسي اين دوران مشاهده مي شود
گيرد؛ اما اين ضرورت نوگرايي ديني مورد توجه برخي از انديشمندان مسلمان قرار مي

شناختي قرار دارد، بلكه بيشتر  بر مشاهدة ضرورت كمتر برپاية استدالل و مباني معرفت
به . با وضعيت كشورهاي اسالمي مبتني استآنها ةوضعيت كشورهاي غربي و مقايس

كه از جمله پيشگامان ) م1873-1801(توان به گزارش رفاعه طهطاوي عنوان نمونه، مي
شود، در مورد وضعيت فرانسه و مردم آن طلبي اسالمي محسوب مينوگرايي و اصالح

:بر پاية مشاهداتش، اشاره كرد
در اذهان آنان اين باور وجود دارد كه عدالت وانصاف بنياد سلطنتهاي متمدن وسرچشمة 

] عدالت[ت و حاكم و مردم تحت حكومت به يكسان تسليم اين اصل خوشبختي مردم اس

هستند؛ در نتيجه كشور آنان پيشرفت كرد، علوم آنان شكوفا شد، ثروت آنان انباشته شد و 

قلبهاي آنان به خشنودي و رضايت نائل آمد به حدي كه شما هرگز از كسي شكايت از 

)1(. اساس تمدن استشنوي، به راستي عدالت پايه وعدالتي را نميبي

مورد »  اصالح«درحالي كه در انديشة طهطاوي با چنين گزارشهايي، اصل ضرورت 
گيرد، در انديشة برخي ديگر از انديشمندان اسالمي متأخرتالشهايي براي تأكيد قرار مي

. گيردبازسازي سنت فكري گذشته براي عبور از عقب ماندگي جهان اسالم صورت مي
توان چنين مي) م1899-1810(، در انديشه و آثار خيرالدين تونسي به عنوان نمونه

 او كه از نزديك تحوالت پديد آمده در برخي كشورهاي غربي ؛تالشي را مشاهده كرد
را مشاهده كرده بود، در ارائة انديشة نوگرايانة خود، مجلس نمايندگي را به اهل حل 

مفهوم اهل حل وعقد در سنت فكري  و در واقع به بازسازي )2(وعقد بر مي گرداند،
همچنين با اشاره به مفهوم شورا، پذيرش آن را موجب محدوديت . پردازدگذشته مي

)3(.داند زيرا شورا براساس مشاركت رأي جماعت برپا مي شوداستبداد به رأي وسلطه مي

بدين ترتيب، نوگرايي اسالمي به مفهوم تالشي فكري به منظور بازسازي مفاهيم و 
اي نحيف شكل گونههاي مكنون در متون ديني و سنت فكري گذشته اسالمي بهموزهآ

اما از اواخر قرن نوزدهم ميالدي به بعد در انديشة نوگرايانه برخي از . گيردمي
انديشمندان مسلمان از قبيل سيدجمال الدين به توان و سرعت قابل توجهي دست پيدا 
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كري انكار ارتباط ميان عقب ماندگي مسلمانان و ترين دغدغة اين جريان فمهم. كندمي
ارزشهاي جاودانة اسالم بود، به گفته يكي از نويسندگان، پاسخهاي سيد جمال به دهريان و 
داروينيستها و پاسخهاي محمد عبده به هانوتوورنان وفرح آنطون ونيز تأليفات احمد شفيق، 

و كارهاي پراكندة » زن«و » يشرفتپ«،»بردگي«احمد فتحي زغلول و قاسم امين در مسائل 
حسين الجسر، كواكبي، العظم و رشيد رضا، در روشن كردن موضع اسالم نسبت به مسائلي 

)4(.از قبيل حكومت، فلسفه، علم و پيشرفت در اين راستا عرضه شدند

پردازي دربارة نظم سياسي از سوي اين جريان فكري توجه به حكومت ونظريه
جة خأليي بود كه در اين رابطه پس از بر چيده شدن خالفت بيش از هرچيزي نتي

كند، انديشة سياسي همان طور كه دكتر عنايت به درستي اشاره مي. احساس گرديد
م به نقطة 1924درعصر جديد با الغاي خالفت به حكم مجلس كبير ملي تركيه در سال 

يعني نيمة اول و دوم  جريان نوگرايي اسالمي از اين پس در دو مرحله )5(.عطفي رسيد
در مرحلة . گيردپردازي دربارة نظام سياسي اسالمي را در پيش ميقرن بيستم نظريه

شود ناسازگاري اسالم و استبداد هاي ديني تالش مينخست، با استخدام برخي آموزه
به عنوان نمونه، سيد . ثابت و نوعي نظام سياسي محدود و غير استبدادي ارائه گردد

 رضا در دورة اصالح طلبي فكري اش، بر آن بود كه نظام شورايي اسالمي محمد رشيد
 ودر مرحلة دوم، به دنبال )6(.اروپايي است) قانون اساسي(مشابه ايدة مشروطه خواه 

اقبال گسترده به دموكراسي، اين جريان اثبات سازگاري اسالم و دموكراسي را در پيش 
به عنوان نمونه، مالك بن نبي .  و ارائه كردگرفت و نظام دموكراتيك اسالمي را طراحي

ولقد كرمنا «:  با نظر به آية هفتاد سورة اسراءالقضايا الكبريدر كتاب )  م 1905-1973(
:نويسدمي» ...بني آدم 

 گويا اين آيه نازل شده است تا بنياني باشد براي مدل دموكراسي اسالمي؛ مدلي كه از 
دراين مدل، به عنصر الهي كه در انسان به وديعه .همه مدلهاي ديگر ارزشمندتر است 

هاي انساني يا اجتماعي كه در مدلهاي ديگر شود، نه فقط به جنبهنهاده شده توجه مي
)7(.هم دارند

با توجه به آنچه گذشت، آشكار مي شود كه جريان نوگرايي اسالمي با دغدغة 
گيرد كردي نوگرايانه شكل ميهاي ديني و سنت فكري گذشته و با رويبازسازي آموزه

. پردازدو با چنين رويكردي در حوزة سياست به بازسازي نظام سياسي اسالمي مي
راديكاليسم اسالمي/ گرايي سلف2ـ1
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اي است كه در دوران گرايي يا راديكاليسم اسالمي، جريان فكري سياسيجريان سلف
و طرد فرايندهاي حاكم بر اين جريان با انكار . معاصر در جهان اسالم شكل گرفت

، همچنين با مراجعه به ...هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي وجهان در عرصه
و پرهيز از هرگونه تفسيرهاي تاريخي از اين بنيادها، ) قرآن وسنت(بنيادهاي اصلي دين 

جامعه ونظم آرماني خود را طراحي و ارائه نمود و براي تحقق آن به كارگيري زور 
بر اساس اين تعريف، اين جريان فكري وضعيت كنوني را . كند را تجويز ميوخشونت

داند و با طراحي ديدگاه خود از جامعه و وضعيت  مطلوب تالش غير مشروع مي
.  كند  خشونت را براي تحقق آن اعمال كندمي

جريان راديكاليسم اسالمي اگرچه در دوران معاصر شكل گرفته است اما بايد 
هاي آن ني ريشه دار در تاريخ فكر اسالمي است؛ شايد بتوان نخستين نشانهگفت، جريا

را در انديشة برخي از متفكران قديم به ويژه ابن تيميه، انديشمند قرن هفتم وهشتم 
برضد هر بدعتي به » به سوي قرآن وسنت باز گرديد«اوبا شعار. هجري، مشاهده كرد

سالم به وسيلة صوفيگري، انديشة وحدت شدت به  اعتراض برخاست و معتقد بود كه ا
 ابن تيميه نه تنها با طرح )8(.وجود، كالم، فلسفه و انواع عقايد خرافي فاسد گشته است

گرايي گرايي كالمي و فلسفي، بنيانگذار سلفايدة بازگشت به اسالم و مخالفت با عقل
 با عنصر گرايي خود راسلف» جهاد«آيد بلكه با تأكيد بر مفهوم حساب ميبه 

 احاديث زيادي در مورد السياسة الشرعيهوي در كتاب . راديكاليسم همراه ساخت
اهميت جهاد و برتري آن بر ديگر واجبات اسالمي از قبيل نماز، روزه و حج ذكر 

.كند كه اشاره به آنها در اين نوشتار مختصر ممكن نيستمي
م در 1928مين در سال بي ترديد، بيش از هرچيز، شكل گيري جنبش اخوان المسل

اسماعيلية مصر، به رهبري حسن البناء درتحقق اسالم راديكال درجهان اسالم معاصر  
حسن البناء نيز بر ضرورت بازگشت به اسالم نخستين در قالب قرآن . نقش داشته است

نمود، به عنوان نمونه، در يكي از سخنرانيهايش اينگونه به اهداف و سنت تأكيد مي
:كندسلمين اشاره مياخوان الم

اند، لذا با اخوان المسلمين به كتاب خدا رجوع كرده و از آن رهنمون گرفته

بايد در تمام شئون زندگي ما دانند كه اسالم جامع و كامل است و مياطمينان كامل مي

اگرملتها به راستي قصد دارند مسلمان باشند بايد قوانين اسالم را ...سايه بگستراند 

)9(.ير و تعبيرات ويژه اجرا نمايندبدون تفس
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شود در اين عبارت عالوه بر ضرورت بازگشت به قرآن همان طور كه مالحظه مي
و سنت به عنوان بنيادهاي اصلي دين اسالم، بر ضرورت پرهيز از تفاسير شكل گرفته از 

ناء سان عنصر ديگر راديكاليسم اسالمي در افكار حسن الببدين. گرددآن نيز تأكيد مي
است كه به عقيده وي خداوند آن را » جهاد«عنصر ديگر، تأكيد برمفهوم . گيردشكل مي

)10(.توان از آن گريختاي كه نميوظيفه. براي هر مسلماني واجب دانسته است

اگرچه افكار حسن البناء تأثير زيادي بر شكل گيري اسالم راديكال در جهان اسالم 
 رهبران بعدي اخوان المسلمين تأثير بيشتري برجاي رسد افكارداشت، اما به نظر مي

ازنقش اساسي  )   م1966-1906(نهاد؛ بي ترديد، بيش از هر انديشمندي، سيد قطب 
م براي اعضاي 1944مرگ حسن البناء در سال . در اين رابطه برخوردار بوده است

المسلمين  اخوان المسلمين يك تراژدي مسلم بود، چون بر كليت جنبش اسالمي اخوان 
تعيين حسن الهضيبي به جانشيني حسن البناء نتيجه سازشهاي مختلف . تأثير گذاشت

ميان دربار و اخوان المسلمين از يك طرف و ميان خود اعضاي اخوان المسلمين از 
اين مسائل بر انسجام اخوان المسلمين تأثير معكوس گذاشت و باعث . طرف ديگر بود

 اما سيد قطب اين خأل را به خوبي )11(.ك در سازمان شدبه وجود آمدن خأل ايدئولوژي
م به عضويت شوراي رهبري اخوان 1952وي به خصوص پس از آنكه در سال . پر كرد

االخوان «المسلمين درآمد و دو سال بعد از سوي الهضيبي به عنوان سردبير نشرية 
تدوين با برگزيده شد، به رهبري فكري اخوان المسلمين دست يافت و» المسلمون

انديشه .  مانيفست جريان راديكاليسم اسالمي را در اختيار نهادمعالم في الطريقكتاب 
، »جاهليت«سياسي مكنون در اين اثر و ديگر آثار سيد قطب برپاية سه مفهوم اساسي 

شكل گرفت؛ كه به ترتيب بر انكار كلي فرايندهاي حاكم برجهان » جماعت«و » حاكميت«
 ضرورت طراحي جامعة آرماني بر مبناي حاكميت الهي و مراجعه به و جاهلي بودن آن،

و ضرورت تشكيل جماعت و گروهي پيشتاز براي ) قرآن وسنت(بنيادهاي اصلي اسالم 
.  مبارزه و جهاد به منظور تحقق حاكميت الهي در جامعه جاهلي، داللت دارند

ر پذيري از افكار و م تشكلهاي زيادي با تأثي1966پس از اعدام سيد قطب در سال 
. ها شكل گرفتندهاي سياسي وي با بحث و مذاكره دربارة اين افكار و انديشهانديشه

را بر تشكل » جماعت«برخي از اين تشكلها كه با الهام از واژگان كليدي سيد قطب نام 
عةم، جما1974 العسكريه درسال الفنيةعهجما: خود گذاشتند، عبارت بودند از

از اين ميان، الجهاد كه . م1979 الجهاد در سال عةم و جما1977 در سال ةرالتكفيروالهج
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شد، از اهميت بيشتري در فرايند برخي اوقات سازمان يا حركت الجهاد نيز ناميده مي
هاي محمد ترديد انديشهبي. باشدراديكال شدن اين جريان فكري برخوردار مي

 در اين فرايند نقش فريضة الغائبةر كتاب عبدالسالم فرج به عنوان رهبر فكري الجهاد د
كند، آنچه تازگي دارد همان طور كه رضوان السيد به خوبي اشاره مي. بسزايي داشت

داند، با آن كه در فقه مي) فريضه(اين است كه فرج در اين رساله جهاد را واجب 
هاد را تر اين كه وي جسياسي اهل سنت، جهاد واجب كفايي ـ ونه عيني ـ است و مهم

در درون جامعة اسالمي فريضه شمرده است، در حاليكه همواره عنوان جهاد بر 
)12(.شده استرويارويي با بيگانه نامسلمان خارجي اطالق مي

رو شد، اما پس از اگرچه الجهاد پس از ترور سادات با محدوديتهاي زيادي روبه
 با بن الدن، بنيانگذار سازمان م به رياست آن رسيد و1993آنكه ايمن الظواهري در سال 

م 1998القاعده، كه از ديگر سازمانهاي طرفدار راديكاليسم است، آشنا شد در سال 
از اين . الجهاد را با القاعده ادغام كرد و بدين ترتيب راديكاليسم قوت مضاعفي يافت

پس بن الدن به عنوان شخص اول و الظواهري به عنوان شخص دوم اين تشكيالت، 
اي را در ي راديكاليسم را درجهان اسالم ، همچنين مبارزات و عمليات گستردهرهبر

سراسر جهان در پيش گرفتند كه به رغم فعاليتهاي تند غرب وبه ويژه امريكا در برابر 
. دهداين جريان، همچنان اين جريان به فعاليتهاي خود ادامه مي

سكوالريسم اسالمي/  نوانديشي3ـ1

جرياني است كه با طرح ضرورت نوانديشي در قلمروهاي مختلف از جريان نوانديشي، 
جمله دين و معرفت ديني، ضمن انكارمرجعيت دين درتنظيم زندگي سياسي ـ ونه 

از اين رو، اين . كندارزشگذاري ـ بر مرجعيت عقل درتنظيم زندگي سياسي تأكيد مي
گاه را به متون ومنابع كند اين ديدجريان با عقيده به جدايي دين و دولت، تالش مي

در واقع اين ديدگاه بر اين باور است كه اسالم ذاتاً ديني غيرسياسي  . ديني مستند سازد
.   هاي سياسي استهاي آن فاقد آموزهو گزاره

راديكاليسم / گرايياصالح طلبي اسالمي وسلف/ برخالف دو جريان نوگرايي 
از ريشه و قدمت چنداني در سنت سكوالريسم اسالمي / اسالمي، جريان نوانديشي

گيري اين جريان در حوزة رسد، شكلبه نظر مي. فكري مسلمانان برخوردار نيست
سياست نتيجة تالش برخي از انديشمندان مسلمان براي عبور از الگوي سنتي نظام 
سياسي اسالمي در پي ظهور بحرانهاي اساسي در آن الگو و لغو شيوة رسمي آن ـ 
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اين حادثه در انديشة برخي از انديشمندان اسالمي . م بوده است1924خالفت ـ درسال
درحالي كه برخي ازانديشمندان . موجب عبور از الگوي خالفت ونقد اساسي آن گرديد

مسلمان درپي بازسازي الگوي خالفت برآمدند، برخي ديگر و در رأس آنان علي 
ني خالفت پرداخته، آن را به انكار شرعي بودن مبا) م1966-1887(عبدالرازق مصري 

 كه به االسالم واصول الحكممحصول تالش تاريخي مسلمانان تفسيرنمود؛ او دركتاب 
فاصلة اندكي از لغو رسمي خالفت  تدوين و منتشرگرديد، با هدف اثبات سازگاري 

وجوي جستاز نظر وي، . گذار از خالفت را مطرح نموداسالم و سكوالريسم، ضرورت
ر يا پنهان در قرآن كريم كه مؤيد براي كساني باشد كه معتقدند دين اي آشكانشانه

وجوي اين نشانه در ميان احاديث جست. اسالم ويژگي سياسي دارد، بيهوده است
براين اساس عبدالرازق با رد سياسي بودن ) 13(.اي دربر نخواهد داشتپيامبر نيز فايده

، سنگ بناي جريان )ص(پيامبر اسالم بر اساس تفسيري خاص از قرآن كريم وسنت 
.را بنا نهاد» سكوالريسم اسالمي«

رسد، دو نسل از روشنفكران مسلمان ايدة وي را دنبال پس ازعبدالرازق، به نظرمي
نسل اول از كساني بودند كه استداللهاي تاريخي عبدالرازق را برجسته نمودند : نمودند

م را مورد توجه قرار دادند، و با رويكردي تاريخي جدايي دين و دولت در اسال
) م1919-1988(، فضل الرحمن )م1909-1985(روشنفكراني همچون محمود محمد طه 

اينان با تبعيت از ديدگاه . به اين نسل تعلق داشتند) م1921متولد (و محمد طالبي 
عبدالرازق نسبت به خالفت، اين الگو را تاريخي خوانده، نسبت آن را با شريعت اسالم 

در واقع اين انديشمندان به نوعي ميان اسالم به عنوان مكتبي برخوردار از .  نمودندانكار
اي از باورهاي شكل گرفته در تاريخ پيامها و ارزشهاي خاص با اسالم به عنوان دسته

اينان هر يك، از تعابير خاصي براي اين تمايزگذاري . فكري مسلمانان تمايز افكندند
، فضل الرحمن از »ابالغ مكي از امت مدني «مد طه ازتمايزمحمود مح: گرفتندبهره مي

اسالم حقيقي ومعنوي از «و محمد طالبي از تمايز » اسالم اخالقي از اسالم سنتي «تمايز
ترديد، از اين ميان، محمد طالبي ازجايگاه باالتري بي. سخن گفت» اسالم تاريخي

وي . ريان فكري برجاي گذاشتبرخوردار بود و بيشترين تأثير را بر نسل بعدي اين ج
هايي كه به زعم او تاريخ به وجود پردازد تا مغلطهدرحالي كه به نقد اسالم تاريخي مي
كند معنويت اسالمي وحساسيت اخالقي مربوط به آورده است، از بين ببرد، سعي مي

 به طور كلي انديشة اين دسته از روشنفكران مسلمان بدون )14(.اسالم را تجديد كند
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شناختي باشد، الهام بخش ديدگاههاي نسل دوم هاي معرفتآنكه در برگيرندة آموزه
سكوالرهاي مسلمان قرارگرفت؛ 

شناختي تالش گيرد كه با رويكردي معرفتنسل دوم، روشنفكراني را دربرمي
شناختي، رويكردي مقصود از رويكرد معرفت. كنند از آموزة سكوالريسم دفاع نمايندمي

مراجعة مستقيم به متون و منابع ديني ـ و نه حوادث و تحوالت تاريخي است كه با
هاي مكنون در اين منابع را بر جدايي دين از كند داللت آموزهخالفت ـ تالش مي
اينان به همين دليل به جاي سخن گفتن ازجدايي دين از سياست، . دولت توضيح دهد

مونه عبد اهللا النعيم اينگونه به اين به عنوان ن. كننداز جدايي دين از دولت صحبت مي
:كندرويكرد اشاره مي

به گمان من رويكردي كه براي پرداختن به سكوالريسم اتخاذ مي شود، به جاي  بحث 

. گيري شريعت اسالمي، بايد از ارزشهاي ديني اسالمي نشئت گرفته باشددر مورد شكل

 قرآن و سنت، چهارچوب كلي دهند تا دريابيم كهعقل و تجربه بشري ما را ياري مي

بر اساس حاكميت مردم و پاسخگو بودن دولت و . تحت حكومت قانون«دولت را 

براي اينكه به اين رويكرد توجه جدي مبذول گردد، بايد » انددولتمردان تعيين كرده

اعمال قوانين : تر از دو الگوي رقيب كنوني استروشن شود كه اين رويكرد مناسب

)15(.ولت اسالمي؛ جدايي كامل اسالم وسياستشريعت از سوي د

گذاري در زندگي  اين رويكرد در واقع با تفكيك حوزة ارزشگذاري از قانون
گذاري در زندگي سياسي پذيرد، اما قانونسياسي، مرجعيت دين را در ارزشگذاري مي

ت و شأن از اين ديدگاه وظيفة دين ايجاد دولت سياسي نيس. سپاردرا به عقل بشري مي
) قرآن و سنت پيامبر(اسالم در اين امر شأن ديگر اديان آسماني است ومتون مقدس 

باشد و پيامبر رسالت را ابالغ كرد و امانت را به وجه كامل ادا نسبت به آن ساكت مي
)17(. بر اين اساس، دين براي دخالت در اين عرصه نازل نشده است)16(.نمود

اي از ديدگاه عبدالرازق الهام رويكرد نيز به گونههمان طور كه روشن است، اين 
كند و بر اين نسل دوم نيز همچون عبدالرازق به قرآن و سنت مراجعه مي. گيردمي

شود كه مسلمانان را به حكومت معيني سوق اي در قرآن يافت نميباورند  كه هيچ آيه
 ديدگاه به ناگزير رسالت ترديد، اين بي)18(. سياسي اشاره كندينظامبه دهد و يا حتي 

كند و تشكيل حكومت يا فعاليتهاي سياسي را صرفاً رسالتي ديني تعريف مي) ص(پيامبر
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به هرحال، اين جريان فكري با . دانداجتماعي وي را داراي سرشت بشري و مدني مي
ـ رويكردهاي مختلف بر سازگاري اسالم و سكوالريسم ـ به مفهوم جدايي دين از دولت 

.كنيمكند كه به جهت رعايت اختصار به همين اشاره گذرا اكتفا ميل مياستدال

شناختي جريانهاي فكري سياسي معاصر درجهان اسالمويژگيهاي معرفت. 2
گانة جريانهاي فكري سياسي كه در بخش نخست به اختصار توضيح داده بندي سهطبقه

بندي اين طبقه. ي خاصي استبنديها نيازمند شاخصها ومعيارهاشد، همچون ديگر طبقه
شناختي خاص جريانهاي ياد شده به با رويكردي هرمنوتيكي و برپاية ويژگيهاي معرفت

رو، قبل از پرداختن به ويژگيهاي ياد شده، اشاره اي به رويكرد از اين. آيددست مي
.رسدبندي الزم به نظر مينظري اين طبقه

ار، رويكردي است كه با الهام از نظرية مقصود از رويكرد هرمنوتيكي در اين نوشت
هرمنوتيكي گادامر به توضيح چگونگي شكل گيري  تفاسير و برداشتهاي مختلف از 

معروف است، » فهم فهم« هرمنوتيكي گادامر كه به نظرية ةنظري. پردازدمتن واحد مي
:اي فلسفي است كه به گفتة خود او با يك دلمشغولي فلسفي شكل گرفته استنظريه
نه آن چيزي كه ما انجام مي دهيم يا بايد : مشغولي واقعي من فلسفي بوده وهستدل«

)19(».دهدانجام دهيم، بلكه آن چيزي است كه وراي خواست و عمل ما برايمان رخ مي

اي، هرمنوتيك را از روش جدا ساخته، چرخشي درآن گادامر با چنين دلمشغولي
به همن دليل نظرية او . بخشدشناختي مي معرفتايدهد و به هرمنوتيك جنبهانجام مي

 گادامر در اين )20(.گرددشناختي تلقي ميشناسي به معرفتنوعي بازگشت از هستي
اي از يك سنت مي داند؛ سنتي چرخش هرمنوتيكي، هرگونه تأويل و شناخت را لحظه

أويل و گر و متن هر دو تابع آن هستند و درست به اين دليل، هرگونه تكه تأويل
گيرد و پيش اي است كه در چارچوب اين سنت شكل ميشناخت، گفت وگو يا مبادله

داند كه در آن مفسر در اي هرمنوتيكي مياساس تفسير را تجربهگادامر براين) 21(.رودمي
اي ديالكتيكي با متن قرار مي گيرد و با طرح پرسش از آن متن و با امتزاج افق رابطه

بنابراين، تفسير در واقع همان پاسخي . سپارد به پاسخ متن گوش ميخود با افق متن،
كسي «به گفتة گادامر، . كنداست كه متن در شرايط خاصي به پرسشهاي مفسر ارائه مي

 بنابراين، در نظرية )22(»كه سعي در فهم متني دارد، آماده است تا متن به او چيزي بگويد
اسير را بايد حاصل پاسخهاي متعدد متن واحد به هرمنوتيكي گادامر،تعدد برداشتها و تف
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هاي پرسشهاي متعدد مفسران و انديشمندان در شرايط مختلف و با پيشفرضها وزمينه
.مختلف فكري دانست

توان نظر به متن محوري مبناي معرفتي رسد، ميبراساس اين رويكرد، به نظر مي
برداشتهاي ن اسالم را تفاسير و انديشمندان مسلمان، جريان فكري سياسي معاصر در جها

هاي مختلف فكري انديشمندان مسلمان از متون و منابع ديني با پيشفرضها و در زمينه
گانة نوشتارحاضر، بر اساس چنين رويكرد نظري، تفاوت جريانهاي سه. سياسي دانست

اين شناختي آنها دانسته، بر مورد نظر خود را نشئت گرفته از مباني و مفروضات معرفت
.پردازدمبنا، در ادامه به مقايسة ويژگيهايي كه از اين ديدگاه به دست مي آيد، مي

گرايي نص1ـ2

توان به مقايسة جريانهاي فكري سياسي مهمي كه براساس آن ميهاي يكي ازمعيار
اين معيار از اهميت بسيار . است» نص«جهان اسالم پرداخت، ديدگاه آنان در بارة 

توان گفت كه براساس اين معيار، به طور كلي، مي. سه برخوردار استزيادي دراين مقاي
سكوالريسم / راديكاليسم  و نوانديشي/ گرايياصالح طلبي، سلف/ جريانهاي نوگرايي

آيند، اما معنا و مفهومي كه براي گرا به حساب ميشناختي نصاسالمي به لحاظ معرفت
شناختي به رغم يل از نظر معرفتگيرند متفاوت است، به همين دلنص در نظر مي

.باشندپذيرش نص، از يكديگر قابل تمايز مي
گرايي درجريان نوگرايي و اصالح طلبي اسالمي، پذيرش مرجعيت مقصود از نص

در اينجا نه به معناي سخن » نص«. و حاكميت نص در زندگي سياسي مسلمانان است
رايي به معناي متن محوري و گاساس، نصاست؛ براين» متن«صريح بلكه به معناي 

تالش براي ارجاع  زندگي سياسي به نص و متن در كشف قوانين حاكم برآن و در 
گردد كه بنابراين، نص و متن از چنان مرجعيتي برخوردار مي. باشدنتيجه تنظيم آن مي

نص .  آيدهاي آن به دست ميمشروعيت آن به طور مستقيم با برقراري نسبتي با آموزه
رديد در اين ديدگاه در مرحلة نخست در برگيرندة قرآن و سپس سنت است و در تبي

گرايي به مفهوم پذيرش حاكميت قرآن به عنوان نص درجة نخست و سنت نتيجه نص
گرا، برطبق اين آموزه جريان نص. به عنوان نص درجة دوم در زندگي سياسي است

تلقي كرده، استداللهاي خود را جرياني است كه قرآن و سنت را به عنوان نص و متن 
اين ديدگاه ضرورت پذيرش مرجعيت و حاكميت نص را بر . سازدبه آنها مستند مي

زندگي در » مددرساني وحي« اش به و نيازمندي» ايدة نابسندگي ذاتي عقل انسان«اساس 
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هاي و حياني و هاي مكنون در نص، آموزهبر اين اساس، آموزه. دهدسياسي توضيح مي
بايد مبناي ها گردد، به همين دليل اين آموزههايي از زبان حامل وحي تلقي مي آموزهيا

مشروعيت نظام در استداللهاي طرفداران اين جريان براي اثبات . استدالل قرارگيرد
.سياسي مورد نظرشان مي توان چنين استنادي را بارها مشاهده كرد

ان يكي از اركان اساسي حكومت اسالمي عنوان نمونه، راشد الغنوشي نص را به عنوبه
داند كه اسالم در بردارندة نظامي براي حكومت است كه دانسته، مقصود از نص را اين مي

اند و ازجانب خداوند مقرر شده است و قرآن و سنت، قوانين و مقررات آن را بيان كرده
اساس، براين)23(].است[سپردن داوري و حكومت به آن و پذيرفتن آن، مرز ميان كفر و ايمان 

:كنندة مباني مشروعيت در نظام سياسي اسالمي استنص تأمين
 سياسي اسالم از ة مشروعيت هر حكمراني، در نظريةترين سرچشمنخستين و بنيادي

اي و يا تمايل به شود كه حاكم قراردادن شرع الهي را بي هيچ منازعهآن ناشي مي

)24(.شريكي براي آن، به طوركامل بپذيرد

توان اي ديگر، ميدر نظرية شوراي عمومي توفيق محمد الشاوي نيز به عنوان نمونه
الشاوي در انديشة خود نص را مترادف . گرايانه بودن اين نظريه را مشاهده كردنص

وي . كندكاربرده و نظريه شورايي خود را در ارتباط تنگاتنگي با آن مطرح ميهشريعت ب
به عنوان يك نظام سياسي اجتماعي، متابعت و التزام به شريعت  ويژگي نخست شورا را 

 از نظر وي التزام شورا به شريعت نتيجة اين اصل جوهري است كه )25(.كندمعرفي مي
گردد و آن استقالل شريعت از دولت واستقالل قانون اسالم به سبب آن ممتاز مي

كند رآن و سنت تالش ميبر اين اساس، وي با مراجعه به ق) 26(.گذاري شرعي است
مشروعيت نظام سياسي شورايي را اثبات نمايد و امتيازات اين التزام را در زندگي 

.سياسي بيان كند
در . راديكاليسم اسالمي مفهوم ديگري دارد/ گراييگرايي، اما، در جريان سلفنص

 كه گرايان نص نه به معناي متن بلكه به مفهوم امري فراتاريخي استانديشة سلف
هاي آن بي هيچ گونه تفسيري در همة زمانها و مكانها قابل عمل و بلكه تمامي آموزه

گرايي به مفهوم باور به ضرورت عمل به تمام الزم االجراست؛ براين اساس، نص
حسن حنفي در توضيح ديدگاه سيد . هاي قرآن و سنت و محكم دانستن آنهاستآموزه

:كندگرايي اشاره ميقطب، به خوبي به اين مفهوم از نص
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اي پيش ساخته و از پيش تدوين شده در نصي است حقيقت از ديد سلفيها داده
. فراتاريخي و فرازماني و فرامكاني و روشن و بي نياز از تفسير و تأويل و تأمل و نظر

تمام نص محكمات بوده و متشابهاتي در آن نيست، زيرا نص مربوط به افعال بندگان و 
)27(.داردو ترديد بر نمياحكام آن شك 

هاي آن با به كارگيري تفسير و بنابراين، نص از اين ديدگاه به عنوان متني كه آموزه
هايي شود، بلكه همچون آموزهاجتهاد قابل سازگاري با شرايط جديد باشد، تلقي نمي

ها هكند كه وظيفة مسلمانان تنها پياده كردن آن آموزمحكم وغير قابل تفسير جلوه مي
. است و پياده كردن آنها بي ترديد پيامدي جز طرد و انكار را به دنبال نخواهد داشت

براين اساس نص در اين ديدگاه براي كوبيدن، رد و طرد و حتي تغيير واقعيات به 
اي  بين حق و باطل، ايمان وكفر، هدايت وگمراهي و كارگرفته مي شود، چرا كه آشتي

گرايي در اين ديدگاه، اسالم را به عنوان ديني  بنابراين، نص)28(.بينداسالم و جاهليت نمي
گيرد كه نمايانگر راه و روشي كامل براي زندگي مسلمانان در تمامي منصوص در نظر مي

:به گفته وي. كندمعرفي مي» منهج«سيد قطب به همين دليل، اسالم را . ابعاد آن است
منهجي كه شامل انگارة .  مقومات آناسالم منهج زندگي است، زندگي بشر با همة

كند و جايگاه انسان را در اين هستي شود كه ماهيت هستي را تفسير مياي مياعتقادي
كند و شامل نظامها و كند و هدف هستي انساني او را مشخص ميتعيين مي

شود كه از اين انگاره اعتقادي سرچشمه مي گيرد و اي ميسازماندهيهاي واقع بينانه
دهد كه در زندگي بشر تجسم ان استناد مي يابد و سيمايي واقعي براي آن قرار ميبد

اي كه اين نظام از آن نشئت گرفته و همانند نظام اخالقي وسرچشمه. يافته است
اي كه مبتني بر آن است و قدرتي كه از آن مدد مي گيرد، و نظام سياسي و شكل مباني

 و مقومات آن و نظام اقتصادي و فلسفه و و خصايص آن و نظام اجتماعي و مباني
)29(.المللي و روابط و پيوندهاي آنتشكيالت آن و نظام بين

اين فقرات به رغم طوالني بودن از اين رو آورده شد كه به خوبي تمامي ديدگاه 
ترين نمايندگان اسالم راديكال در دوران معاصر را سيد قطب به عنوان يكي از مهم

مان طور كه مالحظه مي شود، اسالم به عنوان يك منهج عالوه بر اينكه ه. دهدنشان مي
اي از اعتقادات است، براي زندگي انسان در ابعاد مختلف سياسي، دربرگيرندة مجموعه

براين . اجتماعي، اقتصادي و غيره نيز نظام خاص و مشخصي را ارائه نموده است
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اد، قابل استنتاج بوده، با پياده كردن اساس، با مراجعه به نص، اين نظام زندگي در ابع
، جامعه اي ديني )ص(توان از جاهليت جديد عبوركرد و همچون جامعة پيامبراين نظام مي

گرايي اگرچه در دوران معاصر در انديشة برخي از انديشمندان اينگونه نص. بنيان نهاد
اي دارد گرايانهظاهر هاي معاصر مورد توجه قرار گرفته است، بي ترديد، ريشه در ديدگاه

. كه در دوران گذشته به ويژه در افكار كالمي اشاعره وهمفكران آنها مطرح شده بود
بررسي اين پيشينة تاريخي ونظري از حوصلة اين نوشتار مختصر خارج است و به اين 

.دليل، به اشاره در همين حد اكتفا مي كنيم
وسكوالريسم اسالمي مفهوم گرايي از ديدگاه جريان نوانديشي در نهايت، نص

اصالح طلبي / اين جريان فكري اگرچه همچون جريان نوگرايي. يابدديگري مي
متن «گيرد، اما برخالف اين جريان، نص را اسالمي، نص را به مفهوم متن به كار مي

در واقع، جريان نوانديشي نگاهي انتقادي به مفهوم نص در . كندمعنا مي» تاريخمند
به عقيدة . اصالح طلبي آن دارد/ ري فكر اسالمي حتي از نوع نوگراييتاريخ شكل گي

در ديدگاه رايج، ازلي دانسته ) قرآن كريم(هواداران اين جريان فكري، نص درجة اول 
نتيجه چنين ديدگاهي از . شده وبه عنوان كالم الهي از قداست برخوردارگرديده است

ت افراط شده است و نص قرآن از متني نظر نوانديشان ديني اين است كه در اين قداس
 از اين ديدگاه، )30(.تغيير يافته است] تصويري[= معنادار و قابل فهم به متني ترسيمي 

ندارد و براي عامة مردم قابل فهم ) ص(قرآن كريم به عنوان متن، اختصاصي به پيامبر
 زباني باشد و يا بوده، از اين رو، پيام گنجانده شده در عمل ارتباطي وحي، خواه پيامي

اختصاص ندارد بلكه غرض از     )) ص(پيامبر(غير زباني، تنها به دريافت كننده نخست 
 اين نكات ممكن است به خوبي )31(.ابالغ و اعالم آن به عامه مردم است)  فروفرستادن(

توان اين تمايز را باگرايي اين جريان فكري را  نمايان سازد، اما، مينتواند تمايز نص
.از اين ديدگاه توضيح داد» تاريخمندي نص«اشاره به مفهوم 

تاريخمندي . داندمي» تاريخمند«جريان نوانديشي يا سكوالريسم اسالمي، نص را متني 
وحي است؛ اين ديدگاه با تأكيد براين نكته، نص را تاريخمند » فعل دانستن«نص، پيامد 

ين باور است كه اگر كالم الهي فعل به عنوان نمونه نصر حامد ابوزيد بر ا. داندمي
اي تاريخمند خواهد بود زيرا تمام افعال الهي در قلمرو عالم قلمداد شود ناگزير پديده

بر اين اساس . قرار دارند؛ عالمي كه مخلوق و محدث و به سخن ديگر تاريخمند است
)32(.آيدمياي تاريخمند است زيرا يكي از تجليات الهي به شمار قرآن كريم نيز پديده
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هاي تاريخمند دانستن نص قرآني تأثير زيادي را بر استداللهاي اين ديدگاه به آموزه
» آموزه بودن«ونه »تاريخمندي شورا «توان ايدة به عنوان نمونه، مي. قرآني به دنبال دارد

آن را در انديشه و آثار برخي از طرفداران نوانديشي ديني، نتيجة ايدة تاريخمندي نص 
.اين ديدگاه دانست كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شددر 
گرايي سنت2ـ2

جريانهاي توان به مقايسة شناختي است كه بر اساس آن ميگرايي دومين معيار معرفتسنت
مقصود از سنت، ميراث فكري ديني . فكري سياسي معاصر درجهان اسالم پرداخت

ته، هويتي مستقل يافته وهمچون منبع است كه در طول تاريخ انديشة اسالمي شكل گرف
توان رويكردهاي از اين جهت نيز مي. شناختي مورد استناد قرارگرفته استمعرفت

مختلفي را درميان جريانهاي فكري سياسي معاصرمشاهده كرد و بر اين اساس به 
.داوري درميان آنها پرداخت

گراست سنتجرياني اصالح طلبي اسالمي، به لحاظ روش شناختي / جريان نوگرايي
شناختي  براي اين گذشته درجايگاه منبع معرفت» سنت فكري ديني«كه درنتيجة آن 

گراست كه به اعتبار خاص اين جريان از اين جهت سنت. گيردجريان فكري قرار مي
به عبارت ديگر، اين . آنچه در دوران صحابه وتابعين آنها رخ داده است، باوردارند

 اهل سنت، اجماع و عمل صحابه را به عنوان يك منبع جريان فكري درجهان
شناختي معتبر به رسميت مي شناسد و بر اساس آن استداللهاي خود را تنظيم و معرفت

فهم اسالم به شيوه «به عنوان نمونه، محمد عبده در روش شناسي خود، . كندارائه مي
را مورد تأكيد قرار » ده بودمسلمانان آغازين، زماني كه هنوزاختالفي بين امت پديد نيام

)33(.دهدمي

به طوركلي احياي خالفت در دوران معاصر در انديشة سياسي برخي از طرفداران 
خالفت در اين ديدگاه حاصل نظر وعمل . گيرداين ديدگاه براين اساس صورت مي

رة صحابه دانسته شده است، بر اين اساس، پايه و منبع معتبري براي نظريه پردازي دربا
به عنوان نمونه محمد رشيد رضا در . گرددنظام سياسي در دوران معاصر تلقي مي

طراحي نظرية خود دربارة نظام سياسي اسالمي، تنظيم امور سياسي و اجتماعي و 
اقتصادي حكومت را ملهم از قرآن و سنت و سپس تجربة تاريخي خلفاي راشدين 

اهل حل وعقد وعمل صحابه در اين ديدگاه  استناد به حادثة سقيفه، اجماع )34(.داندمي
بي ترديد نتيجة كاربست  اين . گيردشناختي صورت ميبر اساس چنين مبناي معرفت
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گرايي را در اين ديدگاه گيري نوعي گذشته نگري يا گذشتهشناختي، شكلمبناي معرفت
.به دنبال دارد

 سياسي در آثار اين عالوه بر اين، در ديگر نظريه پردازيهاي ديگر دربارة نظام
حتي . گرايي و درنتيجه گذشته نگري را مشاهده كردتوان سنتجريان فكري، نيز مي

آنگاه كه نسل جديد اصالح طلبان و نوگرايان اسالمي با عبور از الگوي خالفت، در پي 
شناختي را در استداللها و توان اين ويژگي معرفتآيند، ميطراحي الگوهاي جديد بر مي

توان به استدالل ابواالعلي مودودي به به عنوان نمونه مي. دهاي آنان مشاهده كرداستنا
وي اشاره » تئودموكراسي« خلفاي راشدين برضرورت شورا و مشورت در نظرية ةسير
به گفته وي، خلفاي راشدين در مورد انتظام و قانون سازي، كاري را بدون . كرد

 توفيق محمد الشاوي نيز در )35(.دادنديمشورت اشخاص و ذوات اهل الرأي انجام نم
نظرية شوراي عمومي خود اجماع مسلمانان را در هر عصري بر وجوب شورا در كنار 

كند و بدين ترتيب به سنت دليل مشروعيت شورا ذكر مي) ص(قرآن و سنت پيامبر
ه گرايي درانديشة نوگرايان ديني ب بدين ترتيب، سنت)36(.دهدفكري گذشته استناد مي

مفهوم ضرورت استناد به فهم پيشينيان است زيرا به دليل نزديكي آنان به دوران 
اين فهم، با الهام . باشداي برخوردار ميو صدر اسالم فهم آنان از اعتبار ويژه) ص(پيامبر

از ايدة وحدت فهم و تفسير در نظرية هرمنوتيك گادامر، درواقع، همان تفسيري است 
اند و اين در دورانهاي متأخر نيز ارائه نموده) ص( سنت پيامبركه پيشينيان از قرآن و

كنار هم قرارگرفتن و انباشته شدن اين تفاسير، سنت فكري خاصي . تداوم يافته است
پديد آورده است كه اعتبارآن نه بر پاية قرابت زماني با صدر اسالم بلكه به دليل تبعيت 

توان  روش شناسي مرسوم و سنتي مياز الگوي روش شناختي خاصي است كه از آن به
اما اين اعتبار به مفهوم اصالت نيست، به اين دليل در كنار اين گذشته گرايي، . تعبير كرد

كند نوگرايي ديني برضرورت بازسازي سنت گذشته در پرتو به كارگيري عقل تأكيد مي
ي به آن شناختي ديگري است كه در بخش پايانگيري ويژگي معرفتكه نتيجة آن شكل
.اشاره خواهد شد

. گرايي و راديكاليسم اسالمي مفهومي متفاوت داردگرايي، اما، درديدگاه سلفسنت
گرايي، سلف. توان دريافتمي» گراييسلف«گرايي را دردر اين ديدگاه، مفهوم دقيق سنت

و با فهم سلف صالح ) ص(اسالم راستين را اسالم مكنون در قرآن و سنت پيامبر
متمايز دانسته شده، اولي معتبر و » تفسير«از » فهم«، به همين دليل در اين ديدگاه داندمي
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شناختي خود گرايي منبع معرفتبه عبارت ديگر، سلف. شوددومي نادرست دانسته مي
دانسته، فهم صحابه نخستين را تنها به دليل ) ص(را منحصر در قرآن و سنت پيامبر
بدين ترتيب فهم تابعين و . داندر و الزم االجراء ميقرابت به عصر نزول و رسالت معتب

علما در دورانهاي متأخر تا زمان كنوني به منزلة تفسير تلقي گرديده، به اين دليل نفي و 
همان طوري كه قبالً نيز اشاره شد، اين ديدگاه در واقع تفسير را . گرددانكار مي

 تفسير از قرآن و سنت تأكيد نادرست دانسته، بر ضرورت پرهيز از هرگونه تأويل و
به اين دليل، در استداللها و استنادات اين ديدگاه  در كنار قرآن و سنت تنها به . كندمي

به عنوان نمونه، سيد قطب در انديشة . شود نخستين استدالل و استناد ميةفهم صحاب
شرا پي» جماعت«سياسي خود در كنار دو مفهوم اساسي جاهليت و حاكميت، مفهوم 

كشد و ضرورت تأسي اين جماعت پيشتاز را از نسل قرآني يگانه كه همان نسل مي
از كه كند؛ نسلي كه به اعتقاد وي، تنها نسلي است نخست صحابه هستند، مطرح مي

 همان طور )37(.ني يگانه داردأسرچشمة واقعي سيراب شده به همين دليل در تاريخ ش
كند و رضرورت تبعيت از سلف صالح تأكيد ميكه مالحظه مي شود، اين ديدگاه هم  ب

. كندمعرفي مي) ص(هم دليل اعتبار آن را سرچشمه گرفتن فهم آنان از سنت پيامبر
نتيجة اين ديدگاه، نه تنها اعتبار سنت فكري مسلمانان نيست، بلكه هرچه از سرچشمة 

به اين دليل، . داوليه و فهم سلف صالح فاصله مي گيرد از ميزان اعتبار آن كاسته مي شو
كند، به جاي تكيه بر تفاسير موجود در سنت فكري اسالمي اين جريان فكري تالش مي

طرح مفاهيم . استناد كند) ص(صرفاً به قرآن و در الگوگيري تنها به دوران پيامبر
جاهليت، حاكميت و جماعت در انديشة سيد قطب، و طراحي مراحل دوگانة بناي 

صورت ) ص(با الگوگيري از دوران و فعاليتهاي مبارزاتي پيامبرعقيده و استقرار عقيده 
اين اساس حقيقت را از پيش تدوين يافته در نص قرآني و از قبل اين ديدگاه بر . گيردمي

و درك شده به طور كامل در دوران سلف ) ص(پياده شده به طور كامل در سنت پيامبر
با .  امروزي تبعيت از ظاهر اين ادله استداند كه در نتيجه تنها وظيفه مسلمانانصالح مي

توان ويژگي دوم جريان راديكاليسم اسالمي را از نظر چه گذشت، ميتوجه به آن
گرايي دانست كه نتيجه و پيامد سياسي اجتماعي گرايي از نوع سلفشناختي سنتمعرفت

.گرايي استآن واپس
دو جريان ديگر در ارتباط جريان نو انديشي يا سكوالريسم اسالمي در مقايسه با 

اين جريان به . گيردگرايي مسير و ديدگاه كامالً متفاوتي را در پيش ميبا سنت و سنت
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گرايي را برنمي تابد و در برابر اين ديدگاه، بر لحاظ معرفت شناختي به طوركلي سنت
اين . كنداعتبار و اصالت تجدد تأكيد كرده، و گسست معرفتي از سنت را مطرح مي

كند؛ تعابيري ريان فكري با تعابير مختلفي، سنت اسالمي در باب حكومت را انكار ميج
به عقيدة آنان ايدئولوژي اسالمي ... همچون ايدئولوژي اسالمي، اسالم تاريخي و

برداشتي تاريخي از شريعت اسالمي و به گفته عبداهللا النعيم، حاصل تالش برخي از 
 اين ايدئولوژي )38(. به بنيادگرايان اسالمي تعبيركردتوان از آنهامسلمانان است كه مي

اسالمي همان اسالمي است كه در تاريخ انديشة اسالمي شكل گرفته و برخالف اسالم 
در اين ديدگاه شورا و ديگر . سازدحقيقي، مسلمانان را به حكومتي خاص رهنمون مي

به عنوان نمونه، . گردندهاي ديني از خصلت تاريخي برخوردار مينهادها و آموزه
ازنظرخليل عبدالكريم، نظام شورايي، نظامي است كه ريشه در تاريخ دارد و متناسب با 

به عقيدة وي، شورا نظامي عربي و قديمي . شرايط تاريخي خاصي قابل عمل است
شناختند و مدت العرب آن را ميةدر جزير) ص(است كه اعراب قبل از بعثت پيامبر

)39(.كردند، سپس اسالم آن را به عاريت گرفته استعمل ميزمان طوالني به آن 

هاي نظري و شرعي شورا به عنوان نظرية نظام با چنين ديدگاهي بديهي است كه پايه
بر اين اساس، با . ماندريزد و راهي جز عبور از اين سنت باقي نميسياسي اسالمي فرو مي

ها، نهادها و ساختارهاي سنتي به زعم گرايي در اين جريان فكري، تمامي آموزهنفي سنت
.نمايدآنان اعتبار خود را از دست مي دهند و گذار از آنها امري ضروري مي

گرايي  عقل3ـ2

توان جريانهاي فكري گرايي سومين معيار معرفت شناختي است كه براساس آن ميعقل
يا اين جريانها براساس اينكه آ. سياسي معاصر در جهان اسالم را با هم مقايسه كرد

شناسند يا خير، از را به عنوان يك منبع و يا روش شناخت به رسميت مي» عقل«
گرايي در مرحلة نخست، پذيرش عقل بنابراين مقصود از عقل. گردنديكديگر متمايز مي

. به عنوان يك منبع معتبر و در مرحلة دوم پذيرش آن به عنوان روشي معتبراست
.پردازيمنهاي سه گانة ياد شده از اين زاويه ميدرادامه به مقايسه جريا

آيد، اما، گرا به حساب ميجريان نوگرايي يا اصالح طلبي اسالمي، جرياني عقل
گرايي در اين ديدگاه بيش از آنكه به مفهوم پذيرش عقل به عنوان يك منبع مستقل عقل

هاي مكنون در وزهمعرفتي باشد، به مفهوم پذيرش عقل به عنوان يك روش معتبرفهم آم
اگرچه جريان نوگرايي در جهان اهل سنت با انديشة . گرددمتون و منابع ديني تلقي مي
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گردد، اما، عقل در اين گرايي وارد مياصالحي و نوگرايانه محمد عبده به جرگة عقل
دراين راستا .شودها و احكام شرعي تلقي ميديدگاه ابزار معرفتي فهم و تفسيرآموزه

رو، همان طوري كه به دنبال تأسيس معيار عقاليي براي تفسير بود و از اينه عبده ب
ناميد، به چه عقل بشري ميدهد، مقصود او از آندرستي هشام شرابي توضيح مي

با گذر زمان هدف اصلي عبده و نيز . سادگي نياز به قدرت استدالل منطقي بوده است
ترديد اين تالش  بي)40(.ل تقليدي شدهدف پيروانش، گسستن زنجير قالبهاي استدال

گرايانه رهايي گرايانه و نوگرايانه، انديشه و فقه اهل سنت را از خصلت سلفعقل
به . بخشيد و امكان به كارگيري اجتهاد براي فهم عقالني شريعت را فراهم ساخت

يان اي، جامعيت شريعت را نماعقيدة طرفداران اين ديدگاه، چنين تالشهاي نوگرايانه
به گفتة محمد هاشم كمالي، . سازدساخته، انطباق آن را با شرايط متغير زندگي فراهم مي
گذاري محدود به اگر قانون. ايستدشرايط متغير هرگز از پديد آوردن منافع تازه باز نمي

ارزشهايي بود كه شارع به صراحت فرمان داده بود، شريعت از پاسخ دادن به مصالح 
اصر بود، بستن باب مصلحت مترادف با جمود، تحجر و قائل شدن امت به ناگزير ق

 بدين )41(.محدوديت غيرالزمي براي توانايي شريعت در انطباق با تغيير اجتماعي است
ترتيب، فقه مقاصد به عنوان دانشي اسالمي وكارآمد در دوران معاصر نتيجه چنين تالش 

ني مجتهدان به منظور تطبيق دنياي فقه مقاصد، تالش عقال. شوداي تلقي مينوگرايانه
:متغير با اصول و كليات شريعت است كه بر اين پيشفرض اساسي بنا گرديده است

چه شريعت آورده است، عقالني وحكيمانه است، خواه تمام مجتهدان آن تمام آن
پس هرحكمي كه در كتاب خدا وارد . حكمت را دريابند يا برخي از آن را درك كنند

آن را تبيين كرده، داراي حكمت معقولي است ـ چه به گونه ) ص(رسول شده وسنت 
ظاهروچه مكنون ـ كه با تدبر در نص يا سير در روي زمين يا با نظر در حوادث و 

)42(.شودوقايع، ظاهر مي

به عنوان روشي معتبر » عقل«شود، در اين جريان فكري كه مالحظه ميهمان طوري
شود و نه منبعي مستقل از وحي و شريعت؛ بر ت شناخته ميبراي فهم شريعت به رسمي

.به حساب آورد» گراعقل«توان جريان نوگرايي اسالمي را جرياني اين اساس مي
گرايي، تفاوتي گرايي يا راديكاليسم اسالمي با عقل و عقلنسبت جريان سلف

از سويي خود را اين جريان فكري . آورداساسي با جريان نوگرايي اسالمي به دنبال مي
كند، اما از سوي ديگر با عقالنيت مكنون در سنت فكري اسالمي طرفدارعقل معرفي مي
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گرايي به عبارت ديگر، اين جريان تمايزي ميان عقل و عقل. ورزدبه شدت مخالفت مي
اين ديدگاه به لحاظ . كندگرايي مخالفت ميبرقراركرده، ضمن پذيرش عقل با عقل

وي  بر اين باور . أثير ابن تيميه از سلف گرايان برجسته سني استنظري بسيار تحت ت
بود كه عقل با قرآن و سنت موافق است هر چند كه عقليات حكما و متكلمان با قرآن و 

گويد كه به اعتقاد وي به عبارت ديگر، وي از عقل سالم سخن مي. سنت مخالف است
از نظر وي عقل و . مشاهده كردتوان آن را همان عقلي است كه در قرآن و سنت مي

به گفته او، حتي . استداللهاي عقلي در جايي معتبر است كه با قرآن و سنت موافق باشد
در اصول دين هم بايد به كتاب و سنت رجوع كرد و تنها قرآن است كه براي مطالب 

د  اين ديدگاه به صراحت به تقدم شرع بر عقل تأكي)43(.كندالهي داليل عقلي بيان مي
كند اما چه به آن خبر داده تصديق ميكند زيرا از اين نظر اين عقل شريعت را در آنمي

 درنتيجه رابطة )44(.كندچه را كه عقل خبر داده است، تصديق نميشريعت تمامي آن
هاي شريعت را عقل توان اينگونه تصويركرد كه تمام احكام و آموزهعقل و شرع را مي

از اين رو، به اختصار . ام عقل مورد پذيرش شريعت نيستپذيرد اما تمام احكمي
توان چنين نتيجه گرفت كه عقل تا آنجا معتبر است كه ازناحية شرع به صراحت مي

. تأييد شود
هاي آن و پيامد مهم روش شناختي اين ديدگاه، ضرورت استناد به شريعت وآموزه

ين دليل، به عنوان نمونه، سيد به هم. هاستهپرهيز از تفسيرهاي عقالني از اين آموز
كند افكار خود را تنها به مفاهيم قطب در استداللهاي خود به طور كامل تالش مي

هاي قرآن وي سه حلقة متصل به هم را از آموزه. اقتباسي از قرآن و سنت مستند سازد
سه حلقه متصل به هم . دهداستخراج كرده و براساس آن وظيفه مسلمانان را توضيح مي

براساس اين حلقه، خداي . حاكميت، استخالف و تكليف:اند از درانديشه وي عبارت
سبحان به مقتضاي حاكميت خويش، انسان را به جانشيني برگزيد و او را به آباداني 
جهان مكلف كرد و از آن رو كه اسالم، دين حق خداوند است، از ميان بشر تنها 

)45(.ته و بدان ملتزم اندمسلمانان مقتضيات تكليف را عمالً پذيرف

گرايي دربارة عقل آشكار گرديد و چه گذشت، ديدگاه جريان سلفبا توجه به آن
گرا به حساب نمي آيد اما عقل مكنون در قرآن و سنت اين جريان فكري، جرياني عقل

بر اين اساس، تنها منبع . دهدرا به رسميت شناخته، آن را معيار داوري خود قرار مي
شناختي اين جريان فكري دين بوده، براساس آن رويكردي سلبي نسبت به تمعرف
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بنابراين، . كندتأمالت عقلي فيلسوفان ومتكلمان در سنت فكري مسلمانان پيدا مي
گرايي بوده، براساس آن، عقالنيت راديكاليسم نتيجه و پيامد سياسي اجتماعي سلف

. گرددمكنون در سنت فكري مسلمانان انكار مي
گراست اما شناختي، جرياني عقلنوانديشي يا سكوالريسم اسالمي به لحاظ معرفت

. گرايي در نوگرايي اسالمي استگرايي در اين جريان فكري متفاوت از عقلمفهوم عقل
برخالف نوگرايي، نوانديشي، عقل را صرفاً نه يك روش بلكه به عنوان يك منبع 

ه بر اين با مفهوم خاصي كه براي اين عقل عالو. شناختي به رسميت مي شناسدمعرفت
كند، در نهايت آن را بي نياز از وحي در ساحت زندگي سياسي و خود بنياد مطرح مي
.كندمعرفي مي

شناختي در ديدگاه نوگرايي اسالمي به مفهوم عقل عقل به عنوان يك منبع معرفت
ي همان عقالنيت متجددانه عقالنيت ابزار. رودابزاري و يا حداكثر عقل عملي به كار مي

نويسد، چيزي بيش از ابزاري براي شكل دادن جهان، است و همان طور كه داوري مي
 اين مفهوم از عقل پر واضح است كه )46(.خواهيم و خوش داريم نيستآن چنان كه مي

ديگر به دنبال كشف حقايق ثابت در جهان نيست بلكه تنها در پي تسلط يافتن بر جهان 
اين مفهوم از عقل عالوه بر اين، خود بنياد و خودكفا تلقي . توانايي عقلي استبه مدد 

به گفتة يكي از نويسندگان، عقل محوري به عنوان يكي ازمباني سكوالريسم، . مي گردد
يعني عقيده به اينكه عقل به تنهايي و مستقل از وحي و دين و آموزشهاي الهي اين 

 خود بنيادي عقل در اين )47(.بشر را تدبير كندقدرت و اختيار را دارد كه زندگي 
ديدگاه، بي اعتمادي به وحي و يا حداقل بي نيازي ازآن را در زندگي سياسي اجتماعي 

عقالنيت مدرن در انديشة غرب با اعتماد به خود، وحي و شرع را به . به دنبال دارد
ي مسلمان، بي نيازي منزلة يك منبع معرفت انكار كرد و يا حداقل در ديدگاه سكوالرها

در برابر اين . از وحي و شريعت را در تنظيم قوانين و قواعد نظم سياسي اعالم نمود
ديدگاه در تنظيم اين قوانين و قواعد، نوگرايي به عقل عملي مسلمانان كه بايدها و 

گذارد، تكيه كرده، مرجعيت آن را به رسميت ها در حوزة سياست را در اختيار مينبايد
ناسد، هرچند كه در حوزة ارزشگذاري مرجعيت دين نيز به رسميت شناخته شمي
تفكيك دو حوزة ارزشگذاري از قانون گذاري در ديدگاه سكوالرهاي مسلمان، . شودمي

توان جريان بر اين اساس، مي. گرايي خاص  آنان  استشناختي عقلپيامد معرفت
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 به مفهوم آن، ديدگاه آنان را بايد در گرا دانست و با توجهنوگرايي را نيز جرياني عقل
.گرا در جهان اسالم قلمداد كردنقطة پاياني طيف جريانهاي عقل

جمع بندي نهايي
چه گذشت، نگاهي گذرا به جريانهاي فكري سياسي معاصر در جهان اسالم و آن

ده بندي جريانهاي ياد شنظر به اهميت طبقه. شناختي آنها بودمقايسة ويژگيهاي معرفت
به منظور شناخت وضعيت فكري سياسي موجود در جهان اسالم و ضرورت مبتني 

بندي بر معيار و شاخصهاي مشخص، در مقالة حاضر، ابتدا جريانهاي بودن اين طبقه
اصالح طلبي اسالمي، / مهم فكري سياسي معاصر در جهان اسالم در سه طبقه نوگرايي

بندي گرديد و با  سكوالريسم اسالمي طبقه/راديكاليسم اسالمي ونوانديشي/ گراييسلف
هاي سياسي برخي از توجه به تاريخ شكل گيري آنها و با اشاره به افكار و انديشه

ها اصلي انديشه سياسي آنها ترين نمايندگان فكري اين جريانها، به اختصار مؤلفهمهم
.بيان گرديد

ساس اين پيشفرض روش شناختي آنها بر ادر ادامه، به مقايسة ويژگيهاي معرفت
شناختي پرداخته شد، كه اين جريانها در واقع حاصل برداشتها و تفاسير مختلفي هستند 
كه برخي از انديشمندان مسلمان با ذهنيت مختلف و با مراجعه به متون و منابع ديني 

گانةويژگيهاي سه. اندبه عنوان مراجع و منابع نهايي انديشة سياسي اسالمي، ارئه نموده
شناختي دراين به عنوان سه ويژگي معرفت» گراييعقل«و » گراييسنت«، »گرايينص«

بررسي ياد شده نشان داد . مقاله در سه جريان فكري ياد شده مورد بررسي قرارگرفتند
كه تفاوتهاي مهمي از اين جهت ميان اين سه جريان وجود دارد كه بر اساس آنها 

شناختي اين سه جريان باور داشت و بدين ترتيب بر توان به تمايز مبنايي و معرفتمي
اين مقايسه در نهايت نشان داد . بندي سه گانة نوشتار حاضر استدالل نمودروايي طبقه

» مانعيت«و » جامعيت«گانة ياد شده را برخوردار از دو ويژگي بندي سهتوان طبقهكه مي
انهايي است كه به لحاظ بندي در برگيرندة تمامي جريازسويي اين طبقه. دانست
شناختي به متون و منابع ديني باور داشته، با تفاوتهايي به اين منابع  استناد معرفت

» عقل«و » سنت«، »نص«كنند و از سوي ديگر، تفاوت ديدگاه آنها نسبت به مفهوم مي
شناختي آنها را نشان دهد و در نتيجهتواند تمايز معرفتكه به تفصيل بيان گرديد، مي

بندي ياد شده را نمايان سازد؛ هرچند كه نوشتار حاضر به هيچ وجه عنصر مانعيت طبقه
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بنديهاي انجام گرفته از جريانهاي فكري بندي بر ديگر طبقهادعاي برتري اين طبقه
بندي نسبتاً جامع و كند طبقهصرفاً تالش ميو سياسي معاصر در جهان اسالم را ندارد، 

.از آنها  ارائه نمايدمانع و قابل دفاعي را 
اي كه گانهشناختي جريانهاي سهبندي ياد شده و مقايسة ويژگيهاي معرفتاز طبقه
توان شناختي، ميبندي جاي گرفتند، نتايج زير را از منظر مباني معرفتدر اين طبقه
:استنتاج نمود

هاي گزارهگرايي و نوانديشي اسالمي، تالش مي كنند، هر سه جريان نوگرايي، سلف. 1
خود را به دين و متون ديني مستند سازند كه از اين جهت همگي در پارادايم كلي 

گيرند؛جاي مي»  دين باوري«
شناختي اين  اشتراك جريانهاي فكري ياد شده، مرز معرفتةدين باوري به عنوان نقط. 2

هايي كه هر چند ممكن است جريانهاست كه بر اساس آن از جريانها و انديشه
درجهان اسالم و يا حتي از سوي برخي از انديشمندان مسلمان مطرح شوند، ولي 

گونه نسبتي با دين و متون ديني پيدا نمي كنند، جدا شوند؛چون هيچ
تفاوت در برداشتها از دين در ميان دين باوران، نقطة اصلي افتراق آنان از منظر . 3

شناختي است؛معرفت
. ختي، عامل تفاوت در برداشت آنان از دين استشناتفاوت در مباني معرفت. 4

، سنت فكري )قرآن و سنت پيامبر(اختالف آنان دربارة مفهوم و جايگاه نص 
.مسلمانان و در نهايت عقل، تفاوت برداشتهاي آنان از دين را به دنبال داشته است

شد نوشتار حاضر اگر چه در صدد داوري ميان اين سه جريان فكري سياسي نمي با. 5
بندي از اين جريانها بر اساس مقايسة و تنها در تالش براي ارائة نوعي طبقه

رسد بتواند از رهگذر شناختي آنان تدوين يافته است، به نظر ميويژگيهاي معرفت
اين مقايسه منتج به برتري جريان نوگرايي اسالمي شود؛

تدالي جريانهاي فكري برتري نوگرايي اسالمي از اين روست كه در نقطة مياني و اع. 6
گرايي با تأكيد بر كه سلفدرحالي. سياسي در جهان اسالم قرار گرفته است

ضرورت بازگشت به انديشه و ساختارهاي فكري و عيني سلف صالح، نسبت خود 
كند و با ملزومات زندگي در دوران معاصر را به رغم زندگي در اين دوران، قطع مي

گاريهاي متعدد ميان فكر و عمل خود و يا به در نتيجه به تناقضات و ناساز
رسد، نوگرايي اسالمي با پذيرش ايدة بازگشت به گذشته، برضرورت بستهايي ميبن
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نمايد و بدين ترتيب بازسازي گذشته با توجه به نيازها و ملزومات معاصر تأكيد مي
، با برداشتي سازدنوعي همگوني ميان اعتبار افكار گذشته با نيازهاي جديد برقرار مي

عقلي و متناسب با شرايط جديد راهكارهاي نظري و عملي ديني و عقالني 
.كندگذار از چالشها و مسائل اساسي امروزي ارائه ميبراي

كه نو انديشي اسالمي به رغم دين باوري، در ارائة برداشت از سوي ديگر، در حالي
 تاريخي و غيرحقيقي خود از دين به طوركلي گسست از سنت فكري گذشته را با

خواندن آن، مطرح كرده، در برابر به ويژه در ساحت سياست و زندگي سياسي در 
چارچوب تجدد و يا برپاية عقل خود بنياد، انديشة سياسي خود را تنظيم و ارائه 

شناختي باور ندارد و در برابر به كند، نوگرايي اسالمي به اين گسست معرفتمي
و كالم پاياني اينكه تفاوتهاي ياد شده به . سنت معتقد استشناختي بازسازي معرفت
جريان فكري نوگرايي اسالمي را در پيوستار » اعتدالي«و » مياني«خوبي موقعيت 

.  دهدجريانهاي فكري سياسي اسالمي در دوران معاصر نشان مي
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