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چکیده

راهبرد بازگشــت به اســالم در دوران معاصــر ،خوانشها و رویکردهــای گوناگونی را در
جامعه مســلمان به همراه داشته اســت .این تالشها اگرچه در فضاهای متفاوت فکری و
فرهنگی و مذهبی ســامان یافته ،اما همگی در چارچوب نظام معنایی توحیدی و با نگاه
به آموزههای واالی اســالمی شکل گرفته اســت .به نظر میرسد دیدگاه امام خمینی ره،
ســیدقطب و مالک بننبی که به رویکردهای احیاگرایانه ،جهادی و اصالحی منتهی شده
است ،بیشترین و اصلیترین جریانهای فکری و عملی در جهان اسالم را رهبری میکند.
هر کدام از این دیدگاههای ســهگانه در واقع ،خوانشی ویژه از اسالم سیاسی ارائه میکند
و پژوهش حاضر سیســتمهای معانی مورد نظر آنــان و مفصلبندی ویژه احکام ،گزارهها
و نشــانهها را از نظر هر یک مورد توجه قرار میدهد و از این رهگذر ،شــیوه رســیدن هر
کدام به دستاوردهای خاص خود را نشان میدهد .بازخوانی اسالم اگرچه دال مرکزی هر
ســه دیدگاه را تشکیل میدهد اما سه اندیشــمند مورد نظر این نوشتار ،به دستاوردهای
متفاوتی دست یافتهاند ،چراکه نشانه یا ّ
دال مرکزی آنان ،به گونه متفاوتی سایر مفاهیم و
نشانهها را تحت تأثیر قرار داده است و مفصلبندی متفاوتی را پدید آورده است.
واژگان کلیدي :گفتمان اســالم سیاســی ،امام خمینی(ره) ،مالک بننبی ،ســیدقطب،
حکومت اسالمی ،تمدن اسالمی.
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دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین ،دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم
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مقدمه
مسلمانان دورهاي پرشکوه از فراز تمدنی و گسترش دامنه جغرافیایي آن را براي چندین قرن
تجربه کردند .آنان در این بازه زماني گسترده ،پیشتاز عرصههاي گوناگون دانش و فناوري بوده،
و جوامع انساني بسیاري را در برابر برتري همهجانبه خود خاضع و خاشع ساخته بودند .بيگمان
این تمدن بزرگ ،فراگیر و پویا که کمیت و کیفیت آن همچنان موجب حیرت و تعجب مورخان
و اندیشمندان است رهاورد توجه مسلمانان به آموزههاي دیني خود و تکیه آنان بر رهنمودهاي
شریعت اسالمي بوده است .اما با فاصله گرفتن جوامع مسلمان از روح حاکم بر آموزههاي اصیل
دیني ،و گرفتار شدن در ظواهر احکام شریعت که قابلیت تفسیر بر اساس مصالح و منافع فردي
و گروهي آنان را داشــت ،آن دوران شــکوه جامعه اســالمي به سر آمد و اکنون قرنهاست که
مسلمانان از پیشتازي تمدني بازماندهاند .در دو سده اخیر ،مواجهه با مظاهر تمدني غرب طیفي
از واکنشهاي گوناگون را در جهان اســالم به دنبال داشــته است؛ ابتدا این واکنشها موجي
از ســردرگمي و شــتابزدگي را نشان ميداد تا جایي که ســید احمدخان (1817-1898م)
در هند و رفاعه طهطاوي (1801-1873م) در مصر عم ً
ال گسســت از گذشــته تمدني جهان
اســالم و گرایش به تمدن غربي را فریاد ميزدند .پس از آن ،براي مدتي واکنشها رنگ دفاع
توجیهگرایانه به خود گرفت و تالش ميشد تا سنت با دستاوردهاي مدرنیته تطبیق داده شود.
به تدریج و همزمان با فروپاشــي خالفت عثماني در دهههاي نخســتین قرن بیستم میالدي،
واکنشها رنگ بیداري اســالمي به خود گرفت .در این دوره ،با نظاممند شــدن دیدگاهها در
قالب یک گفتمان سیاسي ،ایده «بازگشت به اسالم» و التزام به آموزههاي مترقي آن ،رویکردي
راهبردي به شــمار آمده و همواره جایگاهي دامنگستر داشته ،و در جوامع مختلف اسالمي با
گرایشهاي گوناگون مذهبي ،این رویکرد به عنوان راهحلي براي برونرفت از وضعیت موجود
و بازگشــت جامعه اسالمي به قله مجد و عظمت تمدني ،از اقبال روزافزوني برخوردار گردیده
است .بازگشت به اسالم با توجه به هویت اسالمی جوامع هدف در واقع ،تعبیر دیگری از آرمان
«بازگشت به خویشتن» به شمار میرود؛ زیرا در جامعهای که فرهنگ آن برآمده از آموزههای
اســالمی باشد یک مســلمان ،از بازگشت به خویشتن ،بازگشت به فرهنگ خودی و خویشتن
اسالمی را میفهمد .اکنون این راهبرد با خوانشها و برداشتهای گوناگون ،مهمترین رویکرد
جوامع مسلمان برای اقدام و عمل به شمار میرود.
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موج «بیداري اســالمي» که از آغاز پانزدهمین قرن طلوع خورشــید اســالم بســیاري از
کشــورهاي مســلمان را در بر گرفته ،و در چهار دهه گذشته منطقه خاور میانه را به کانون
دگرگونيهاي اجتماعي تبدیل کرده اســت ،حاصل تالش ،خردورزي و ایفاي مسئولیتهاي
اجتماعي توســط اندیشــمندان بزرگ مسلمان در دو سده اخیر است که با هدف بازخواني و
بازشناسي آموزههاي اصیل اسالمي و بازگرداندن جامعه مسلمان به دوران مجد و عظمت و
شــکوه تمدني صورت گرفته است .انقالب اسالمي ایران را ميتوان موفقترین تالش به ثمر
نشســته در این زمینه دانســت که پس از فراز و فرودهاي بســیار در طول دو قرن اخیر ،به
معرفــي و برپایي یک نظام اجتماعي دینمدار و روزآمد انجامید .نتیجه تالش اندیشــمندان
مســلمان براي الگوپردازي در چارچوب راهبرد کالن «بازگشت به اسالم» ارایه رویکردهاي
سهگانه اصالح ،انقالب و احیاگري بوده است که ویژگي مشترک آنها توجه ویژه به تالشهاي
فرهنگي است ،به گونهاي که حتي در رویکرد انقالب یا نهضت نیز آنچه بیش از همه مطمح
نظر بوده اســت ،دگرگونيهاي فرهنگي اجتماعي در سطح جامعه اسالمي است .این باور به
صورت جدي در میان صاحبنظران وجود دارد که اندیشــههاي اصالحي ســید جمالالدین
اســدآبادي (1838-1897م) نخســتین تالش فکري جدي در این زمینه است و او پیشگام
هشــدار درباره بیماريهاي اجتماعي جوامع مسلمان در دوران معاصر بوده است .اما تبیین
گفتمان اســالم سیاسي در قرن بیستم میالدي توسط اندیشمنداني همچون سید ابواالعلي
مودودي (1903-1979م) در شــبه قاره ،مالک بننبي (1905-1973م) در الجزایر ،ســید
قطب (1906-1966م) در مصر ،و امام خمیني(ره) (1902-1989م) در ایران صورت گرفته
است .این تالشها اگرچه در فضاهاي فکري متفاوت مذهبي سامان یافته اما همگي در چارچوب
نظام معنایي توحیدي و با نگاه به آموزههاي واالي اسالمي شکل گرفته است .تلقي نگارنده آن
است که سید قطب کوشیده است تا اندیشههاي مودودي را بپروراند و به همین دلیل از میان
شخصیتهاي پیش گفته ،پژوهش حاضر به بررسي تطبیقي سه دیدگاه امام خمیني ره ،سید
قطب و مالک بننبي درباره گفتمان اسالم سیاسي ميپردازد؛ زیرا به نظر ميرسد که هر کدام
از این سه دیدگاه در واقع ،خوانشي ویژه از اسالم سیاسي را ارائه ميکنند که در جهان معاصر،
جریانهاي متمایل و متناظر با خود را رهبري کرده است.
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چارچوب نظري
مقایســه خوانشهاي متفاوت امام خمیني (ره) ،مالک بننبي و سیدقطب از گفتمان اسالم
سیاسي در واقع ،بررسي تطبیقي و مقارن اندیشه آنان است که سیستمهاي معاني مورد نظر
آنان و مفصلبندي ویژه احکام ،گزارهها و نشانههای یک گفتمان را از نظر هر یک مورد توجه
قرار ميدهد و از این رهگذر ،شــیوه رســیدن هر کدام به دســتاوردهاي خاص خود را نشــان
ميدهد .پیشفرض پژوهش حاضر آن است که این سه اندیشمند ،در گفتمان اسالم سیاسي
قرار دارند ،بدین معنا که هویت اســالمي را در کانون عمل سیاســي خود قرار دادهاند .در این
گفتمان ،بازخواني اسالم به یک ّ
دال و نشانه برتر تبدیل ميشود ،و از آنجایي که دین فقط یک
باور تلقي نشده و با فراگیري تمام ابعاد زندگي بشر براي او دستورهاي روشني دارد ،جریانهاي
فکري موجود در این گفتمان ،عموماً خواستار ایجاد نظام سیاسي مبتني بر آموزههاي اسالمي
هســتند؛ به عبارت دیگر بازخوانی آموزههای اســالمی باید به بازسازی جامعه بر اساس اصول
اســالمی منتهی گردد .امــا درون هر گفتمان ،مجموعهای از خردهگفتمانهــا وجود دارد که
با وجود اشــتراک در دال مرکزی ،دالهای شــناور آنها متفاوت اســت ،و معموالً نزاع میان
همین خردهگفتمانها سرنوشــت عمومی جامعه را تعیین میکند (مارش و اســتوکر:1389 ،
 .)219معنادهی متفاوت دالها نیز معموالً متأثر از زمینههای اجتماعی و همچنین بنیانهای
معرفتشــناختی است .در همین چارچوب مشاهده ميکنیم که سه اندیشمند مورد نظر این
نوشــتار ،در پی خوانش ویژه خود ،راهکارهای متفاوتی را در پیش گرفتهاند .زیرا نشــانه یا ّ
دال
مرکزي آنان ،به گونه متفاوتي سایر مفاهیم و نشانهها را تحت تأثیر قرار داده است و مفصلبندي
متفاوتي را پدید آورده است .از این رو ،ما به دنبال مقایسه ساختارهاي منتظم معنایي هستیم
که فراسوي وقایع اجتماعي و تاریخي ایفاي نقش ميکنند .در واقع ،این چارچوب مفهومی به ما
کمک خواهد کرد تا تحوالت اجتماعی را بر اساس منطق سیاسی یک بازه زمانی خاص ترسیم
و تبیین کنیم؛ زیرا دگرگونیهای اجتماعی پیامد منازعات معنایی میان گفتمانهای گوناگونی
اســت که در یک فرآیند طرد و برجستهسازی ،برای حفظ و نهادینهسازی معنای «خودی» و
طرد معنای «دیگری» میکوشند و بر این اساس ،در پژوهش حاضر آنچه مهم است بررسی
تفاوتهای سه خردهگفتمان در منظومه معانی مورد نظر هر یک میباشد.
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خوانش مالک بننبي از گفتمان اسالم سیاسي
مالک بننبي (1973 – 1905م) اندیشمند مسلمان الجزایري است که در سنین جوانی به
فرانســه رفت ،و در سال  1935میالدی ،در رشته مهندسی برق فارغ التحصیل شد .سالهای
طوالنی اقامت او در فرانســه ،مانع توجه ویژه او به وضعیت آشفته مسلمانان و جوامع اسالمی
نبود .او بر اساس عالیق شخصي خود به مطالعات گستردهاي در زمینه علوم اسالمي و همچنین
بررسی وضعیت موجود جهان اسالم پرداخت .تمدن ،مسئله محوری بننبی را تشکیل میداد ،و
راهکار او نیز در قالب «اصالح فرهنگي» ارائه گردید .مجموعه تأمالت و پیشنهادهای بننبي در
قالب  20جلد کتاب مستقل اما با عنوان مشترک و عام «مشکالت الحضاره» به نگارش درآمد
و او بــا تبیین وضع موجود تالش کرد تا توجه جوامع مســلمان را به راههاي برونرفت از این
نابسامانی جلب نماید .حجم متراکم کتب ،مقاالت و پایاننامههایي که اندیشه او را به بوته نقد
ســپردهاند حاکي از توجه جدي اندیشمندان و نخبگان جهان عرب به مالک بننبي و اندیشه
اصالحي او ميباشد .اهمیت ایدهپردازي بننبي در این نکته نهفته است که او هیچگاه با موج
روشنفکري بیگانه از شرایط تاریخي و فضاي عربي و اسالمي همنوایي نميکند بلکه اسالم را
خاستگاهي فکري ،تشریعي و اخالقي ميداند که روشنفکر باید از آن به عنوان نقطه آغاز بهره
گیرد ،در درون آن سازمان یابد و چاره کار را در آن بجوید .توجه به رویکرد اصالحی نیز موجب
شــده او در تراز اندیشــمندانی همچون اقبال الهوری (1938 -1877م) ،رشید رضا (-1865
1935م) و عبدالحمید بنبادیس (1940 -1889م) مورد توجه باشد (جدعان1988 ،م.)604 :
با توجه به این باور بننبی که «مشــکل اساســی هر جامعهای ،تمدن آن است؛ و برای هیچ
مردمی امکان حل مشکالتشان بدون اندیشهورزی درباره عوامل فراز و فرود تمدن وجود ندارد»
(بننبی2000 ،م )19 :میتوان دریافت که او عمیقاً به نقش حکومت در جامعه اسالمی توجه
دارد و در این زمینه به ســان ابنخلدون ،چرخه فراز و فرود تمدن را تحلیل کرده اســت؛ اما
اندیشههای خود را از حیث محتوا و روش به گونهای ارائه میکند که رویکرد سازنده آن کام ً
ال
برجســته و آشکار اســت به همین دلیل ،قرار گرفتن مسلمانان در مرحله فرود و افول تمدنی
از نظر وی به عنوان یک وضعیت حتمی و بدون بازگشت تلقی نمیشود بلکه مالک بننبی با
توصیه مسلمانان به بازخوانی دین و بازگشت به آموزههای وحیانی و بازسازی وضعیت روحی و
درونی خود ،آنان را به اصالح وضع موجود ترغیب کرده و روزنههای امید و سازندگی را نشان
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میدهد .از جمود و خمودي و کســالتي که بر جهان اســالم حاکم اســت شکایت ميکند «ما
مسلمانان در زندگي امروزي خود شدیدا ً گرفتار انفعال و عدم فاعلیت در امور خود هستیم ،و
بخش زیادي از رفتار ما را پرداختن به امور عبث و بیهوده تشکیل ميدهد» (بننبي2003 ،م:
 ،)17و جوامع اسالمي را به تالش و حرکت و خالقیت فرا ميخواند «فرهنگ اسالمي امروزه باید
در میدانهاي متعددي به مبارزه برخیزد؛ و منطق فعالیت و تالش را سرلوحه خود قرار دهد،
زیرا اندیشه اسالمي در برابر اندیشههاي فعال و ویژهاي در جوامع پیشرفته قرن بیستم قرار دارد،
و باید جایگاه خود را در میان افکار تاریخساز بازیابد» (بننبي1999 ،م.)143 :
نشانههای گفتمان اسالم سیاسی مالک بننبی
دال مرکزی گفتمان اســالم سیاســی از نظر بننبي ،همانا بازخوانی اســالم و بازگشــت به
آموزههای ناب قرآنی است .پیشنهاد مالک بننبی برای شروع این فرآیند ،روش خاصی درباره
تدبر و تفکر پیرامون آموزههای قرآن است و در این زمینه توصیه میکند که هر مسلمان باید
به گونهای قرآن را مطالعه کند که گویي براي نخستین بار به او وحي ميشود (بننبی2000 ،م:
 .)65از نگاه مالک بننبی ،ریشه و اساس هر تمدن به یک تفکر و اندیشه محوري باز ميگردد
کــه مهمترین ویژگي آن ،بهرهمندي از صبغه اخالقــي و دیني ،و برخورداري از نگاه توحیدي
است (بننبي .)56 :2002 ،مالک بننبي در بررسيهاي خود به این نکته توجه کرده است که
دین نقشي اثرگذار در شکلگیري انرژي رواني فرد و رفتار وي دارد ،و بر همین اساس ،فعالیت
ویــژه افراد در متن جامعه و نیز حرکت جامعه در متــن تاریخ را جهتدهي ميکند (بننبي،
 .)74 :2002در این راستا ،او برپایی تمدن نوین اسالمی را به احیاي اندیشۀ دیني گروه میزند
و تمدنسازي به روش غربي را ابدا ً نميپذیرد؛ زیرا معتقد است که تمدن غرب اکنون در مرحلۀ

ورشکســتگي قرار گرفته ،و نميتواند وسیلۀ رهایي جهان اسالم باشد .بننبي خواستار تمدني
اصیل با ویژگيهاي خود است« ،تمدني که در آن مربیان به جوانان بیاموزند که چگونه ميتوانند
راههایي را براي هدایت و پیشــبرد کاروان بشري کشف کنند ،نه آنکه خود دنبالهرو روسها یا
امریکاییان باشند» (بننبی2003 ،م :ص .)118به عقیدۀ بننبي ،نخستین وظیفۀ جهان اسالم
این است که خود را از طریق یک برنامهریزي منظم علمي به سطح باالي پیشرفت مادي برساند،
بدون آنکه ارزشهاي اخالقي خود را از دســت بدهد؛ زیرا تمدن جدید اســالمي باید براساس
تعادل بین کمیت و کیفیت ،ماده و روح ،وسیله و هدف ،و باالخره علم و وجدان باشد .به عبارت
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دیگر ،پیشــرفت تمدنی جهان اسالم در جدا شدن از ارزشها نیست بلکه در جمع بین علم و
ایمان است (بننبی2004 ،م 170 :ـ .)169
پیرامون بازخوانی اســالم ،برخی از نشــانههای دیگر از گفتمان اســالم سیاسی را بر اساس
خوانش مالک بننبی میتوان به دســت آورد که با محوریت رویکرد تمدنساز در جهان اسالم
به آنها توجه شده است:
الف) شبکه روابط اجتماعی :بننبي با برجستهسازي بعد اجتماعي افراد انساني ميگوید
که تغییر و تحول اجتماعي و تشــکیل یک تمدن ،زماني ممکن ميگردد که انســان در پرتو
اندیشه ،از بعد فردي خود فراتر رفته و در برابر سایر افراد بشر احساس مسئولیت نماید (بننبي،
 .)31 :2002مجموعه این اشخاص پیوند خورده با یکدیگر ،شبکهاي از روابط اجتماعي را پدید
ميآورد که اشخاص ،اندیشهها و اشیاء درون آن با یکدیگر همکاري ميکنند (بننبي:2002 ،
 .)27در این تعامل ،اندیشهها شکل خاص شبکه را ترسیم ميکند ،و اجراي آن با ابزاري از اشیا
و پدیدهها صورت ميگیرد ،و هدف آن را اشخاص اجتماعي معین ميکنند (سحمراني:1369 ،
 .)200بننبي نقش محوري را در این ترکیب از آن اندیشــهها و افکار ميداند؛ او معتقد اســت
که جامعه با بهرهمندي از اندیشههاي پویا و بالنده ميتواند حتي در بدترین شرایط ،جهان اشیا
و پدیدههاي مادي خود را بازسازي کند ،اما اگر جهان اندیشه آسیب ببیند ،بنیان محکمترین
جهان اشیاء نیز دیر یا زود فرو ميریزد .به همین دلیل ،مالک بننبي سرمایه اصلي یک جامعه
را اندیشههاي آن جامعه ميداند نه ثروت و مظاهر مادي تمدن .در این جا نیز مالک بننبي به
نقش محوری دین توجه کرده و معتقد است که شکل گرفتن جهان اشیاء به عنوان محصول
عیني و مصداق تمدن از تعامل سه عنصر انسان ،خاک و زمان به دست ميآید؛ اما صرفاً کنار
هــم قرار گرفتن این عناصر ،نميتواند تمدن را به ارمغــان آورد؛ بلکه این عناصر نیازمند یک
ترکیبکننده هستند ،و بررسيهاي تاریخي نشان ميدهد که این ترکیبکننده تمدني ،تنها
اندیشه دیني خواهد بود (بننبي .)50 :2000 ،عوامل بنیادي و سهگانه تمدن به عنوان سرمایه
اولیه در هر شرایطي یافت ميشود ،اما مهم آن رشتهاي است که این عوامل را گرد هم ميآورد.
از این تحلیل بننبي ميتوان استفاده کرد که او تمدن غربي را به معناي واقعي کلمه یک تمدن
واقعي نميداند زیرا سازگار با فطرت اصیل آدمي نبوده و بنیان آن نه بر اندیشه دیني ،بلکه بر
گریز از دین قرار گرفته است .در رابطه با مفهوم شبکه روابط اجتماعي ،بننبي یک ناهنجاري
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اجتماعي را مورد توجه قرار ميدهد؛ اگر اشــخاص در یک فرآیند معکوس به مســئولیتهاي
اجتماعي خود بيتوجهي کنند جهان اندیشــهها نیز آســیب ميبیند .به عبارت دیگر ،بننبي
ریشه این بیماري اجتماعي را در جهان اشخاص جستجو ميکند ،و معتقد است که روابط فاسد
در جهان اشخاص ،نتایج سریع و نامناسبي را بر جهان اندیشهها و جهان اشیا بر جاي خواهد
گذاشــت ،و با ورود مفاسد در جهان اشــخاص ،بیماريهاي آن در جامعه شایع شده و سقوط
تمدني آغاز ميگردد (بننبي.)45 :2002 ،
ب) فرهنگ دینی :بننبي با شناسایي مشکالت تمدني به عنوان مسئله اجتماعي جهان
اسالم ،بر خالف اندیشمنداني که بر عامل استعمار یا استبداد متمرکز شدهاند ،نوع نگاه به این
مسئله را روشي ناقص در بررسي مشکالت موجود در جوامع اسالمي دانسته ،و معتقد است که
براي تحلیل و تبیین دگرگونيهاي اجتماعي ،باید به عوامل فرهنگي نیز توجه جدي شود؛ اگر
بخواهیم نگاه ما و تبییني که در پي این نگاه ارائه ميگردد ،جامع و کامل باشــد باید مواردي
همچون بيتوجهي به عقل و اندیشه ،فاصله گرفتن از حقیقت آموزههاي اسالم ،خودکمبیني،
خرافهگرایي ،و ســبک زندگي نیز مورد توجه قرار بگیرد .حتي ميتوان وارد الیههاي درونتر
شده و مشاهده کرد که انحطاط ميتواند زاییده بحران هویت تک تک افراد جامعه بر اثر تغییر
سبک زندگي و تعارض آن با باورهاي دروني باشد؛ در این نگرش ،تبیین انحطاط اساساً مبتني بر
فهمیدن معنا ،انگیزه ،و باورهایي است که افراد براي رفتارهاي خود دارند ،و براي کشف آن باید
بر اصول و ارزشهایي که رفتارها و کنشهاي افراد را هدایت ميکند متمرکز شد .بر این اساس،
مالک بننبي معتقد است که انحطاط جامعه اسالمي بیش و پیش از آن که معلول عوامل بیروني
باشد ،به عوامل دروني و بهویژه عوامل فرهنگي بازميگردد؛ و عوامل بیروني انحطاط ،تنها زماني
مؤثر خواهد بود که افراد جامعه بر اثر ضعف بنیانهاي اعتقادي و اخالقي ،ناتوان شــده باشند
(بننبي 159 :2000 ،ـ  .)156در پرتو این دریافت ،او تالش ميکند که جوامع مســلمان را به
عمق نابساماني موجود متوجه سازد .از نظر وي جوامع مسلمان در شرایط حاضر از یک بیماري
دروني رنج ميبرند و تا زماني که کام ً
ال به این بیماري واقف نشده و از انگیزه کافي براي درمان
آن برخوردار نگردند ،هر اقدامي ميتواند نوعي فرافکني تلقي شده و به همین دلیل نميتواند
جامعه را به صورت اساسي دچار تحول و دگرگوني مثبت نماید .مالک بننبي ،تمدن را پیشرفت
در تمام صحنههاي زندگي بهســوي یک واقعیت برتر معرفي ميکند ،که تحقق آن منوط به
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میزان انسجام فکري حاکم بر این پیشرفت در طول تاریخ و بهرهمندي از امکانات متناسب با آن
است .نتیجه مهمي که بننبي از این تعریف اخذ ميکند آن است که با توجه به طبیعت جوامع
و نیروهاي اقتصادي موجود در آنها ،و تفاوت روشن میان فرهنگها و اندیشههاي خاص ،و نیز
با توجه به نقش عامل دین و ســایر عوامل مؤثر ،امکان ندارد که لباس معیني به عنوان تمدن
بریده و دوخته شــود و ســپس طراح آن بخواهد این لباس واحد را بر اندام هر جامعه و ملتي
بپوشاند؛ در واقع تمدن برخوردار از یک چارچوب معنوي است که زمینههاي الزم براي مشخص
نمودن مأموریتهاي اجتماعي و استیال بر آنها را تعریف ميکند ،و زمینههاي مادي تنها در این
چارچوب ،امکان وقوع و تحقق ميیابد (بننبي .)47 :2000 ،پس تمدن هر جامعهاي ،ثمره و
نتیجه اندیشهاي است که در آن جامعه و متأثر از محیط فرهنگي خاص پدید ميآید و متمایز
از دیگر فرهنگها و تمدنها خواهد بود .بنابراین ،راه عالج رکود و رخوت و عقبماندگي موجود
در جامعه اسالمي ،پناه بردن به دامان تمدن غربي نیست.
ج) روحیه اسـتعمارپذیری :یکي از مهمترین مفاهیم مورد توجه مالک بننبي ،اصطالح
«القابلیه لالستعمار» است؛ روحیه تسلیم و پذیرش استعمار ،روح امت اسالمي را آلوده کرده و
توجه و آگاهي نسبت به آن ميتواند کلید حل مشکل جامعه اسالمي باشد .از نظر بننبي ،حالت
استعماري موجود در جوامع اسالمي بیش از آنکه معلول کنش و گرایش سیاسي حاکمان و
سیاستمداران جوامع مسلمان باشد ،ریشه در روحیه استعمارپذیري ملتهاي مسلمان دارد،
و معتقد اســت که نوع حاکمیت موجود در جوامع اســالمي ،تابعي از شــرایط دروني و روحي
مسلمانان عصر حاضر است (بننبي .)33 :2000 ،از دیدگاه بننبي حتي عوامل خارجي استعمار
نیز با تکیه بر همین وضعیت دروني ،به اهداف خود نائل شدهاند ،و اگر روحیه استعمارپذیري در
میان امت مسلمان وجود نداشت ،استعمارگران نیز نميتوانستند سرنوشت تمدن اسالمي را به
کنترل خود درآورند (بننبي94 :2004 ،؛  .)156-159 :2000راه برونرفت از این وضعیت نیز
فقط محو و نابودي همین روحیه استعمارپذیري است که جوامع موجود اسالمي را در بر گرفته
است .مسلمانان محتاج رهایي نفس از این ذلت دروني و روحیه استعمارپذیري هستند ،که آن
هم معلول تحوالتي دروني است که انسانها براي حفظ کرامت انساني خود ،نسبت به وظایف
اجتماعي خویش قیام نمایند ،و از الک منیت و فردگرایي و خودپرستي خارج شوند.
د) امت اســالمی به مثابه یک کل :دغدغه اجتماعي و تأمالت مالک بننبي اگرچه از توجه
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خاص او به تحوالت جامعه الجزایر و غرب جهان اسالم ،آغاز شد؛ اما به تدریج ایدهها و نگاه او
به سطحي گسترده ارتقا یافت ،و در چارهجویيهاي خود به تمام مناطق اسالمي توجه ميکرد.
همین مســئله را ميتوان نقطه قوتي دانست که موجب گردید تا ایدهها و اندیشهورزي مالک
بننبي در زمینه تمدن اسالمي ،به سطح یک نظریه تمدني نزدیک گردد .تأمالت مالک بننبي
پیرامون تمدن اســالمي و اصالح فرهنگي را که به دور از حساســیتهاي قومیتي و تعصبات
مذهبي ارائه گردیده میتوان نوعي چارهجویي فراگیر براي تمام جهان اسالم ،از طنجه در غرب
تا جاکارتا در شــرق جهان اســالم دانست .این امتیاز بزرگي براي بننبي در برابر اندیشمنداني
اســت که در بیان نظرات خود همــواره متأثر از دیدگاههاي مذهبــي ،نگاهي محدود و مقید
داشته ،و جهان اسالم را به مثابه یک کل مورد توجه قرار نميدهند؛ در حالي که نگاه طائفي و
منطقهاي ،خود یکي از مشکالت اساسي در برابر تمدن اسالمي و وحدت جهان اسالم به شمار
ميرود ،و همین نگاه خود ميتواند ابزاري براي دشــمنان باشد تا براي جدایي و چند دستگي
جهان اسالم از آن بهره بگیرند.
جمعبندی خوانش بننبی از گفتمان اسالم سیاسی
بننبي اندیشههاي خود را از حیث محتوا و روش به گونهاي ارائه ميکند که رویکرد سازندگي
آن کام ً
ال برجســته و آشکار است .در گفتمان بننبي ،اگرچه به چرخه تمدن یا مراحل تمدن
اشــاره ميشود ،اما قرار گرفتن مسلمانان در مرحله فرود و افول تمدني به عنوان یک وضعیت
حتمي و بدون بازگشت تلقي نميشود بلکه مالک بننبي با توصیه مسلمانان به بازخواني دین
و بازگشــت به آموزههاي وحیاني و بازســازي وضعیت روحي و دروني خود ،آنان را به اصالح
وضع موجود ترغیب کرده و روزنههاي امید و سازندگي را نشان ميدهد .این در حالي است که
همزمان با مالک بننبي ،اندیشمندان مسلمان و مصلحان اجتماعي دیگري در جوامع مسلمان،
بنیانگذار اندیشــههایي بودند که وجه سلبي و ویرانگري آن بیشتر بوده و یا الاقل دیگران از
این اندیشه براي ویرانگري استفاده کردهاند (ر.ک به :مودودي 1971 ،و سیدقطب ،)1979 ،و
جوامع مسلمان را به دلیل دور افتادن از آموزههاي اسالمي ،کافر ميپندارند .اما مالک بننبي
با وجود آن که سبب عقبماندگي مسلمانان را فاصله گرفتن از حقایق اسالم ناب ميداند ،در
عین حال ،آنان را از جرگه مسلماني خارج نميکند بلکه به دنبال راه حلي اصالحي ميگردد.
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خوانش سیدقطب از گفتمان اسالم سیاسي
فقه سیاســي اهل سنت معموالً رویکردي امنیتمحور داشته و آنان در تجربه تاریخی خود
کوشــیدهاند بــراي دوري از هرگونه تنش اجتماعي ،حاکم جامعه را در هر شــرایطي بپذیرند
(مسجدجامعي .)25 :1385 ،در این راستا ،غالب فقیهان اهل سنت معتقدند که پس از انعقاد
حاکمیت ،فسق و ظلم حاکم به انعزال او نميانجامد (باقالني1414 ،ق478 :؛ خنجي:1362 ،
 ،)79و تنها معدودي از اندیشمندان اهل سنت ارتکاب فسق را موجب انعزال حاکم دانستهاند
(ماوردي .)19 :1406 ،پذیرش این رویکرد نظري به اهل سنت این امکان را ميدهد تا از عواقب
مقابله با حاکم ظالم و جائر برهند .از این رو به جاي تأکید بر عدالت ،بر قدرت حاکم در ایجاد
امنیت پاي فشردهاند .چنین رویکردي ،جامعه اهل سنت را براي هرگونه حرکت اصالحي خلع
سالح نموده و هنگام مواجهه با بحرانهاي اجتماعي دچار سرگرداني ميکند .پس از مواجهه
جهان اسالم با تمدن غربي و مقابله سنت با تجدد ،و به ویژه پس از فروپاشي خالفت عثماني،
فقه سیاسي اهل سنت تغییرات مهمي را تجربه کرد و بر اساس آن ،سه گرایش عمده پدید آمد
(فیرحي:)1375 ،
الف) پذیرش اســتقالل نسبي دین و سیاســت ،که نوع و شکل حکومت را امري تاریخي،
متحول و غیردیني ميداند؛
ب) جدایي کامل سیاست از حوزه دین ،که عقل آدمي تنها مبناي تأسیس حکومت و تعیین
ساختار آن خواهد بود.
ج) بازسازي نظام مبتني بر خالفت در چارچوبي که اصطالحاً حکومت اسالمي نامیده شده،
و حق حاکمیت مردم و امکان وضع قوانین توســط بشــر را ميپذیرد (عنایت:1372 ،
.)141
دو نظریه نخست به رغم توجهات ابتدایي ،در ادامه راه از اقبال چنداني برخودار نگردید .اما
نظریه ســوم به میزان بســیاري مورد توجه قرار گرفت و دامنگستر شد و این دیدگاه را ترویج
میکرد که مســلمانان باید در چارچوب حکومت ویژه دیني توسط رهبري واحد اداره شوند و
باید شرایط الزم براي تبدیل جوامع متفرق مسلمان به حکومت واحد اسالمي ایجاد شود .شیخ
محمد عبده (1905 -1849م) و رشــید رضا از پیشگامان ترویج این دیدگاه به شمار میروند
که اجتهاد و عقل به عنوان یک منبع اساســي در اســتنباط احکام زندگي بار دیگر مورد توجه
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قرار گرفته (عبده )21 -14 :2005 ،و بر اســاس آن ،ســاختاري جدید براي حکومت اسالمی
ارائه گردد.
در چنین فضایي اندیشــههاي اصالحي و تأمالت اجتماعي حســن البنا (1948 -1906م)،
بنیانگزار جنبش اخوان المســلمین شکل ميگیرد ،و او براي مدت دو دهه تمام توان خود را
صرف گســترش ایدههایي ميکند که در مباحثات خود با رشید رضا به آن دست یافته بود .او
برنامههاي خود را به عنوان یک بینش جامع اســالمي ارائه ميکرد ،و جامعه مطلوب اسالمي
را در اولین نســل از مســلمانان ميجســت که اصول قرآني بر زندگي آنان حاکم بود (موسي
الحســیني .)112 :1377 ،بازگشت به اســالم ،رویکرد برگزیده اخوان المسلمین بود که فراتر
از گرایشهــای مذهبي و فرقهاي دنبال میشــد (البنــا .)204 :1388 ،در گفتمانی که اخوان
المســلمین براي جامعه مصر بازتعریف ميکرد اســالم به عنوان یک سیستم جامع و کامل ،و
با تکیه بر دو اصل قرآن و ســنت ،پاســخگوي تمام جنبههاي زندگي بوده ،و در تمام زمانها و
مکانها قابل اجرا ميباشــد (میشــل ،1387 ،ج .)112 :1ویژگي جریان فکري غالب در اخوان
المسلمین ،آمادهسازي جامعه براي پذیرش حکومت اسالمي بود (کپل)48 :1371 ،؛ اما اتخاذ
راهکار مناسب براي تنظیم رابطه با حکومت موجود و ترسیم حدود تعامل با آن همیشه یک
چالش جدي براي رهبران اخوان بوده است (خسروشاهي ،)129 -140 :1375 ،به همین دلیل
از درون ساختار فکري اخوان المسلمین تفکراتي زاده شد که اسالمي بودن جوامع مسلمان ،و
مسلمان بودن شهروندان این جوامع را مورد تردید قرار داده و انکار کردند .اندیشههاي سیدقطب
که تالشي براي تطبیق مفهوم «جامعه جاهلي» مودودي 1بر جامعه معاصر مصر به شمار ميرود
 . 1مودودي در کتاب «المصطلحات الربعه في القرآن» ،چهار اصطالح اله ،رب ،عبادت و دین را پایه و اساس اصطالحات
قرآني و محور اصلي دعوت الهي ميداند ،و معتقد است که مسلمانان از صراحت این واژگان در معاني خاص آن فاصله گرفته،
و مرزبندي روشني را که در زمان نزول قرآن نسبت به فرهنگ جاهلي پدید آمده بود ،فراموش کردهاند .پیامد فاصله گرفتن
مسلمانان از آموزههاي اصیل قرآني ،شکلگیري جاهلیت جدیدي است که بدتر از جاهلیت قدیم است (مودودي1971 ،م:
)8 -11؛ زیرا جاهلیت جدید ،گســتره دین را به عقیده و وجدان محدود کرده و حوزههاي اقتصاد ،سیاســت ،علم و هنر را
فراتر از دین معرفي کرده و انسان را تصمیمگیرنده و خالق این عرصهها ميداند .او با تفکیک خالفت و سلطنت (مودودي،
1398ق ،)72 -94 :بر خالف دیدگاه رایج در میان اهل ســنت ،جواز قیام علیه حکومت ظالم را در جامعه اســالمي مطرح
ميکند .البته قیام و جهاد مورد نظر او به عنوان کوششي مستمر در طریق تأمین نظام حق ،نه یک قیام مسلحانه بلکه یک
اقدام فرهنگي و اصالحي است تا بینش ،گرایش و کنش مسلمانان را بر مبناي اندیشههاي اسالمي بازسازي کند (علیخاني،
 ،1384ج)51 :2؛ و این مرزی بود که مودودی از آن گذر نکرد.
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در مرز این جریان قرار ميگیرد ،و امتداد فقهي آن باعث پدید آمدن رویکردي تکفیري در جهان
اسالم ميشود که بار دیگر تالشهاي اندیشمندان عقلگرا و مصلحان اجتماعي مسلمان را براي
روزآمد کردن روش در فقه سیاســي اهل سنت با مشکل روبرو ميکند .بدین ترتیب ،میتوان
گفت در خوانش سیدقطب از گفتمان اسالم سیاسی ،مفهوم اساسی و دال مرکزی را بازخوانی
اســالم تشــکیل میدهد اما با توجه به قرائت خاص او از مفهوم شریعت و اسالم ،مفصلبندی
نشانهها و دالهای پیرامونی رویکرد متفاوتی را پدید میآورد.
 .1-5نشانههای گفتمان اسالم سیاسی سیدقطب
در خوانش سیدقطب ،مهمترین دالهای پیرامونی گفتمان سیاسی اسالم بر اساس برداشت
ویژه او از مفهوم شریعت بدین شکل مفصلبندی میشود:
الف) جامعه اسالمی :سیدقطب بر اساس تفسیر خاص خود ،جوامع موجود در جهان را به
دو دسته اسالمی و جاهلی تقسیم میکند و حد میانهای در این تقسیم نمیبیند .در چارچوب
چنین نگرشــی ،هر جامعهای که گرفتار ضعف و سســتی در باورهای دینی باشد یک جامعه
جاهلی بوده و باید از بنیان دگرگون شود .حاصل تأمالت و اندیشههای سیدقطب کتابي بود با
عنوان «معالم في الطریق» اســت که ميتوان گفت نگارش آن ،سرنوشت خاور میانه را شدیدا ً
تحت تأثیر قرار داد .سید قطب در این کتاب ضمن تفسیر شعارهاي اسالمي «ال اله اال اهلل» و
«محمد رســولاهلل» ،لوازم ایمان به این عبارات را در حوزههاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگي
بیان ميکند (سیدقطب1979 ،م .)83 -87 :او معتقد است که الزمه ایمان به شعار «ال اله اال
اهلل» آن اســت که تن به حاکمیت کســي جز خدا ندهیم؛ بنابراین هر حکومتي که بر اساس
اســالم استوار نباشد حکومتي نامشــروع و غاصب حاکمیت خداوند بوده ،و مسلمانان در برابر
چنین حکومتي مکلف به جهاد هستند .او همچنین با استفاده از واژه قرآني «جاهلیت» ،تمام
جوامع غیر مســلمان و حتي جوامع اســالمي را که به لوازم مورد نظر او درباره شعار «ال اله اال
اهلل» و «محمد رسول اهلل» پایبند نبودند جامعه جاهلي نامید (سیدقطب.)88 -91 :1979 ،
ب) بازگشت به سلف« :سلف» در لغت به معنای «جماعت پیشین» (ابنمنظور2005 ،م،
ج )1868 :2و کســانی اســت که در گذشته بودهاند (ابنفارس .)459 :1387 ،مفهوم سلف در
اصطالح نیز به گروهی از مسلمانان شامل صحابه ،تابعین و تابعین تابعین اطالق میشود که به
دلیل نزدیکی زمانی و مکانی به عصر نزول قرآن و حضور پیامبر گرامی اسالم ،تلقی و برداشت
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بهتری از آموزههای وحیانی قرآن داشــتهاند .در این زمینه به روایاتی از پیامبر گرامی اســالم
اســتناد میشود که آن حضرت ،این گروه از مســلمانان را بهترین مردمان معرفی کرده است
(بخاری1997 ،م ،ج406 :2؛ مسلم ،بیتا ،ج .)184 :7نتیجهای که بخش بزرگی از اهل سنت
از برتری مسلمانان سلف میگیرند ،آن است که باید از ایشان پیروی کرد و در روش برداشت
از آموزههای دینی تنها به آنان تأسی نمود (البوطی .)23 :1389 ،رگههای اندیشه سلفیگری
تا اوایل قرن چهارم هجری قابل پيگیری اســت .خوانش افراطی سلفیگری چنان است که با
تکیه بر اصولی مانند تبعیت از فهم و روش صحابه ،مخالفت با تأویلهای فلسفی و کالمی در
آیات و روایات ،تقدم نقل بر عقل ،و توسعه مفهوم شرک و کفر ،تنها خود را فرقه ناجیه دانسته،
و سایر مسلمانان را گمراه و گاهی کافر و مشرک میدانند .سیدقطب نیز تنها جامعه اسالمي را
جامعه صدر اسالم ميداند که تحت رهبري پیامبر« ،یک نسل بينظیر قرآني» را تشکیل دادند
و در تمام تاریخ بشــریت ممتاز بودند .بازگشت به مسیري که این نسل اول طي کردند و الگو
قرار دادن آنها ،تنها راه حلي است که سیدقطب براي آینده به آن اعتقاد داشت و مسلمانان
را نسبت به آن ترغیب ميکرد.
ج) جهاد :ســیدقطب با مشــاهده وضعیت اســالمگرایان مصري ،اســتفاده از شــیوههاي
مسالمتآمیز مانند مشــارکت در انتخابات را براي استقرار حکومت اسالمي بيفایده ميداند:
«رويکار آمدن حکومت خداوند در زمین و از بین بردن فرمانروایي بشــر و درآوردن سلطنت
خداوند از چنگال بندگان غاصب و بازپسدادن آن به خدا و ســیادت پیدا کردن شریعت الهي
و الغا نمودن قوانین بشــري ،هیچکدام تنها با تبلیغ و روشــنگري به انجام نميرسد .چون آنها
که بر گرده بندگان خدا ســوار شدهاند و ســلطنت خداوند را در زمین غصب کردهاند ،صرفاً با
تبلیغکردن و روشنگري حاضر نخواهند شد سلطنت خود را واگذار نمایند و گرنه در این صورت،
کار پیامبران براي اســتقرار بخشــیدن به دین خداوند ،کار بسیار آساني ميبود» (سیدقطب،
 .)60 -61 :1979بدین ترتیب ،مسلمان واقعی یعنی کسی که شریعت را همانند جریان فکری
ســیدقطب تفسیر میکند وظیفه دارد تا جهاد را بر پای دارد و با چنین حکومتی مبارزه کند
(سیدقطب1412 ،ق ،ج.)239 -238 :7
جمعبندی خوانش سیدقطب از گفتمان اسالم سیاسی
دوگانه اسالمي ـ جاهلي سیدقطب اگر به صورت خام و بدون پردازش استفاده شود ميتواند
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در فضایي احساســي ،تمســک به ابزارهاي غیرعقالني را موجب شود که خشونت و تعصب از
بارزترین مصادیق آن خواهد بود .متأسفانه سیدقطب فرصتي براي تبیین و توضیح اندیشه خود
پیدا نکرد و اعدام او راه را براي هرگونه برداشت و تفسیر درست و نادرست از اندیشههایش باز
گذاشــت و به همین دلیل ،امروز شــاهد آن هستیم که بسیاری از جریانهاي تکفیري خود را
منتسب به جریان فکري سیدقطب ميدانند (کپل85 -95 :1371 ،؛ دکمجیان.)175 :1377 ،
وجه مشــترک تمام این گروهها آن است که به پیروي از دیدگاه سیدقطب ،معتقد بودند روي
آوردن به حرکات نرم و دلبستن به تاکتیکهاي مسالمتجویانهاي مانند تشکیل حزب قانوني
و شــرکت در انتخابات بيفایده اســت (کپل )243 :1371 ،و تفاوت این گروهها نیز در تعیین
اولویتهایشان آشکار ميشود؛ که برخی بر اولویت جهاد علیه حاکمان فاسد داخلي ،و سپس
توســعه جهاد به دیگر سرزمینها تأکید ميکنند و برخي دیگر بر اولویت جهاد علیه استکبار
جهاني تأکید دارند زیرا از نظر آنها عامل اصلي مشکالت جهان اسالم ،کشورهاي غربي هستند.
البته نتیجه هر دو رویکرد ،توســل به خشــونت و مبارزه مسلحانه است .بدین ترتیب ،دوگانه
اســالمي ـ جاهلي مودودي و ســیدقطب در مدتي کوتاه به جنگ درونتمدني و پدید آمدن
جریانهاي تکفیري در جهان اسالم انجامید .و همان گونه که تجربه تاریخي صدر اسالم درباره
خوارج نشان ميدهد زماني که باب تکفیر باز شد «دیگر محدودیتي براي اینکه تا چه اندازه باید
جلو رفت و کجا باید ایستاد ،به سختي ميتوانست مقرر شود .در چنین اوضاع و احوالي انسان
ميتواند براساس کوچکترین و خودسرانهترین دلیل ،به هر یک از برادران مسلمان خود اشاره
کند و او را کافر و مشرک و حتي بتپرست بخواند» (ایزوتسو.)51 :1380 ،
خوانش امام خمیني (ره) از گفتمان اسالم سیاسي
امام خمیني(ره) از درون گفتمان سنت به مدرنیته مينگرد ،و با این پیشفرض که توانمندي
آموزههاي اسالم ناب در اثر زنگارهاي گوناگون به خوبي دیده نميشود ميکوشد تا نگاه جامعه
را به میراث هویتي خویش در پرتو بازاندیشي روشنبینانه و بازخواني اصالتهاي فراموش شده
معطــوف نماید .از این نظر امام خمیني(ره) نیز در زمره اندیشــمنداني قرار ميگیرد که براي
احیاي اســالم راســتین تقدم منطقي قائل بوده و تحقق این امر را «مستلزم تغییرات اساسي
در رهیافت ســنتي به صورت تفسیر و تحلیل عقیدتي» ميدانند (موثقي .)114 :1380 ،امام
خمیني(ره) از پایگاه ســنت و حول محور بازخواني اسالم ،به بازتولید مفاهیم روزآمدی مانند

47

فصلنــامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  | 5پایـیــــز 94

48

مردمســاالری ،تفکیک قوا و انتخابات پرداخت و از این رهگذر ،زمینه و بستر مناسبي را براي
تشکیل حکومت اسالمي در دوران معاصر فراهم ساخت ،و در تقابل با فهم متحجرانه از اسالم،
توانمندي آموزههاي اسالمي را در حل مسائل جامعه مسلمان نشان داد .بدین ترتیب در خوانش
امام خمیني(ره) تالش براي بازشناســي اســالم و روزآمد کردن آموزههاي آن ،مفهوم مرکزي
گفتمان اسالم سیاسي است که معناي الزم را براي سایر ّ
دالهاي گفتمان اسالم سیاسي فراهم
ميسازد .بر این اساس نمیتوان صرفا اسالم را ّ
دال مرکزی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره)
دانست (ســعید )104 :1383 ،زیرا کامال روشن اســت که گروههاي گوناگوني با رویکردهای
متفاوت ،ادعاي اســالمیت داشــتهاند و گفتمان مورد نظر امام خمیني(ره) مرزبندي روشن و
آشکاري با آنان دارد .اسالم مورد نظر امام خمینی(ره) «در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی
و معنوی و فرهنگی و سیاســی و نظامی و اقتصادی دخالت دارد» (امام خمینی (ره)،1378 ،
ج )403 -402 :21و قبل از اینکه دین معنویات باشــد دین سیاست است (همان ،ج.)467 :6
این آئین از چنان جامعیتی برخوردار است که برای تمام موضوعات حیاتی ،تکالیف و احکامی را
مقرر کرده است (امام خمینی (ره) .)12 :1388 ،همچنین در باور امام خمینی (ره) اسالم آن
چنان جهانشمول است که هیچ گونه تقلیل قومی ،نژادی و زبانی در آن راه ندارد زیرا « ...اسالم
برای بشر آمده است و پیامبر اکرم (ص) مبعوث بر انسانها بود  ...و ما که نهضت کردیم برای
اسالم نهضت کردیم  ...نهضت برای اسالم نمیتواند محور در یک کشور و یا حتی در کشورهای
اسالمی باشد» (امام خمینی ،1378 ،ج.)446 :10
 .6-1نشانههای گفتمان اسالم سیاسی امام خمینی (ره)
در خوانش امام خمینی (ره) ،دالهای پیرامونی به شــرح زیر حول محور بازخوانی اســالم
مفصلبندی میشود:
الف) اصالت و هویت اسالمیّ :
دال یا نشانه هویت درگفتمان امام خمینی بر اساس اسالم
بازتعریف میشــود« :باید مســلمانان خودشــان را پیدا کنند؛ یعنی بفهمند که خودشان یک
فرهنگی دارند؛ خودشان یک کشوری دارند؛ خودشان یک شخصیت دارند» (امام خمینی (ره)،
 ،1378ج« .)321 :12بدانند که آنها یک مکتب و هویتی دارند که اگر بتوانند به آن رجعت
کنند تمام آرزوهای بشــر را به طور شایســته در دســترس آنان خواهد گذاشت» (همان ،ج:5
« .)405ملتهای مسلمان  ...کوشش کنند تا وابستگی فکری خود را از غرب بزدایند و فرهنگ

 .1قاعده نفی سبیل ،مستند به آیه  141سوره نساء است« :و لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال» ترجمه :خداوند
سلطهای برای کافران بر مومنان قرار نداده است.
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و اصالت خود را بازیابند و فرهنگ مترقی اسالم را که الهام از وحی میباشد بشناسانند» (همان،
ج .)395 : 10
ب) اسـتقالل و نفی سـلطه :در تاریخ معاصر ایران ،مداخالت مستمر روسیه ،انگلستان
و ایاالت متحده امریکا ،آنان را به عنوان عامل بازدارنده توســعه و همچنین نافی اســتقالل در
فرهنگ ایرانی جلوه داده بود که اثرات آن تا اضمحالل هنجارهای دینی جامعه امتداد مییافت.
امام خمینی با تکیه بر قاعده دینی نفی سبیل ،1زندگی زیر سلطه دیگران را فاقد ارزش دانسته
و تأکید میکند که «ما منطقمان منطق اســالم اســت  ...نباید شما تحت سلطه غیر بروید»...
(همان ،ج .)91 :4سیاست «نه شرقی ،نه غربی» که از سوی امام پیگیری میشد نیز مبتنی بر
همین خوانش خاص ایشان از اسالم بود که نفی سلطه را در پی دارد« ،ملت ایران بدون اتکا به
شرق و غرب میخواهد روی پای خود بایستد و بر سرمایههای ملی و مذهبی خود استوار باشد»
(همان ،ج .)234 :5روشــن است که تأمین این استقالل لوازمی دارد که مهمترین آنها برپایی
حکومت است؛ تشکیل حکومت اوج تکامل اجتماعی انسان است که مهمترین کارکرد آن فعلیت
یافتن استعدادهای انسان در چارچوب نظام معنایی توحیدی است (امام خمینی (ره):1388 ،
 .)40در چارچوب این اندیشه ،بقای جامعهای که از هویت اسالمی بهرهمند است تنها در پرتو
حفظ و استمرار ارزشهای الهی ممکن خواهد بود .در اندیشه امام خمینیره سه دلیل عقلی برای
برپایی حکومت اسالمی ارائه گردیده است :ضرورت استمرار اجرای احکام الهی؛ ماهیت قوانین
اسالمی که بدون حکومت ،اجرایی نخواهد شد؛ و تأسی به سیره نبوی در تشکیل حکومت .بر
این اساس ،اندیشه والیت فقیه که از سوی امام (ره) ارائه شد اقدامی در راستای تشکیل حکومت
اسالمی قلمداد میگردد .از ویژگیهای مهم حکومت مورد نظر امام ،توجه به جایگاه و موقعیت
کلیدی مردم است و او همواره ارکان قدرت را به نقش و جایگاه مهم مردم توجه میداد (امام
خمینی (ره) ،1388 ،ج160 :13؛ ج444 :14؛ ج356 :15؛ ج260 :16؛ ج.)243 :18
ج) وحدت امت اسـالمی :همان گونه که قرآن کریم در آیات بســیاری مســئله وحدت و
کنشهای مؤثر در ایجاد و تقویت انســجام مســلمانان را مورد توجه قرار داده و حفظ آن را از
وظایف اجتماعی به شمار آورده است (آلعمران 103 :و 105؛ أنفال46 :؛ أنبیاء92 :؛ حجرات:
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 ،)10این ّ
دال در ســپهر گفتمانی امام (ره) نیز از جایگاه واالیی برخوردار اســت؛ ایشان با تکیه
بر آموزههای قرآنی ،اسالم را اساساً آئینی وحدتبخش ،و دین برابری و برادری معرفی میکند
(خمینی (ره) ،1378 ،ج .)445 :13او در راســتای این گفتمان ،رویکرد خویش را چنین بیان
میکند« :برنامه که برنامه اسالم است وحدت کلمه مسلمین است؛ اتحاد ممالک اسالمی است؛
برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم؛ همپیمانی با تمام دول اسالمی است
در سراسر جهان» (همان ،ج .)336 :1بر اساس چنین دیدگاهی است که امام خمینیره اختالف
شــیعه و ســنی را به ضرر هر دو دانسته و کسانی را که اختالف افکنی میکنند دشمن اسالم
میداند (همان ،ج ،)133 :13و خطاب به تمام مسلمانان جهان میگوید« :به پا خیزید و در زیر
پرچم توحید و در سایه تعلیمات اسالم مجتمع شوید  ...و دست از اختالفات و هواهای نفسانی
بردارید» (همان ،ج .)211 :13در راستای توجه به وحدت امت اسالمی یکی دیگر از ویژگیهای
گفتمان اسالم سیاسی در خوانش امام خمینی (ره) آن است که وی به دلیل اعتقاد به اصالت
مرزهای اعتقادی ،حکومت را در وسعت امت اسالمی مینگریست (همان ،ج ،)321 :12اما در
عیــن حــال با تکیه بر نقش دو عنصر زمان و مکان در صدور احکام اســالمی ،ذیل آن دیدگاه
آرمانی ،در محدوده مرزهای سرزمینی ملتنگر بود و برای حفظ نظام جمهوری اسالمی و کشور
اولویت اساسی قائل بود (همان ،ج212 :9؛ ج108 :11؛ ج.)153 :19
جمعبندی خوانش امام خمینی (ره) از گفتمان اسالم سیاسی
رهیافتهای امام خمینی(ره) را میتوان حاصل مواجهه با وضعیت تمدنی جدید دانست که
ایشان را در مقام احیاگر مفاهیم پویا و بالنده اسالمی و در راستای بازسازی هویت اسالمی به
سوی بازتعریف سنت و انگارهها و نهادهای وابسته به آن سوق داده ،و دیدگاه روشنی را درباره
مفاهیمی همچون عقالنیت ،آزادی ،برابری ،پیشرفت و قانونمداری عرضه کرده است .احیای
آموزههای اسالمی محور تالشهای امام خمینی (ره) در درون گفتمان اسالم سیاسی است که
با عناصر عزت و حکمت و وحدت جهان اســالم پیوند میخورد .راهکار طرد و برجستهســازی
در گفتمان اســالم سیاســی امام خمینی(ره) همواره بر مدار حفظ ارزشهای دینی و دوری از
تبلیغات شرق و غرب علیه مسلمانان مطرح شده است (خمینی (ره) ،1378 ،ج 91 :21و 328؛
امام خمینی (ره).)19 :1388 ،
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جمعبندی و نتیجهگیری
امروزه بیشــتر جریانهای فکری و عملی جهان اسالم توســط سه خوانش اساسی رهبری
میشــود؛ خوانش مالک بننبی رویکرد اصالحی را در جهان اسالم پیش میبرد؛ خوانش سید
قطــب ظرفیتهای الزم برای پدیداری رویکرد جهادی و تکفیری را فراهم ســاخته اســت؛ و
خوانش امام خمینیره نیز به روشنی رویکرد احیاگرانه را رهبری میکند .طبیعی است که هر
کدام از این رویکردها به دنبال برتری خردهگفتمان خود باشد اما هژمونیک شدن یک گفتمان
معموالً متأثر از دو عامل مقبولیت و در دسترس بودن است؛ ویژگیهای شخصیتی صاحب یک
گفتمان نیز که در زمانهای خاص ،اســتراتژیهای متناسبی را پیشنهاد میدهد میتواند آن
گفتمان را با نظام صدقی آحاد جامعه منطبق ساخته و از این رهگذر موقعیت ممتازی را برای
آن به ارمغان آورد و موجبات هژمونیک شدن آن را فراهم سازد.
در مقام بررسی موقعیت سه خوانش پیشگفته برای کسب جایگاه هژمونیک میتوان گفت
خوانش امام خمینی (ره) که رویکرد احیاگرانه را مطرح نمود از سازگاری و همگنی بیشتری در
سطح نشانههای پیرامونی بهرهمند بوده و توانسته با طرد و غیریتسازی هژمونیهای غربگرا،
ایرانشهری و کمونیســتی ،مقبولیت مردمی را به دست آورد و تصور اجتماعی حکومت دینی
با تکیه بر والیت فقیه را که برآمده از فرهنگ سیاسی اسالم شیعی بود نهادینه سازد و از این
طریق به پیروزی انقالب اسالمی در جامعه ایران منتهی گردد .اما خوانش سیدقطب به دلیل
برداشت انحصارگرایانه از شریعت و تأکید و تمرکز افراطی بر بعضی از نشانهها همچون جهاد ،از
سازگاری الزم در نشانهها برخوردار نبوده و بر این اساس فاقد دو عامل مقبولیت و در دسترس
بودن است .به همین دلیل هیچ گاه نخواهد توانست با نظام صدقی آحاد جامعه منطبق گردد .و
اما خوانش مالک بننبی اگرچه از سازگاری نشانههای پیرامونی بهرهمند بوده و در غیریتسازی
نیز از توانایی الزم برخوردار است ،اما نخبهمحور بودن رویکرد اصالحی مالک بننبی موجب شده
کارآمدی اجتماعی آن با تردید جدی روبرو گردد .رهیافت نخبهگرای مالک بننبی در سطوح
گوناگون اجتماعی خود را نشــان نمیدهد؛ به همین دلیل دیدگاههای او در ســطح محافل و
مراکز علمی باقی مانده و در میان طبقات اجتماعی از توجه کافی برخوردار نبوده است .به عالوه
او با وجود آن که پس از استقالل الجزایر از جایگاه و موقعیت اجرایی بسیار مناسبی برخوردار
بود ،هیچگاه در صدد بر نیامد تا حاصل اندیشهورزی و تأمالت خود را به مرحله اجرا درآورد ،و
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بیشتر ترجیح میداد تا از طریق خطابه یا تألیف کتاب و مقاله ،اندیشههای خود را طرح کند.
حال آن که فعال شدن یک گفتمان نوظهور در سطح جامعه ،یک دگرگونی اجتماعی گسترده
اســت که میتواند روی دیگر آن ،بحران اجتماعی باشد؛ در این مرحله الزم است که بالفاصله
کارآیی آرمانهای آن گفتمان در سطح جامعه و به صورت عملی به نمایش درآید .این مسئله از
مشکلترین مراحل هژمونیک شدن یک گفتمان به شمار میرود .در همین راستا ،امام خمینی
(ره) بر اساس خوانش خاص خود از گفتمان اسالم سیاسی ،توجه ویژهای را به مهمترین مسائل
اجتماعی از جمله فقر و بیعدالتی مبذول داشــت و در این زمینه عالوه بر اصالح ساختارهای
گذشته اجتماعی به نهادسازی گستردهای دست زد تا وضعیت رفاهی طبقات گوناگون جامعه
بهبود یابد .روشــن اســت که این اقدامات هرگونه فرصت بحرانسازی را از گفتمانهای رقیب
سلب میکند .به نظر میرسد که با توجه به سه عامل سازگاری نشانههای پیرامونی ،توانایی در
طرد و برجستهسازی ،و کارآمدی اجتماعی ،خوانش امام خمینی (ره) از گفتمان اسالم سیاسی
دارای موقعیت مناسبی برای کسب جایگاه هژمونیک گفتمانی در جهان اسالم است.
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