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 مقدمه: (2-1

بسیار بعید به نظر می رسید که مطالعه تحوالت فکر دینی در جهان اسالم در عصر مدرن بتواند  تا همین اواخر

سیاسی، تاریخ  مشناسی، علو خود را به عنوان یک حوزة در حال رشد و مهم در درون مجموعه علومی همچون جامعه

شناسی مطرح سازد. به هرحال، اکنون این اتفاق به وقوع پیوسته است. هم روش ها و  تفکر، فلسفه و معرفت

های بنیادینی  رویکردهای به کار گرفته شده در مطالعات مربوط به تحوالت فکر دینی در جهان اسالم و هم پژوهش

 اند توجه زیادی را به خود جلب کنند. هاند، توانست که در خصوص این موضوع صورت پذیرفته

دالیل متفاوت و متعددی برای توضیح چرایی شکوفایی و رشد مطالعه تحوالت فکر دینی در جهان اسالم در 

الملل و  نظام بین امنیتی -مقتضیات سیاسی ،الیه عصر مدرن وجود دارد. در سطحی ترین و غیرآکادمیک ترین

به شناخت مقتضیات مزبور و کنترل سیاست جهانی منجر به شکوفایی و رشد نیازهای کشورهای قدرتمند جهانی 

رسد از میان چهارسنت فرهنگی عمده جهانی ـ یعنی  مطالعه تحوالت فکر دینی در جهان اسالم شده است. به نظر می

معاصر ، سنت فرهنگی اسالم دارای نافذترین نقش در سیاست  ین هندو، اسالم و مسیحیت ـئآئین کنفوسیوس، آ

است. نقش نافذ و فراگیر سنت فرهنگی اسالم در سیاست معاصر و پیامدهای بعدی آن همچون احیاء جنبش های 

، به وجود آمدن گروه های تندرو دینی در جهان اسالم و حتی وقوع حادثه ایران اسالمی مبارز، وقوع انقالب اسالمی

غرب می باشد، باعث افزایش توجه « رت سیاسی مطلقنفی قد»ن تمامی آن ها موای همچون یازده سپتامبر که مض

تحقیقاتی، ات ـسسؤو هدایت منابع مالی، سیاسی و فکری به سمت م« اسالم»جوامع قدرتمند غربی به شناخت پدیده 

برنارد لوئیس، اسالم شناس برجسته، در جمالتی که  دانشگاه ها و محافل علمی جهت انجام این کار شده است.

نقش سیاسی »نویسد:  حیرت وی می باشد، در اشاره به نقش سیاسی اسالم در جهان امروز می حاکی از تعجب و

.. در جهان جدید، اندیشه امری غیرعادی و نامتعارف است ...اسالم در جهان امروز از دیدگاه یک ناظر جدید غربی 

.. این تفاوت از کجا ناشی است ...د نبوده مور مورد است. اما در مورد اسالم پوچ و بی ای پوچ و بی مذهبی پدیده

های ایدئولوژیک موجود در جهان اسالم و حمایت از  چریل بنارد در توجیه لزوم شناخت جریان [1]«شود؟ می

ها، هویت و جایگاه  امروزه جهان اسالم بر سر ارزش» نویسد:  های اسالمی همسو با منافع جهان غرب می اندیشه

های درونی و بیرونی است. هر یک از طرف های رقیب در این  درگیر کشمکش ای خویش در جهان امروز به گونه



جویانه خویش در تالش برای سلطه سیاسی و فکری بر طرف دیگر است. این  کشمکش با تفسیر و برداشت ستیزه

هان بردارد .... ج های جدی و الزامات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در ها برای جهان غرب هزینه کشمکش

نگرانه و  های خویش گرفتار کشمکشی است که حل آن نگاهی آینده اسالم برای شناساندن و روشن ساختن ارزش

طلبد. اما جهان برون از اسالم نیز که گرفتار این کشمکش و در معرض تهدید آن است  جدی به این معضالت را می

کند؟ تدبیر برای پیشگیری رویکردی خردمندانه، هم و صلح آمیز  ایفا ای مثبت  تواند در ایجاد نتیجه چه نقشی می

های کنونی ایدئولوژیکی با اسالم و هم نیازمند شناخت همراهان مناسب و نیز  مستلزم شناخت دقیق کشمکش

گزینش اهداف و ابزارهای واقع گرایانه جهت ترغیب و توسعه این رویکرد به شیوه مثبت است ...... از اینرو، بررسی 

بخش از جریان های ایدئولوژیک اسالمی کامالً با ارزش های غربی در همسویی و سازگاری بوده و  این که کدام

این که کدام بخش به نحو بنیادین با غرب دشمنی دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. .... از نظر ایاالت متحده، 

الملل  اید که با صلح جهانی و جامعه بینخردمندانه آن است که آن مولفه هایی از اسالم دموکراتیک را تقویت نم

..... اسالم دینی بسیار مهم و با تأثیرگذاری زیاد سیاسی و  [2]سازگار بوده و نیز دوستدار دموکراسی و مدرنیته باشد.

اجتماعی است. از اینرو، خردمندانه آن است نیروهایی که در درون این دین در پی نظمی میانه رو، دموکراتیک، 

 نحو، آیرا ماروین الپیدوس در مقدمه کتاب خود با عنوان به همین [3]«.اند، تقویت گردند اهل تساهل جو و صلح

همچون یک باد بیابانی که به صورتی غیرمنتظره و »نویسد:  می« انداز تاریخی های اسالمی معاصر از چشم جنبش»

ه مدتی کوتاه اندیشه و آگاهی ما را به خود گیرد، جنبش احیا اسالمی ب کند و آرام می ناگهانی شروع به وزیدن می

توانیم  ای بسیار مهم است، نمی دانیم جنبش احیا اسالمی پدیده معطوف ساخت و سپس فراموش شد. اگرچه می

باشد. نخستین واکنش ما در مقابل این جنبش ناشی  ای است و چرا دارای اهمیت می بگوییم این پدیده چگونه پدیده

در خصوص  آمیز های فراوان و گاه اغراق ستراتژیک ما بود. وقوع انقالب ایران باعث بروز نگرانیاز منافع و عالئق ا

توانست به سود اتحاد جماهیرشوروی باشد و به  به وجود آمدن یک آشوب جهانی شده بود، آشوبی که تنها می

آمیز اولیه جای خود را به  راقهای اغ پیمانش ضرر برساند. در برخی محافل، نگرانی منافع آمریکا و کشورهای هم

توان از اسالم برای سست و متزلزل ساختن  آمیز بعدی در این خصوص داد که می های اغراق بینی امیدها و خوش

 منافع شوروی در آسیای مرکزی و جاهای دیگر سود جست. برای یک لحظه کابوس به وجود آمدن یک قدرت

تری از وضعیت  بینانه های واقع امیدها با ارزیابی ربود. این ترس و خواب را از چشم همگان ناشناخته جهان سومی 



حمید احمدی نیز انتشار صدها کتاب و هزاران مقاله پیرامون پدیده تجدید  [4]«.جهان اسالم و خاورمیانه همراه گردید

هرحال، موج جدید  به» نویسد:  داند. او می طلبی اسالمی را تا حدودی ناشی از اهمیت سیاسی این پدیده می حیات

شناسان به این پدیده توجه بیشتری مبذول دارند،  طلبی اسالمی باعث شد تا محققان، مستشرقان و اسالم تجدید حیات

طلبی  حیاتهای غربی، و نیز بلوک سوسیالیست، به شناخت عوامل ظهور پدیده تجدید  و در این رابطه نیاز دولت

نارضایتی  [5]«.اب و هزاران مقاله پیرامون پدیده فوق به رشته تحریر درآمداسالمی، به این امر کمک کرد و صدها کت

ها که یکی از شرایط اصلی  آمدن این اعتقاد در میان آن فزاینده مسلمانان از وضعیت خود در جهان مدرن و به وجود

 زها ا شی در دریافت آنهای پیشین متفکران مسلمان از مدرنیته و بازاندی گذار از این وضعیت، ارزیابی تجربه نسل

ثر وری مهای فک و نسبت آن با اسالم است، از جمله دالیل دیگر اقبال محققان جوامع اسالمی به بررسی جریان دتجد

های متفکران گذشته و  به اعتقاد این گروه از محققان، وقوف بر آراء و اندیشه باشد. ها می در ایجاد وضعیت فعلی آن

گرداند و راه درازی را که پیش رو دارند  ن، مسلمانان را بر وضعیت فعلی خود بصیرتر میهای آنا ها و کاستی راستی

الحسینی در مقدمه  اسحاق موسی [6]دارد. ها را از خطاهای گذشته برحذر می کند و احتماالً آن تر می کمی روشن

نویسد:  را به همراه دارد، می« المسلمین؛ بزرگترین جنبش اسالمی معاصر اخوان»برانگیز  کتاب خود که عنوان تأمل

اند که  های اسالمی، جدا از نقاط ضعف و قوتشان، تأثیر بسیاری بر تاریخ معاصر جوامع اسالمی گذاشته جنبش»

های  ..... جنبش [7]هایی پرداخت. ها گذشت. از اینرو، باید به مطالعه چنین جنبش توان به آسانی از کنار آن نمی

باشند. مطالعه درباره این برهه زمانی کمک خواهد کرد تا از رهگذر آموختن  عاصر ما میاسالمی، بخشی از تاریخ م

تری به عهده داشته  هایی بسیار نقاط ضعف و قوت خود و پیشینیان خود را بدانیم و نتیجتاً در آینده نقش صحیح درس

است و آینده آن را نیز زمان حال  اش قابل فهم باشیم. تاریخ، سلسله حوادثی است که زمان حال آن در سایه گذشته

که اکنون به یکی از آثار « ایرانیان و اندیشه تجدد»جمشید بهنام در مقدمه کتاب خود با عنوان  [8]«.سازد روشن می

این نوشته طرح  هدف»کند:  کالسیک در این حوزه تبدیل شده است، هدف خود از نوشتن این اثر را چنین بیان می

های  ها و کوشش یران و آشنایی با واقعیتی که از صد و پنجاه سال پیش تاکنون بر اندیشهمساله تجدد است در ا

هوشنگ ماهرویان در جمالتی که حاکی از  [9]«.مانده است« ناتمام»آن هنوز « جستجوی» جمعی سایه افکنده و

د، دیدگاه خود درباره باشن نارضایتی وی از ادبیات موجود در خصوص چالش سنت و مدرنیته در جوامع انتقالی می

از زمان بحران رویارویی سنت و مدرنیته، »سازد:  گونه مطرح می لزوم بازنگری در تجربه ایرانیان از مدرنیته را این



بحث این دو در مبانی و کلیات ماند و پیشرفتی نداشت و به جزئیات و موارد خاص کشیده نشد .... برای فرارفتن از 

ها در جوانب مختلف آن به بررسی پرداخت. به  اید درز گرفت. باید بحران را دید و سالمبانی و کلیات، بحث را نب

های درست فلسفی از آن دست یافت، و دست آخر راه  های مختلف مختص بحران رسید و به پرسش مفاهیم و مقوله

در »نویسد:  می« نیته ایرانیمدر»تقی آزاد ارمکی در تشریح اهداف مطالعه خود با عنوان  [11]«.برون از بحران را جست

از اینرو، الزم است تا به مبانی مدرنیته ایرانی و روشنفکران و  شده است.محقق « مدرنیته ایرانی»ی به نام ایران امر

مباحث مطرح در آن نیز پرداخته شود. به عبارت دیگر، مدعی ما در این کتاب وجود واقعیتی خارجی و عینی به نام 

و در جهت نقد دیدگاهی هستیم که تالش بیش از یکصد سال روشنفکران و متفکران ایرانی را  مدرنیته ایرانی است

های مدرنیته ایرانی، به تشریح  ...... برای روشن شدن این معنا، ضمن بیان مبانی و ویژگی [11]دانند اهمیت می امری بی

به تعبیر ریتزر، امکان شناسایی « ها مثالواره»جریان روشنفکری و روشنفکران در دوره معاصر پرداخته تا با تأکید بر 

جا، تحول مدرنیته ایرانی با تأکیدی که بر اندیشه روشنفکران شده،  ه ایرانی ایجاد شود. در اینتدقیق تر مدرنی

مرادی در توضیح هدف پژوهش خود درباره  به شکلی مشابه، حسن قاضی [12]«.موردشناسایی قرار گرفته است

گذر از جامعه سنتی به جامعه متجدد، طوالنی شدن این دوره »نویسد:  می« عصر مشروطه ایران نوسازی سیاسی در»

ایم اما دست کم در  کنندگان آن بوده گذار در ایران و نیز علل طوالنی شدن گذار که هر چند از نخستین شرکت

بررسی کرد. در پاسخ به این الزام بود  های مختلف ایم را می باید از جنبه ها در مراحل نخستین آن وامانده برخی زمینه

که تحلیل چگونگی مواجهه ایرانیان با موضوع گذار به جامعه متجدد و یا تجدد )مدرنیته( را در حوزه اندیشه سیاسی 

را « رویارویی فکری ایران با مدرنیت»فرزین وحدت نیز هدف خود از نوشتن  [13]«.به عنوان هدف پژوهش برگزیدم

تر در اصول  های مختلف، چه مثبت و چه منفی، دنیای مدرن و مداقه هرچه ژرف انندگان با جنبهساختن خو آشنا»

اهلل آجدانی شناخت و  می داند. برای لطف [14]«دهنده پدیده مدرنیت و تجربه ایران در برخورد با این پدیده تشکیل

ماهیت »باشد که  اهمیت برخوردار می نقد و بررسی افکار و نقش روشنفکران ایران در عصر مشروطیت از آن رو از

ترین نمایندگان تعقل جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در عصر قاجاریه  و مبانی واکنش و مواضع مهم

آجدانی در  [15]«.کند و مشروطیت را در برابر سنت و تجدد، حکومت و جامعه، و حقوق و شهروندی منعکس می

علمای دین که از جمله »نویسد:  نیز می« علما و انقالب مشروطیت ایران»عنوان  توضیح اهداف مطالعه خود با

های اجتماعی ایران بودند در رویارویی با مشروطیت و چالش میان سنت و تجدد، از خود  ترین گروه مهم



علما  های مختلفی را نشان دادند. شناخت هرچه صحیح تر و نقد چگونگی و چرایی مواضع فکری و عملکرد واکنش

های  فعالیت ترین رهبران سنتی جامعه ایران در برابر تفکر جدید و در عصر مشروطیت ایران، از آن رو که مواضع مهم

تجددطلبانه در عصر مشروطیت، و ماهیت و چگونگی تداوم اندیشه سیاسی سنتی در میان گروهی از علما و تحول 

تقارن  [16]«.دهد، از اهمیت فراوانی برخوردار است مینشان سیاسی سنتی در میان گروهی دیگر از علما را  ةاندیش

در فضای علوم اجتماعی اروپا و آمریکا با وقوع انقالب اسالمی ایران که اندیشه « تفسیری»شناسی  شکوفایی جامعه

المان زدگی ع ای در بروز آن برخوردار بود و ذوق ابعاد فرهنگ ـ از نقش عمده ترین  دینی ـ به عنوان یکی از مهم

ها در خصوص نقش فرهنگ،  های آن از یافتن نمونه ای که به تأیید دیدگاه« تفسیری»علوم اجتماعی حامی مطالعات 

پرداخت، را شاید بتوان دلیل دیگر رشد مطالعه تحوالت فکری  های اجتماعی می گیری پدیده اندیشه و معنا در شکل

 -ساز تولید تحقیقات و مطالعات فرهنگی المی زمینهدر جهان اسالم در عصر مدرن دانست. وقوع انقالب اس

 اجتماعی مهم و اثبات -این تحول سیاسی« های ایدئولوژیک بنیان»شناختی بسیاری شد که سعی در نشان دادن  جامعه

علی میرسپاسی در خصوص اهداف مطالعه خود با عنوان  عاصر داشتند.مها در حیات اجتماعی  فرهنگ و ایده نقش

های توسعه، مارکسیسم علمی،  های به ظاهر علمی ـ همچون نظریه انواع گفتمان»نویسد:  می« مدرنیته ایرانیتأملی در »

ها و نهادهای مهمی در جامعه ـ  ، موجب نادیده انگاشتن نقش ایده«گرایی عینیت»مدرنیزاسیون ـ با اصرار به صحت 

های  فرض د روش معمول در علوم اجتماعی و پیشمن در مقدمه کتاب، به نقشوند.  همچون دین و روشنفکران ـ می

گرایی، مانعی جدی برای رسیدن به تصویری همه جانبه و روشن از تحوالت اجتماعی است.  عینیت .ام آن پرداخته

 [17]شده و منطقی وجود ندارد ای، راهی از پیش تعیین واقعیات انقالب ایران نشان داد که برای هیچ تحول اجتماعی

ها،  توانند جامعه را تغییر دهند، کافی نیست. ایده ها می به این که فرهنگ مهم است، یا این که ایدهاذعان  ....

آورند و بر این اساس، باید که مورد توجه اهل  های اجتماعی را پدید می ها و تصورات فرهنگی واقعیت ایدئولوژی

ود اختصاص دهند. این کتاب ثمره تالش مشتاقانه ها جای مهمی را به خ های فرهنگی آن نظر قرار بگیرند و در تحلیل

ها،  من برای فرا رفتن از تفسیرهای صرفاً ساختاری در تحلیل امور اجتماعی و فرهنگی است؛ و نیز، جدی گرفتن ایده

شناختی پژوهش خود  به نحوی مشابه، مهرزاد بروجردی در توضیح مبانی معرفت [18]«.ها و تصورات فرهنگی گفتمان

های نظری و  من، پس از یک دهه پژوهش درباره گرایش»نویسد:  چنین می« روشنفکران ایرانی و غرب»رابطه درباره 

 (2اقتصاد سیاسی و  (1ام که هر دو مکتب فکری ]  کارکرد اجتماعی روشنفکران نوین ایران، به این نتیجه رسیده



گرایانه، به خودی خود، تنها توانایی  رهنگمکتب فرهنگی[ را ارج گذارم. با این همه اقتصاد سیاسی و نظرگاه ف

هایی از واقعیت پیچیده جامعه ایران را دارند. فهمی ژرف تر از چگونگی پیدایش و مسیر این انقالب  درک بخش

شناسی دوسویه است که به پژوهشگر امکان دهد تا از هر دو مکتب وام فکری طلب کند. .....  نیازمند یک معرفت

های هر یک از این  خواهم با نشان دادن کاستی سازگاری بین این دو مکتب نیست، بلکه میهدف عمده من ایجاد 

ها باز کنم. در این کتاب نشان خواهم داد که روشنفکران ایرانی چگونه در  آندو رهیافت، فضایی برای گفتگو بین 

واکنش  1371تا  1331های  هشان بین ده اقتصادی، و سیاسی درون جامعه -های فرهنگی، اجتماعی برابر دگرگونی

رویارویی فکری ایران »فرزین وحدت از جمله دیگر محققانی است که کوشیده مطالعه خود درباره  [19]«.نشان دادند

دهد:  به انجام رساند. او رویکرد اصلی پژوهش خود را چنین شرح می« رویکرد فرهنگی»را بر مبنای « با مدرنیت

شود، عامل  ی فرهنگی است، زیرا بر اساس دیدگاهی که در این جا ارائه میرویکرد اصلی این کتاب، رویکرد»

دهد. این بدان معنا نیست که  زمینه اساسی تغییرات الزم به سوی دنیای مدرن را تشکیل می فکری و فرهنگی پیش

ادیده گرفت، توان در فرآیند ورود به جهان جدید ن نقش عوامل دیگر، از جمله نقش عامل ساختاری و مادی، را می

ها اهمیت و اولویت نسبی عامل فرهنگی است، در این کتاب بحث مفصلی  ترین آن اما به دالیل مختلف، که مهم

انجام برخی تحقیقات موثر فردی درباره تحوالت فکری در  [21]«.درباره عوامل ساختاری و مادی به عمل نیامده است

اند علت دیگر رشد مطالعات  ی اخیر صورت پذیرفتهجهان اسالم در عصر مدرن که در دهه ها و سال ها

توان به  کننده به نظر برسد، اما علت مهمی است. برای مثال، می قانع شناسانه است که شاید به لحاظ عقلی کمتر اندیشه

سیری در »، [21]اثر آلبرت حورانی« 1798-1939اندیشه عرب در عصر آزادیخواهی »این تحقیقات اشاره کرد: 

اسالم و مدرنیته: »، [23]اثر حمید عنایت« اندیشه سیاسی در اسالم معاصر»، [22]اثر حمید عنایت« سیاسی عرباندیشه 

، [25]الرحمان  اثر فضل« های آن مدرنیسم اسالمی: دامنه، روش و بدیل»، [24]الرحمان اثر فضل« تحول یک سنت فکری

تشیع و »، [26]اثر عبدالهادی حائری« ن بورژوازی غربگران ایران با دو رویه تمد های اندیشه نخستین رویارویی»

سید »، [29]اثر ونسا مارتین« ایران 1916اسالم و مدرنیسم؛ انقالب »، [28]الهادی حائریداثر عب« مشروطیت در ایران

اعتراض: الهیات »، [31]اثر لئونارد بایندر« لیبرالیسم اسالمی»، [31]اثر نیکی کدی« جمال الدین افغانی؛ یک بیوگرافی

مسلمانی در جستجوی ناکجاآباد؛ زندگینامه »، [32]اثر حمید دباشی« های ایدئولوژیک انقالب اسالمی در ایران بنیان

اقبال و شش »، [34]اثر سعید برزین« زندگینامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان»، [33]اثر علی رهنما« سیاسی علی شریعتی



سیداحمد »، [36]اثر عزیز احمد« 1857-1964یسم اسالمی در هند و پاکستان: مدرن»، [35]نذیر قیصراثر « فیلسوف غربی

اثر « 1875-1914های تکوین  روشنفکران عرب و غرب: سال»، [37]اثر کریستیان  ترول« خان: بازتفسیر کالم اسالمی

ماعی در نهضت فکر دموکراسی اجت»، [39]اثر فریدون آدمیت« ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران»، [38]هشام شرابی

تجدد بومی و »، و [41]اثر مهرزاد بروجردی« روشنفکران ایرانی و غرب»، [41]اثر فریدون آدمیت« مشروطیت ایران

رویکردها به فرهنگ به ترین  . و باالخره باید در هماهنگی با یکی از مهم[42]اثر محمد توکلی طرقی« بازاندیشی تاریخ

ای تحقیقاتی خصوصی و موسسات تحقیقاتی پیشرفته، برگزاری جلسات تأثیر عوامل نهادی همچون نقش بنیاده

در  «مطالعات اسالمی» بخش های مهم و تأسیس های آموزشی در برخی از دانشگاه گفتگو و کارگاه بحث و

توان عوامل و دالیل دیگری  شک، می بدون های اخیر اشاره کرد. ها و سال های برجسته جهان در دهه دانشگاه

شناخت بهتر »،  [43]«ها نیستند آن شناسان معاصر برای افرادی که قادر به مطالعه آثار سازی آثار دین دهسا»همچون 

معرفی متفکران مسلمان »، [44]«متفکران دیگر جوامع اسالمی، به ویژه متفکران عربدنیای غرب از طریق بررسی آثار 

را نیز به فهرست  ، و ...[47]«منابع درباره متفکران معاصر کمبود»، [46]«شناخت میراث گذشتگان»، [45]«معاصر به جوانان

 عوامل تأثیرگذار برشکوفایی ورشد مطالعات مربوط به تحوالت فکری درجهان اسالم در عصرمدرن اضافه کرد.

 تصویری گذرا از حوزه مطالعات مربوط به تحول فکر دینی در جهان اسالم در عصر مدرن (2-2

مجموعه نسبتاً « طالعات مربوط به تحول فکر دینی در جهان اسالم در عصر مدرنحوزة م»عنوان عام و کلی 

وسیعی از ژانرها، رویکردها و موضوعات مهم را در درون خود جای داده است. باید به این مجموعه متنوع از عالیق 

اینجا معطوف به ارائه  شود. تالش ما در ها دیده می هایی میان آن نشان داد که چه مناسبات و تفاوت نظم بخشید و

ها را در  کوشیم با بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده آن قیاسی نیست، برعکس ما می -یک تیپولوژی منطقی

  صویراکتشافی یا استقرایی از حوزهتهای متفاوت جای دهیم؛ ازاینرو، هدف ما در اینجا ارائه یک  بندی درون تقسیم

 است.« اسالم در عصر مدرنتحوالت فکردینی در جهان »مطالعه 

 مبنای تقسیم بندی (2-2-1

توان  گرفته در خصوص تحوالت فکر دینی در جهان اسالم در عصر مدرن را می های صورت بندی پژوهش تقسیم

ها )به عنوان  بر مبنای موضوع مورد مطالعه آن (2ها و  تحلیلی آن -برمبنای استراتژی پژوهشی (ا به دوشکل انجام داد:

طلبی اسالمی، ناسیونالیسم، بنیادگرایی اسالمی، اسالم انقالبی و غیره(.  اسالمی، اسالم سیاسی، اصالح مدرنیسممثال: 



بندی  شان تقسیم تحلیلی -ها را بر اساس استراتژی پژوهشی دانشگاهی، بهتر است آن -در مقام یک مطالعه علمی

شود که  ای از واقعیت اجتماعی نگریسته می نبهکنیم. در  این حالت، به اندیشه دینی )اسالمی( به عنوان ج

دهد که  استقرایی ما نشان می پژوهش . نتیجهاند دادهرویکردهای تحلیلی متفاوتی آن را مورد توجه و تأکید قرار 

 -استراتژی پژوهشی»توان بر مبنای  دینی در جهان اسالم را می مطالعات صورت گرفته در خصوص تحوالت فکر

تاریخ تحلیلی  (3ها،  ها یا منتخب گلچین (2مطالعات توصیفی ـ تأویلی،  (1دسته جای داد:  هفتر ها د آن« تحلیلی

مطالعات انتقادی.  (7شناسانه و  مفهوم مطالعات (6انه، شناس مطالعات معرفت (5مطالعات تبیینی،  (4ه، ــاندیش

های فرعی هیچ  بندی کار، به تقسیمحجم  محدود ساختنتوان بر مبنای مالحظات متفاوت، به ویژه  شک می بدون

 -توصیفی»مطالعات باال اشاره نکرد، اما این کار در مورد مطالعات دسته اول یعنی مطالعات  دسته هفتیک از 

های صورت گرفته در خصوص تحوالت فکر دینی را در درون خود جای داده  که بیشترین حجم از پژوهش« تأویلی

پذیر نیست. باز هم  باشد، امکان شناسان جهان اسالم می در میان اندیشه« اندیشه» به هارویکردترین  از عمده و است

صورت گرفته در خصوص تحوالت « تأویلی-توصیفی»دهدکه مطالعات  نتیجه پژوهش استقرایی ما نشان می

دسته جای ها در سه  آن« تحلیلی -استراتژی پژوهشی»توان بر مبنای  مدرن را می فکردینی در جهان اسالم در عصر

 داد:

یا « شناسی جنبش»، «شناسی گفتمان»، «شناسی جریان»تأویلی که با تکیه بر شیوه  -آثار توصیفی -1

 اند؛  به بررسی تحوالت فکر دینی در جهان اسالم در عصر مدرن پرداخته« شناسی پارادایم»

دینی در جهان اسالم در به بررسی تحوالت فکر « متفکرشناسی»تأویلی که با تکیه بر رویکرد  -آثار توصیفی -2

 اند؛ و  عصر مدرن پرداخته

به بررسی تحوالت فکر دینی در جهان اسالم « شناسی موضوع»تأویلی که با تکیه بر رویکرد  -آثار توصیفی -3

 اند. در عصر مدرن پرداخته

 تأویلی -توصیفی  مطالعات (2-2-2

المللی  ی قدیمی مسلک، در کنفرانسی بیندیوید الج، فیلیپ سوآلو، یک دانشگاه اثر« دنیای کوچک»در کتاب 

 نامید، به خوبی خالصه شده است:« خوانش و نقد سنتی»دهد که در آن آنچه را که می توان شیوه  مقاله ای ارائه می



فیلیپ سوآلو اولین سخنران بود. او گفت که وظیفه نقد یاری رساندن به وظیفه ای است که ادبیات بر عهده 

سازد که از زندگی بیشتر لذت ببریم  یف مشهور دکتر جانسن که ادبیات ما را قادر میدارد، یعنی همان تعر

یا آن را بهتر تحمل کنیم. نویسندگان بزرگ مردان و زنانی بودند دارای خرد، بینش و فهم استثنایی. 

د که با درک و ها، عقاید و صور خیال بودن ناپذیر از ارزش ها و اشعار آنان منابع پایان ها، نمایشنامه رمان

 تر داشته باشیم. اما عرف ادبی تغییر کوتر و جدییتر، ن توانستیم زندگی کامل ها می ارزشیابی درست آن

ها پنهان شدند و خاک  ها به سادگی در کتابخانه تاریخ تحول یافت و این گنجینهرگون شد، کرد، زبان دگ

این بود که .... این ذخایر را در پرتو روز  خوردند و مورد غفلت و فراموشی قرار گرفتند. وظیفه منتقد

ای نیاز داشت: شناختی از تاریخ،  های تخصصی ویژه البته او برای انجام این امر به مهارتآشکار کند. 

همه نیاز داشت، شیفتگی و عشق  زشناختی از علم زبان، از عرف عمومی و ویرایش متن. اما آنچه بیشتر ا

از این شیفتگی در عمل، منتقد بین نویسندگان بزرگ و خواننده عادی پل می ها بود. با ابر نسبت به کتاب

 [48]زد.

تأویلی در خصوص تحوالت دینی در  -تحلیلی مطالعات توصیفی -نقل قول باال به خوبی استراتژی پژوهشی

تفکران مسلمان به دهد. این گروه از محققان که خود عمدتاً به جهان اسالم تعلق دارند به م جهان اسالم را نشان می

ناپذیری از  ها به عنوان منابع پایان عنوان مردان و زنانی دارای خرد، فهم و بینش تأثیرگذار؛ به آثار و متون آن

نگرند که در  ناپذیر از جوامع خود می ها به عنوان جزئی جدایی های آن ها، دردمندی و اندیشه؛ و به اندیشه ارزش

اند و حتی جزء  برند داخل شده ای که مباحث سیاسی را پیش می جتماعی و در شیوهها درباره جهان ا نحوه تفکر آن

نگرند، اما  اند. این گروه از محققان به متفکران مسلمان به عنوان پیامبر و یا فالگیر نمی طبیعی خود آن مباحث گشته

اند و اکنون  ها مجهز کرده به آنهای راه یافتن  های اجتماعی و شیوه معتقدند متفکران مزبور ما را به درک پدیده

ها دستورالعمل پژوهشی خود را حول  اند. از اینرو، آن جزئی طبیعی از حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما گشته

کوشند در قالب  نمایند و می های متفکران جهان اسالم تعریف می آراء و اندیشه [49]«فهم، تفسیر، نقد و داوری»محور 

ن دستورالعمل را یشناسی ا موضوع (3متفکرشناسی و  (2شناسی،  جریان (1متفاوت از قبیل راهبردهای پژوهشی 

جای « خوانش و نقد سنتی»شناسی ذیل شیوه  گونه که پیش از این گفته شد، این شیوه اندیشه عملی سازند. همان

د خوانش و نقد متون های جدی میان آن با شیوه یها به این شیوه پژوهش به تفاوت« سنتی»دارد. اطالق صفت 



نقد »همچون فرمالیسم روسی، ساختگرایی، پساساختگرایی، نقد واکنش خواننده، فمنیستی و مارکسیستی که عنوان 

های مدرن و  ترین ویژگی که شیوه به اعتقاد میشل تاردیو، مهم گردد. را به همراه دارند، باز می« پسامدرن» و« مدرن

ای به تأویل  سازد آنست که در نقد مدرن و پسامدرن دیگر توجه سنتی متمایز میپسامدرن خوانش و نقد را از شیوه 

 [51]، مورد توجه است.«سازد قواعد بنیادینی که تولید و درک این آثار را میسر می»شود، بلکه  آثار مستقل نمی

 جریان شناسی( 2-2-2-1

متداول سخن از مفاهیم پرنفوذی همچون  شناسی و تاریخ علم شناسی، اندیشه در ادبیات علوم اجتماعی، معرفت

شود، که با  گفته می« ام فکریـنظ»و « دیدگاه»، «وژیـایدئول»، «جنبش فکری»، «جریان فکری»، «گفتمان»، «پارادایم»

و ابعاد متفاوت آن دارند. شاید بتوان « اندیشه»شان اشاره به  ها، همگی وجود تمامی اختالفات موجود در میان آن

ترین رویکرد به اندیشه در میان محققان تحوالت فکر دینی در جهان اسالم  دارترین و تثبیت شده هگفت که ریش

گونه تحقیقات که بدون شک  افکار متفکران مسلمان معاصر در قالب این مفاهیم. در این عبارتست از شرح و تفسیر

باشد، محقق پس از توضیح مختصر یکی  اکم میها ح شناسی بر بسیاری از آن باورانه به امر اندیشه سادهنگاه ای  گونه

های اسالمی در  بندی از اندیشه ارائه یک دستهاز مفاهیم مزبور به عنوان مبنای مفهومی یا نظری پژوهش خود، به 

بندی خود به متون متفکرانی که  کوشد با مستندساختن دسته گاه می پردازد و آن قالب مفهوم به کار گرفته شده می

گونه  و ضعف این تبندی خود را معتبر جلوه دهد. در واقع، قو ، دستهاند جای داده شدههای متفاوت  ندیب ذیل دسته

گردد. هر چقدر میزان استناد این تحقیقات به  ها به آثار و متون متفکران دینی باز می مطالعات به میزان مستند بودن آن

 حال، در بسیاری از اینها نیز بیشتر خواهد بود. به هر های آن بندی متن آثار متفکران دینی بیشتر باشد، اعتبار دسته

های ذهنی خود از آثار مزبور  گونه مطالعات، محققان بدون توجه به متن آثار متفکران دینی، تنها به ارائه دریافت

  پردازند. می

 
یا « شناسی جنبش»، «شناسی انگفتم»، «شناسی جریان»تأویلی که با تکیه بر شیوه  -عمده ترین آثار توصیفی (1-2جدول 

 اند. به بررسی تحوالت فکر دینی در جهان اسالم در عصر مدرن پرداخته« شناسی پارادایم»

 

ذییی   هییا هییاآ آن متفکرانییی کییه اندی ییه 

میورد بررسیی ایرار     هاآ فکرآ مزبور جریان

 گرفته است

بررسیی   هاآ فکرآ که مورد جریان

 نویسنده ارار گرفته اند

 کتیییییاا، م ا یییییه،

 ا هییینامه، رس یانپا

 ردیف نویسنده

سیدجمال الدین اسددبااد،  حممدد دهددع  دهددال  من      اندیشه اصال ی در نهضد    ج یان اصالح دینی  -1 حممد جواد صا هی



کدواکهی  ابهدال وردور،  حممددشیی زدی اخ،  ب ونددد      
حالحممدددکا خ   اسددانی  زددیهلل دهددداا حاخندددرانی    

 سیدحممد طهاطهایی  سید دهداا اهههانی  و .....

 

 [11]، اسالحیرا 
 

 
 

-------------- 

  گددد ا انیادگ ایدددان یانیدددادگ ان نددد  .1
 سددن  گ ایددان  .2  انیددادگ ان رادیلددال  

گ ایدان   کدار  سدن    هدگ ایان حمافظد  یسن 
 .4ردا و   س ددد حدرنی .3  ب ددد طل الحدداص

 سلووررا

 

 [12]اسالم دحوک اشیک حدنی
 

 -2 چ یل انارد

 .4 وش  و دسدد .3ال  ددددزدد یی ی و ابه .2ااخرگددان   .1
 حج هد زهس  ، و ااوخید

 .3دیددگاع شطهییدی     .2دیدگاع انطهابی   .1
یا دص ، یگ ایش سلوور  دیدگاع شمایز،

 دیدگاع شاویلی .4و  ح دین 

 

روزنفل ان حذرهی و دیدل  
 [13]حدرن

 -3 شیی ر مانی

 حش وطه  واری  -2ناسیونالیسخ   -1 --------------
 سوسیالیسخ -4ا یا اسالحی   -3 

رددا، سیاسددی در   گدد ایش
 [11]جهان د ب

 

 حجید  دور،

 

1- 

الددین افادانی  حممدد     الطهطداو،  جمدال   رفاده رافع .1
رزیدرضا  دهداا ندیخ  دهددالیادر حا ادی     دهدع  حممد

ا مدد فدارا الشددیاا  ادیدب      .2 زیهلل طار  الجزای ، 
هلی زدمیل   اسماا  نصیف الیاخجی  یییوب ص وف  زد 

باسخ احین  دهددال  من کدواکهی     .3ف ح انطون  ..... و 
حممد ک ددلی  زلیب ارسالن  ا مد لطفی السید  ولی 

 الدین یلن  .....

 

روزددنفل ،  .2طلهددی اسددالحی   اصدالح  .1
 دنیاگ ایی اسالحی .3حسیمی و 

 
 
 

 

روزدددددنفل ان دددددد ب و 
 [15]غ ب

 

 رشام ز اای

 

5- 

حهد، ااخرگان و دهددالل یخ   .2رضا داور، اردکانی   .1
 دلی ز یی ی .3س وش و 

 .3حدرنیسدخ اسدالحی     .2اسالم سن ی   .1
 اسالم ان یاد،

روزنفل ان دینی و حدرنی ه 
 [15]در ای ان پس اخ انیالب

 

 حسیود پدرام

 

5- 

 روزنفل ، دینی --------------

 

زناسدی روزدنفل ،    جاحیه
 [15]دینی درای ان

 

 دهاا کا می

 

5- 

ندددخادع  حللددخ  ددان  طددالهوف  حارکسیسدد  رددا    ب و
ان  براحددش جاردددین  لددد  فددداییان اسددالم  زددای  ح

 دوس دار  س وش  ف دید
 

 .2هلل سدن    دنسد  .1ناسی طدولی   ددز گونه
 شجدد سن  .3ا یا، سن  و 

 .2گ ایدان    غد ب  .1 گونه زناسی د ضدی  
 اوحی گ ایان. 3گزینش  ان  و 

 

ردا،   زناسی ج یدان  گونه»
ایدددددد ان  روزددددددنفل ،

 [15]«حیاص 
 

 سیید  جاریان
 

5- 

دهدددالل یخ  .3دلددی زدد یی ی    .2دالحدده نددا،ینی    .1
 س وش  حج هد زهس  ، و حهد، ااخرگان پی 

 

الح فلد  دیندی یاخ   ددد پارادایخ ا یا و اص .1
 .2   1321 وطه شددا دردده ددددانیددالب حش

شددا  1321گدد ، یاخ دردده  پددارادایخ انیالاددی
 1355 ، یاخ گد  پارادایخ د فدی  .3  و 1355

 شاکنون .

 

روزددنفل ،  رددا، پددارادایخ»
 [51]«حیاص  دینی در ای ان

 

 -11 سه اب رخابی

س سدید ا مدد ان رندد،      .2گ ،   وراای  و سلفی .1
الدین اسددبااد،   حممد دهدع  ضیاء گوکالپ و سیدجمال

رنه گنون  ف ی یدوف زدووان  شی دوا اورکهدار        .3و 
 ای ون حارشین لین ز  سید سین نص   گی

اسددددالم  .2الم انیادگ ایاندددده  اسدددد .1
 گ ایانه اسالم سن  .3شجددگ ایانه  

 

و چددون  چنددد سددینی در»
اسدددددددالم و ارشهدددددددا  

 [51]«لیه الیسخ
 

 حصطفی حللیان
 

11- 



 
  زیهلل حممد دهددع  کدواکهی    الدین اسدبااد، سیدجمال

 ابهال ورور،  نهض  اسالحی ای ان
 

 طلهی اسالحی اصالح
 

حی در رددا، اسددال  نهضدد 
 [52]صدسالة ا ی 

 

 ح شضی حطه ،
 

12- 

 حهد، ااخرگان  دلی ز یی ی
 

 روزنفل ، دینی
 

روزنفل ، دینی و انیدالب  
 [53]اسالحی

 

 -13 ف راد زیهلل ف زی

حممدد ابهدال  حممدد دهددع  نجیدب دداخور،  نصدیف        
  باا  حممدداان دهدددالورا  الیداخجی  زددیهلل  مدزع فدد    

 س انیسیدجمال الدین افاانی  پط ا الهو
 

حدرنیسددخ اسددالحی  ناسیونالیسددخ ددد ب    
انیددادگ ایی  جنددهش ا یددا ادایددا  ددد ب   

 وراای 
 

 [54]رنسانس اسالم
 

 -14 ویلیام شاحسون

سیدجمال  ابهال ورور،  سیدحممود طالیانی  ااخرگان  
 ز یی ی

 

 نوگ ایی دینی
 

نددوگ ایی دینددیا ن دداری اخ 
 [51]درون

 

 رضا دلیجانی
 

11- 

 نوگ ایی دینی ------------------
 

 [55]نوگ ایی دینی
 

 ازلور، یوسفی  سن
 

15- 

 .2 واران حدافع سلووریسدخ    حش وطه .1 ------------------
حش وطه حشد وده یدا    .3حش وطه طلهان و 

 طلهی حذرهی اصالح

گف مانهددا، دینددی دصدد    
 [55]حش وطه

 

 دمادالدین اابی
 

15- 

گ ایدی   گف مان دلخ .2 گف مان نهیلیسخ  .1 -----------------
 .4گف مددان حارکسیسددخ   .3یددا ساین یسددخ  

گف مان اسالحی یزداحل اسدالم انایدالی و    
 اسالم پویا و حهاجخ .

 

سی  شمدول فلد  دیندی در    
 [55]ای ان
 

 دمادالدین اابی
 

15- 

ف رنگ یذیل این ج یان کلدی    الف  اسالم -----------------
سالم ا .1 دی دی   یینی ددد یان فدددو ج

ف رنگ حی ید اه جدایی دین اخ سیاسد  و  
گی ندد.   اسالم ف رنگ سیاسی جا، حدی  .2

ردا، انجمدن  ج یده ذیدل دسدد ة      دیددگاع 
گید د  احدا ج یدان ف ددی      نیس  جا، حی

دوم یینی اسالم ف رنگ سیاسدی  دود اده    
اسددالم  .1دو دسدد ه ف دددی دی دد  یینددی  

اسالم ف رندگ   .2سن ی و   ف رنگ سیاسی
زود. ج یان زدیهلل   سیخ حیسیاسی نوگ ا شی

ردایی   ردا شدا گد وع    باسخ اسالحی و ووی ی
رمچون جاحیده حدرسدین و حددافیان فیده     

گی ندد.   سن ی ذیل دس ه نیس  جدا، حدی  
حدافیان فیه پویا اخ خحان حش وطه شداکنون  

 گی ند. نیز ذیل دس ه دوم جا، حی
ج یان کلی   این  ب  اسالم اید،ولوژ، یذیل

اسدددالم  .1 نیدددز دو ج یدددان دی  ییندددی 
اسددالم ایددد،ولوژ،  .2و  ال یدداطی ایدد،ولوژ، 

گی ند. حجارددین  لدد و    گ ا جا، حی ناب
گدد وع ف بددان نمایندددع ج یددان نیسدد     

را، دک   ز یی ی که اده   اازند. دیدگاع حی
خدخ نویسندع شؤام اا نید حارکسیسدخ ادودع   

رددا،  انددد، گف مددان حیولدده
 [55]ینی حیاص  در ای اند
 

 دمادالدین اابی
 

15- 



 کنند . اس  نیز ج یان دوم را نمایندگی حی
 

طهطاو،  سیدجمال  دهددع  رزیدرضدا  کدواکهی  دلدی     
 ا  یییوب ص وف  س سید ا مد ان  ابهال  ...اخدهدال 

 

سد بغاخ نواندیشددی دیندی و غیدد  دینددی در   
 ای ان و دی   ایش را، جهان اسالم

 

سد بغاخ نواندیشدی حیاصد      
 [51]دینی و غی دینی

 

 ف اس یواعحیصود 
 

21- 

 .2دهددع   حممدالدین افادانی و   جمالسید طهطاو،   .1
د  لد ساطع المص ،  حیشدل دف  .3دهدال  من کواکهی  

ان  حالک .5سید بطب   .1طه  سین   .4صالح الهیطار  
 حممددااد الجاا ، .5طیب شیزینی و  .5نهی  
 

گ ایدی    دد ب  .2اسدالحی    طلهدی  اصالح .1
 .1گ ایددی   غدد ب .4ناسیونالیسدخ د اددی   .3

 .5اسددالم حدددرن    .5الحی  سددااخگشدد  ا
 لیه الیسخ اسالحی .5حارکسیسخ اسالحی و 

 

چالش حدرنی ها جهان د ب 
 [51]در جس جو، اصال 

 

 لوب،. م. صفی
 

21- 

ا  اخسددید ا مددد ان  طدده  سددین  دلددی دهدددال   س .1
  حممد دهدع  ابهدال  الدین سیدجمال .2ااوالیال حودود،  

 ورور،
 

ح فل انی کده اده  ماید  اخ اسد یمار و      .1
اید،ولوژ، را، غ ای پ دا  ند و اه دنوان 
یک گ ایش انم افی در اسالم حطد ح حدی   

ح فل انی کده در حیاادل اسد یمار     .2اازند 
 ایس ادع و اه اصالح اندیشه دینی پ دا  ند.

 

اندیشدده نددوین اسددالحی در 
 [52]رویارویی اا اس یمار

 

 حممد اهی
 

22- 

---------------- 
 
 
 
 

 روزنفل ، دینی
 

زناسدی روزدنفل ،    جاحیه
 [53]دینی
 

 حممددلی خک یایی
 

23- 

بخادییدددواری  .2حلدددی    بخادییدددواری .1 ----------------
 .4بخادییواری سوسیالیسد ی و   .3حذرهی  

 بخادییواری وییک
 

 [54]لیه الیسخ ای انی
 

 حجید حممد،
 

24- 

 و  که در پی ااخگش  اه گذز ه ج یانی  .1 -----------------
ج یددان . 2لوع اسدد   ددددا یددا گذزدد ه ااز

خ و ددددرددایی حهه حودددودگ ا کدده اددا برحددان
دیندددار،  .3و  ددع دارددددشییلددی رو ادده بین

 حدنی
 

ااخگشددددد   ف دیددددد   »
 [51]«احید
 

 حجید حممد،
 

21- 

اسدالم رادیلدال    .2 مینی    حهارخ اسالم .1 -----------------
  ضسالم لیه ال ااخرگان و نها .3ز یی ی  
گ ایدی دحوک اشیدک جههده     حلی  .4بخاد،  
. 5حارکسیسخ ح یارف  زب شدودع    .1حلی  

 .5حارکسیسددددخ رادیلددددال فدددددا،یان و  
 سوسیالیسخ اسالحی حجاردین

 

 [55]حیاوح  زلنندع
 

 جان فوران
 

25- 

سیا ان و ااخرگانانی رمچون ح اغه ا، وکن  دوگدو   .1
للدخ  دان  ب ونددخادع  حید خا ببا دان      حید خا ح   .2اینو  

 .3ک حانی  احی کهی   سدیدجمال  دهددال  من کدواکهی     
 خادع  اندیشه حارکسیس ی جمالزادع  شیی

 

روزددنفل ان نسددل اول یددا روزددنفل     .1
. 3سل دوم و دنفل ان ندددروزدد .2یاح  ددددس

 روزنفل ان نسل سوم
 

حدرنی ه ای انیا روزدنفل ان  
و پددارادایخ فلدد ، دیددب   

 [55]گی در ای انحاند
 

 شیی بخاد ارحلی
 

25- 

ا مدد ان   سدید  .2حدودود،    اادوالیالء   جمیلده   ح یخ .1
 الدین افاانی سیدجمال .3احی دلی  رند، و سید

 

 .3دد گد ا و  ددد شفل  شج .2شفل  ا یاگ    .1
 شفل  دمل  ا

 

گانده حسدلمانان    پاسهلل سه»
 [55]«اه شوسیه نیاف  ی

 

 پ ویز روداو،
 

25- 



 نا و  سن اسمادیل الهضیهی سن اله
 

 ا وان المسلمین
 

 [55]ا وان المسلمین
 

 المسینی حوسی 
 

25- 

 .2 ان  ددرد اسددد  اای دددددور  جندددهش .1 ----------------
جنددهش  .3رنددد   اا در ولددی جنددهش زدداع

جنهش حهد، سودانی   .4 سنوسی در لیهی 
نهضدد   .5ش رنددد،  الفدد  و دجنهدد .1

حممدیدده دلمددا، دیددن و انجمددن دینددی  
 اندونز،

 

ردددا، اسدددالحی   جندددهش
 [51]حیاص 

 

 سیدا مد حوثیی
 

31- 

 سن ی اسالم ----------------
 

 [51]«اسالم سن ی»
 

 سید سین نص 
 

31- 

انجمدددن اصدددالح و شو یدددد ینماینددددع     ----------------
 گ ایی اصالح طلب در ح اکش  اسالم

 

جماد  اوصالح ح اکش  »
اسدددالم گ ایدددی در اوشدددة 

 [52]«سیاس 
 

 حممد شوخ،
 

32- 

سددیدجمال  دهدددع  رزیدرضدددا  ااددوالیالء حدددودود،     
 سیدبطب  حالک ان نهی  دهداا ندو،  .....

 

 نوگ ایی دینی .2اسالم سیاسی حیاص   .1
 

 [53]اسالم سیاسی حیاص 
 

 رضوان السید
 

33- 

احی دلددی  سددیدجمال الدددین افاددانی  حممددد دهدددع     
 رزیدرضا

 

 ص  نوگ ایی دینی یرند و ح
 

شفسدددی  در پ شدددو شمددددن  
 [54]اسالحی

 

 ای ناا گلدخیه 
 

34- 

 لمالک زیهانی   اجی ببدا، زدی اخ،    .2خادع   رسول .1
الشی  حالدهدال سول کازانی و سدید  منا،ینی  ح .4.... و 

 دهدالیظیخ دمادالیلما،  لیالی
 

گ ا   ن ددگف مان س .2گف مان شجددگ ا   .1
گف مددان  .4گدد ا و  دالددددگف مددان اد  .3

 ا یاگ ا
 

را،  گف مان غ ب و  شمدن»
روزددددددنفل ، دصدددددد  

 [51]«حش وطه
 

  سین باادیان
 

31- 

 سن الهناء  ا دوان المسدلمین     .2دهدالجواد یاسین   .1
سدید   .3 زب رفاع ش کیه  جههه نجا  اسالحی الجزای   

بطب  دم  دهدال  مان  دک د  صدال  سدی یه و حممدد     
ال وردور،  حالدک ادن    سیدجمال  ابهد  .4دهدالسالم و 

 نهی و  سن  نفی
 

 .3  حدذرهی  دراسد  .2الم سدن ی  ددداس .1
 چپ اسالحی .4را، حهارخ حذرهی و  گ وع
 

اسدددددالم کالسدددددیک   »
المسددلمین و چددپ   ا ددوان
 [55]«اسالحی

 

 -35  سین حجید،

الجداا ،    حممد داادد  برکون  دهداا د و،  حممد .1
دهدداللهی    ااوخیدد  فاطمده ح نیسدی     احدا کدا      لیخ

 الیظخ و الیاا ح ب  صادا جالل .2....    طیهی
 

 حارکسیسخ .2  جنهش ان یاد، نو.1
 

شأحلی در اندیشده حیاصد    »
 [55]«د ب
 

 حممد حهد،  لجی
 

35- 

ا  حممدسیید دشماو، خاسماریل رضیهی  دلی دهدال ا
 و ......

 

 اسالم حیانه رو
 

و چشدخ   هپیشدینه  کارناحد  »
 [55]«وانداخ اسالم حیانه ر

 

  مید ا مد،
 

35- 

 ابهال ورور،  س سید ا مد ان رند،
 

 شجدد واری دینی
 

اردل  نزد  یشجدد فل  دین»
 [55]«سن 
 

  مید دنای 
 

35- 

ب وندخادع  حللدخ   .2بی  اا حطه ،  حصهاح یزد،   .1
ااخرگان  ز یی ی  س وش   .3 ان  سیدجواد طهاطهایی  

 حج هد زهس  ،
 

پددارادایخ  .2گدد ا   ن پدارادایخ فلدد ، سدد  .1
پدددارادایخ فلددد ،  .3فلددد ، شجدددددگ ا  
پارادایخ فل ، پس   .4روزنفل ، دینی و 

 حدرن
 

گسسدد  پددارادایمی اددین  »
 [51]«ای ان نیه ان فل ،

 

  س و بهاد،
 

41- 



طهطاو،   ی الدین شونسدی  دهددالیادر حا ادی  طدار      
الدین افاانی  حممد دهدع   الجزای ،  ناحد کمال  جمال

ا مد ان  دلی دهدال اخا  ا مد دردالن  طالیدانی    سید 
 ااخرگان

 

جهدان  »دای ع المیدارف   [51]«حد ل نوگ ایی» نوگ ایی اسالحی
دانشد اع  « اسالم حدرن

 بکسفورد
 

41- 

 .4زیهلل کوزک و  .3زل ، حصطفی   .2سید بطب   .1
 دالسالم ف جده

 .1زداحل     گ ایدی اسدالحی    ا ددج یان اف
جمادددد   .2  المسدددلمین جنددهش ا دددوان 

 .4و  جمادددا  اوسددالحیه  .3المسددلمین  
 ساخحان الجهاد

 

افدد ا  گ ایددی اسددالحی در  
 [52]حص   پیاحه  و ف دون

 -42 ژیل کپل

فضددل ال  مددان  دهدددال  مان ادظددخ   .2رک  وبشدداش .1
سدید بطدب     .3حممود  حممددطارا و دلدی زد یی ی     

دلما، سن ی د اس ان و  .4حودود، و بی  اا  مینی  
سید سین نص   بید  اا زد یی مدار، و    .1افاانس ان  

 حارشین لین ز.
 

 حدرنیسخ اسالحی  .2سلووریسخ   .1
گ ایدی     سدن   .4گ ایی رادیلال   اسالم .3 
 نئوسن  گ ایی .1

اسددالم و ایددد،ولوژ،  ادده  »
  گوندددده  سددددم  یددددک 

 [53]«زناسی
 

 ویلیام زپ د
 
 
 
 
 

43- 

 

________________ 

 

 

 .3ن  گ ایدی   دسد  .2سی  ناددد زد ا ز  .1
 ا یاگ ایی اسالحی .4حدرنیسخ  

 
 

ج یددان رددا، فلدد ، در  »
[54] «اسالم حیاص 

 

 -44 دهدالوراب صال  ااای 

حیشل دفلد   زب اید    .2سیدجمال الدین افاانی   .1
 در سوریه و د اا

 

سوسیالیسخ د ب   .2ناسیونالیسخ د ب   .1
 کمونیسخ د ب .3

اسالم و ایدد،ولوژ، ردا،   »
 [51]« حدرن اروپایی

 -41 اسام شیهی

_______________ 

 

 

 

 

ا یا یا شجدید اسدالحی در بد ون رجددع و    
 نوخدع

ه   ددا یددا اسددالحی و حدرنی»
ردددا، حیاصددد  و  جندددهش
 [55]«را، شارییی پارادایخ

 -45 بی ا. ام وپیدوا

سید حممود طالیدانی  بید     ز یی  سن لجی  بی  اا
ی صدر  سدید حممددااب    اا ح شضی حطه ،  احام حوس

صدر  حممدجواد حانیده  دلدی زد یی ی  حممدد دهددع       
 س سید ا مد ان

 

حذرهی در جهان حدرنیسخ » حدرنیسخ اسالحی
  طد ا  د ب  رند و ای ان 

  رددا، یددک  انددداخ وچشددخ
 [55]«گف مان

 -45 سید ولی رضا نص 

 زب دس ور شونس  دهددالیزیز ثیدالهی  دهدالممیدد ادن     
 اادیس

 
 

طلهدددی  جندددهش اصدددالح» ی اسالحیاصالح طله
اسددددالحی در بف ییددددا،  

 [55]«زمالی

 -45 لئون کارل ا اون

ز یی ی  بی  اا  مینی  حطه ،  س وش  رضا داور، 
 اردکانی

 
 
 

 را، اسالحی پسدا  گف مان» اصالح طلهی اسالحی  
انیالاددی دراددارع حدرنی دده   

ایدد ان  بددهب و اسدد    در
 [55]«ذرنی  انسانی

 

 -45 فزرین و د 

دهددع    بخاد  حممد  ا مد ان  احی دلی  ااواللالم سید .1
ا ددوان المسددلمین در حصدد    .2حممدددابهال ورددور،   

ااوالیالء حودود، و جماد  اسدالحی در رندد  بید  اا    
  مینی در ای ان

 

پاسددهلل کالحددی ادده شدداثی   » ا یا اسالحی .2حدرنیسخ اسالحی   .1
 [111]«غ ب

 -11 حون  م ، وا 



 
 دددددددددددددددددددددددددددد

اسدددددالم در انیددددددالب    انیادگ ایی اسالحی
انیددددادگ ایی در جهددددان  

 [111]د ب

 -11 کمجیاند ر ای 

 متفکرشناسی (2-2-2-2

به بررسی « متفکران»آید، در این دسته از مطالعات، محققان با محور قرار دادن  می گونه که از عنوان باال بر همان

آثار  انها محقق گونه پژوهش تر، در این به عبارت دقیق پردازند. ر عصر مدرن میدینی در جهان اسالم د تحوالت فکر

گاه  ،پردازند ها می های آن نقد اندیشه و به فهم، تفسیر دهند، میتوجه قرار یک یا چند متفکر اسالمی را مورد

به عنوان مثال، مجید محمدی د. نگذار ها را ارج می های آن د و گاه بصیرتنکن ها بیان می نظر خود را با آن اختالف

در بررسی آراء و عقاید دینی دوران معاصر دو »نویسد:  در توضیح شیوه کار خود می« شناسی معاصر دین»در مقدمه 

ها با واسطه موضوعات اندیشگی. ما در این  و پیگیری آن شیوه قابل پیگیری است: پیگیری آراء از طریق اندیشمندان

به پردازیم. ....  ایم و به پیگیری آراء و عقاید دینی دوران معاصر از طریق اندیشمندان می تحقیق روش اول را برگزیده

فکری ساخته آدمی است « جریان»یا « نهضت»باشد. اندیشه نیز مانند  می« شخص»عبارت دیگر واحد نهایی مطالعه ما 

را پدید آورد. اندیشه تا در قالب فرد  و برخالف تصور بسیاری از فیلسوفان چنین نیست که وقتی پخته شد، تفکر فرد

به نظر  [112]....«.یابد. ..... به همین لحاظ، مطالعه ما بر محور افراد دور خواهد زد  مطرح نشود، تعیّن نمی« تاریخی»

رسد، عالقه این گروه از محققان به بررسی افکار و عقاید برخی متفکران اسالمی ریشه در اهمیت و ارزش  می

می دارد. الهای فکری آن ها در شکل بخشیدن به تاریخ و تفکر معاصر و آینده جوامع اس بور و رهیافتمتفکران مز

افراد را نیز به واسطه اهمیت رهیافت و تأثیر آن ها »می نویسد: « شناسی معاصر دین»مجید محمدی در ادامه مقدمه 

دینی  معرفت»مه در مرحله گذار از باور دینی به این تحقیق آن است که ه .... ویژگی همه افراد مطرح درام  برگزیده

خواهند از دین در چارچوب فکری  مذکور میبه سر می برند. در این مرحله افراد « کالم جدید»و نوعی « جهت دار

اند، در  ی بوده و هر یک در یک یا چند رشته متخصص بودهیکنند. همه این افراد عالمان سطح باال« دفاع»جدید 

اند، مورد  اند، در مورد مسائل کالمی دینی تألیفات متعدد داشته کرده از یک طرح نظری پیروی میمباحث خویش 

راد در  قانعی [113]«.برانگیز و مطرح بوده است ها بحث مباحث آن اند و توجه محافل دانشگاهی، علمی و حوزوی بوده

عتی به مخاطب خود دارند، در توجیه های علی شری جمالتی که سعی در القاء پیچیده وچندبعدی بودن اندیشه

ارزیابی میراث فکری شریعتی به عنوان اندیشمندی با آراء پیچیده و چند »نویسد:  می« شناسی یشریعت»ضرورت 



هایشان به راحتی در یک  وجهی، بسیاری را با مشکل مواجه ساخته است. او از زمره اندیشمندانی است که اندیشه

نماید و از درک و تفسیر  همیشه چیزی از افکار او متفاوت و دگرسان می رد وگی قالب فکری معین جای نمی

های اخیر بود  های تحول اندیشه روشنفکری در سال های او یکی از محرک گریزد. همین پیچیدگی و ابهام اندیشه می

الت یادواره بیستمین مجموعه مقا»در مقدمه  [114]«.ها و مبادالت فکری را ممکن ساخت و دامن زد و بسیاری از بحث

موافق و مخالف، برای فهم و درک برشی از تاریخ فکر و فرهنگ ایران و »آمده است: « سالگشت دکتر علی شریعتی

قطعاً به بررسی و تفحص آثار و افکار و شخصیت او نیازمندند. کند،  کرد و می اسالم که شریعتی آن را نمایندگی می

ترین نظر را ابراز کرده است، بلکه سخن این  مینه بهترین و استوارترین یا درستمساله این نیست که شریعتی در هر ز

یک ضرورت است و هیچ « شناسی شریعتی»است که با توجه به شخصیت و آثار و افکار متنوع  نوگرایانه وی .... 

توجه و اعتنا به گر تاریخ چهار دهه اخیر ایران را گریزی از آن نیست. چگونه ممکن است بدون  متفکر و تحلیل

شریعتی و آرای او نقش وی در دو نسل اخیر ایران، تاریخ تحوالت فکری، سیاسی، انقالبی و دینی چهل سال اخیر 

عباس منوچهری نیز در جمالتی که حکایت از عالقه شدید وی به  [115]«.ایران را به درستی شناخت و تحلیل کرد؟

شریعتی صاحب جایگاه بسیار مهمی در سیر تفکر ایرانیان مدرن از »سد: نوی دارند، می« شریعتی»های  آثار و اندیشه

تا به حال است. تاریخ ایران از آن زمان به شدت تحت تأثیر مساعی علمی و نظری  1285زمان انقالب مشروطه 

شیانه، روشنفکرانش بوده است. آغاز قرن بیستم در ایران، به یک اعتبار، آغاز دیالکتیک جدیدی متشکل از ظلم وح

ای برای شرافت و عدالت، از سوی دیگر، بوده است. روشنفکران ایرانی نقش مهمی در این  از یک سو، و نیز مبارزه

ای درمیان روشنفکران  جایگاه بسیار ویژه ای از متفکر مستقل اجتماعی، اند و شریعتی به عنوان نمونه مبارزه داشته

اقبال متفکری منحصر به فرد »نویسد:  می« شناسی اقبال»در توجیه ضرورت  نحو، نذیر قیصر همین به [116]«.ایرانی دارد

اش را از اسالم  است، به این معنا که از میراث فرهنگی اسالم، دانش جدید و فلسفه اطالع دقیق دارد. اصول اندیشه

لی اندیشه وی اخذ نموده که سرچشمه معرفت است و بر همین اساس به نقد تفکرات نوین پرداخته است. قالب اص

... اکنون زمان آن . [117] متفکران را مطرح سازد. رساند تا نقاط قوت و ضعف اساساً اسالمی است که به وی مدد می

دارد از منظری « جاذبه جهانی»اند و افکارش  خوانده« مسح شده بال جبرئیل»رسیده تا فیلسوفی را که به درستی 

تی بزرگ شویم. لکه فهم آن موجب خواهدشد تا بدل به م نهان است پیامش نیرویی گمان در حقیقی بنگریم. بی

عنوان متفکری اصیل در  بنابراین الزم است تمامی تصورات نادرست را از پیرامون آراء و افکار وی بزداییم و او را به



خواهند  نان که میتواند برای آ مطالعه افکار اقبال می»محمدمعروف نیز معتقداست  [118]«.اش بنشانیم جایگاه واقعی

 [119]«.ای بگشاید انداز تازه فلسفه جدیدی درباره دین بنویسند،چشم

 
به بررسی تحوالت فکر دینی در جهان اسالم در عصرمدرن  «متفکرشناسی»تأویلی که با تکیه بر شیوه  -عمده ترین آثار توصیفی  (2-2جدول 

 اند. پرداخته

 

ی ایرار  میورد بررسی   متفکرانی که اندی ه هاآ آن ها

 گرفته است

 ردیف نویسنده، گردآورنده پایان نامه، رسا ه کتاا، م ا ه،

 سیدجمال الدین اسدبااد، و ابهال ورور،

 

 -1 سید غالم رضا سیید، [111]سیدجمال الدین اسدبااد، و ابهال ورور،

 سیدجمال الدین اسدبااد،

 

 [111]سیدجمال الدین اسدبااد، و ایدار، حش ا خحین
 

 -2 ی  طهاطهاییحممدحم

 سیدجمال الدین اسدبااد،

 

 [112]ورا، بافله

 

  سن یوسفی ازلور،

 

3- 

دلی ز یی ی  داریوش زای ان  رضا داور، اردکانی  سدیدحممد  
  وش  سیدجواد طهاطهایی  صادا خیهاکالمس اشمی  دهدالل یخ 

 

 [113]کیس ی حا اخ ن اع روزنفل ان ای انی
 

  سین کاجی
 

4- 

 ابهال ورور،
 

 [114]ال ورور، و زش فیلسوف غ ایهاب
 

 -1 نذی  بیص 

 دهدالل یخ س وش
 

 [111]ا الا زناسی س وش
 

  سین کاجی
 

5- 

 دلی ز یی ی
 

 [115]ز یی ی  ر حنوشیک ررایی و د فان حدنی
 

 دهاا حنوچه ،
 

5- 

 نص   احد ااوخید
 

 [115]براء و اندیشه را، دک   نص   احد ااوخید
 

 ح شضی ک یمی نیا
 

5- 

 نص   احد ااوخید
 

 [115]را، نص   احد ااوخید نید و ا رسیهایی دراارة اندیشه
 

 سیید ددال  نژاد
 

5- 

سیدا مد ان  الطاف  سدین ردالی  دهددالل یخ سد وش  زدیهلل      
حممد سیید رحضان الهوشی   سین ا مد احدین  حممدود حممدد    

 طارا  حممد طالهی  حممد دااد الجاا ،
 

 [115]اسالم و حدرنی ه
 

 جان کوپ  و رملاران
 

11- 

حی خا، نا،ینی  زد یی ی  حطهد ،  ااخرگدان  سید سدین نصد        
 دهدالل یخ س وش

 

 حجید حممد، [121]دین زناسی حیاص 
 

11- 

 [121]خندگی و افلار دالحه ابهال ورور، ابهال ورور،
 

 جاوید ابهال
 

12- 

 دلی ز یی ی
 

خ اندیشه دک   شهارزناسی دیالنی  حدرن  ب ا، ی پس  حدرن ا
 [122]دلی ز یی ی

 

 حممداحین بانیی راد
 

11- 

 دلی ز یی ی
 

 [123]دف  را، انیاد
 

 انیاد ف رن ی ز یی ی
 

15- 

 دلی ز یی ی
 

 [124]ط  ی اخ یک خندگی
 

 پوران ز یی  رضو،
 

15- 



 داریوش زای ان
 

 [121]داریوش زای ان و ام ان حینوی  سن ی
 

 دلی اصا   یدار
 

15- 

 طهاطهاییسیدجواد 
 

پ سش اخ انمطا  ای ان  ااخ وانی اندیشه را، دک   سدیدجواد  
 [125]طهاطهایی

 

 دلی اصا   یدار
 

15- 

 دهدالل یخ س وش
 

زناسددانه دهدددالل یخ  ب،ددین در بییندده  حدد ور، ادد  براء دیددن  
 [125]س وش

 

 س وش دااغ
 

21- 

جالل بل ا مد  دلی ز یی ی  ح شضدی حطهد ،  سدید حممدود     
حده سیدحممد سدین طهاطهدایی  حهدد، ااخرگدان       طالیانی  دال

 ااوالمسن انی صدر و بی  اا  مینی
 

الهیا  اد د ا:  انیادردا، ایدد،ولوژیک انیدالب اسدالحی در      
 [125]ای ان
 

  مید داازی
 

21- 

 دلی ز یی ی
 

  سن یوسفی ازلور، [125]ز یی ی  اید،ولوژ،  اس  اشژ،
 

22- 

 سید جمال الدین اسدبااد،
 

 [131]ین اسدبااد، و شفل  جدیدسیدجمالد
 

 ک یخ حج هد،
 

23- 

 داریوش زای ان
 

 [131]حونیسخ یا پلورالیسخ
 

 ایژن دهدالل یمی  
 

24- 

دلی زد یی ی  دهددالل یخ سد وش  حممدد حج هدد زهسد  ،        
 حصطفی حللیان

 

 [132]دین اندیشان ح جدد
 

 حممدحنصور رازمی
 

21- 

 دلی ز یی ی
 

 [133]بینوا دصیان
 

  یی یانیاد ز
 

25- 

 دلی ز یی ی
 

 [134]حجاردین ای انی
 

 با اریمیان ی واند
 

25- 

اا  میندی  اادوالیال    الددین افادانی  حممددهددع  بید      سیدجمال
 الهنا  سید بطب  حوسی صدر  دلی ز یی ی حودود،   سن

 

 [131]پیش احان ا یا اسالحی
 

 دلی ررنما یگ دبورندع 
 

25- 

 دلی ز یی ی
 

 [135]ز یی ی زناسی
 

 رضا دلیجانی
 

25- 

 دلی ز یی ی
 

 [135]روزنفل ، و اندیشه دینی
 

 غالحیهاا شوسلی
 

31- 

 دلی ز یی ی
 

 [135]  و اندیشه دک   دلی ز یی ییزیص
 

 جیف  سیید، 
 

31- 

 سیدجمال الدین اسدبااد، 
 

 [135]«سیدجمال الدین اسدبااد، و حللخ  ان»
 

  سن یوسفی ازلور،
 

32- 

 حهد، ااخرگان
 

 [141]«بن که اه نام ااخرگان اود نه اه صف »
 

 دهدالل یخ س وش
 

33- 

 دالحه طهاطهایی
 

 [141]«دالحه طهاطهایی فیلسوفی در ف رنگ حا»
 

 دهدالل یخ س وش
 

34- 

 دلی ز یی ی
 

 [142]«اخ ودای ان ی و ااخگش  اه  ویش ن»
 

 دهدالل یخ س وش
 

31- 

 دلی ز یی ی
 

 [143]«ی و اندیشه رایشروای ی دی   اخ دک   ز یی »
 

  سن یوسفی ازلور،
 

35- 

 دهدالل یخ س وش
 

 [144]«، دی  « ا یاالیلوم»دهدالل یخ س وش و »
 

 ف وغ جهانهیش
 

35- 



 حممد دهدع
 

 [141] ودبگاریا نید درونی ف رنگ و جاحیه د ب
 

 ا ران غلیون
 

35- 

 سیدجمال الدین
 

 [145]حیسیدجمال الدین  سینی پایه گذار نهض ها، اسال
 

 صدر واثیی
 

35- 

 براحش دوس دار یفیلسوف شجددگ ا  ساکن بلمان 
 

ردا،   دین و دول  در اندیشه سیاسیا نید، اد  براء و اندیشده  
 [145]براحش دوس دار

 

 دهداا زههاخ،
 

41- 

 براحش دوس دار
 

 [145]«جسار  اندیشیدن»
 

 ناص  اد ماد،
 

41- 

 حممد برکون
 

 [145]حممد برکون
 

 هد،  لجیحممد ح
 

42- 

 ز یی ی
 

 [111]ز یی ی و دیالل یک حهارخع
 

 دلی س وش کیا
 

43- 

 ز یی ی
 

 [111]چ ا ز یی ی؟
 

را، ف رن دی   دف   پژورش
 دلی ز یی ی

 

44- 

 طالیانی
 

 [112]«طالیانیا بخاد،  شسارل  ددال  اج مادی»
 

  هیب اا پیمان
 

41- 

 ز یی ی
 

پد وژع زد یی ی   یک اصل طالیی و چهار نیدش حدذرب در   » 
»[113] 
 

 رضا دلیجانی
 

45- 

 ز یی ی
 

 [114]«  جور دی  ، دیدن  جور دی  ، اودنز یی ی» 
 

 سوسن ز یی ی
 

45- 

 حممد برکون
 

 [111]«ااخساخ، اسالم اخ حسی  زک دکارشی»
 

 -45 دلی ح زد، خاد

 -45 غالحیهاا شوسلی [115]«ز یی ی و اد یاد اه انیالب دا،می» ز یی ی
 ز یی ی

 
 [115]«زیصی  د فانی ز یی ی» 
 

 یود،جلیل حس
 

11- 

 ز یی ی
 

 [115]«ز یی ی  افظ خحان» 
 

 دهدالل یخ س وش
 

11- 

 ز یی ی
 

 [115]«اصالح انیالای » 
 

 رضا دلیجانی
 

12- 

 [151]«ز یی ی ح فل  حاضی یا حس یهل »  ز یی ی
 

 رازخ بباج ،
 

13- 

 ز یی ی
 

گدازدد  دک دد  دلددی   زدد یی ی و بخاد،ا ویددژع ناحدده ازر  » 
 [151]«ز یی ی

 

 نش یه پیام راج 
 

14- 

 حممد دااد الجاا ،
 

 [152]«اه سو، دیالنی  ان یاد، د ای»
 

 اا اریخ ااورایع
 

11- 

 ابهال ورور،
 

 [153]«رنسانس در رند و پاکس انا ابهال»
 

  لیفه دهدالملیخ
 

15- 

 س  سیدا مد ان رند،
 

ا مدد ان سیاسد مدار     رنسانس در رند و پاکس انا س  سید» 
 [154]«حورخ و اصالح طلب

 

 ب. ا. دار
 

15- 

رنسانس در رند و پاکس ان  س  سید ا مد ان  ح فل  دینی »  س  سیدا مد ان رند،
 [151]«و فلسفی

 -15 ب. ا. دار



 
 [155]ابهال و اندیشه را، دینی حیاص  غ ب بهال ورور،ا

 
 حممد حی وف

 
15- 

ین  سینی اسدبااد،  سید ا مدد ان  حد   پازا  سید جمال الد
رند،  سید احی دلی   ی الدین پازا شونسی  دلدی پازدا حهدارک     

 دهداا ندیخ پازا  سید دهدال  من کواکهی  زیهلل حممد دهدع.

 ا مد احین [155]پیش احان حسلمان شجددگ ایی در دص  جدید
 

51- 

ردا،    صد   گف مدان  دیالل یک در اندیشه اج مادی حیاصد  ح » سید بطب و  سن  نفی
 [155]«ب بنی و حدرن سید بطب و  سن  نفی

 

 -51 ا و، زار خ

 -52 ویلیام زپ د [155]«سید بطب« جارلی »دک  ین » سید بطب
 

 موضوع شناسی (2-2-2-3

ها، محققان، بنا به مالحظات متفاوت، به بررسی برخی موضوعات )از قبیل آزادی، عدالت،  گونه پژوهش دراین

سیاست، مدرنیته و ....( از منظر متفکران مسلمان می پردازند. به لحاظ شکلی، در این تحقیقات، محقق دموکراسی، 

ساختن   کند و پس از روشن های متفاوت از موضوع مورد نظر آغاز می پژوهش خود را با بحث در خصوص دریافت

مسلمان در خصوص موضوع یاد شده  های یک یا چند نمونه از متفکران دریافت خود از موضوع، به بررسی دیدگاه

اسالم، دموکراسی و نوگرایی دینی در »بخش در مقدمه پژوهش خود با عنوان  به عنوان مثال، فروغ جهان پردازد. می

کتاب حاضر قصد »نویسد:  باشد، در توضیح اهداف پژوهش خود می گونه آثار می ای از این ، که نمونه برجسته«ایران

-2111د دین را در رابطه با مساله پیچیده سازگاری اسالم و دموکراسی در طول دوره )دارد تا نقش ظهور مجد

مذهبی دوران پیش  -( بررسی کند. این امر با بررسی آراء هفت شخصیت برجسته که اندیشه و گفتمان سیاسی1953

بازرگان، علی شریعتی و اند، محقق خواهد شد. سه تن از ایشان یعنی مهدی  و پس از انقالب را در ایران شکل داده

عبدالکریم سروش را شاید بتوان در حکم روشنفکران و نوگرایان دینی غیر روحانی به حساب آورد ولی چهار نفر 

 دیگر یعنی سید محمود طالقانی، مرتضی مطهری، محمدحسین طباطبایی و روح اهلل خمینی همه روحانی بودند. این

سیاسی معاصر ایران در طول مبارزات ضد  -یا اندیشمندان مذهبیآه در پی بررسی این امر است ک یکار تحقیق

... .ند یا نها هک از خود کوششی نشان دادیاستبدادی خود برای سازگار نشان دادن اسالم و دموکراسی در سطح تئور

باحث خود اند؟ م ن مفهوم دموکراسی انجام دادههایی در راستای تبیی ه و چه تالشتصور آنان از دموکراسی چه بود

سیاسی این  -ها در گفتمان دینی ..... برای یافتن پاسخ این پرسشاند؟ را بر چه مبانی شناختی و هنجاری استوار کرده

 [171]«.اندیشمندان باید بافت و محتوای کالم آنان شناخته شود



 

تحوالت فکردینی در جهان اسالم در عصرمدرن به بررسی «موضوع شناسی»عمده ترین آثار توصیفی ی تأویلی که با تکیه برشیوه  (3-2جدول 

 پرداخته اند.

 

متفکران یا جرییان هیاآ فکیرآ کیه     

موضوع مورد نظر از منظیر کیه آن هیا    

 مورد بررسی ارار گرفته است

 ردیف نویسنده، گردآورنده پایان نامه، رسا ه کتاا، م ا ه، موضوع مورد بررسی

حممود طالیانی  حهد، ااخرگدان  دالحده سدید    
د سین طهاطهایی  دلی ز یی ی  بید  اا  حمم

  مینی  بی  اا حطه ،

 

 دحوک اسی
 

اسددالم  دحوک اسددی و نددوگ ایی دینددی در   
 [151]ای ان
 
 

 ف وغ جهانهیش

 

1- 

دالحه طهاطهایی  زهید حطه ،  زدهید صددر    
 احام  مینی و حهندا ااخرگان

 

 ان ظار اخ دین
 

ان ظار اخ دین اخ دیدگاع ح فلد ان حسدلمان   
 [152] جلد اول ی
 

حیاوندد  اندیشدده اسددالحی   
 ح کزشمیییا  اس  اشژیک

 

2- 

دهددع  رزدید    الدین اسدبااد،  حممد سیدجمال
 رضا  دلی دهدال اخا   سن الهنا و سید بطب

 

 ان ظار اخ دین
 

ان ظار اخ دین اخ دیدگاع ح فلد ان حسدلمان   
 [153] یجلد دوم 

 

حیاوندد  اندیشدده اسددالحی   
 یکح کزشمیییا  اس  اشژ

3- 

دهدال  من کواکهی  دالحه نایینی  حممددجواد  
حانیه  زیهلل فضل اا نور،  بی  اا طالیدانی   

 ز یی ی و ...
 

ان ظار اخ دین اخ دیدگاع ح فلد ان حسدلمان    ان ظار اخ دین
 [154] یجلد سوم 

 

حیاوندد  اندیشدده اسددالحی   
 ح کزشمیییا  اس  اشژیک

 

4- 

بهددال نوگ ایددان دینددی ادده ویددژع زدد یی ی و ا 
 ورور،

 
 

 ر حنوشیک و شأویل
 

 [151]ر حنوشیک غ ای و شأویل ز بی
 

 شیی ر مانی
 

1- 

حممد ابهال ورور،  زیهلل حممد دهدع  باسدخ  
احین  رزید رضا  سید بطب  حممد ا مد  لدف  
اا  ا مد احین   سن  نفی  دلدی دهددال اخا    

 حممود طارا  رشام جیی   و ...
 

دانددش کددالم  شفسددی  بدد بن   
ی  پیاحه   اصول فیه  فیه   د

 حساله  لوح   حساله خن
 

 [155]اسالم و حدرنی ه
 

 -5 دهدالمجید ز فی

طلهان دینی یرزید رضا  حممد دهدع   اصالح .1
گ ایددان یجنددهش  لواصدد .2دلددی دهدددال اخا   

المسددلمین  جنددهش فددداییان اسددالم    وانددددا 
 .3س ان   دالحی پاکددددددددددداد  اسددددددجم

 .1دحوک اسدی  واردان  و    .4ناسیونالیس  ردا   
 را سوسیالیس 

 

 سیاس 
 

 [155]اندیشة سیاسی در اسالم حیاص 
 

  مید دنای 
 

5- 

 ز یی ی
 

 روی 
 

زدد یی ی  امدد ان رویدد  ای انددی و ذرددن »
 [155]«انیاد،

 

 ف خین و د 
 

5- 

 ز یی ی
 

 روی 
 

دربحد، اد  ااخزناسدی روید  ای اندی در     »
 [155]«ز یی یاندیشه 

 

 حمسن حینو،
 

5- 

دربحد، ا  جاحیه زناسدی رند  اده رواید       رن  ز یی ی  -11 حممددلی خک یایی



 [151]دلی ز یی ی  
 

 

 ح شضی حطه ،
 

 ااخساخ، اندیشه دینی
 

ااخسدداخ، اندیشدده دینددی و شددأثی  بن ادد   »
رددا، سیاسددی زددییه در ایدد ان    گف مددان
 [151]«حیاص 

 

 جالل در شه
 

11- 

 ز یی ی
 

 غ ب
 

 [152]«ز یی ی و غ ب»
 

  ضا ای یار،دلی
 

12- 

 ز یی ی
 

 ااخساخ، اندیشه دینی
 

زددد یی ی  پ وشسددد ان یزم و رنسدددانس   »
 [153]«اسالحی

 

  سن یوسفی ازلور،
 

13- 

 ز یی ی
 

 حدرنی ه
 

 [154]«ز یی ی و پ سش حدرنی ه»
 

 دهاا حنوچه ،
 

14- 

 سیدجمال الدین
 

 حدرنی ه
 

حدرنی دده اخ دیدددگاع سددیدجمال الدددین    »
 [151]«اسدبااد،

 

 ی ضا سلیمانیدل
 

11- 

 حطه ،
 

 شجدد
 

شجددددد و ندددوگ ایی اخ حنظددد  اسددد اد    »
 [155]«حطه ،

 

 سیددلی حی  حوسو،
 

15- 

 ااخرگان
 

 غ ب
 

 [155]«غ ب اخ ن اع حهندا ااخرگان»
 

 غالح ضا  واجه س و،
 

15- 

 اس هداد ز یی ی
 

 [155]«اس هداد اخ دیدگاع ز یی ی»
 

 دلی باسمی
 

15- 

 سید سین نص 
 

 سی  روی  حدرنروی  بد
 

روی  بدسیا شدأحلی در رریافد  روید     »
 [155]«زنا  ی سید سین نص 

 

 بدی  نص ،
 

15- 

 حطه ،
 

 روی 
 

 [151]«روی  حلی اخ دیدگاع زهید حطه ،»
 

 بدر  اا ب اانی
 

21- 

 دهدالل یخ س وش
 

 روی 
 

شدددأحلی در نظ یدددا  رویددد  زدددنا  ی  »
 [151]«دهدالل یخ س وش

 

 -21 ف خاد پورسیید

 دلی ز یی ی
 

 غ ب
 

دلی ز یی ی و غد ب اندیشدی اخ حوضدع    »
 [152]«نوگ ایی دینی

 

 ف دین ب یشی
 

22- 

حطه ،  سدیدجمال الددین اسددبااد،  حممدد     
 دهدع  ابهال

 

 ااخساخ، اندیشه دینی
 

 [153]«حطه ، و ا یا فل  دینی»
 

 دهداا نص ،
 

23- 

اسالحی یسیدا مد ان  چ اغ دلدی    حدرنیسخ.1
حم دداخدلی  زددهلی نیمددانی  سددید   احی دلددی  

.. 2الدددین  طهطدداو،  باسددخ احددین      جمددال
 انیادگ ایی اسالحی یحطه ،   مینی 

 

 خن
 

حذرب و خنان  حدرنیسخ اسالحی در حیاال »
 [154]«انیادگ ایی

 

 حنصور حیدل
 

24- 

 ز یی ی
 

ز یی  و جای اع رو انید  در  
 دین اسالم

 

 [151]ز یی ی و ز یی 
 

 دهدالل یخ س وش
 

21- 

 -25 دهدالل یخ س وش [155]  ی  و رو انی  رو انی   حییش  رو انی  حطه ،



    
 حطه ،

 
 اینی جهان و رااطه اید،ولوژ،

 
 [155]حطه ، و حساله ااید و اس 

 
 دهدالل یخ س وش

 
25- 

حوریس اوکاا یج اح ف انسدو،   سید سدین   
نص  و ضیاءالدین س دار یح ولد پاکس ان و حییخ 

 ان لیس 
 

 خ اسالحیدل
 

اوکددا،  نصدد  و سدد دار  ط فددداران دلددخ   
 [155]اسالحی

 

 پ ویز روداو،
 

25- 

 ابهال ورور،
 

 رو انی 
 

 [155]ابهال و رو انی 
 

 حممد اسفندیار،
 

25- 

ک حدانی  ب ونددخادع      دان  حید خا ببا دان    حللخ
 طالهوف  سیدجمال الدین اسدبااد،

 

 حدرنی ه
 

اددا رویددارویی اولیدده روزددنفل ، ایدد ان  » 
 [211]«حدرنی ه  یک رویل د دوگانه 

 

 ف خین و د 
 

31- 

ا مد  دلی ز یی ی   ح شضی حطه ،  جالل بل
 سیدحممد  اشمی  س وش

 

 غ ب
 

 [211]«زناسی و غ ب روزنفل ان ای ان» 
 

  یام دهاسی
 

31- 

 ز یی ی
 

 سن 
 

 [212]«ز یی ی و نیاد، سن  » 
 

 شیی ر مانی
 

32- 

 حطه ،
 

 شمول حی ف  دینی
 

 [213]«حطه ، و شمول حی ف  دینی»
 

 اکه  گنجی
 

33- 

 حطه ،
 

 شمول حی ف  دینی
 

ااخسدداخ، حی فدد  دینددی در پ شددو دلددوم  »
 [214]«اش ،

 

 اکه  گنجی
 

34- 

 ز یی ی
 

 اج هاد
 

ز یی ی و نیش دیل  اج هداد و ا د الف   » 
 [211]«در نوساخ، ن  ش زییی

 

 دلی ررنما
 

31- 

 شحطه ،  ز یی ی  ااخرگان و س و
 

 بخاد،
 

 [215]«سخلیو شااو، لیه ا نوگ ایی دینی» 
 

 حجید حممد،
 

35- 

 س وش
 

 روزنفل ،
 

ردا و    انا ااهدام ددددی و روزنفلددراخدان »
 [215]«را ایهام

  سین کاجی
 

35- 

زددای ان  بل ا مددد  رضددا داور، اردکددانی     
 ز یی ی

 غ ب
 

شیااددل زدد ا و غدد ب و پندددار روزددنفل  »
 [215]«ای انی

 م. شیوا
 

35- 

 ز یی ی  س وش
 

نیش ااوررا، ح دم در اندیشه 
 سیاسی

 

ح دم و ف رنگ ح دم در اندیشده سیاسدی   »
 [215]«ز یی ی و س وش

 

 -35 ح اد ثیفی

 ورور، ابهال
 
 

 غ ب
 
 

ف رنگ و شمددن غد ب اخ دیددگاع ابهدال     »
 [211]«ورور،

 -41 حمسن دلینی

حممد دهدع  رزید رضا  حممدا مدد  لدف اا    
  ،  فهمی روید،طارا اش

  

نظ یه را، نوگ ایی سنی درادارع بد ارداد   » ب ارداد اج مادی
 [211]«اج مادی در حص  حیاص 

 -42  و،زار خ ا

 گلچین ها یا منتخب ها (2-2-3

های کلیدی  های چهره نوشتهثرترین ؤای از م کوشند مجموعه ، کتبی هستند که می«منتخب»یا«گلچین»از منظور

هان اسالم را در اختیار افراد عالقمند به این مباحث قرار دهند. این کتب شامل اشکال های فکری در ج جنبش



گفتگو،  های دانشگاهی، تفاسیرقرآنی، باشند: مقاالت ژورنالیستی، رساله مختلفی از گفتمان متفکران اسالمی می

نمایند:  ف مختلفی را دنبال میها اهــدا کنندگان این مجموعه رسد، تدوین داسـتان، نمایشنامه و شعر. به نظر می

کوشند باگردآوری وترجمه مجموعه متنوعی از متون متفکران مسلمان به  ها همچون چارلز کارزمن می آن از برخی

های این متفکران  های مشترک جهانی، به آشنایی بیشتر محافل علمی غرب و حتی خود مسلمانان با اندیشه زبان

این کتاب منتخبی از »نویسد:  می« : یک کتاب مرجع1841-1941نوگرا  اسالم»کمک نمایند. او در مقدمه 

حال، جنبش اسالمی نوگرا  گیرد، با این برمی های اصلی جنبش اسالمی نوگرا را در های چهره تأثیرگذارترین نوشته

ای  بافت منطقهکوشیم نقش متفکران دیگر جهان اسالم که در  باشند. از اینرو، می های اصلی نمی محدود به این چهره

اند، اما برای دیگر مسلمانان یا  شرقی ـ مؤثر بوده تا اروپای شرقی و آسیای جنوبخود ـ از آفریقای جنوبی گرفته 

نیز، برجسته و عمده نماییم .... خوانندگان باید به این نکته توجه شناس چندان شناخته شده نیستند،  محققان اسالم

از نوگرایان مسلمان « فهرستی رسمی» یا «صورت اسامی»پی ارائه یک  ه درکنند که تدوین کنندگان این مجموع

باشند تا در این مجموعه تک جلدی نمونه معرفی از صداهای عمده مطرح در جنبش  نیستند، بلکه بیشتر در پی آن می

رخی دیگر همچون ب [212]«.اسالمی نوگرا را به خوانندگان معرفی نمایند. از صداهای مزبور چه خواهیم آموخت؟....

اف با جای دادن مجموعه متنوعی از آثار متفکران مسلمان در درون یک مجموعه  منصور معدل و کامران طلعت

مباحثات نوگرایانه و بنیادگرایانه در »ها در مقدمه خود بر  منتخب، سعی در اثبات ماهیت پویای دین اسالم دارند. آن

هایی خواهیم  ها و دیدگاه ای از مقاالت، رساله اب به ارائه مجموعهدر این کت»نویسند:  می« اسالم: یک منتخب

پرداخت که در فاصله زمانی ربع آخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم توسط متکلمان، متفکران و دانشگاهیان 

از برجسته مسلمان درباره مسائل و موضوعات مهم جهان اسالم نوشته شده است. آثار مزبور تنها نمونه کوچکی 

برخالف آنچه در برخی رسانه ها درباره اسالم  مجموعه وسیع تولیدات فکری متفکران مسلمان در این دوره هستند.

کنند، آثار مزبور به لحاظ محتوی و  ها تصویر می شود و آن را به عنوان نظام یکپارچه و راکدی از اندیشه گفته می

گیری این آثار ماهیت پویای دین اسالم را ثابت  ی و جهتگیری بسیار متنوع و گوناگون هستند؛ تنوع محتو جهت

محققانی همچون سید  [213]«.کند. مسلماً ماهیت پویای دین اسالم تابعی از شرایط اجتماعی متغیر جهان اسالم است می

 اند که ای از متون برخی متفکران مسلمان داشته هادی خسروشاهی نیز سعی در تهیه مجموعه منقّح و تصحیح شده

مجموعه رسائل و »ها در دسترس نبوده است. او در مقدمه خود بر ای از آثار آن تاکنون نسخه معتبر و تصحیح شده



الدین حسینی  جمال های سید ترین متن از مقاالت و رساله مجموعه رسائل و مقاالت کامل»نویسد:  می« مقاالت

های مختلف ـ  ها و مکان ص جوامع اسالمی، در زمان)اسدآبادی( به زبان فارسی است که به تناسب اوضاع و نیاز خا

[214].«ها را به رشته تحریر درآورده است از جمله هند، افغانستان، ایران، ترکیه و فرانسه ـ آن
 

 تدوین شده اند.« گلچین»عمده ترین آثارآ که به شیوه  (4-2جدول 

 

ا در اثر مورد متفکران یا جریان هاآ فکرآ که نمونه اآ از آثار متعلق به آن ه

 نظر آورده شده است.

 

 کتاا

 

 ردیف گردآورنده

رفاده رافع الطهطاو، یحص    حممد دهدع یحص    باسخ احین یحص    حممدرزید رضدا یلهندان   
 مان  حص     ی الدین شونسی یشونس   زیهلل اوحین ان دلی المزرودی یکنیا   دهداا دهددال  -

س یالجزای    حممدا مد حمجوب یسدودان   سدیدجمال   یبف ییا، جنوای   دهدالممید ان اادی
الدین افاانی یای ان   حممد سین نا،ینی یای ان   حید خا حللدخ  دان یاید ان   حممدود شد خ،       
یافاانس ان   دهدالیادر الجزای ، یالجزای  د سوریه   دهددال  مان کدواکهی یسدوریه   دهددالیادر      

دلی سوبو، یش کیه   ناحد کمال یش کیه   زمس حا ای یلهنان   جمال الدین باسمی یسوریه   
الدین ساحی ف از ، یبلهانی د ش کیه   دهداا جود  یش کیده   حوسدی کدا خ یش کیده   ضدیاء       
گوکالپ یش کیه    الدع ادیب ادیور یش کیه   جمال الدین چاوسیویچ یاوسدنی   اسدمادیل ادا،    

   ا مد ببدایف یبذراایجدان   دهدداا    گاسپ ینسلی یک یمه   حنور بار، یش کس ان د اخالس ان 
ااای یشاشارس ان   رضی الدین ان فی الدین یشاشارسد ان   حوسدی جداراا ای دی یشاشارسد ان        
دهدال ،وف فطد   یایدارا د اخالسد ان   حممدود  واجده اههدود، یش کسد ان د اخالسد ان             

ن  دالی یرندد زدمالی      دهدالممید سلیمان چُلپان یش کس ان د اخالس ان    واجه الطاف  سی 
چ اغ دلی یرند زمالی   سید ا مد ان یرند زدمالی   حممدد ابهدال یرندد زدمالی   حممدد       

م بخاد یان ال د رند   حممدد اکد م  دان     الدهدالیادر حولو، یحاواار   احی دلی یان ال   دهدالل
بباسدلیخ  یان ال د پاکس ان   ا مد درالن یجاوع   ا مد سدورکاشی یسدودان د جداوع    داجی        

یسوحاش اد جاوع   ا مدد  سدن یسدن اپور د انددونز،         حممد سیخ بسیار،یسوحاش ا د جاوع    
 یییوب وانگ جینگ خری یچین .

 

  1541-1541اسالم نوگ ا  
 [211]یک ک اب ح جع

 
 

 چارلز کارخحن

 

1- 

یشدماو،  ا یحص    حممد  لف اا یحص    حممود طالیانی یاید ان   حممدد سدیید ال   اخدلی دهدال 
یحص    حممد نطسی  یاندونز،   اا. ام.  ف  یپاکس ان   حهدد، ااخرگدان یاید ان   دیماسن سدی     
پانداشو یفیلیپین   رزیدالانوزییشونس   صادا سلیمانیدمان   نظی ع خین الدین یلهنان   ادی نظید    

سدوریه    اوشو یپاکس ان   فاطمه ح نیسی یح اکش   بحنه ودود حمسدن یبح یلدا   حممدد زده ور ی    
رمایون کهی  یرند   چاندرا حظف   یحالز،   حممدد طدالهی یشدونس   دلدی ادووک یش کیده   دلدی        

المی ا مدد  دز یی ییای ان   یوسف الی ضاو، یحص  د بط    حممد برکون یالجزای د ف انسده   دهد   
یرندد    نییخ یسودان د بح یلا    اجی بجیوو ینیج یه   دهدالل یخ س وش یاید ان   حممدد ابهدال     

حممود حممد طارا یسودان   نور ال  حجید یاندونز،   فضل ال  مان یپاکس ان د بح یلا   زدهی    
 ا    ی پاکس ان د ان لس ان   حممد دیا یسن ال .

 

 -2 حن خچارلز کار [215]اسالم لیه ال

حدرنیسخ اسالحی  سیدجمال الدین افاانی  حولو، چ اغ دلی  احی دلی  حممدد دهددع  دالحده    
ا  سید ا مد ان  حممد ف ید وجدد،  باسدخ احدین  رفادده رافدع      اخزهلی نیمانی  دلی دهدال 

 الطهطاو،.
  میندی  جههده نجدا     انیادگ ایی اسالحی  سید بطب  سید ااواودلی حودود،  احدام روح اا 

اسالحی الجزای   جنهش ا وان المسلمین  اسماا ف  ان  دلی ز یی ی  دهدداللطیف سدلطانی    
 ل ا مد  ح شضی حطه ،.جالل ب

وگ ایانه و حها ثا  ن
 انیادگ ایانه در اسالم 

 [215]یک حن یب
 

حنصور حیدل و کاح ان 
 طلی  اف
 

3- 



 
حمسن کدیور   احد ااوخید  حممد برکون   سن  نفی  دهدالل یخ س وش  فاطمده ح نیسدی    

حممدد زده ور     لیال ا مد  بحنه ودود حمسن  طارا رحضان  چانددرا حظفد   فد   اا گدولن     
 حممد طالهی.

 

  اسالم شاخع در صدارا،
ااخاندیشی در سیاس  و 

 [215]حدرنی ه
 

 حه ان کاح وا
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 سید جمال الدین اسدبااد،
 

 -1  س وزاریسیدراد،  [215]حجموده رسا،ل و حیاو 

 های تحلیلی اندیشه تاریخ (2-2-4

ترین متفکران مذهبی را به  های برخی از مهم یشهتأویلی گفتیم که این آثار اند-درتعریف مطالعات توصیفی

سازند.  کننده یا تفسیرگر منعکس می کنند و افکار این متفکران را از خالل ذهن شرح ای انتقادی شرح می گونه

ای از این افکار به دست داده شود،  طرفانه است تا شرح به نسبت بی برخی موارد کوشش شده گفتیم که در  همچنین

های دیگر نیز  ارد دیگر، نویسنده کتاب با متفکران مذهبی مورد بحث پیوسته در کشمکش است. نمونهاما در مو

های متفکران مذهبی درباره برخی موضوعات  ها نویسنده کتاب در پی شرح آراء و اندیشه وجودداشتند که درآن

توان  ای را می أویلی کمتر نمونهت-ها(. اما در میان مطالعات توصیفی شناسی خاص فکری یا اجتماعی بود )موضوع

 آن مورد بررسی قرار اجتماعی -سراغ کرد که درآن کوشش شده باشد تا کار یک متفکر دینی در زمینه تاریخی

خواهند برای خواننده روشن کنند که سِرسید احمدخان یا  ها می های بسیاری داریم که همگی آن گیرد. ما کتاب

که در آن  توان یافت ای را می اما کمتر نمونهچه در نظر داشتند، « به راستی» اقبال یا سیدجمال یا علی شریعتی

کوشش شده باشد تا برای بررسی نقش متفکران مذهبی مسلمان در چارچوب ساختارهای اجتماعی گوناگون آن ها، 

گاه اجتماعی، کسی برآن شده است تا نشان دهد که چگونه خاست استفاده شود. کمتر« شناختی ابزارهای جامعه»از 

هایی که او برای  اجتماعی محیط فعالیت یک متفکر دینی، در پرسش -پایگاه اجتماعی، مخاطبان، و شرایط سیاسی

یابند. به زبان یکی از بزرگان  اش، انعکاس می گیری کلی کارهای فکری سازد و یا در جهت خودش مطرح می

اند که در  اند که گویی این افکار از اذهانی تراوش کرده شده ای نوشته ... به گونهبیشتر تاریخ افکار»شناسی  جامعه

 [221]«.اند تأثیر بوده ها بی های زمان، مکان، تاریخ، جامعه و فرهنگ، بر آن انگیزشو فشارها اند و قالب جسمی نبوده

د مطالعات محوری )رویکر متن (1ها با ترکیب دو رویکرد  که محققان آنآثاری هستند تحلیلی اندیشه های تاریخ

کوشند برای  ، می[221]اجتماعی(-زبانی وهم زمینه سیاسی-محوری )هم زمینه فکری زمینه (2تأویلی( و -توصیفی

شناسی نیز استفاده کنند. مولفان این آثار  اندازهای ساخته و پرداخته رشته جامعه تحلیل و تفسیر تحول افکار، از چشم



و جنبه اجتماعی و روانشناسی آن(، فراز و نشیب کاری و جایگاهش در اش )از د کارهر متفکر را به تاریخ زندگی»

مرتبط  های مرجع آن متفکر چارچوب ساختار اجتماعی و همچنین به سبک بسیار موثری، به مخاطبان مهم و گروه

فهم ما را شان،  های شاخص زندگی، تاریخ و ساختار اجتماعی ها با مرتبط ساختن افکار متفکران به زمینه آنسازند. می

شان را نیز  های ارزشی های ناآشکار و پایبندی د، ضمن آن که پنداشتنساز تر می تر و ژرف ها، گسترده از اندیشه آن

ورزی محدود به حدودی  اختیار متفکر در اندیشه»محققان مزبور مبتنی بر این مفروضه که  [222]«.کنند به ما گوشزد می

وفکری یا آنچه توماس اسپریگنز  و اوضاع اجتماعی تأثیرسبک زندگی کوشند می،  [223]«ناپذیراست اجتناب

 نامد را بر ماهیت و جوهر اندیشه یک متفکر )یا متفکران( نشان دهند. می [224]«های زمانه مولف بحران»

بیش یکسان دارند. در آغاز شرح کوتاهی از زندگی متفکر )یا متفکران( مورد بحث  و این آثار، سازمانی کم

گنان و متفکران موثر  های او برای خواننده روشن گردد؛ تأثیرهای خانواده، هم ها و موفقیت شود تا تالش ه میآورد

گاه به بحث درباره  شود؛ آن بر او و نیز درگیری یا عدم درگیری او در امور اجتماعش مورد بحث گذاشته می

های اجتماعی متفکر  شود. خاستگاه داخته میهای محیط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حیات او پر ویژگی

دهنده ذهن او و  شکلتجارب اولیه وبحث چه بودند؟ آیا جایگاه خاص والدین او در ساختار طبقاتی، برمورد 

دیدن رویدادهای ساالنش که بر اثر  و اند؟ آیا پیوندهای نسلی ویژه، او را به همسن اش تأثیر گذاشته های بعدی دیدگاه

ن دیدگاهی همسان با او داشتند، مرتبط ساخته بودند؟ آیا رویدادهای سترگی چون جنگ،رکود تاریخی یکسا

گیری هایی مشابه یا مغایر با هم نسالنش سوق داده بودند؟ در این بخش، تأثیر  اقتصادی و یا انقالب، او را به جهت

د. آیا او توانسته بود در میان شو گیری فکری هر متفکر نیز بررسی می پایگاه اجتماعی بر سبک زندگی و جهت

دهد؟  ای در جامعه ادامه می و یا کارش را در یک جایگاه حاشیه اش جایی برای خود باز کند نخبگان فکری زمانه

او در دانشگاه عنوانی به دست آورده بود یا یک فرد خارج از محیط دانشگاه بود؟ مخاطبان او چه کسانی بودند؟  آیا

دهند. روندهای فکری عمده  اش در تاریخ عقلی قرار می ان مورد بحث را در موقعیت زمانی ویژهو .... باالخره متفکر

ها جهت گرفته  ای که او علیه آن های مخالف عمده در زمان ظاهر شدن هر متفکر بر چه منابعی استوار بودند؟ جریان

موضوعات مزبور، موضوعات و  [225]در فضای گفتمانی هر متفکر چه بودند؟ حبود، چه بودند؟ و مسائل عمده مطر

 .گیرند شناختی هستند که در این گونه آثار راهنمای محققان اندیشه قرار می مسائل جامعه

 .اند بررسی تحوالت فکر دینی در جهان اسالم در عصر مدرن پرداختهکه به  «هاآ تحلیلی اندی ه تاریخ»عمده ترین  (5-2جدول 



 

ابعییاد تییاریالی کییالن مییورد 

 نویسندهتأکید 

کال متفیاوت  یهایی کیه بیه اشی    هیاندی 

شناسیییی،  شناسیییی، گفتمیییان جرییییان

مییورد بررسییی اییرار  .متفکرشناسییی و ..

 گرفته اند.

دوره زمیییییانی 

 مورد بررسی

 کتاا

 

 ردیف نویسنده

دولدددد   اصددددال ا  ف رن ددددی  
اصال ا  بضدایی  رزدد نهادردا،    
ف رن ی  شداثی  شوسدیه سیاسدی اد      

یشدده اصددال ا  ف رن ددی  ورود اند
رددا، غ اددی   هددور زددهله رددا،  

 .روزنفل ،   هور ا زاب
 

حیدد خا ببا ددان ک حددانی  ب وندددخادع   حللددخ  ددان 
طالهوف  افاانی  ندا،ینی  زدیهلل فضدل اا   سدین     
کا خ خادع  ا مد کس و،  حممداحین رسدول خادع   

  حسدیود  شیی ارانی  ا سان طهد ،  ایدژن جزندی   
سدان  ا مدد  ا  بل ع   لیل حللی  جدالل  ا مدخاد

ن ابی  داریوش زدای ان  دلدی زد یی ی  روح اا    
 مینی  حطه ،  صالمی نجف بااد،  دهددالل یخ  

 .س وش  رضا داور، اردکانی  حج هد زهس  ،

 

رویارویی فل ، ای ان  1511 -2111
 [225]اا حدرنی 

 
 

 ف خین و د 

 

1- 

 ددواری  حدرنیزاسددیون    حشدد وطه
گیدد ، ا ددزاب سیاسددی و    زددلل

حدد داد  25دشددا، رددا  کو اشمادیدده
زه نشینی و حشلال  بن  سیاسدی  
زدددن ششددیع  اصددال ا  نهادرددا، 

 .دینی

حلک الم للمین  سیدجمال الدین اسدبااد،  حی خا 
   .ببا ان ک حانی  جالل بل ا مد  ز یی ی

اخ حشدددد وطه شددددا 
 انیالب اسالحی

 -2 دلی حی سپاسی [225]شأحلی در حدرنی ه

 
 هدددور دولددد  نیمددده حددددرن     

ف رن دی و     اصدال ا  سیونحدرنیزا
ف رن دی   بحوخزی   هور نهادردا، 

 .را، غ ای اندیشهحدرن ورود 

  در این ک اب نویسندع اه ا رسی دبید و شیزاینانده 
 ف بینددد ایدد ان اخ بغدداخ دددام فلدد ، در  روندددرا،

اصال ا  در  لوح  باجار شا  هور انیالب اید ان  
 اس . روندرا، فل ، حدذکور دهارشندد اخ     پ دا  ه
 واری اولیه  حش وطه  واری  ناسیونالیسدخ   شجدد

ادایا  سوسیالیس ی  لیه الیسدخ واسدالم سیاسدی.    
نویسندع ذیل این دنوانها اه ا رسدی حی صد  احدا    
دمید اسیار، اخ چهد ع ردا، روزدنفل ، اید ان     

 حیاص  پ دا  ه اس .

اخ بغددداخ  لوحددد  
ف میلددی زدداع شددا   

 انیالب اسالحی

روزددنفل ان ایدد ان در 
 [225]ب ن ایس خ

 -3 دلی بیص ،

زلسدد  رددا، نظدداحی  لوحدد    
دثمانی  بغاخ ف بیندد حدرنیزاسدیون    
ورود صددنی  چددار  ورود نهادرددا، 
بحوخزی حدرن  پیدایش حطهوددا    
فیالی هدددا، حسدددیون را در جهدددان 
اسالم  وبدو  ا  دی جندهش ردا،     
اج مادی حثل جندهش د اادی  ورود   
گف مانهددا، فلدد ، غ اددی حثددل    

سدخ  ف وپازدی   لیه الیسخ و ناسیونالی
  احپ اطور، دثمانی و ..

 

 احیان شمدن غ ب یزاحل طهطداو،  یییدوب    .1
شجدد واری  .2صنو   زهلی زمیل و طه  سین   

دینی یزداحل سدیدجمال الددین اسددبااد،  زدیهلل      
حممد دهدع  حممدرزید رضا  دهدال  من کدواکهی  

وطددن پ سدد ی حصدد ،   .3و دلددی دهدددال اخا  و 
لطفی السدید  نجیدب    یزاحل حصطفی کاحل  ا مد

 .داخور،  دهدال  من الهزاخ  ساطع المص ، 

 

1511- 1555   
 

سدددی ، در اندیشدددة  
[225]سیاسی د ب  

 

  مید دنای 
 

4- 

زلسدد  رددا، نظدداحی  لوحدد    
دثمانی  بغاخ ف بیندد حدرنیزاسدیون    
ورود صددنی  چددار  ورود نهادرددا، 
بحوخزی حدرن  پیدایش حطهوددا    
ن فیالی هدددا، حسدددیون را در جهدددا

 انی  سد طهطاو،   ی الددین شونسدی  اطد ا الهو   
جمددال الدددین افاددانی  حممددد دهدددع  رزیدرضدداا  
دهداا ندیخ  حصدطفی کاحدل  سدید خغلدول یاده      
دنددوان نمایندددگان ناسیونالیسددخ حصدد ،   زددهلی 

میل و فدد ح انطددون یادده دنددوان نمایندددگان   زدد

1511-1555 
 

اندیشدددده ددددد ب در 
 [23]بخادییواریدص 
 

 بله    ورانی
 

1- 



اسالم  وبدو  ا  دی جندهش ردا،     
اج مادی حثل جندهش د اادی  ورود   
گف مانهددا، فلدد ، غ اددی حثددل    
لیه الیسخ و ناسیونالیسدخ  ف وپازدی   

 احپ اطور، دثمانی و ..
 

سلووریس ها، حسیمی   نجیب داخور،  اا اریخ 
الیداخجی و ادیدب اسدماا یاده دندوان نماینددگان       

 ناسیونالیسخ د ب  و طه  سین.
 

  احپ اطدور، دثمدانی  بغداخ    انمطا
ف بیند اروپدایی زددن  گدذار نظدام     
اب صاد، فئودالی اده سد حایه دار،   
اولیه   هور طهیه سوداگ   ف وپازی 
 لوحدد  حمالیددک  بغدداخ ف بینددد   
اصدددال ا  حممدددددلی   هدددور   
نهادرا، اج مادی ف رن دی حددرن    
زلل گید ، جندهش ش جمده  ورود    
صنی  چدار  ورود نظدام بحوخزدی    

یدددایش حطهوددا    هددور  حددرن  پ 
انجمن را، دلمی  سیاسی و ادادی  

 و ورود اندیشه را، غ ای.
 

 ی الدین شونسی  زیهلل حممد بهادو  ف انسیس ف   
اا ح اش  پط ا اس انی  ادیب اسدمد  ااد اریخ   
یدداخجی  سددلیخ اسددطانی  جنددهش حهدددی  ، در  
سددودان  سددیدجمال الدددین افاددانی  دهدددال  من  

جمیل حیلوف  نجیب  دداد   کواکهی  رفید الیظخ  
حممد دهدع  لطفی سید  دهدداا نددیخ  حصدطفی    
کاحل  حممد ف ید  باسخ احدین  حممدد ک ددلدی     

 میل  ف ح انطون.زاحین ریمانی  زهلی 

 و رددددددا اندیشدددددده 1541-1511
نددوین ، رددا جنددهش
اج مدادی در   د سیاسی

 [231]جهان د ب

خالمان ایساکوویچ 
 لوین

5- 

دورع  ددد سیاسددی زدد ای  اج مددادی
  1321-32رضدددا ان  شمدددوو   

حدد داد  حدرنیزاسددیون  25کودشددا، 
ج یددان  حممدرضددا زدداع  ا ددزاب و

 حوب  فل ،  انیالب  دول  را،
 

اخ بغددداخ  لوحددد   حهد، اارخگان
رضدددددا ان شدددددا 

را، نیسد ین   سال
 پس اخ انیالب

خندگیناحددده سیاسدددی  
 [232]حهندا ااخرگان

 -5 سیید ا خین

شموو  سیاسدی د اج مدادی درده     
  ج یددان رددا، فلدد ، دردده 1321
حدددددد داد  25  کودشددددددا، 1321

حدرنیزاسیون حممدرضا زاع  ا زاب 
 .و ج یان را، فل ،

اخ پایددان  لوحدد    دلی ز یی ی
رضا زاع شا انیدالب  

 ای ان

حسلمانی در جس جو، 
ناکجاباددادا خندگیناحدده 
سیاسدددددی دلدددددی  

 [233]ز یی ی

 -5 دلی ررنما

شمدوو  سیاسدی د اج مدادی دورع     
  حدرنیزاسیون رضا زداری   رضا زاع

زدلل گید ،  دزب شدودع  ج یدان      
  کودشدا،  1321را، اسالحی درده  

  41ح داد   وادث سیاسی درده   25
 هور جنهش را، حسدلمانه  رزدد   
نهادرا، ف رن ی  شموو  سیاسی 

  انیددالب  1311ددد اج مددادی دردده 
دولدد  حوبدد   اوضددا  سیاسددی د    
اج مددادی ایدد ان در دردده نیسدد ین 

 .پس اخ انیالب
 

اخ بغددداخ  لوحددد   حهد، ااخرگان
رضازددددداع شدددددا  

 1353سال

در شلددددداپو، بخاد،ا 
سی ، در خندگی  بثدار  
و افلددددار حهندددددا 

 [234]ااخرگان

 سن یوسفی 
 ازلور،

5- 

د اج مددادی کلددی   زدد ای  سیاسددی
 .باجار  ج یان را، فل ، ربیب

 

راد، نجخ بااد،  سیدجمال الدین اسدبااد،  سید 
 .،ینیحممد طهاطهایی  حی خا، نا

ششیع و حشد وطی  در   دوران باجار
 [231]ای ان

 -11 دهدالهاد،  ا، ،

بزنایی اا غد ب  اصدال ا  دهداا     ع  طددالهوف  حللددخ  ددان  یوسددف  ددان ب وندددخاد بغدداخ جنددگ رددا،  ای انیدددان و اندیشددده    -11 جمشید اهنام



حی خا  اصال ا  احی کهی   ف سد ادن  
دانشددجویان ادده  ددارج اخ کشددور    
شأسدددیس دارالفندددون  اصدددال ا   
سپهسددداور  پیددددایش ادددورژواخ،  
انیالب حش وطه  حدرنیزاسیون دورع 

 .پهلو،
 

حس شارالدوله  حی خا ببا دان ک حدانی  سدیدجمال     
 .شیی خادع کس و،  بل ا مد  ز یی ی

ایدد ان و روا شددا  
1315 

 [235]شجدد

شمدددوو  احپ اطدددور، دثمدددانی   
اصدددال ا   لوحددد  دثمدددانی    

حصد    اصال ا  حممددلی پازا در 
زددلل گیدد ، جنددهش وراایدد  و   
جنددهش سنوسددی  جنددگ اددد اب و  
اس اییل  جنگ ای ان و د اا   هور 
دولدد  رددا، حلددی گدد ا  شمددوو   

 .جمیی ی  بحوخزی و اب صاد،
 

دورع نیس  اخ نیمه ب ن ندوخدرخ شدا درده ردا،     
دد ب   .2غد ب گ ایدی     .1نیس ین ب ن ایسد خ   

 اسالم گ اییا  .3  گ ایی
ادد اب در جندگ زدش روخع    دورع دوم اخ زلس  

 .1گ ایدی    سداخ، و شمددن   دول  .4اه اید   1555
 .گ ایی جدید د ب

اخ نیمدددده بدددد ن  
نددوخدرخ شددا سددال  

 را، ا ی 

اندیشه سیاسی حیاص  
 [235]در جهان د ب

 -12 ف رنگ رجایی

شموو  سیاسی د اج مدادی دصد     
باجار  ج یان را، ح فاو  فلد ،   

 .حناخدا  فل ،  انیالب حش وطه

 ع را، ح فاو  رو انی  زاحل زیهلل فضل اا چه
نور،  سید حممد طهاطهایی  ثیه اوسالم شه یز،  
حی خا، نا،ینی  ببداحی خا یوسدف زدمس اوفاضدل     
  اسانی یحی وف اه ش زدیز،   سدید دهددالهاد،    
اهههانی  حممد اسمادیل غد و، حمالشدی  زدیهلل    
راد، نجخ بااد،   اج زیهلل اسداا حمیانی  حدال  

 .سول کازانیدهدال 
 

انیدددددالب  دلمدددددا و دص  باجاریه
 [235]حش وطی  ای ان

 -13 لطف اا بجدانی

شموو  سیاسی د اج مدادی دصد     
باجددار  اصددال ا  اج مددادی دصدد  
باجار  ج یدان ردا، فلد ، غد ب      
رزددد نهادرددا، ف رن ددی  انیددالب 

 .حش وطه
 

ب وندددخادع  حیدد خا یوسددف  ددان  حس شددارالدوله   
 .طالهوف  حللخ  ان

روزددنفل ان ایدد ان در  ص  باجاریهد
 [235]دص  حش وطی 

 -14 لطف اا بجدانی

بزنایی اا غ ب  نوسداخ، اخ اداو در   
دورع باجاریدده یاصددال ا  دهدداا   
حیددد خا  احی کهیددد  و سپهسددداور    
نوساخ، بحوخزی  نی ورا، ح فداو   
اج مددددادی یرو انیدددد   شجددددار   

نهادردددا،  روزدددنفل ان   رزدددد 
 .رزد حطهودا  ف رن ی 

 

ب وندخادع  داریوش بزور،  حوسی غنی نژاد  جواد 
طهاطهایی  دهدال  یخ طالهوف  فی الدین زدادحان   

لدین اسدبااد،  ز یی ی  حید خا حللدخ   اسیدجمال 
 . ان

حشددد وطه  اخ دوران
شا سال را، پس اخ 

 اسالحی انیالب

نوسدداخ، سیاسددی در  
دصدددد  حشدددد وطه  

 [241]ای ان

 سن 
 ح اد، باضی

11- 

حممدرضدا زداع  ورود   حدرنیزاسیون 
اندیشددده ردددا، غ ادددی   هدددور   
روزددنفل ان دارا، ذرددن دوپددارع    
انیالب ای ان  ف بیند شددوین بدانون   
اساسی  نهادسداخ، در دورع پدس اخ   
انیددالب  فددو  بیدد  اا  مینددی   
رره ، بی  اا  احنه ا،  نوسداخ،  
دورع رازمی  اصالح بانون اساسی  

بی  اا  مینی  دلی زد یی ی  حهدد، ااخرگدان     
سیدحممود طالیانی  جدالل بل ا مدد  سدیدحممد    

 . اشمی  دهدالل یخ س وش

اخ دورع حممدرضدددا 
زاع پهلو، شدا دورع  
نیسددد  ریاسددد  

 جمهور،  اشمی

ادداخ وانش ]بیدد  اا[ 
 مینددیا شلدداپو در راع 

 [241]اصال ا  ای ان

 -15 دانیل ا احه گ



د ف رن ی  جنهش  شموو  بحوخزی
 . داددوم  

 
دهاا حید خا  احی کهید  و   اصال ا  

سپهسدداور  ادددزام دانشددجویان ادده  
 ددارج  رزددد نهادرددا، ف رن ددی    
جنددهش شنهدداکو  انیددالب حشدد وطه  
نوساخ، رضا انی  شموو  سیاسی 

   لوحدد  1321ددد اج مددادی دردده 
حممدرضا  نوساخ، حممدرضا زداع   

 .شموو  ف رن ی د بحوخزی

روزددنفل ان لیهدد ال یحللددخ  ددان  طددالهوف     .1
ندخادع  خین الیاادین ح اغه ا،  حید خا ببا دان   ب و

روزنفل ان غ ب گد ا ط فددار اسد هداد    .2ک حانی  
یف وغی  شیی خادع  دلی اکهد   دان داور  حممدود    

روزنفل ان  .3افشار  حشفد کا می  دلی دز ی   
روزدنفل ان حلدی گد ا و     .4چپ گ ا ی زب شودع   

 روزدنفل ان دیندی   .1ناسیونالیس  یجههه حلدی    
یساخحان حجاردین  لد  نهض  بخاد،  جالل بل 

رو انی  نوگ ا  .5ا مد  دلی ز یی ی  ااخرگان   و 
یسیدجمال  نا،ینی  حددرا  حممددشیی زد یی ی     
بیدد  اا کازددانی  دالحدده طهاطهددایی  بیدد  اا  

 . مینی  بی  اا حطه ، 
 

اخ دصدد  حشدد وطه  
شا انیالب اسدالحی  

 ای ان

روزنفل ، و سیاس ا 
شمددددوو   ا رسددددی

روزددنفل ، در ایدد ان 
 [242]حیاص 

 -15 جهاندار احی ،

حدرنیزاسددیون حممدرضددا پهلددو،   
رزد اب صاد،   هور طهیا  جدیدد   
رزد نهادرا، ف رن ی  ورود اندیشه 

 را، غ ای.

فی الدین زدادحان  ا مدد ف دیدد  جدالل بل     .سید
حجاردین  لدد  سید سدین    ا مد  دلی ز یی ی 

د دنایدد   داریددوش نصدد   ا سددان ن ابددی   میدد 
 زای ان  داور، اردکانی   س وش.

شدددا  1341اخ دردده  
 1351دره 

روزددنفل ان ای انددی و 
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 مطالعات تبیینی (2-2-5

ـ « اسالم سیاسی»مطالعات تبیینی در خصوص تحوالت فکر دینی در جهان اسالم در عصر مدرن عمدتاً گفتمان 

گرایی اسالمی، اسالم انقالبی، رادیکالیسم اسالمی، احیا اسالمی، بازگشت اسالمی، بنیاد از عناوین دیگری همچون

نیز برای توصیف این گفتمان فکری استفاده شده است ـ  گرا جو و اسالم خشونت ، اسالم مبارزهگرایی رادیکال اسالم

ه بعد می پردازند. به جز یک استثنا ب 1951را موضوع بررسی خود قرار داده و به مطالعه تحوالت فکر دینی از دهه 

است  [244]«مدرنیسم اسالمی، ناسیونالیسم، بنیادگرایی اسالمی: اپیزود و گفتمان»)منظور مطالعه منصور معدل با عنوان 

که در فصل چارچوب نظری به بحث درباره آن خواهیم پرداخت(، در هیچ یک از این مطالعات به بحث در 

پژوهش ما( پرداخته نشده است. به عالوه، در این  موضوع مدرنیسم اسالمی )به عنوانخصوص عوامل ظهور گفتمان 

تغییر »در جهان اسالم در پیوند با مساله « نوآوری فرهنگی»یا « تغییر فرهنگی»مطالعات عموماً تالش شده است مساله 

کنش » یا «تغییر سیاسی»مربوط به تر، این مطالعات اصوالً مطالعاتی  مورد پژوهش قرارگیرد. به زبان روشن« سیاسی

ایدئولوژی »مسلمانان ـ به ویژه انقالب اسالمی ایران ـ در عصر مدرن هستند که، بنا به ضرورت، مساله « انقالبی

 را نیز مورد توجه قرار می دهند. « انقالبی



مدل انجام گرفته  اساس چهار اسالم سیاسی بر شناختی درباره علل ظهور های جامعه تاکنون پژوهشکلی، به طور

دهی دوباره افراد ناراضی و سرگردان در وضعیت فشار  گرایانه که برآنست ایدئولوژی به جهت است: مدل ذهن

یافته برای به دست  که به تحلیل تغییر ایدئولوژیک در چارچوب منازعه سازمان پردازد؛ مدل سازمانی اجتماعی می

های سازمانی که در مقابل  در آن تولیدکنندگان ایدئولوژی به چالشپردازد و بربافت سازمانی که  آوردن قدرت می

های  ها و پویایی کند؛ مدل مارکسی که در تحلیل خود از فعالیت دهند، تاکید می توانایی و اقتدار خود پاسخ می

ژیک در دهد؛ و مدل گفتمانی که به تحلیل نوآوری ایدئولو ایدئولوژیک، تقدم علّی را به نبرد طبقاتی نسبت می

 [245]پردازد. های رقیب در درون بافت گفتمانی جامعه می چارچوب منازعه میان گفتمان

 گرایانه های ذهن مدل (2-2-5-1

های مذهبی انقالبی،به  رابطه میان روانشناسی فردی)وضعیت ذهنی افراد( با تغییر فرهنگی، بویژه ظهور ایدئولوژی

سازی  ردی تغییراجتماعی وانقالب و نظریه محرومیت نسبی مدلکارک-های ساختاری ترین شکل در نظریه روشن

ای پاسخ به نیازهای ذهنی افراد جامعه که در وضعیت  ها با تغییر ایدئولوژیک به عنوان گونه شده است. این نظریه

بی های مذه گرا، وضعیت روانی افراد زمینه رشد جنبش کنند. در مدل ذهن ، برخورد میفشار اجتماعی قرار دارند

پیوندد که تغییرات ساختاری  آورد. بنابراین دیدگاه، تغییرات ایدئولوژیک زمانی به وقوع می رادیکال را فراهم می

های الینحل و در نهایت ایجاد نارضایتی و سرگردانی درمیان افراد جامعه شود. تنش های  وجودآمدن تنشه باعث ب

تعادل که باعث به وجود آمدن  نظام اجتماعی نامتوازن و بی وسیله یکه ( ب1شوند:  مزبور به چند شیوه ایجاد می

با فروپاشی  (2؛ [246])نظریه جانسون( ها گسسته شده است شود که پیوندهای اجتماعی آن می آشفته و سرگردانیافراد

 نظریه ،)نظریه آرنت وار گیری جامعه توده و شکلهای سیاسی و اجتماعی واسط  و از بین رفتن سازمان

 ،نظریه دیویس( از طریق شکاف ایجاد شده میان میزان باالرفتن انتظارات و میزان برآوردن نیازها )3؛ [247]زر(کورنهو

نظریه است ) گرفته شدن پیشی فرآیند نهادینه که از ( از طریق فرآیند مدرنیزاسیون شتابانی4 ؛ و[248](گرنظریه 

زمینه روانشناختی الزم برای که  مزبور آنست « های بحرانی وضعیت»های  ترین ویژگی یکی از مهم .[249]هانتینگتون(

نظریه ) [251]«ای ها به سوی جنبش توده سوق یافتن آن»( و کانتریل، نظریه تاچ نظریه) [251]«تأثیرپذیری افراد»

ند هایی افراد ناراضی و سرگردان جامعه نیازمند ایدئولوژیی هست در چنین وضعیتآورند.  کورنهوزر( را فراهم می

( به توضیح و تبیین زوال و 2؛ [252]جانسون(نظریه ها عرضه دارد ) ( یک ساختار ارزشی جایگزین را به آن1 که:



شکست جامعه بپردازد و برخی از نیازهای بنیادین افراد جامعه از قبیل هویت، احساس تعلق، احساس شایستگی و 

ها  هایی باشد که به نیازهای متنوع آن ای از جاذبه مجموعه( 3و  [253](اس اثربخشی را سیاسی کند ) نظریه شوارتزاحس

 که افراد به درونی کردن نظام ارزشی پیشنهادی ایدئولوژی جدید پرداختند، پس از آن .[254]تاچ(نظریه پاسخ گوید )

شود. دراین دیدگاه بر  یابد و نارضایتی تبدیل به کنش سیاسی رادیکال می سویی دیگر می و ها سمت ذهن آن

شود که  ها و باورها نگریسته می از ارزش ای  شود. به ایدئولوژی به مثابه سلسله عنصرذهنی ایدئولوژی تاکید می

اثربخشی آن در هدایت کنش انسانی به این بستگی دارد که به چه میزان در وجود افراد درونی گردد. مفاهیمی چون 

)نظریه « روانی –مجموعه فرهنگی»، و [256]اپتر(نظریه « )چارچوب آگاهی»، [255]اسملسر(نظریه « )باورهای همگانی»

برای تبیین چگونگی کارکرد ایدئولوژی در ایجاد یکپارچگی اجتماعی، تعیین هدف نهایی، و تضمین  [257](دیون

 شوند.  اجماع اجتماعی مطرح می

روانشناختی است. این موضوع  ای اساساً رابطه شرایط اجتماعیگرایانه، رابطة میان ایدئولوژی و  های ذهن در مدل

های  گرایانه با استفاده از داده سازد، زیرا عملیاتی ساختن یک رابطه ذهن آزمون اعتبار این دیدگاه را دشوار می

گیری شرایط روانی افراد یا  پیروان این سنت نظری هرگز به طور مستقیم به اندازه [258]باشد. تاریخی بسیار مشکل می

ها،  شناسی آن پردازند. روش دهد، نمی شرایط ذهنی افراد را شکل میبدیل  ه چگونه ایدئولوژیتوضیح این مسأله ک

گیری متغیرهای مستقل )از قبیل عدم تعادل نظام  های قابل اندازه در کل، این است که نشان دهند برخی شاخص

اعی، جدا افتادگی اجتماعی، یا ناپذیر اجتم بست و تحمل های بحرانی، شرایط بن اجتماعی، محرومیت نسبی، موقعیت

کانتریل، های  نظریهها وجود دارند ) آمیز یا انقالب های اعتراض اجتماعی( پیش از وقوع جنبش –بحران اقتصادی

. به عنوان مثال، جانسون از نرخ رو به رشد خودکشی، افزایش میزان فعالیت [259]تاچ( کورنهوزر،،دیویس

های  نظامی، و باالرفتن نرخ جرائم، بویژه جرائم سیاسی، به عنوان معرفایدئولوژیک، افزایش میزان مشارکت 

 کند. آشفتگی هنجاری ناشی از تغییر اجتماعی یاد می

های ایدئولوژیک رادیکال از قبیل بنیادگرایی  ها به تبیین ظهور جنبش اند بر مبنای این نظریه کسانی که کوشیده

که سرگردانی، نارضایتی و آشفتگی افراد که خود ناشی از فرایند تغییر  اسالمی در جهان اسالم بپردازند، مدعی اند

های ایدئولوژیک رادیکال را تبیین نماید. به عبارت دیگر، در این  اجتماعی می باشد، می تواند ظهور جنبش

یسته هنگی نگرمطالعات به بنیادگرایی اسالمی به عنوان پاسخی برای اشکال مختلف بحران اقتصادی،سیاسی و فر



و کشورهای حاشیه خلیج فارس را از  کمجیان بحرانی که مصر، سوریه، عراق، عربستان سعودیشود. به اعتقاد د می

است یک بحران اجتماعی های رادیکال در این جوامع دامن زده  به بعد در خود فرو برده و به رشد اندیشه 1931دهه 

از ابعاد متفاوت بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران بحرانی که بطور همزمان  ـ جانبه می باشدعمیق و چند

به همین نحو، دیب بر ماهیت  [261]حاکمیت، بحران توسعه، بحران اقتصادی و بحران اعتبار نظامی برخوردار می باشد.

ری در الجزایر، تونس، لیبی، لبنان، نوار غزه و کرانه باختچند وجهی بحرانی که منجر به ظهور بنیادگرایی اسالمی 

کند: رکود سیاسی، رکود اقتصادی، شرایط وخیم امنیتی، قدرت اقناعی فرهنگ  رود اردن شده است، تاکید می

تاکید بر مشکالت عمیق اقتصادی و  [261]غرب و رواج این اندیشه که دولت های سکوالر دشمن اسالم هستند.

ور بنیادگرایی اسالمی در تونس، الجزایر و پیامدهای روانی آن همچنین بخش عمده ای از تبیین آندرسون درباره ظه

رحال، آندرسون تاکید ه دهد. به را شکل می [263]و تبیین واندرول از ظهور بنیادگرایی اسالمی در الجزایر [262]مراکش

نهد، در  استبداد حکومتی و سیاستهای انحصاری دولت در ترغیب بنیادگرایان به دست زدن به خشونت میبیشتری بر 

کند. اسپوزیتو نیز مشکالت اقتصادی و منافع ژئوپلتیک را از  واندرول بیشتر بر ماهیت رانتی دولت تاکید می که حالی

 [264]اند که به ظهور بنیادگرایی اسالمی در منطقه خلیج فارس کمک کرده اند. جمله عواملی

گرایانه تکیه نموده اند.  ذهنبرخی از متفکران اجتماعی برای نشان دادن نقش مذهب در سیاست ایران بر تفاسیر 

گاه این استدالل که مخالفت شیعه با حکومت  ها نگریسته شود، آن ای از ارزش اگر به ایدئولوژی به عنوان سلسله

به پیروی از [265]گیرد. به عنوان مثال، الگار گرایانه جای می ریشه در تئوری سیاسی آن دارد، در چارچوب مدل ذهن

« امامت»کند. شیعه به  های سیاسی جاودانی آن استنتاج می شیعه را از نظریة سیاسی و ارزشآمیز  وات، نقش مخالفت

دوازدهم غائب است، هیچ قدرت مشروع دنیوی بر زمین به جای نمانده است. ساوری  « امام»اعتقاد دارد. از آنجا که 

ی کالمی برای سازش میان مجتهدها.... در نظریه حکومت دوازده امامی هیچ مبنا»سازد که  نیز این ادعا را مطرح می

آمیز تشیع در  شود که مبنای نقش مخالفت طورکلی، چنین ادعا میه ب [266]«.و اشکال متفاوت حکومت وجود ندارد

های  رحال، واقعیته داند. به دنیوی را نامشروع می سیاست ایران همین سنت ایدئولوژیک است که تمامی حاکمان

کنند. جنبش شیعی در ایران همواره متنوع بوده و عملکرد روحانیون در قلمرو  یید نمیتاریخی این تفسیر را تأ

سیاست ناهمگن و متفاوت بوده است. دربارة بسیاری از مسائل مهم تاریخی مطرح در سیاست دویست سال اخیر 

های مخالف  روهاند و دسته دیگر از گ ایران، یک دسته از روحانیون به حمایت از نظام سیاسی حاکم پرداخته



برمبنای نظریه  ـ که به لحاظ سیاسی بسیار متنوع است ـ اند. از اینرو، تبیین جنبش مزبور حکومت حمایت کرده

های  ای است که در سال باشد. یکپارچگی سیاسی روحانیون در مخالفت با حکومت پدیده سیاسی شیعه دشوار می

طور که باید و شاید،  ا در مخالفت با محمدرضا شاه، آنبعالوه، یکپارچگی علم [267]شکل گرفت. 1342پس از 

کند. ازسوی دیگر، روشنفکران غیرروحانی نیز  های پس از کودتا را تبیین نمی سیاسی شدن مذهب در سال ای و توده

 های اسالمی برای حکومت سلطنتی پهلوی ایفا کردند. ای در ارائه بدیل نقش عمده

گرایانه ارائه شده  هایی است که در دفاع از تفسیر ذهن استداللمونه ای دیگر از ن [268]سعید امیرارجمند استدالل

نظمی  آمدن نابسامانی اجتماعی و بی وجوده است. امیرارجمند معتقداست که تغییر اجتماعی سریع ایران باعث ب

سامان با نظام سیاسی حاکم های ناب دولت درایجاد پیوند مجدد میان  افراد و گروه این جامعه شد. ناتوانی هنجاری در

متأسفانه  [269].بخش رقیب به جامعه معرفی نماید باعث شد اسالم شیعی بتواند خود را به عنوان یک نیروی انسجام

سازد: او به آوردن تنها یک مثال اکتفا نموده و  های تجربی چندانی در دفاع از نظریه خود مطرح نمی امیرارجمند داده

ها  بدلیل ناتوانی شاه در ادغام آن»گوید که  سخن می ـیعنی مهاجرین به شهرها ـ مان اجتماعیفقط از یک گروه نابسا

میزان مشارکت تازه »کند که  حال، امیرارجمند، خود، تصدیق می با این [271]«.اش به مذهب پناه بردند در نظام سیاسی

دهد که میزان مشارکت فقرای شهری ساکن  می بعالوه، شواهد نشان [271]«.مهاجرین در جنبش انقالبی روشن نیست

نفر از افرادی که در  511در حقیقت، تحلیل پیشینة شغلی بیش از  [272]ها چندان معنادار نبوده است. نشین حلبی

کشته یا دستگیر شدند نشان می دهد که هسته اصلی حامیان آیت  1342آمیز علیه شاه در سال  های اعتراض راهپیائی

شواهد موجود به قوت نشان می  [273]دادند که دارای پیشینة خرده بورژوازی بودند. انی شکل میاهلل خمینی را کس

ای نقش چندانی در جنبش انقالبی نداشته اند. همچنین، برخی از ادعاهای تاریخی  های حاشیه دهند که افراد و گروه

بر ائتالف روحانیون و بازاریان در مقابل دولت  گیرند. به عنوان مثال، او امیرارجمند در مقابل ادعای نظری او قرار می

ای نبودند که درنتیجه تغییر اجتماعی  های حاشیه گروها روحانیون و بازاریان جزءامّ ،[274]کند و نفوذ خارجی تأکید می

ان ، مهر[275]ای از تبیین محققانی همانند میثاق پارسا این شیوه استدالل همچنین بخش عمده وجود آمده باشند. هب

درباره  [281]دانیل و تیم مک [281]، محمد امجد[279]، جان فوران[278]عود کمالیــمس، [277]، محسن میالنی[276]کامروا

اسالم انقالبی در روند انقالب ایران را شکل می دهد. استدالل کلی محققان مزبور آنست که تغییرات  چرایی ظهور

 سیاسی -وجودآمدن بحران اقتصادیه باعث بهای غربی  ود ارزشو ور 51و 41های  اجتماعی سریع دهه -اقتصادی 



جامعه بسیار عمیق و جدی بود و وضعیتی ذهنی را  و فرهنگی سیاسی -بحران اقتصادی در جامعه گردید. و فرهنگی

 ها را مستعد پذیرش کاریزمای بنیادگرایانه امام خمینی ساخت. در مردم ایجاد کرد که آن

ت مزبور و مطالعات مشابه دیگر بخشی از تبیین های متعارفی می باشند که به ظهور در وضعیت فعلی، مطالعا

اسالم سیاسی یا بنیادگرایی اسالمی همچون پاسخی به تهاجم فرهنگی غرب، نفوذ اقتصادی و سلطه سیاسی غرب بر 

های انحصاری  استاجتماعی و استبداد سیاسی متعاقب آن می نگرند. بدون شک، سی -منطقه و بحران های اقتصادی

باشند. با این وجود، رابطه میان بحران  دولت و مشکالت اقتصادی از عوامل تاثیرگذار بر ظهور بنیادگرایی اسالمی می

به عنوان مثال، در هیچ یک از دوره های ظهور  باشد. ای صحیح نمی اقتصادی و بنیادگرایی اسالمی همواره رابطه

، مخالفت علما با دولت و 1931و1921های آخر دهه  وان المسلمین در مصر سالبنیادگرایی اسالمی ـ رشد انجمن اخ

گرایی رادیکال در الجزایر، اردن، و سوریه  ، و ظهور اسالم1971و1961های  گرایی اسالمی در ایران دهه ظهور فعال

عکس، بسیاری از بر [282]اند. جوامع مزبور با یک بحران اقتصادی عمیق روبرو نبوده  ـ1971و1961های در دهه

ویژه ایران، در حال تجربه توسعه اقتصادی قابل ه های اسالمی انقالبی را تجربه کردند، ب کشورهایی که جنبش

، ولی مشکالتی را به همراه داشترشد اقتصادی ایران در دوران پیش از انقالب  ،بدون تردید مالحظه بودند.

نامید. برخی « بحران»وجود یک بحران دانست و آن را ر توان دال ب را نمی 51مشکالت اقتصادی اواخر دهة 

کسری بودجه ناشی از کاهش و تصادی از قبیل تنگناهای زیربنایی، تورم وکمبود کاالهای اساسی،مشکالت اق

بر استانداردهای جهان  المللی برای خرید نفت ایران وجود داشت، امّا میزان تورم اقتصادی بنا ناگهانی تقاضای بین

 25و  11بین  1351-55های  فروشی در فاصله سال شاخص قیمت خرده [283]فرسا نبود. دان شدید و طاقتسوم چن

وجود مشکالت اقتصادی  [284]درصد بود. 11درصد در نوسان بود. کاهش تقاضا برای خرید نفت ایران نیز در حدود 

ه ای نبود که باعث ب اقتصادی به گونهگیری نارضایتی عمومی در میان جامعه مؤثر بود، اما شدت مشکالت  بر شکل

ها شود یا آشفتگی روانی افراد  ناپذیر میان انتظارات مردم و میزان برآورده شدن آن وجودآمدن یک شکاف تحمل 

دیدگاه مردم نسبت به رژِیم که علت  تواند تغییر جامعه را به همراه داشته باشد. از اینرو، این شیوه استدالل نمی

دهند که  که، مطالعات مزبور نشان نمی دوم این [285]های مذهبی مخالف بود را تبیین نماید. ه گروهها ب پیوستن آن

سازی و مبارزه در راه  ای همچون غربی ی بنیادگرایی اسالمی تولید شد. ارجاع به عوامل پراکندهژچگونه ایدئولو

بیین مناسب درباره علل ظهور این جنبش توانند یک ت باشند که نمی چنان مبهم و گنگ می فرهنگی آن -هویت ملی



باشد که چرا  اند، این پرسش طبیعی می همطرح سازند. اگر واقعاً این عوامل در ظهور بنیادگرایی اسالمی نقش داشت

جای گفتمان مدرنیسم اسالمی،گفتمان ه در هند و مصر قرن نوزدهم که تحت سلطه استعماری مستقیم قرارداشتند، ب

توان به تبیین این مساله پرداخت که چرا در  ی ظهور نیافت. بعالوه، بر مبنای این مدل نظری نمیبنیادگرایی اسالم

اسالمی افرادی   خمینی، گفتمان مدرنیسم  در کنار گفتمان اسالم سیاسی رادیکال امام 1971تا 1951های  ایران دهه

و مرتضی مطهری نیز رشد یافت یا چرا  رصد مهدی بازرگان، علی شریعتی، محمود طالقانی، ابوالحسن بنی همانند

پادشاهی هاشمی و شرکت در آمیز با  به همزیستی مسالمت 1971و  1961  های  المسلمین اردن در دهه جنبش اخوان

ترکیب اجتماعی رهبران و فعاالن اجتماعی جنبش اسالمی نیز برخی وجوه نظری  انتخابات پارلمانی روی آورد.

سازد. ترکیب اجتماعی رهبران و فعاالن اجتماعی جنبش اسالمی در  مشکل روبرو میهای مزبور را با  دیدگاه

بعالوه، تحقیقات درباره تعهد دینی  [286]بود.« طبقه متوسط جدید» پاکستان، اردن، ترکیه و ایران عمدتاً مرکب از 

تحصیالت و منزلت شغلی نشان از وجود همبستگی مثبت میان تعهد دینی با  1981تا  1961های  مسلمانان در دهه

حقایق مزبور این ادعا که بنیادگرایی اسالمی صرفاً واکنش اقشار فقیر جهان اسالم به مشکالت  [287]دارد.

در این مطالعات کار گرفته شده ه رهای تبیینی بیکه، لیست متغ برد. باالخره این مدرنیزاسیون بود را زیر سئوال می

تقریباً هرگونه عاملی که بتوان تصویری معقول از تاثیرگذاری آن بر ظهور  باشد و بسیار گسترده و نامحدود می

سازی  گیرد: بحران اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، استبداد سیاسی، غربی می بر گرایی رادیکال را ارائه کرد، در اسالم

مذهب و سیاست در و تهاجم فرهنگی، مبارزه در راه اصالت ملی، بحران مشروعیت، بحران سکوالریسم و وحدت 

شود که محققان بتوانند به ارائه یک مدل علی مناسب درخصوص رابطه میان  اسالم. این مساله مانع از آن می

 متغیرهای تبیینی با ظهور بنیادگرایی اسالمی در بافت تاریخی هر یک از جوامع اسالمی بپردازند.

      های سازمانی مدل (2-2-5-2

آورد. در مدل سازمانی،  فراهم می روانی افراد زمینه رشد ایدئولوژی انقالبی را وضعیت گرا، مدل ذهن در   

 [288]شود. دست آوردن قدرت سیاسی تحلیل میه یافته برای ب دگرگونی ایدئولوژیک در چارچوب منازعه سازمان

به تولید « متدست گرفتن کنترل حکوه ادعاهای خاص خود برای ب»یافته قدرت به منظور توجیه  مدعیان سازمان

پردازند  کارگیری آن میه های سیاسی هنگامی به تدوین یک ایدئولوژی انقالبی یا ب گروه [289]پردازند. ایدئولوژی می

های  بنابراین، ایدئولوژی [291].«شان در حکومت را از دست بدهند... و از دستیابی به قدرت بازداشته شوند جایگاه»که 



 در [291]«.شوند می  توسط کنشگران سیاسی مشخص خلق  ای هستند که خودآگاهانه یاسیـهای س استدالل»انقالبی 

ایدئولوژی جدید بخشی از استراتژی مدعیان قدرت در اقناع کردن جامعه به پذیرش لزوم واگذاری  واقع، تولید

آورند؛  فراهم می دستورالعمل انقالبی مدعیان قدرت را برای آنان ها، ایدئولوژیباشد.  ها می قدرت سیاسی به آن

ها را  ها و وظایف آن پردازد، طرح کلی مسئولیت دستورالعملی که به توجیه حضور و رسالت آنان در جامعه می

ازاینرو، مدعیان جدید  دهد. سازد، و کنش سیاسی الزم برای قبضه کردن قدرت را به آنان نشان می مشخص می

زنند. یکی از  معه به وقوع تغییر ایدئولوژیک در جامعه دامن میقدرت با تولید ایدئولوژی جدید و اشاعه آن در جا

باشد.  ها به مخاطبان می های جدید و انتقال آن های تولید عینی اندیشه ها بر مکانیسم ها، تاکید آن ابعاد مهم این نظریه

اسی آنست که ک و به تبع آن تغییر سیایدئولوژی تغییرنخستین ضرورت برای  به اعتقاد پیروان این دیدگاه،

ها  ها و روزنامه ها باید نوشته شوند، جزوه ها و مقاله نفع قرار گیرد. کتاب ایدئولوژی تولید و در دسترس مخاطبان ذی

ها باید آماده شوند و به طور مؤثری ایراد  تدارک دیده شوند و سخنرانی باید منتشر شوند، مخاطبان باید شناسایی و

و  باید تولید و در جامعه توزیع شوند، نیازی که تحقق آن مشروط به وجود منابع ها گردند. به طور خالصه، ایده

بر اند،  های مذهبی صورت گرفته خصوص جنبش های متفاوتی که مبتنی بر این رویکرد در در پژوهش است. سازمان

، مشکالت نهادهای های مذهبی مجموعه متنوعی از تجارب سازمانی ازقبیل نوع موانع بیرونی موجود در مقابل جنبش

های مذهبی ـ به عنوان متغیرهای  های دولت ـ در مقام بافت سیاسی جنبش مذهبی در عضوگیری و ساختار و سیاست

ها وحتی پیامدهای ناشی از وقوع  ن گیری سیاسی آ های مذهبی وجهت توانند ظهور برخی از اندیشه کلیدی که می

های سیاسی متفاوت پیوریتانیسم و  به عنوان مثال، فالبروک واکنش [292] .ها را تبیین نمایند، تاکید شده است آن

در »های مزبور  ورتمبرگ و پروس را برحسب موانعی که جنبشسبت به حکومت مطلقه در انگلستان، پایتیسم ن

میت به نحوی مشابه، زارت ارزش و اه [293] کند. تحلیل می« ها مواجه شده بودند شان با آن گیری اهداف مذهبی پی

فشارهای سازمانی که روحانیون پیوریتن »را بر حسب  17و 16ها به پیمان آسمانی در انگلستان قرون  عقیدة پیوریتن

تبیین « بودند ها روبرو در ایفای نقش دوگانه خود به عنوان کشیش و به عنوان رهبر جنبش اجتماعی مردمی با آن

دیگر دگرگونی ایدئولوژیک بر مبنای کنش متقابل میان بافت  مشابه های مطالعات مذکور و پژوهش در [294]کند. می

 تر محیطی تبیین می شود.  سازمانی تولیدکنندگان ایدئولوژی و شرایط گسترده



اند ظهور تشیع انقالبی در انقالب ایران را  برخی از متفکران علوم اجتماعی، با تأیید مدل سازمانی، کوشیده

این  هب شیعه و شرایط اجتماعی ایران در دورة پیش از انقالب تبیین کنند.برحسب کنش متقابل میان سازمان مذ

، وجود دو 1951)اخوی، سعید امیرارجمند، نیکی کدی( در تبیین ظهور اسالم انقالبی در ایران پس از دهه مطالعات

به ارائه  [295]یدهند. اخو دولت و تشکیالت سازمانی علمای شیعه ـ را مورد توجه قرار میـ ساختار موازی قدرت 

پردازد. به اعتقاد وی، دخالت دولت در امتیازهای  دولت در قرن بیستم می -یک بحث مفصل درباره رابطه متغیر علما

ها شد که  های اعتراضی و رادیکال شدن آن اجتماعی خاص علما منجر به ورود علما در فعالیت -اقتصادی فرهنگی و

برای نشان دادن نقش سازمان شیعه در ظهور  محققانای از  عده  اه داشت.را به همر 1977-1979در نهایت انقالب 

ها از  وجود آمده در سازمان روحانیت شیعه که باعث استقالل آنه تشیع انقالبی در انقالب ایران بر تحوالت ب

در اواخر  ان اصلی این دیدگاه، دگرگونی در مکتب شیعهــ، از حامی[296]اند. نیکی کدی ومت شد، تأکید کردهحک

را در ارتباط با افزایش قدرت روحانیون قرار  ـ« اخباری»و زوال مکتب « اصولی»یعنی ظهور مکتب ـ  قرن هجدهم

داده و این تحول را عامل افزایش قدرت روحانیون دانسته است. مکتب اصولی وظیفه تفسیر شریعت را به روحانیون 

زنده پیروی کنند و از احکام شرعی « مجتهد»اهد که از یک خو محول می کند و از تمامی پیروان مذهب تشیع می

وی اطاعت نمایند. از سوی دیگر، مکتب اخباری این ایده را که عالمان دینی باید از خرد خویش در استنباط و وضع 

 به مجتهدین در قید حیات قدرتی فراتر از»کند. کدی بر آنست که مکتب اصولی  احکام شرعی استفاده کنند، رد می

ها نیز ضمانت اجرایی فراتر از قوانینی که  کردند، بخشید و به احکام شرعی آن آنچه روحانیون اهل سنت ادعا می

از اینرو، مکتب اصولی اختالفاتی که در میان روحانیون در خصوص  [297]«.ها را مقررکرده بود، اعطاکرد دولت آن

را مجهز به یک ایدئولوژی سازمانی محکم کرد، ها در جامعه وجود داشت را از میان برد و آنان  نقش آن

کرد. منابع مالی مستقل روحانیون که از ناحیه  ایدئولوژیی که مشارکت آنان در سیاست را به خوبی توجیه می

ها  آمد، استقالل نهادی و قدرت سیاسی روحانیون را افزایش داد، زیرا آن های مذهبی حاصل می موقوفات و مالیات

 رای دستیابی به امکانات و منابع مالی مورد نیاز خود به دولت متوسل شوند.مجبور نبودند ب

بنابراین، در این نظریه ظهور و رشد بدیل اسالمی حکومت پهلوی در چارچوب کنش متقابل میان روحانیون و 

های سیاسی و ، روحانیون را از بسیاری از امتیاز51و 41های  های نوسازی دولت در دهه شود. سیاست دولت تبیین می

هایی بود  پاسخ روحانیون به چالش شان محروم کرد. ظهور ایدئولوژی سیاسی امام خمینی اجتماعی سنتی -اقتصادی



ه کند. ب ها ایجاد کرده بود. این مسأله، مشارکت روحانیون در انقالب را نیز توجیه می که دولت در مقابل اقتدار آن

های نوسازی دولت )شرایط  هادی روحانیون )زمینه سازمانی( و سیاستطورخالصه، رابطه متقابل میان استقالل ن

محیطی(، زمینه الزم برای تولید و رشد ایدئولوژی اسالمی بدیلی که در پی جایگزین شدن ایدئولوژِی سلطنتی بود 

 را فراهم آورد.

بیشتر، به ردیابی تحول تاریخی  نیز با دنبال کردن این شیوه استدالل، البته با ظرافت تحلیلی [298]سعید امیرارجمند

نهاد علما ـ یا آنچه خود آن را هیروکراسی می نامد ـ از وضعیت دگرساالری و وابستگی به دولت در دوره صفویه 

پردازد. به اعتقاد ارجمند، در قرن  ها در آغاز قرن نوزدهم می تا وضعیت تثبیت قدرت علما و استقالل نهادی آن

اندازی دولت به  سو، و دست ی و آشفتگی اخالقی ناشی از مدرنیزاسیون دولتی، از یکبیستم، نابسامانی اجتماع

اجتماعی و فرهنگی علما، از سوی دیگر، منجر به برخورد هیروکراسی و دولت شد. در این  -امتیازهای اقتصادی

الم در مقابل نفوذ جنبش عمومی دفاع از اس»، یا به عبارت دیگر «گرایی انقالبی سنت»بافت بود که پدیده خاص 

 [299] ظهور یافت.« غرب

های  که، سیاست . نخست اینهستندد، امّا دارای مشکالت جدی نآی باال جذاب و پذیرفتنی به نظر می های استدالل

( آغاز شد. نهاد روحانیت تقریباً از تمامی جهات 1313-1319روحانیت حکومت پهلوی از زمان رضا شاه ) ضد

کنترل نهادهای  تدریج،ه مورد حمله شدید رضا شاه قرار گرفت. روحانیون، ب  هنگی ــاقتصادی، سیاسی و فر

های  های نمایندگی مجلس را از دست دادند. همچنین با تجلیل و ستایشی که ایدئولوگ کرسیو آموزشی و قضایی

سالم را کم ارزش کوشید اهمیت ا کردند، حکومت می شاه از پادشاهی ایران قبل از اسالم و فرهنگ آن دوران می

ها متحد و واحد  های باال موافق نبودند، امّا در اعالن مخالفت خود با این سیاست جلوه دهد. روحانیون با سیاست

اهلل العظمی بروجردی، مرجع بزرگ آن زمان، روابط دوستانه  نبودند. مدل سازمانی، همچنین، با این واقعیت که آیت

اش حفظ کرد، دچار مشکل است. حتی پس از کنار گذاشته شدن  گیخود با حکومت پهلوی را در طول زند

گیری روحانیون  کشور، جهت دمکراتیک در -( وظهور یک جنبش قوی ملی1321اجباری رضا شاه توسط متفقین )

وجود آمد ه گیری مخالفت و تضاد نبود. برعکس، میان روحانیون و دولت ائتالفی ب برخورد با حکومت، جهت در

در قم برپا کرد،  1327آیی بزرگی که در سال  اهلل العظمی بروجردی در گردهم ادامه داشت. آیت 1337که تا سال 

مدافعان مسلمان این حرکت  [311] حتی روحانیون را از پیوستن به احزاب سیاسی و دخالت در سیاست منع نمود.



ها حفاظت و پشتیبانی کند. با  آن کوشید با غیرسیاسی کردن نهادهای مذهبی از اهلل بروجردی می معتقدند آیت

حال، عملکرد روحانیون در این دوره در مقابل ادعای نظری تیلی قرار دارد، زیرا عملکرد روحانیون در این دوره  این

دهند لزوماً به گروه  که جایگاه خود را در درون نظام سیاسی از دست می دهد که صاحبان قدرت هنگامی نشان می

د. ساختار سازمانی و تغییر محیطی دارای اهمیت بودند، امّا برای تبدیل کردن روحانیون شیعی به پیوندن مخالفین نمی

توانند به شکل مناسب به تبیین چرایی رواج مخالفت مذهبی  بعالوه این مدل ها نمی انقالبیون دو آتشه کافی نبودند.

 ل کرده و روشنفکران مدرن بپردازند.های سنتی جمعیت یعنی طبقات متوسط تحصی در میان طبقاتی به جز بخش

 مدل های مارکسی (2-2-5-3

های طبقاتی جدید فرآیندهای  وجود آمدن پایگاهه تغییرات اقتصادی و ب در مدل مارکسی از تغییر ایدئولوژیک،

می شوند. در وضعیت انقالبی، منازعه طبقاتی ایدئولوژیک  تغییروجود آمدن ه کلیدی هستند که باعث ب تاریخی

کم اعتبار خود را از دست پاشد، روساختار ایدئولوژیکی حا می یابد، دستگاه سرکوب طبقه حاکمه فرو دت میش

پردازند و تصویر بدیل دیگری از  آگاهی طبقاتی و شیوة تولید جدید به نفی نظم اجتماعی موجود میو دهد، می

در »ر پی بیان منافع کلی جامعه است، وجود آن کند که د دهند. اگرچه ایدئولوژی انقالبی ادعا می دست میه جامعه ب

، همواره، به میزانی که خود را در «ایده»، زیرا [311]«یک دورة زمانی خاص مستلزم وجود یک طبقه انقالبی است

 [312] اعتبار می سازد. کند، خود را بدنام و بی تعریف می« منافع»تمایز از 

چندانی در دفاع از این استدالل که ایدئولوژی رادیکال اسالمی  اسالمی شواهد رسد در تجربه جوامع نظر میه ب

توان با توجه به تعداد اندک  شود. این نکته را به خوبی می بازتاباننده منافع و آگاهی طبقاتی است، یافت نمی

. با این اند، موجه جلوه داد مطالعاتی که از این مدل در تبیین تحوالت ایدئولوژیک در جهان اسالم استفاده کرده

به  های نئومارکسیستی مدلای تازه از مفهوم طبقه و در قالب ه با تکیه بر دریافت اند کوشیده وجود، برخی محققان

ز تبیین خود ادر [313]، مارگولیس و ایلدزغلو. به عنوان مثالبپردازندتبیین ظهور بنیادگرایی اسالمی در جوامع اسالمی 

اجتماعی بر سیاست طبقاتی و سازماندهی مجدد نیروهای  -تحوالت اقتصادیتاثیر ظهور بنیادگرایی در ترکیه بر

دو، صنعتی شدن سریع، مهاجرت روستائیان به شهرها، امواج فزاینده منازعات  به اعتقاد این کنند. طبقاتی تاکید می

آورد. بحران را به همراه  1961های آخر دهه جویی رو به رشد دهقانان، بحران اقتصادی سال کارگری و مبارزه

های عظیم که در پیوند  اقتصادی، به نوبه خود، منجر به ایجاد تغییر در نیروهای طبقاتی موجود شد. منافع شرکت



قرار گرفت. این فرآیند نزدیک با سرمایه خارجی قرار داشتند در چالش با منافع سرمایه کوچک و متوسط محلی 

های عظیم تبدیل شد و در نتیجه  به تدریج به حزب شرکتمنجر به تغییر در سیاست طبقاتی شد. حزب عدالت 

دهندگان دیگر را از دست داد. این مساله همچنین منجر به ظهور احزاب کوچکتر  یأهای انتخاباتی و ر حمایت حوزه

)که بعداً به حزب نجات ملی تغییر نام داد(، نخستین حزبی بود که به  شد. یکی از این احزاب یعنی حزب نظم ملی

وران، تجار  ایت از اسالم سیاسی و ترویج آن در جامعه پرداخت. پایگاه انتخاباتی حزب نجات ملی در میان پیشهحم

 خرده پا و گروه های دارای درآمد اندک مناطق روستایی قرار داشت.

ای از تبیین  های مذهبی در جهان اسالم، بخش عمده در ظهور جنبش سیاست طبقاتی نقش تاکید بر اهمیت

کوشیده دهد، اگرچه او  ور معدل درخصوص علل ظهور تشیع انقالبی در جریان انقالب ایران را نیز شکل میمنص

ایران، در تاریخ  ،[314]به اعتقاد معدل بر غنای آن بیفزاید. های سازمانی وگفتمانی به تبیین خود است با افزودن مدل

تواند به تبیین مسأله  شود که می می دیدهاضی اسالم شیعی طبقاتی و نقش اعترمیان سیاست پیوندی ماندگار و با ثبات 

کمک کند و چرایی تغییر در سیاست روحانیون را توضیح دهد.  اسالم انقالبی در انقالب ایران چگونگی پیدایی

 او معتقد است در تاریخ معاصر ایران  سیاست طبقاتی چون بازاریان و زمینداران است.، از سیاست طبقاتی وی منظور

ی در و روحانیون وبازاریان اغلب از طریق پیوندهای خانوادگ هترین منبع حمایت از نهادهای مذهبی بود بازار مهم

درجریان تمامی حوادث بزرگ تاریخ معاصر ایران همچون جنبش  وی، . به اعتقاداند ارتباط با یکدیگر قرار داشته

ت و انقالب ایران، میان سیاست طبقاتی طبقات بازار تنباکو، انقالب مشروطه، حکومت رضاخان، جنبش ملی شدن نف

حال، پیوند میان سیاست طبقاتی طبقات مزبور و ایدئولوژی  و زمیندار و ایدئولوژی روحانیون پیوند وجود دارد، بااین

 جز در مورد انقالب ایران، دره روحانیون در جریان انقالب اسالمی ایران با تمامی حوادث پیشین تفاوت دارد. ب

تمامی رویدادهای سیاسی مهم تاریخ معاصر ایران میان روحانیون درخصوص برخورد با مسائل مهمی چون جنبش 

های رضاخان و ملی شدن صنعت نفت اختالف نظر وجود دارد ـ برخی از روحانیون  خواهی، سیاست تنباکو، مشروطه

داشتند. در ن هر یک از این رویدادها های حاکم در جریا نقش مهمی در بسیج عامه مردم در مخالفت با حکومت

های  های رژیم ها از پیوستن به جنبش اعتراضی خودداری کردند و به دفاع از سیاست حال، برخی دیگر از آن همین

ها با دولت،  دلیل تضاد منافعشان ـ که ناشی از روابط تاریخی آنه مستقر پرداختند. به اعتقاد معدل، روحانیون ب

ر بود ـ هرگز نتوانسته بودند در روند حوادث مزبور به یک مبنای واحد در خصوص کنش سیاسی زمینداران و بازا



های اقتصادی محمدرضاشاه دشمنی بازاریان و زمینداران  که سیاست دست یابند. اما، در جریان انقالب ایران، هنگامی

وجودآمده در سازمان ه تحوالت ب را برانگیخت، مبنایی محکم و قوی برای وحدت روحانیون ـ که اینک در نتیجه

روحانیت شیعه از استقالل نهادی قابل مالحظه برخوردار بودند ـ درمقابل شاه بوجود آمد. بنابراین، تولید ایدئولوژی 

ها ایجاد  های مدرنیزاسیون شاه در مقابل آن هایی بود که در نتیجه سیاست بدیل اسالمی پاسخ روحانیون به چالش

    پذیر شد. ایدئولوژی نیز در نتیجه همگرایی سیاست طبقاتی طبقات مختلف مخالف شاه امکان شده بود. رشد این

های شاه دشمنی روحانیون، بازاریان و  سیاستتردید، است. بدون جای خود باقی  هم، اشکاالت اساسی تفسیر بهباز

گرفتن  حال، شکل دند. با اینکر ها از بدیل اسالمی حکومت وی حمایت می زمینداران را برانگیخته بود و آن

ها در خصوص سرنگونی  کننده آن ها و اقدامات هماهنگ در میان اعضاء طبقات متفاوت و توافق خیره فعالیت

های  توان به نحو شایسته بر مبنای تحلیل حکومت پادشاهی پهلوی و بنیان گذاشتن یک حکومت اسالمی را نمی

به لحاظ تعداد و اندازه کوچک و به لحاظ سازمانی ضعیف بود. بازاریان  طبقاتی و سازمانی تبیین کرد. طبقه کارگر

دارای قدرت سرکوب روبرو  بردند با یک دولت متمرکز قوی و می نیز که تا حدودی از سازماندهی طبقاتی بهره

دور از چشمان ه ها بتوانند ب بودند. بازاریان در تمامی نقاط کشور دارای سازماندهی نبودند و بسیار بعید بود که آن

های مارکسی  عالوه، مدله به سازماندهی خود بپردازند. ب ـ شبکه امنیتی سری و گسترده حکومت پهلوی ـ« ساواک»

های  توانند توضیح دهند که چرا شیعه به ایدئولوژی مسلط در انقالب ایران تبدیل شد و ایدئولوژی و سازمانی نمی

های مختلف درگیر در انقالب  لیبرالیسم در تهییج و تحریک طبقات و گروهدیگر از قبیل مارکسیسم، ناسیونالیسم و 

ها و طبقات درگیر به طرفداری از اسالم  ایران با شکست روبرو شدند. البته، در منازعات سیاسی پیشین تمامی گروه

 د از شرایط سیاسی وسازترین موضوع این است که چرا بسیاری از روشنفکران سکوالر در انتقا نپرداخته بودند. مسأله

ای در  مرداد به اسالم متوسل شدند. روشنفکران مزبور نقش عمده 28های پس از کودتای  اجتماعی سال -اقتصادی

اهلل خمینی قادر به جذب  رایج کردن اسالم در جامعه ایفا کردند. بدون تالش این روشنفکران، نظریه سیاسی آیت

از سوی دیگر، برخالف ادعای معدل، در جریان  نبود. ـ1971و  1961های  در دهه ـ کرده به اسالم های تحصیل گروه

انقالب ایران نیز تا آخرین لحظات سقوط نظام پهلوی در میان روحانیون درخصوص چگونگی برخورد با شاه 

خالف باشد که تمامی روحانیون ـ چه موافق و چه م اختالف نظر وجود داشت. این نکته از این منظر دارای اهمیت می

 قرار داشتند.« اصولیون»ها در زمره  با شاه ـ دارای پیوند دیرینه با بازار و زمینداران بودند و بیشتر آن



 های گفتمانی مدل (2-2-5-4

 در این  ـ گرایانه به ایدئولوژی دارند ها سخن گفتیم نگاهی تقلیل هایی که در باال از آن مدل

دهی دوباره به افراد ناراضی و سرگردان، به منازعات  اش در جهت تیها، ایدئولوژی به کارکرد روانشناخ نظریه

ها نقش مستقل ایدئولوژی در فرآیند  یابد. بنابراین، این مدل سازمان یافته بر سر قدرت، یا تضاد طبقاتی تقلیل می

ی)فرم( و محتوای سازند که قلمرو گفتمان روشن نمی های مزبور، همچنین، گیرند. مدل را نادیده می تغییرات فرهنگی

سازی ایدئولوژی به مثابه گفتمان ـ  های گفتمانی با مفهوم مدل گیرند. ها تحت تاثیر چه عواملی شکل می ایدئولوژی

ها شامل مفاهیم، نمادها و شعائر ـ سعی در اثبات این مساله دارند که چگونه  ای از نشانه یافته یعنی مجموعه نظام

شود و همچنین ابزارهای مفهومی که در این فرآیند ارتباطی  ه به مخاطب منتقل میها، یعنی آنچ محتوای ایدئولوژی

ها،  این بعد از فرآیند تولید ایدئولوژی مسائلی همچون تولید نشانه [315] گردند. شوند، تولید می به کار گرفته می

ها را  اجتماعی ایدئولوژی گیری سیاسی یا یابی جهت و شکلابداعات مفهومی، پردازش مضامین درونی ایدئولوژی، 

بنا به نظریه گفتمان، این بعد از فرآیند تولید ایدئولوژی در بافت مجادالت، مباحثات و بحث و  [316] شود. شامل می

در این  [317] یابد. فاوت تحقق بیرونی میهای مت ها یا گفتمان گفتگوهای ایدئولوژیک میان طرفداران ایدئولوژی

 دهد. هایی که دیگران درمقابل ومخالفت با آن مطرح خواهند کرد را شکل می وع استداللگفتگو، ن فرآیند، هرسوی

  شود، نتیجه یا تاثیری است مرتبط با آنچه که در گفتمان مزبور اندیشیده آنچه در یک گفتمان اندیشیده می [318]

ها نه در انزوا، بلکه در  گفتمان [319]شود. شود، بلکه در جایی دیگر و در گفتمانی دیگر درباره آن اندیشه می نمی

 شوند. گفتارها حادث می گو یا دیالوگ، در ارتباط با، یا اغلب در تقابل و تعارض با مجموعه دیگری از پاره و گفت

در فرآیند تولید ایدئولوژی، هر سوی  [311] تعارض با مواضع دیگر است. گو و در و گفتمان همیشه در حال گفت [311]

 درون این بافت پویا، مفاهیم ودهد. در تولید ایدئولوژی طرف مقابل را شکل می« گاه /آماج/یا نشانهزمینه»گفتگو، 

گیری سیاسی یا اجتماعی  جهتیابند، و ها تولید و عمق می شعائر و نشانهشوند،  بندی می مضامین ایدئولوژی صورت

شوند،  ها در آن تولید می ه ایدئولوژیبنابراین، بافت گفتمانی ک [312] .شود یک جنبش ایدئولوژیک مشخص می

 [313] دهد. ترین عاملی است که فرآیند تولید ایدئولوژی را شکل می واسطه بی

های مخالف در بافت مجادالت و مباحث ایدئولوژیک و جنگ تبلیغاتی میان  گفتمانهای انقالبی نیز در وضعیت

کند و  ی دولت گفتمان مخالفان را تعیین میژند. ایدئولوشو ها در جامعه مدنی تولید می نخبگان حاکم و مخالفان آن



شرایط انقالبی صرفاً وضعیت حاکمیت دوگانه نیست؛ بلکه حاکمیت   [314] سازد. ها را مشخص می هویت آن

ه ب ـ ایدئولوژی دولت و ایدئولوژی  مخالفان ـ نتیجة وجود دو دنیای ایدئولوژیک متضاد ای است که در دوگانه

پردازد و شیوة بدیلی از نگریستن به جامعه و حل  . گفتمان انقالبی به مخالفت با گفتمان دولت میوجود می آید

انقالبی   های که تحقق آن تنها از طریق کنش ای تازه  سازد؛ جهان کردن مشکالت زندگی اجتماعی را مطرح می

انش و همچنین نبرد ـامل دولت و مخالفــگفتمان انقالبی در بافت تع پذیر است. ها امکان واسطه توده بیمستقیم و 

دهد. بسیج  گفتمان هریک از دو سوی این منازعه گفتمان دیگری را شکل می .آید وجود میه دو ب تبلیغاتی میان این

انقالبی   کردن نظام ارزشی جایگزین توسط مردم یا از طریق کارآیی سازمانی جنبش  ایدئولوژیک صرفاً با درونی

« فضا یا ساختار نمادین درون خود ایدئولوژی»یعنی « قلمروگفتمانی»بسیج ایدئولوژیک از طریق گیرد؛  انجام نمی

است  «فضای تنفس»لنینیستی  سخن بگوئیم، این -اگر بخواهیم با زبان اصطالحات مارکسیست [315] گیرد. صورت می

تواند سخن بگوید، گفتمان را ساخت  که چه کسی می های معنادار، موضوعات مربوط و این که با تعیین نوع استدالل

شود و  مند باعث انقباض و کوچک شدن قلمرو گفتمانی دولت می به طور نظام دهد. قلمرو گفتمانی انقالبی می

در شرایط انقالبی، ایدئولوژی با مهار کنش انسانی در قلمرو منطق و  [316] کند. فضای تنفس آن را تنگ و محدود می

سازد و  شود. ایدئولوژی ذهنیت معتقدانش را دگرگون می می ر وجود انقالبیون حاکمپویایی درونی خاص خود ب

 [317] .دهد ها را تابع دریافت خود از معنای زندگی قرار می درد و رنج و مرگ احتمالی آن

 .کنند را مشخص می ظهور اسالم انقالبی در جهان اسالممالحظات نظری باال استراتژی برخی محققان برای تبیین 

در بافت تعامل میان دولت با  در انقالب ایران به توصیف ظهور گفتمان اسالمی [318]به عنوان مثال، منصور معدل

های دوگانگی فرهنگی است با این فرق اساسی که در آن  این رویکرد مشابه رویکرد نظریه .دپرداز مخالفانش می

که  که این دوگانگی بیشتر هنگامی تقاد بر آن استشود، بلکه اع دوگانگی میان دولت و مذهب مفروض گرفته نمی

 [319] آید. وجود میه گیرد، ب های فرهنگی آن شکل می و سیاست ان اسالمی درمخالفت با ایدئولوژی دولتگفتم

معتقد است در جریان انقالب ایران ایدئولوژی دولت پهلوی که ستایش از پادشاهی و تاریخ باستان ایران و  معدل

ن دورة اسالمی از محورهای اصلی آن بودند، به مشخص شدن هویت مخالفان و ظهور گفتمان اسالم نادیده گرفت

انقالبی کمک کرد. نیروهای مخالفی که در پی تغییر دولت بودند، ایدئولوژی دولت را ایدئولوژی ناحق و نادرست 

اقب کودتای چرخید. متع محور می محور یک گفتمان ناسیونالیستی سلطنتی رژیم پهلوی بر دانستند. ایدئولوژِ می



دة انقالب از ملی و ای  عین دزدیدن ایدة ناسیونالیسم از ایدئولوژی جبهه، گفتمان دولت در 1332

های مخالفان داشت. امّا گفتمان دولت به گفتمانی شدیداً  راندن ایدئولوژی در به حاشیه کمونیسم،سعی  ایدئولوژی

ناسیونالیسم »یتاریسم سمت و جهت یافت. شاه، در واکنش به ایدئولوژی ضد اسالمی تبدیل شد و به سوی توتال

توصیف کرد و ناسیونالیسم خود را « طرفدار کمونیسم»و « مخرب»مصدق، ناسیونالیسم وی را ناسیونالیسمی « منفی

ا با کمک نیروهای نام نهاد. با این وجود، با توجه به این واقعیت که شاه قدرت خود ر« سازنده»و « مثبت»ناسیونالیسم 

ها و  وی نتوانست در مقابل نقدهای رهبران جبهه ملی، کمونیست« ناسیونالیسم مثبت»دست آورده بود، ه خارجی ب

اعی که های اجتم دیگر سیاستال، انجام برنامه اصالحات ارضی ورحه روحانیون به دفاع قوی از سلطنت بپردازد. به

 کرد، باعث شد که روند منازعات ایدئولوژیک به نفع شاه تغییر ا دنبال میها ر آن 1961های نخستین دهة  سالشاه در

ها را در وضعیت دفاعی قرار داد و باعث واکنش شدید  ها و ناسیونالیست های شاه، کمونیست ابتکار عمل [321].یابد

 کرد: روحانیون شد. شاه خود را به عنوان پرچمدار و قهرمان تغییر انقالبی توصیف می

های اجتماعی پایان  نیازمند یک انقالب عمیق و بنیادی است که بتواند در یک زمان به تمام نابرابریایران 

شوند و  عدالتی، استبداد و استثمار و تمامی ابعاد ارتجاع که مانع از پیشرفت می دهد و تمامی عوامل بی

 [321] .دارند، را از بین ببرد می مانده نگه جامعه را عقب

به رهبری روحانیون در مخالفت با اصالحات او انجام گرفته  1963/1342هایی که در سال  به ناآرامیشاه با اشاره 

گروه با م نهاد. شاه معتقد بود که این دونا« نیروهای مخرب سرخ»ها را  و کمونیست« ارتجاع سیاه»بود، روحانیون را 

های شاه مدعی بودند که کشتی مملکت در مسیر  های او را فلج کنند. ایدئولوگ اند تا برنامه یکدیگر متحد شده

های توفانی و پرتالتم  وسیله ناخدایی مجرب هدایت می شود که قادر است آن را در آبه مناسبی قرار دارد و ب

 [322] .برساند« تمدن بزرگ»تغییرات اجتماعی هدایت کند و به دروازة 

 ان و نادیده گرفتن اسالم، نشان از های رژیم پهلوی در تجلیل از پادشاهی ایر تالش ایدئولوگ

خواه ایدئولوژی رژیم داشت. تقویم اسالمی کشور نخست به یک تقویم غیرمذهبی  گیری استبدادی و تمامیت جهت

شد، تغییر یافت. در سال  و سپس به تقویم سلطنتی که با تاریخ نسبتاً مشخص تأسیس نخستین پادشاهی ایران آغاز می

های  ر و پانصدمین سال تأسیس سلطنت در ایران را جشن گرفت. جایگاه و اهمیت تعطیلی، شاه دو هزا1971/1351

پسرش و تاریخ اجرایی شدن برنامه  و ای همچون روز تولد شاه های تازه مذهبی نادیده انگاشته شد و تعطیلی



« رسمی»ب سیاسی ، با انحالل ناگهانی کلیه احزا1975/1354اصالحات ارضی به تقویم کشور اضافه شد. در سال 

توسط شاه و اعالم نظام تک حزبی در کشور، گفتمان دولت به طور کامل در مسیر استبداد و خودکامگی قرار 

 بود:شده اش  شاه طالب سرسپردگی و تعهد ایدئولوژیک مطلق به حکومتبه اعتقاد معدل،  [323] گرفت.

حامیان ما به  نقالب سفید مختار هستند.ها در پذیرش یا رد سه اصل اساسی سلطنت، مشروطیت و ا ایرانی

تفاوت و غیرفعال  پیوندند. مخالفین ما یا بی ها به حزب رستاخیز می منظور تثبیت این اهداف و حمایت از آن

 مانند(؛ یا اگر ها از دستاوردهای پیشرفت و ترقی ایران محروم می مانند، )در این صورت آن باقی می

 [324] با این اهداف بپردازند، اجازه دارند کشور را ترک کنند.خواهند فعاالنه به مخالفت  می

ش بود، امّا دررضا شاه شبیه به ایدئولوژی پمحمدکننده و حساس ایدئولوژی  های تعیین جنبهمعدل معتقد است 

یک تفاوت اساسی میان آن دو وجود داشت. در دورة رضا شاه، جریان فرهنگی مسلط در جامعه مدنی و 

شاه در قدغن کردن استفاده از  کل، به یک جهان ایدئولوژیک تعلق داشتند. رضارهنگی رضا شاه، درهای ف سیاست

های  پوشاند، در ملزم کردن مردم به پوشیدن لباس های سنتی از قبیل چادر چاقچور که سرتاپای زنان را می لباس

ری دیگر از اصالحات سکوالر موفق در انجام بسیاای قدرتمند از بوروکراسی دولتی وغربی، در بیرون کردن علم

سلطة گفتمان سکوالر بر فضای ری یا قدرت نظامی او نبود. بلکه،بود. موفقیت رضا شاه فقط ناشی از توان رهب

های مدرنیزاسیون او را تسهیل کرد. سلطة گفتمان سکوالر بر جامعه،  فرهنگی جامعه تحقق سیاست -سیاسی

های سنتی قادر به ارائه یک  ای محافظه کار و سنتی تنگ کرده بود. گروهه همچنین، عرصه را برای فعالیت گروه

های مدرنیزاسیون رضا شاه نبودند. گفتمان سکوالر هم مورد  استدالل ایدئولوژیک قوی در مخالفت با سیاست

حمایت سیاستمداران درون حکومت و هم مورد حمایت روشنفکران بیرون از حکومت قرار داشت. هم متملقان و 

چاپلوسان شاه و هم منتقدان او تحت تأثیر گفتمان سکوالر قرار داشتند. منتقدان رضا شاه از اقدامات وی حمایت 

رحال، در دورة محمدرضا شاه، ایدئولوژی مخالفان ه کردند، امّا نسبت به حکومت وی دودل و مردد بودند. به می

ه های پس از کودتا، در تحلیل خود از مسائل ایران، ب لها و منتقدان اجتماعی سا اندک اندک تغییر یافت. ایدئولوگ

ورزید، با تأیید  اش اصرار می هرچقدر شاه بیشتر بر ایدئولوژی سکوالر و ضدمذهبیآوردند. تدریج به اسالم روی

یافت، سلطه  اعتنایی به جامعه مدنی نمود بیشتری می کمتر منتقدانش روبرو می شد؛ و هر چقدر در گفتمان شاه بی

گفتمان اسالم انقالبی را حاصل جنگ تبلیغاتی و  توان ظهور بنابراین، میشد.  یم وی بر جامعه آشکارتر میرژ



منازعات ایدئولوژیک میان دولت و مخالفان در شرایط متغیر دوران پس از کودتا دانست. هنگامی که گفتمان 

گرایی،  کشور به نفوذ روحانیون، قبیله سکوالر بر فضای فکری ایران حاکم بود، مشکالت اقتصادی -ناسیونالیست

شد و بر مسائلی همچون جدایی مذهب از سیاست،  گرایی و ماهیت غیر دمکراتیک رژیم سلطنتی نسبت داده می فرقه

ماندگی جامعه ایران تأکید  تقویت نهادهای دمکراتیک و همچنین تقویت همبستگی ملی به عنوان راه حل عقب

بار نخبگان جامعه در پی دمکراسی غربی و تقلید از آن بود. ایدئولوژی سکوالر  حسرتگردید. به عالوه، نگاه  می

گروهی از علما کوشیدند   در انقالب مشروطه  حتی توانست مذهب را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. به عنوان مثال،

هی از روحانیون سعی در غیر گرو 1941های آخر دهة  خواهی سازگار نمایند یا در سال اسالم را با اندیشة مشروطه

اجتماعی  -یسیاسی کردن مطلق اسالم داشتند. با تغییرات که در دوران پس از کودتا در فضای سیاسی واقتصاد

از اهمیت  لفان رژیم تبدیل شد و مضامین زیروجود آمد، گفتمان اسالم انقالبی به گفتمان مسلط مخاه جامعه ب

های اقتصاد موجود در آن ریشه در سلطه فرهنگی غرب  جامعه و نابرابریماندگی  عقب (1خاصی برخوردار شدند: 

 (3مذهب و سیاست غیرقابل تفکیک هستند و اسالم یک ایدئولوژی انقالبی و ضد امپریالیستی است؛  (2دارد؛ 

عدل، به اعتقاد م باشند. هیچیک از دو نظام سیاسی شرق و غرب مورد قبول نمی (4سلطنت نهادی غیراسالمی است و 

هایی بودند که این گفتمان  ترین ایدئولوگ ل احمد، علی شریعتی و مرتضی مطهری از مهمآاهلل خمینی، جالل  آیت

 [325] را بنیان نهادند.

مذهب در مصر، ایران  -تحلیل تطبیقی روابط دولت  استثناگرایی اردن:» منصور معدل در اثر دیگر خود با عنوان

در  وریهــقالب همین مدل به تحلیل رابطه مذهب و دولت در مصر، ایران، اردن و س نیز در [326]«، اردن و سوریه

آمیز  د ـ همزیستی مسالمتـدان می «تثناگرایی اردنــاس»پرداخته تا بتواند آنچه خود آن را  1971و1961های دهه

ترین متغییر  ت کلیدیـ را تبیین کند. به اعتقاد وی، ایدئولوژی دول المسلمین اردن پادشاهی هاشمی و اخوان

 باشد. اجتماعی جنبش اسالمی در این کشورها می -گیری سیاسی های موجود در گفتمان و جهت کننده تفاوت تبیین

او مدعی است ظهور دولت ایدئولوژیک سکوالر در مصر، ایران و سوریه فرآیند تولید فرهنگ در این کشورها را 

دلیل ه گرایی اسالمی را فراهم آورد. جنبش اخوان المسلمین اردن بسیاسی کرد و زمینه مناسب برای ظهور بنیاد

عالوه، فرآیند دموکراتیزاسیون که پادشاهی هاشمی ه رو باقی ماند. ب ماهیت غیر ایدئولوژیک رژیم این کشور، میانه

 آن را آغاز کرد زمینه مناسب برای سکوالریزاسیون جنبش اسالمی اردن را فراهم ساخت. 1989در سال 



های اقتصادی و فرهنگی  گرایی رادیکال در الجزایر را به تغییر در سیاست ظهور اسالم [327]به همین نحو، رابرتز

( به آغاز اقدامات 1965-1971) کودتای بومدین های پس از سال کاری اسالمی در رسانی به محافظه دولت از کمک

نسبت  1971های نخستین دهه در سال« الیستیانقالب سوسی»و « انقالب فرهنگی»جدید تحت شعارهایی همچون 

به اعتقاد رابرتز، چرخش به چپ دولت الجزایر که مستلزم انجام برنامه وسیعی از اصالحات اجتماعی  دهد. می

دلیل باال رفتن میزان ه که دارایی عمومی کشور ب گرا شد. در حالی ساز ظهور مخالفان اسالم رادیکال بود، زمینه

 1971نوامبر « انقالب کشاورزی» با افزایش یافته بود، 1965 -1971های  جی در فاصله سالگذاری خار سرمایه

این اقدام موجب  های بزرگ زمینداران مسلمان ملی اعالم شد و دولت اقدام به تاسیس مزارع جمعی کرد. زمین

از مفاهیم و اصطالحات برگشتن افکار عمومی بخش عمده ای از الجزایری ها از رژیم شد و مخالفان با استفاده 

اسالمی به مبارزه با ایدئولوژی سوسیالیستی رژیم پرداختند. چرخش به چپ رژیم همچنین منجر به وابستگی بیشتر 

گرایان که رژیم  پذیری رژیم در مقابل تبلیغات اسالم های سوسیالیستی و کمونیستی شد. این مساله آسیب آن به رژیم

که،  گرایان شد. باالخره این را بیشتر کرد و باعث اقبال بیشتر مردم به اسالم های ضد اسالمی است حامی اندیشه

تر برای دفاع از ملت در مقابل دشمنان خارجی و دشمنان  های جدید دولت مستلزم بسیج کردن نسل جوان سیاست

های اقتدارش در  ایهداخلی انقالب سوسیالیستی بود. ازاینرو، رژیم خود به بوجودآمدن یک نگرش انتقادی نسبت به پ

 میان جوانان کمک کرد و به آن مشروعیت بخشید.

های تندروانه سید قطب را به استبداد  المسلمین مصر و ظهور اندیشه نیز رادیکال شدن اخوان [328]ژیل کپل

گذار البنا، بنیان دهد. به اعتقاد کپل، ترور حسن و سکوالریسم رژیم ناصر نسبت می 1952های پس از کودتای  سال

در قاهره ـ « تورا»، شرایط مخوف و هولناک زندان 1954 های کودتا، اعدامهای پیش از سال المسلمین، در اخوان

های جسمی و  جا زندانی بودند ـ و استفاده گسترده رژیم از شکنجه آنبیشتر رهبران اخوان المسلمین در که جائی

ویژه سید قطب، ایدئولوگ برجسته جنبش در ه مسلمین، بروحی ـ روانی، همگی، تاثیر عمیقی بر اندیشه اخوان ال

دادند افراد زخمی جان دهند  گری نگهبانان اردوگاه که اجازه می سید قطب از وحشی» های پس از کودتا، نهاد. سال

اند که آن موقع بود که او آخرین توهمات خود درباره اسالمی بودن  بسیار وحشت کرده بود. شاهدان بسیاری گفته

های سکوالر در جامعه مسلمان  استبداد سیاسی و اصرار رژیم در اشاعه ایدئولوژی [329]«.م ناصر را از دست دادرژی



و تحریم انتخابات پارلمانی از سوی این روی سیاسی  المسلمین از میانه مصر زمینه ساز فاصله گرفتن جنبش اخوان

 جنبش شد.

عامل اصلی تغییر »سعی در پاسخ گفتن به این پرسش دارد که در قالب همین مدل  [331]در اثری متفاوت، قریشی

های مختلف تحوالت ایران چیست؟ به بیان دیگر، چه عاملی موجب  در نوع بازسازی مسلط اندیشه دینی در دوره

او در پاسخ به  [331]«شود؟ ای دیگر می ای خاص و تغییر آن در دوره برکشیده شدن نوع خاصی از بازسازی در دوره

از دوره مشروطه به این سو تغییر در نوع بازسازی » سازد که  ش کلیدی پژوهش خود این فرضیه را مطرح میپرس

های مختلف  از اینرو، فراز و فرود بازسازی«. مسلط در ایران تابع دگرگونی در نوع اندیشه مسلط در جهان بوده است

. در دوران شکوفایی لیبرالیسم کند ت میعیجهانی اندیشه تبها در بازار  اندیشه دینی در ایران، از فراز و فرود اندیشه

باشد، تفسیر آزادی محور افرادی چون طالبوف و نائینی  در جهان که همزمان با انقالب مشروطه در ایران می

 1341تا اواسط دهه  1321 فاصله زمانی سقوط رضاشاه در شهریورکند. در  نوگرایی دینی در ایران را نمایندگی می

محور مهدی بازرگان نماینده  دوران اوج قدرت گفتمان ناسیونالیسم در بازار اندیشه جهانی است، گفتمان ملیتکه 

که گفتمان مارکسیسم گفتمان غالب در بازار جهانی  1361تا  1341های در فاصله سالباشد.  نوگرایی در ایران می

باشد. و باالخره با  زسازی اندیشه دینی در ایران میمحور علی شریعتی نمونه برجسته با اندیشه است، گفتمان عدالت

محور عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری  شکوفایی دوباره لیبرالیسم در بازار جهانی اندیشه، گفتمان آزادی

 به گفتمان غالب نوگرایی دینی در ایران پس از انقالب تبدیل شده است.

سازد که  برخوردار است. به عنوان مثال، معدل روشن نمی های باال از مشکالت خاص خود هر یک از پژوهش

توان گفتمان مدرنیسم اسالمی متفکران مسلمانی چون مهدی بازرگان و سید محمد طالقانی که از  چگونه می

های  توان اندیشه های موثر در بازار اندیشه ایران پیش از انقالب بودند را نادیده گرفت با بر چه مبنایی می گفتمان

ها را ذیل یک گفتمان  احمد، علی شریعتی و مرتضی مطهری را از یک سنخ دانست و آن اهلل خمینی، جالل آل تآی

های طالبوف و نائینی  توان اندیشه دهد که چگونه می جای داد. قریشی نیز نشان نمی« بنیادگرایی اسالمی»واحد به نام 

های مهدی بازرگان را  توان اندیشه یانست یا چگونه مه دمحور در ایران عصر مشروط را نماینده نوگرایی آزادی

محور دانست. به عالوه، ادعای قریشی در خصوص تاثیرپذیری بازار اندیشه ایران از تحوالت  نماینده نوگرایی ملیت

های واسط  ای به مکانیسم بازار جهانی اندیشه در حد یک ادعای مبهم و گنگ باقی مانده است. قریشی هیچ اشاره



های گفتمانی آن است که این  کند. با این حال، مشکل اصلی مدل بازار جهانی اندیشه و بازار اندیشه ایران نمی میان

های جدید را تبیین نمایند و قادر به توضیح چرایی  گیری فرم و محتوای گفتمان توانند چگونگی شکل ها تنها می مدل

شناختی هستند که قادر به  های جامعه کننده مدل گفتمانی تکمیل یها باشند. درواقع، مدل ها نمی تولید یا ظهور گفتمان

توانند به یک تبیین  باشند. با ترکیب این دو مدل محققان می ها نمی گیری فرم و محتوای اندیشه تبیین چگونگی شکل

 ابند.ها دست ی گیری فرم و محتوای آن های جدید و همچنین چگونگی شکل نسبتاً کامل از چرایی ظهور گفتمان

 شناسانه آثار معرفت (2-2-6      

در صورتی که دانشمندان درک نادرستی از روش کار خود داشته باشند، کاربرد »گاستون باشالر معتقد بود 

دهند: روشن  کار را انجام می شناسانه درست همین مطالعات معرفت [332]«.شود آثارشان در اساس با مشکل روبرو می

تحوالت جهان بیرون و متن دین. در فهم متون و سنت دینی و ایجاد رابطه میان  مسلمان نساختن شیوه کار متفکرا

شناسی نشان دهند که  معرفتهای متفاوت  کوشند با کمک گرفتن از نظریه گونه آثار محققان می واقع، در ایندر 

توان  این نکته را می دهند. جام میتفسیر و اجتهاد را ان« عمل»های اسالمی ـ  چگونه متفکران دینی ـ از جمله مدرنیست

اند نیز مشاهده  پردازی خود مطرح ساخته شناسان در توجیه اهداف نظریه به خوبی در توضیحاتی که این گونه معرفت

های دینی، در توضیح  سنت متون و  حامیان جدی مطالعه هرمنوتیکیوان مثال، محمد مجتهد شبستری، از عن کرد. به

درباره آن بخش از »نویسد:  های تحول معرفت دینی می شناسانه درباره مکانیسم های معرفت ضرورت پردازش نظریه

های سیاسی جهان اسالم که با انگیزه دینی به وقوع پیوسته، دو نکته اساسی توجه انسان را به خود جلب  نهضت

 کند.  می

مبانی عقیدتی مسلمین که شرط ها با نوسازی اساسی و کافی در  نکته اول این است که بخش اعظم این نهضت

ها، ماهیت و روش کاری را  ها بود، همراه نبود و نکته دوم این که بنیانگذاران این نهضت الزم موفقیت این نهضت

شود و مطلب  مربوط می« علم کالم»که شروع کرده بودند، به درستی روشن نساختند. بدین ترتیب، مطلب اول به 

در جهان اسالم از انحطاط مسلمین در گذشته، لزوم پیشرفت و ترقی و توسعه آنان، « ...... شناسی معرفت»دوم به 

ها گفتگوی فراوانی به  های سیاسی و اقتصادی سالم و مانند آن ضرورت تأسیس نظامهای استعمارگر،  مبارزه با دولت

مطالبی از این قبیل که بر  های متعددی با الهام گرفتن از این مسائل به وقوع پیوست؛ ولی درباره عمل آمد. جنبش

دانند و اساساً بر طبق کدام اصل  های خود می اساس کدام اصل عقیدتی، مسلمانان خود را موظف به رفع پریشانی



کنند، بسیار کم سخن گفته شد؛ چنان که درباره این  تلقی می« پریشانی و انحطاط»اعتقادی، وضع موجود خود را 

انی و انحطاط گذشته چه بوده است نیز گفتگوهای کامالً محدودی انجام گرفت. مطلب که عوامل اعتقادی این پریش

متفکران مسلمان پیش از آن که معنای انحطاط و یا ترقی، پیشرفت و توسعه را از دیدگاه اسالم روشن سازند، علیه 

، «فقر از نظر اسالم»، «رابطه اسالم و علم»های معدود و محدودی درباره مسائلی چون  آن به فعالیت پرداختند. بحث

و رابطه آن با اراده آزاد انسان و مانند آن، توسط « قضا و قدر»، «توکل»، «زهد»، معانی راستین «رابطه دنیا و آخرت»

..... جدی تلقی نشدن مباحث فوق در میان بسیاری از متفکران مسلمان، پیامد دیگری را نیز به ای به عمل آمد . عده

های سیاسی و اقتصادی نیز  این بود که هویت و روش بازسازی مبانی اعتقادی و در نتیجه نظام دنبال داشت. آن پیامد

اقبال همت به درستی در میان متفکران مسلمان مورد بحث قرار نگرفت. در میان مسلمین، کسانی چون محمد عبده و 

؛ ولی هویت این بازسازی و ارزش خود را بیشتر صرف احیای فکر دینی و بازسازی مفاهیم اعتقادی و سیاسی کردند

ای  های پراکنده رفت به صورت یک مطلب جدی مورد بحث قرار نگرفت. بحث علمی روشی که برای آن به کار می

در این موارد به عمل آمد که آیا روش اجتهادی عبده در مسائل کالمی و یا فقهی مطابق با موازین اسالمی است یا 

کالم جدید دارند؟ آیا نظریات محمد اقبال اسالمی است یا بیشتر تحمیل تفکر غربی بر خیر؟ آیا مسلمین نیاز به علم 

که در عالم اسالم، معنای صحیح  ها تعقیب نشد ..... در نتیجه به وضوح معلوم نشد اسالم است؟ و ..... ولی این بحث

آن کدام است. « حیح و مقبولروش ص»تواند باشد و  چه می« بازسازی اصول اعتقادات و مفاهیم بنیادی اسالمی»

اند، کدام است و چگونه محقق  که همه به مذمت آن پرداخته« التقاط»چیست و « بازگشت به اسالم راستین»هویت 

های  ای از ابهام چهره حرکت مربوط است، موشکافی نشد و هاله« شناسی معرفت»این مباحث که همه به شود.  می

این ابهام مانع از آن شد که بسیاری از متفکران مسلمان به هویت واقعی آنچه داشت.  فکری مسلمین را پوشیده نگاه

های مجاز و غیر مجاز آن را از  شود با آگاهی و بصیرت وقوف یابند؛ ناحیه که تجدید حیات اسالم نامیده می

   [333]«.یکدیگر بازشناسند و وحدت رویه و عمل به وجود آورد

ریعت؛ ــط تئوریک شــبض و بسق»ز خود با عنوان ــبرانگی  دیباچه اثر جنجال به همین نحو، عبدالکریم سروش در

ـ عنوان فرعی این اثر به خوبی بیانگر محتوای آن است ـ در توجیه لزوم ارائه یک نظریه « رفت دینیــنظریه تکامل مع

مقدس و نامقدس، ییر، آشتی دادن میان ابدیت و تغ»نویسد:  شناسانه در خصوص شیوه کار محییان دین می معرفت

فقیهان متهور، و تحول بخشیدن به فقه،  نتفکیک میان ثابت و متغیر و ظرف و مظروف، و زنده کردن اجتهاد، و یافت



دین  صلحانو حفظ روح و تغییر صورت، و آشنا کردن اسالم و عصر، و بنا کردن کالمی جدید، که خواسته عموم م

قبض و بسط »تی است که از آثار آنان غائب است و این همان است که شناخ بوده است، محتاج یک نظریه معرفت

افکن روبرو بودند که باالخره  نهد. ..... آنان همه جا با این سوال تشویش فروتنانه در اختیار آنان می« تئوریک شریعت

ه سنتی و پویاست، ض و بسط تئوریک شریعت نه حل نزاع فقبق»خواهید؟ ..... مراد اصلی  گویید و چه می شما چه می

نه مدرنیزه کردن دین، نه تأویل یا تکمیل شریعت و نه نسبی کردن یا انکار حقیقت، بلکه تبیین این معناست که 

پذیرد. و بر آن است که تا راز فهم دین و تحول فهم  شود و چگونه این فهم هم تحول می چگونه دین فهمیده می

  [334]«.هد مانددینی به دست نیفتد، کار احیا نیم خام خوا

شناختی در دریافت معنای متن قرآنی، نیز بر همین مبنا به توجیه  نشانه -نصر حامد ابوزید، طراح نظریه هرمنوتیکی

توان آن را در  قرآن متنی زبانی است که می»پردازد:  برای فهم معنای قرآن می« تأویل»ضرورت تدوین یک نظریه 

اسالمی را تمدن متن بنامیم، به این  -ر آورد. گزاف نیست اگر تمدن عربیتاریخ فرهنگ عربی متنی محوری به شما

را در توان محوریت متن قرآنی  ای بنا کرده است که نمی ها، علوم و فرهنگ خود را به گونه پایه تمدن معنا که این

آید، تردیدی نیست گاه یک تمدن، متنی باشد که اساس و محور آن تمدن به شمار  آن نادیده گرفت ..... اگر تکیه

ـ یعنی روی دیگر متن ـ از سازوکارهای مهم این فرهنگ و تمدن، در تولید شناخت است ..... حال که « تأویل»که 

باید در این  فرهنگ عربی چنین اولویتی به متن قرآنی بخشیده، و تأویل را راه و روش فهم آن ساخته است، می

 [335]«.های تأویل وجود داشته باشد اهیت متن قـرآنی و روشفرهنگ، دیدگاهی ـ هرچند ضمنی ـ درباره مـ

های فهم دین و تحول معرفت دینی، در کل، در سه دسته جای  شناسانه در خصوص مکانیسم های معرفت نظریه

های برگرفته از  مدل (2وتیک )نظریه عبدالکریم سروش(، ــهای برگرفته از فلسفه تحلیلی و هرمن مدل (1رند: ــگی می

شناسی و نقد ادبی  نشانه ،های برگرفته از هرمنوتیک مدرن مدل (3شبستری( و  منوتیک مدرن )نظریه محمد مجتهدهر

 .)نظریه نصر حامد ابوزید(

 
مدرن جهان اسالم در عصر به بررسی تحوالت فکر دینی در « شناسانه معرفت» آثارآ که با تکیه بر رویکرد  ترین عمده (6-2جدول 

 اند. پرداخته

 ، م ا ه، پایان نامه، رسا هکتاا نویسنده« معرفت شناختی»ظر من

 

 ردیف نویسنده

بهب و اس  شئوریک ز یی  ینظ یه شلاحل حی ف  دینی  فلسفه شملیلی و ر حنوشیک
 -1 دهدالل یخ س وش [335] 



   

 ر حنوشیک حدرن
 

 [335]ر حنوشیک  ک اب و سن 
 

 حممد حج هد زهس  ،
 

2- 

 ه زناسی  نید ادای  نشانر حنوشیک حدرن

 

 -3 نص   احد ااوخید [335]حینا، ح ن ی پژورشی در دلوم ب بن 

 [335]ر حنوشیک غ ای  شاویل ز بی ر حنوشیک حدرن
 

 شیی ر مانی
 

4- 

 مطالعات مفهوم شناسانه (2-2-7

، «احیا»ن مفاهیم مختلفی همچو معانی ساختن  شناسانه، آثاری است که سعی در روشن از مطالعات مفهوممنظور 

دارند. رفتن مباحث روشنفکری « ...... بازسازی اندیشه دینی»، «نواندیشی دینی»، «روشنفکری دینی»، «اصالح دین»

مربوط به رابطه اسالم و مدرنیته به درون فضاهای آکادمیک که به طور طبیعی به روشن ساختن معنای مفاهیم 

های متفاوت فلسفه در فضای فرهنگی جهان اسالم،  شاخه شناسانه و گسترش باشند، رشد مباحث معرفت حساس می

ها  قت نظر در کاربرد آنکه یکی از وظایف خود را روشن ساختن معنای مفاهیم و د ،به ویژه فلسفه تحلیلی

 .استگونه مطالعات  از جمله دالیل رشد اینداند، می

 
بازسازآ »، «اجتهاد»، «احیا»برخی مفاهیم همچون  بررسیند و به تدوین شده ا «شناسی فهومم»شیوه که به  آعمده ترین آثار (7-2جدول 

 پرداخته اند..  ... و« مدرنیسم اسالمی»، «روشنفکرآ دینی»، «اندی ه دینی

 

 ردیف نویسنده کتاا، م ا ه، پایان نامه، رسا ه مفهوم یا مفاهیم مورد بررسی

 ا یا
 

 [341]«ا یاگ ، و نوبور، در اندیشه دینی»
 

 پیمان  هیب اا

 

1- 

 طه جاا  الیلوانی [341]حیاص   حد لی اه سا  ار گف مان اسالحی اسالحی اصالح شفل  اصالح شفل  دینی
 

2- 

 حدرنیسخ اسالحی

 

رددا،  حدرنیسددخ اسددالحی   دددود و گسدد  ع بن  روش بن و ادددیل »
 [342]«اج مادی بن

 فضل ال  مان
 

3- 

 [343]اسالم سیدجمال و ا یاء  ا یا یاویژع اخ حنظ  سیدجمال
 

 دهدالل یخ س وش
 

4- 

 اصالح دین یاا شاکید ا  نهض  احام  مینی 
 

 [344]یزانة دیندزدرک 
 

 دهدالل یخ س وش
 

1- 

 ا یا دین
 

 دهدالل یخ س وش [341]ح شضی حطه ، ا یاکنندع ا، در دص  جدید
 

5- 

شفسی  جاحیه زنا  ی اخ دین یاا شأکید ا  بنچه زد یی ی در  
 دادع اس   این  صوص انجام

 

 [345]ز یی ی و جاحیه زناسی دین
 

 دهدالل یخ س وش
 

5- 

ااخساخ، فلد  دیندی یادویژع اخ دیددگاع ابهدال  زد یی ی و       
 حطه ، 

 دهدالل یخ س وش [345]دک   ز یی ی و ااخساخ، فل  دینی
 

5- 

 -5 دهدالل یخ س وش [345]راخدانی و روزنفل ، و دیندار، روزنفل ، و دیندار،



   
 خ، اندیشه دینیااخسا
 

 [345]ر حنوشیک  ک اب و سن 
 

 حممد حج هد زهس  ،
 

11- 

 ااخساخ، اندیشه دینی
 

 [311]«ثها  و شایی  در اندیشه دینی»
 

  هیب اا پیمان
 

11- 

 روزنفل ، دینی  نواندیشی دینی
 

 [311]دیالنی   دین  نواندیشی
 

 حصطفی حللیان
 

12- 

سددن  گ ایددی   شجدددد  ح جددسدداخ،  شجددددگ ایی  سددن  
 روزنفل ، دینی

 [312]سن  و شجدد
 

 حصطفی حللیان
 

13- 

 [313]اندر ااب اج هاد فیه و اج هاد در دنیا، اح وخ

 
 -14 ...دهدالل یخ س وش  

 ااخساخ، اندیشه دینی
 

 [314]ااخساخ، اندیشه دینی در وضیی  جهانی زدن
 

 ف دین ب یشی
 

11- 

 روزنفل ، دینی  روزنفل ، غی  دینی
 

 راحین جهانه لو [311]«اخ روزنفل  دینی شا روزنفل  غی دینی»
 

15- 

 دالخ دینی  روزنفل  دینی
 

 [315]« لیه حفیودع حیان دالخ دینی و روزنفل  دینی»
 

 حممدرضا اسد،
 

15- 

 روزنفل  دینی
 

 [315]«روزنفل  دینی  حیلل یا حدلل؟»
 

 حممد حنصور رازمی
 

15- 

 مع سیاسینواندیشی دینی اه حنزلة یک ج
 

 [315]«نواندیشی دینی یا ااخاندیشی سیاسی»
 

 ح اد ثیفی
 

15- 

 اسالم گ ایی
 

 -21 بلن روسیون [315]«افول اسالم گ ایی یا زلس  ذرنی  ز ا زناسی نو»

 ااخ وانی و ااخساخ، اندیشه دینی
 

 حممدرضا اسد، [351]«حهندسی فل  دینی»
 

21- 

 ا یا دین
 

 [351]«حطه ، و ا یا فل  دینی»
 

 دهداا نص ،
 

22- 

 ا یا دین
 

 [352]«نواندیشی دینی حیاص  و ا یاگ ،»
 

 -23 ولی اا دهاسی

 ا یا دین
 

 [353]«خندگی چون روش»ا یا فل  دینی اه حثااة
 

 دهدالممید بکوچلیان
 

24- 

 ا یا دین
 

 [354]«کدام ااخگش  اه ب بن؟ کدام ااخگش  اه  ود؟»
 

  سن یوسفی ازلور،
 

21- 

 ا دینا ی
 

 [351]دین و ا یاگ ، دینی
 

  سن یوسفی ازلور،
 

25- 

 روزنفل ، دینی  روزنفل ، سلوور
 

 [355]«شأحلی در شیسیخ اند، روزنفل ، اه دینی و سلوور»
 

 حیصود ف اس یواع
 

25- 

، اسالحی یاه ویژع اخ دیدگاع حطه ، و زد یی ی و  ژاید،ولو
 بل ا مد 

  مید داازی [355]«را، یک نوواژع اید،ولوژ، اسالحی   ط ا  و وددع»
 

25- 

 اسالم گ ایی
 

 [355]ر اا انیادین
 

 ااای سیید
 

25- 

 جهانی زدن  سن   ااخساخ، اندیشه دینی
 

 [355]«گ ، اسالم اح وخ حیان سن  و جهانی»
 

 حممد برکون
 

31- 

 اسالم گ ایی
 

 [351]اندیشیدن ف اسو، ش ور
 

 سوخان ااک د حورا
 

31- 

 -32 نص   احد ااوخید [351]نید گف مان دینی سیاسی  گف مان چپ اسالحی گف مان اسالم



   
 ح دم ساور، دینی

 
 [352]«ح دم ساور، دینی چیس ؟» 
 

 حج هد زهس  ،
 

33- 

 روزنفل ، دینی
 

 [353]«حفهوم روزنفل ، دینی»
 

 سیید رضو، فییه
 

34- 

 اسالم حدرن
 

 [354]«حدرن ک دن اسالم یا اسالحی ک دن حدرنی ه»
 

 نص   احد ااوخید
 

31- 

 روزنفل ،  روزنفل ، دینی
 

 [351]«ح دع ریگ سن  روزنفل ،» 
 

 ح شضی ح دیها
 

35- 

 روزنفل ،
 

 [355]«روزنفل ، ای انی و اصالح اخ درون»
 

  سین انصار،
 

35- 

 روزنفل ،  روزنفل ، دینی
 

 [355]«روزنفل ،ا نیطه س   » 
 

 احی روزنگ اف یار، راد
 

35- 

 ندیشی دینینوا
 

 [355]«دیالنی  دینا پویایی نواندیشی دینی»
 

 حممدرفیع حممودیان
 

35- 

 روزنفل ، دینی
 

 [355]«روزنفل ، دینی یک ا ناحه پیش و»
 

 دلی ضا دلو، شهار
 

41- 

 روزنفل ، دینی
 

 [351]«روزنفل  دینیا یک ا ناحه پژورشی» 
 

 دلی ضا دلو، شهار
 

41- 

 روزنفل ،  روزنفل ، سن ی
 

 [351]«روزنفل  سن ی و سن  روزنفل ،»
 

 ح شضی ح دیها
 

42- 

 روزنفل ، دینی
 

 [352]«دراارة روزنفل ، دینی» 
 

 ا مد ن ابی
 

43- 

 روزنفل ، پس اخ انیالب
 

 [353]«سن  روزنفل ، جدید»
 

 ایژن دهدالل یمی
 

44- 

  ی اه ویژع اخ دیدگاع ز یی یا یا دین 
 

 -41 هدالل یخ س وشد [354]«ز یی ی و پ وشس انیسخ»

 ا یا دین
 

 [351]«ز یی ی و پ وشس انیسخ»
 

 دهدالل یخ س وش
 

45- 

 -45 حصطفی حللیان [355]«شدین ح ییالنه »  دیان  پیش ی   دورخانه

 انتقادی آثار (2-2-8

 (2تجددگرایی فلسفی،  (1اد قرار گرفته است: ـــرایی دینی از شش منظر مورد انتقـ، اندیشه نوگتاکنون

 (6نوگرایی دینی و  (5مدار،  گرایی سیاسی و فقه سنت (4عرفانی،  -( سنت گرایی فلسفی3گرایی فلسفی،  سنت

های فکری رقیب در مورد  توان ارزیابی ـ گاه منصفانه وگاه غیر منصفانه ـ جریان شناسی. در این آثار می اندیشه

، [388]، نیندیشیدن در ماهیت مدرنیته[387]نبودگفتمان مدرنیسم اسالمی را مشاهده کرد. ایدئولوژیک 

زده بودن ـ یعنی  ، غرب[391]ستیزی غرب،[391]های نو طرح پرسشجدی از  بودن و اعراض ، احساساتی[389]بودن سطحی

، آشفتگی [394]، هبوط از پرسش فلسفی به ادبیات[393]ای بودن ، روزنامه[392]جاهل نسبت به ماهیت اندیشه جدید غربی

، [397]، داشتن تلقی نادرست از سنت[396]های غربی ترین فرآورده و یابِس بافتن از پست ، ر ٍَطب[395]ذهن و زبان



سطحی از ، داشتن تصور بسیار [411]، التقاطی بودن[399]گویی بودن ، انباشته از تناقض[398]حوزه اندیشهاندیشی در  خیال

های مفهومی  ، ایجاد ابهام[413]بافی عرفان[412]ن اسالمی، نداشتن دریافت درست از تاریخ تمد[411]پروتستانیسم مسیحی

، اوتوپیایی و تلفیقی [417]بندزنی فکری ،[416]جویی محدود ، حقیقت[415]زده بودن ، سیاست[414]های نظری و گمراهی

التقاطی ای  درآمیختن امور قدسی و ناسوتی و ایجاد ملغمه ؛)از منظر تجددگرایی فلسفی( [419]، ذات باوری[418]بودن

، تدافعی [411]مایه از تفکر شرقی و غربی ترکیبی سطحی و بی ،[411]های قدسی و افکار ناسوتی و ناپایدار از آموزه

، تهی بودن از حقیقت شهودی و معنوی [414]، افساد در دین[413]، غفلت از جوانب مختلف سنت قدسی اسالم[412]بودن

، قربانی [417]، نداشتن آشنایی عمیق از سنت اسالمی[416]ماد به نفس، نداشتن اعت[415]موجود در قلب وحی اسالمی

، [421]، احیاء دروغین اسالم[419]بار در مقابل غرب ، داشتن موضع حقارت[418]گاه غرب کردن سنت اسالمی در قربان

ت نسبت به هر ، شیدایی و شیفتگی به هر چیزی غربی و احساس حقار[421]سنجانه نکتهنداشتن درک انتقادی و روحیه 

، [424]، عدم آشنایی با فلسفه[423]، داشتن موضعی مردد ـ هم نفرت و هم عشق ـ در مقابل سنت اسالمی[422]چیز اسالمی

، تغییر [426]نداشتن درک فلسفی و ادبیاتی بودن ؛عرفانی( -گرایی فلسفی )از منظر سنت [425]نداشتن عمق فکری

، داشتن تلقی مکانیکی از [427]یت جامعه با هدف  موجه جلوه دادن توسعهکاری در ذهن اعتقادات دینی مردم و دست

فرهنگ خبری از معارف و بی ؛گرایی فلسفی( )از منظر سنت[429]، داشتن تلقی نادرست از غرب[428]تاریخ

در اندیشی  ، نسبی[432]، ضدیت با معارف اسالمی و روحانیون[431]آمیز ، داشتن لحن حماسی و تحریک[431]اسالمی

تفسیر به رأی ، [435]هیجان انگیز بودن و نداشتن دقت علمی ،[434]نفی تعارض میان علوم تجربی و دین ،[433]دین

، [438]های تقلید در احکام ، سست نمودن پایه[437]، اعتقاد به لغویت شریعت و مراجعه به کتاب و سنت[436]کردن

، عدم اعتقاد به [441]زدگی نفس و غرب ضعف، [441]علمی ایه اصالت دادن به نظریه، [439]کردن عقاید اسالمی سست

، عمل نکردن به ظاهر قرآن و طرح این ادعا که تنها باید به باطن [443]، ناتوانی در شناخت حقیقت[442]حقانیت اسالم

زوم های عالمان مسلمان در توجیه ل ، سوءاستفاده از مساله اختالف مذاهب اسالمی و دیدگاه[444]متن دست یافت

، اعتقاد به نمادین بودن زبان دین و [446]، انکار جاودانگی احکام اسالم[445]های متفاوت از متن دین پذیرفتن دریافت

، فرورفتن در ورطه شکاکیت و انکار واقعیت و نادیده گرفتن عقل و منطق و بازی [447]طرح تفاسیر سست از متن دین

گرایی سیاسی و  )از منظر سنت [451]، ناچیز شمردن روحانیت[451]ستیزی قه، ف[449]، التقاطی بودن[448]کردن با الفاظ

ترین انتقادهایی هستند  از جمله مهم ،شناسی( )از منظر اندیشه [452]و فقدان استحکام منطقی و انسجام درونی ؛مدار( فقه



ز به انتقاد از یکدیگر عالوه، نوگرایان دینی خود نی به اند. که در مقابل گفتمان مدرنیسم اسالمی مطرح شده

توان گفت در این جنبش  اند. جنبش مدرنیسم اسالمی به هیچ عنوان جنبشی یکدست و یکپارچه نیست و می پرداخته

های  تقریباً درباره تمامی موضوعات تنوع و حتی اختالف دیدگاه عمیق وجود داشته است. به عنوان مثال، ارزش

گرایی  سازی در مقابل اِعمال محدودیت بر دولت؛ نخبه هایی چون دولت مدرن مورد توجه این جنبش شامل دوگانه

طلبی؛ نظم در مقابل آزادی؛ اروپاگرایی در مقابل ضد استعمارگرایی؛ برابری زن و مرد در مقابل  در مقابل مساوات

ت. مبانی اسالمی گرایی انتقادی و ... بوده اس گرایی مطلق در مقابل عقل ها میان زن و مرد؛ عقل حفظ برخی اختالف

هایی همچون اعتقاد به عرفان در مقابل بیزاری از عرفان؛ اعتقاد به فقه در مقابل رد کامل فقه؛  این جنبش نیز دوگانه

تر از  استفاده استراتژیک از دانش سنتی در مقابل رد و انکار دانش سنتی؛ ایدئولوژی دانستن اسالم در مقابل فربه

گشت به اسالم ناب اولیه در مقابل به ررزو کردن و سازگار کردن اعمال و کردارهای ایدئولوژی دانستن آن؛ و باز

 اولیه اسالمی با تغییرات تاریخی را در درون خود جای داده است.

 

 

 

 پرداخته اند.نوگرایان دینی و گفتمان مدرنیسم اسالمی که به بررسی انت ادآ اندی ه « انت ادآ» آثار  عمده ترین (8-2جدول 

 

دی ه ها یا متفکرانی که مورد بررسی ان

 انت ادآ ارار گرفته اند

 کتاا، م ا ه، گفتگو نویسنده« انت ادآ»منظر 

 

 ردیف نویسنده

کل ج یان صد ساله اندیشه اخ خحدان حشد وطه   
 شاکنون  اخ جمله نوگ ایان دینی

 

 شجددگ ایی د فلسفی
 

دربحد، فلسدفی اد  شداریهلل اندیشده سیاسدی در      
 [413]ای ان

 واد طهاطهاییسیدج

 

1- 

کل ج یان صدد سداله اندیشده خحدان حشد وطه      
شاکنون  اخ جمله اندیشه رایی رمچون ندوگ ایی  
دینی که اه خادان نویسدندع ک داب در وضدیی      
دوگانه دشدد رمزحدان اده گذزد ه و حدرنی ده      

 .گ ف ارند
 

 شجددگ ایی د فلسفی
 

 [414]خوال اندیشه سیاسی در ای ان
 

 سیدجواد طهاطهایی
 

2- 

دمدع نویسندگان حیاص  ای ان اخ جمله داریدوش  
ا مدد  ا سدان ن ابدی  دلدی      زای ان  جالل بل

زدد یی ی  رضددا داور،  غالحیهدداا شوسددلی     
 غالحیلی  وز و  دهدالل یخ س وش  ....

 

 شجددگ ایی د فلسفی
 

 [411]اان  لدون و دلوم اج مادی
 

 سیدجواد طهاطهایی
 

3- 



شجددگ ایی  دمدع نویسندگان حیاص  اخ نویسندع
چددون براحددش دوسدد دار گ ف دده شددا زدد یی ی و  

 س وش
 

 شجددگ ایی د فلسفی
 

 [415]جدال بدیخ و جدال جدید
 

 سیدجواد طهاطهایی
 

4- 

 ز یی ی  س وش  بل ا مد  سید سین نص 
 

 شجددگ ایی د فلسفی
 

 [415]حل ب شه یز و  حهانی شجدد واری
 

 سیدجواد طهاطهایی
 

1- 

س وش یا اس اد جیدل  ج یان روزنفل ، دینی ی
حفاریخ  ابهال ورور، یا زاد  ح وس  رندد،   
بل ا مد دانش اع ندیدع  زد یی ی ادی اطدال  اخ    

 شاریهلل اندیشه و ف رنگ غ ای 
 

 شجددگ ایی د فلسفی
 

 [415]«نید روزنفل ، دینی»
 

 سیدجواد طهاطهایی
 

5- 

 ی و س وش  روزنفل ، دینی ی ز یی
 

 شجددگ ایی د فلسفی
 

 [415]«اارة ای انشأحلی در»
 

 سیدجواد طهاطهایی
 

5- 

 اینش دینی
 

 شجددگ ایی د فلسفی
 

 [451]حال ظا  فلسفی در دین  دلخ و شفل 
 

 -5 براحش دوس دار

 اینش دینی
 

 شجددگ ایی د فلسفی
 

 [451]اح نا  شفل  در ف رنگ دینی
 

 -5 براحش دوس دار

 روزنفل ، دینی
 

 شجددگ ایی د فلسفی
 

 [452]«دینی ی شا روزنفل  غی اخ روزنفل دین» 
 

 راحین جهانه لو
 

11- 

 طلهی دینی یاه ویژع دهدالل یخ س وش  اصالح
 

 شجددگ ایی د فلسفی
 

ادداور، اصددالح  ذا  یددک پندددارا ان یدداد اخ ذا 
 [453]طلهان دینی در نمونة س وش

 

 حممدرضا نیلف 
 

11- 

اصددالح طلهددی دینددی یادده ویددژع بثددار حج هددد  
 زهس  ، 

 

 د فلسفی شجددگ ایی
  یر حنوشیک حدرن

 [454]ر حنوشیک و اصالح گ ، دینی
 

 حممدرضا نیلف 
 

12- 

 حدرنیس  را، اسالحی
 

 د فلسفی و د فانی گ ایی سن 
 

 [451]اسالم و شن نارا، انسان ح جدد
 

 سید سین نص 
 

13- 

 نوگ ایان دینی ی ز یی ی  ااخرگان  سیدجمال 
 

 د فلسفی و د فانی گ ایی سن 
 

 [455]«غ ب اسالحی و فلسفه - ای انی فلسفه» 
 

 غالحمسین دینانی
 

14- 

 د فلسفی و د فانی گ ایی سن  دمدع ج یان را، فل ، ای ان حیاص 
 

 [455]زمه ا، اخ شاریهلل غ ازدگی حا
 

 رضا داور، 
 

11- 

دمدع ج یان را، فل ، ای ان حیاصد  اخ جملده   
 نوگ ایان دینی

 

 د فلسفی و د فانی گ ایی سن 
 

سددال سدد گ دانی در راع غ اددی زدددن و صددد » 
 [455]«شجددحآای

 

 رضا داور، 
 

15- 

 نوگ ایی دینی ی ز یی ی و س وش 
 

 حدار فیهدسیاسی و  گ ایی سن 
 

 [455]شیدد ب ا،  را
 

 حصهاح یزد،
 

15- 

 زهسد  ،   حج هدد  س وش  زدای ان  حللیدان   
 حمسن کدیور

 

 حدار فیهدسیاسی و  گ ایی سن 
 

 [451]گف مان حدرنی ه
 

 دهداا نص ،
 

15- 

 حج هد زهس  ،  دهدالل یخ س وش
 

 [451] اس  اع نواندیشی دینی حدار فیهدسیاسی و  گ ایی سن 
 

 حممد حممدرضایی
 

15- 

 نواندیشی دینی یز یی ی  ااخرگان  س وش 
 

 حدار فیهدسیاسی و  گ ایی سن 
 

حذرب روزدنفل ، ینیدد، اد  شفلد  ضد ور       
 [452] ااخساخ، دین 

 

 دز یحممد 
 

21- 

 روزنفل ، دینی
 

 حدار فیهدسیاسی و  گ ایی سن 
 

 [453]نید دیندار، و حدرنیسخ
 

 وریجانی جوادحممد
 

21- 



 [454]حی ف  دینی حدار فیهدسیاسی و  گ ایی سن  روزنفل ، دینی یس وش 
 

 صادا وریجانی
 

22- 

 [451]هب و اسطی دی  بهب و اس  در ب حدار فیهدسیاسی و  گ ایی سن  روزنفل ، دینی یس وش 
 

 صادا وریجانی
 

23- 

 روزنفل ، دینی یس وش 
 

 حدار فیهدسیاسی و  گ ایی سن 
 

 -24 بحلی دهداا جواد، [455]ز یی  در بیینه حی ف 

 [455]نید نظ یة ز یی  صاح  حدار فیهدسیاسی و  گ ایی سن  روزنفل ، دینی یس وش 
 

  سین غفار،
 

21- 

 ز یی ی
 

 نوگ ایی دینی
 

 [455]«ف اه ش  اخ اید،ولوژ،»
 

 دهدالل یخ س وش
 

25- 

گف مان راسد  سدن ی و چدپ اسدالحی ی سدن      
  نفی 

 [455]نید گف مان دینی نوگ ایی دینی
 

 نص   احد ااوخید
 

25- 

 دهدالل یخ س وش
 

سدد یز، در  داسدد ان ایددد،ولوژ، و ایددد،ولوژ،   نوگ ایی دینی
 [451]ای ان

 رضا دلیجانی
 

25- 

 ز یی ی
 

 [451]خی  سیف اد یاد ایی دینینوگ 
 

  سن حمدثی
 

25- 

 دهدالل یخ س وش
 

 نوگ ایی دینی
 

 [452]«پ سش اخ شج اه را، و یانی»
 

 برش ن ابی
 

31- 

 دهدالل یخ س وش
 

 نوگ ایی دینی
 

 [453]«اید،ولوژ، در ن اع ز یی ی»
 

 جمشید ک یمی
 

31- 

 س وش  حج هد زهس  ،
 

 اندیشه زناسی
 

ی براء سیاسدی نوگ ایدان   سنجش انسجام دروند 
دینی حیاص  اید ان یحطالیده حدورد،  سد وش       

 [454] زهس  ، 

ح شضدو،    دایار سید
 اصل

32- 

 

 ؟میراث ادبیات موجود و آنچه باید انجام گیرد (2-3

ها و ادعاها در خصوص  فرض ها پرداختیم نه تنها از منظر پیش مطالعاتی که در اینجا به شرح مختصر و ارزیابی آن

هیت تحول اندیشه دینی در عصر مدرن و رابطه آن با وضعیت سیاسی، اجتماعی و فکری کنونی مسلمانان متفاوت ما

ها در بررسی تحوالت اندیشه اسالمی در دوره  بودند، بلکه از منظر متدولوژی و رویکرد پژوهشی که محققان آن

و تحقیقات بیشتری نیاز وجود دارد تا بتوان به  به مطالعاتشک،  بدون. معاصر اتخاذ کرده بودند نیز متفاوت بودند

این رویکردهای پژوهشی پرداخت و حتی کوشید بر شکاف میان این رویکردهای نواقص و تقویت وجوه مثبت ع رف

این هدف، چندین یگر از دانش موجود فراتر رفت. باها به یکد پژوهشی متفاوت فائق آمد و با نزدیک کردن آن

 -یک دستورالعمل پژوهشی را باید مطرح ساخت. اوالً، باید روشن ساخت مبانی نظریمساله روش شناختی و 

باشند و آیا  مفهومی هر یک از رویکردهای پژوهشی به کار گرفته شده توسط محققان اندیشه در جهان اسالم چه می

به اند. به عنوان مثال،  ه گرفتهها را نادید اند یا این که آن محققان مزبور در مطالعات خود به این مبانی وفادار بوده

شناسی و یا  شناسی، پارادایم شناسی، گفتمان اند در قالب جریان ها کوشیده هنگام برخورد با آثاری که نویسندگان آن



ساخته رود محققان روشن  شناسی به مطالعه تحوالت اندیشه اسالمی در عصر مدرن بپردازند، انتظار می ایدئولوژی

تر،  پارادایم، برنامه پژوهشی و یا جنبش چیست؟ به طور دقیق از جریان، ایدئولوژی، گفتمان، ها آنمنظور  باشند

یک جنبش، جریان، ایدئولوژی، گفتمان، پارادایم یا برنامه پژوهشی دارای  ها آند در نگاه نباید روشن ساز محققان

شده  های یاد یک از عناصر و مولفه مدر پژوهش خود در پی بررسی کدا ها آنباشد و  هایی می چه عناصر و مولفه

د یا تنها بخشی نپرداز های یک جریان، گفتمان یا ایدئولوژی می به بررسی تمامی عنصر و مولفه ها آن؟ آیا باشند می

یک از مفاهیم باال باشد که هر د؟ تاکید بر این نکته از این منظر دارای اهمیت مینده ها را مورد مطالعه قرار می از آن

ها را  ها، پژوهش در خصوص اندیشه باشند که نادیده گرفتن تمایزهای موجود در میان آن وجوه متعددی می دارای

را راهنمای خود در « ایدئولوژی»سازد. به عنوان مثال، اگر محقق مفهوم  سازی می گویی و ساده گرفتار ابهام،کلی

ید روشن سازد که او مفهوم ایدئولوژی را دارای چه دهد، با های یک گروه از متفکران قرار می بررسی آثار و اندیشه

ها  ها دارای ایدئولوگ هستند، ایدئولوژی باشد: ایدئولوژی ها می یک از آن داند و در پی بررسی کدام عناصری می

های خاص  ها دارای اسلوب شوند، ایدئولوژی های گفتاری یا نوشتاری خاص مطرح میها و ژانر در قالب رسانه

های خود استفاده  ها از الگوهای روایی متفاوتی برای طرح ایده باشند، ایدئولوژی ، تحریک و تجویز میسازی اقناع

است(،  کنند )نورتروپ فرای از چهار الگوی روایی رومانتیک، کمیک، تراژیک و ایرونیک نام برده می

گویند،  ها درباره چیزی سخن می کنند، ایدئولوژی ورزی استفاده می های متفاوت استدالل ها از شیوه ایدئولوژی

کنند. محقق باید روشن سازد که  های خاصی را تجویز می ها کنش ها دارای مخاطب هستند و ایدئولوژی ایدئولوژی

کنکاش ما در آثاری که در این .های یاد شده است یک از مولفه شناسی در پی شناخت کدام به هنگام ایدئولوژی

عموم این آثار مفاهیم جریان، دهد که در ای داده شده بودند، نشان میج« شناسی جریان»فصل ذیل عنوان 

کار گرفته شده و محققان این ه انگارانه ب برنامه پژوهشی به صورتی مبهم و سهل ایدئولوژی، گفتمان، پارادایم و یا

های  ین آثار غالباً با نمونهاند. ازاینرو، مخاطب ا آثار از مفاهیم مزبور صرفاً به عنوان یک راهنمای عام استفاده نموده

ها مشخص نیست نویسنده در پی  شناسی روبروست که در آن شناسی یا ایدئولوژی شناسی، گفتمان متنوعی از جریان

ها روبروست که با عجله و  ای پراکنده از اطالعات و نقل قول باشد. مخاطب تنها با مجموعه ای می شناخت چه مساله

به همین نحو، در برخورد با مطالعاتی که با هدف اند.  دیگر جای داده شدهنظم در کنار یک به شکلی بی

یک از  ها در پژوهش خود از کدام رود محققان روشن ساخته باشند که آن اند، انتظار می انجام گرفته« متفکرشناسی»



یات نظری مربوط به امروزه، در ادب گیرند. کار می هاند و چگونه آن را ب متن استفاده نموده« خوانش»های  شیوه

ها ذیل عنوان کلی  شود که تمامی آن های متفاوتی گفته می ها سخن از نظریه های تحلیل متون یا اندیشه شیوه

های خوانش  های متفاوت خوانش همچون نظریه گیرند. در این ادبیات از نظریه جای می« خوانش»های  نظریه

محور،خوانش  وانش سیاسی، خوانش خوانندهفرمالیستی، خوانش مارکسیستی، خوانش فمینیستی، خ

های متفاوت  خوانش پسااستعماری به عنوان شیوهساختارگرایانه،خوانش پساساختارگرایانه،خوانش استعماری و

هایی که با هدف  توان این سوال را در مقابل پژوهش شود. بر این مبنا، می ها سخن گفته می برخورد با متون و اندیشه

ها مبتنی بر کدام یک از این  اند، مطرح ساخت که آن های متفکران مسلمان صورت گرفته یشهخوانش آثار و اند

کار ه های خود ب های خوانش را در پژوهش یک از این نظریه های کدام ها و روش باشند و شیوه های خوانش می شیوه

ها را چیزی بیش از  توان آن که نمیهستند  موجود مطالعاتی« متفکرشناسی»مطالعات عمده رسد  نظر میه باند؟  گرفته

های این متفکران دانست. گویی بیشتر این آثار  کتابت دوباره جمالت اصلی متفکران مسلمان یا شرح ابتدایی اندیشه

ها ـ  های خوانش متون و اندیشه اند که از حداقل آشنایی با ادبیات نظری مربوط به شیوه توسط کسانی تهیه گردیده

ها  کارگیری این شیوهه باشند. بدون شک، ب ـ برخوردار نمی ای آکادمیک جهانی مطرح هستندکه امروزه در فض

های متفکران مسلمان بینجامد و باعث ایجاد یک تحرک فکری تازه در  تواند به تقویت برخورد انتقادی با اندیشه می

امروزه در جوامع اسالمی صرف  رسد با وجود تمام انرژی و توانی که نظر میه جوامع اسالمی شود. ازاینرو، ب

شود،  های مطرح این جوامع می میراث فکری متفکران و ایدئولوگمناقشات نوشتاری یا گفتاری بر سر   و  مجادالت

المی را هایی است که در یک قرن اخیر فضای فکری جوامع اس حاصل کار تکرار دوباره و دوباره سخنان و اندیشه

شناس با متون اصلی  باید روشن ساخت در این مطالعات رابطه میان محقق اندیشهدوم اند.  در کنترل خود گرفته

اند که  شناسانه وفادار بوده باشد. آیا محققان مزبور به این اصل کلی مطالعات اندیشه متفکران مسلمان چگونه می

صلی متفکران مورد های متنی یا همان متون ا اعتبار یک پژوهش در خصوص اندیشه به میزان استناد آن به داده

های متفکران  شناسانه صورت گرفته درباره اندیشه گردد؟ سوم باید روشن ساخت آیا مطالعات اندیشه پژوهش باز می

های فکری خاص جهان  ها یا جنبش های فکری مهم جهان اسالم به پژوهش درباره برخی چهره مسلمان یا جنبش

 اند. ات عموم متفکران برجسته جهان اسالم مورد توجه قرار گرفتهباشند یا این که در این مطالع اسالم محدود می

یکی از »ها پیش حمید عنایت در سخنانی هشدارگونه به محققان و متفکران ایرانی یادآور شده بود که  سال



های فکری در کشورهای مسلمان  خبری از جریان های اساسی محیط فکری ما در ظرف نیم قرن اخیر، بیودکمب

دغدغه خود  عنایتگذشت نزدیک به سی سال از زمانی که ـ پس از بار دیگر توان  اکنون میرسد  نظر می هب«. است

این پرسش را  ـ در خصوص لزوم آشنایی جوامع مختلف اسالمی با متفکران برجسته یکدیگر را مطرح ساخته است

نشان از شناخت  ران مدرنمطالعات صورت گرفته در خصوص تحول اندیشه اسالمی در دومطرح ساخت که آیا 

شناس جهان اسالم از متفکران دیگر کشورهای اسالمی دارد یا خیر؟ با توجه به حجم نسبتاً زیاد  محققان اندیشه

های اخیر صورت گرفته  های متفکران بزرگ جهان اسالم در سال هایی که با هدف معرفی و شرح اندیشه پژوهش

از متفکران مسلمان عرب، ترک، و یا آفریقایی افزایش یافته است  است، آیا میزان شناخت جامعه فکری ایران

شاید یاخیر؟ آیا متفکران مسلمان ایرانی برای جوامع مسلمان عرب، ترک و یا آفریقایی شناخته شده هستند یا خیر؟ 

به یک ، اند مطرح شده« متفکرشناسی»در عنوان و محتوای آثاری که در این فصل ذیل عنوان بتوان با اندکی دقت 

جا )بدون شک نمونه  اثر )کتاب و مقاله( معرفی شده در این 62از میان  پاسخ اولیه برای این پرسش دست یافت:

های سید  مورد به اندیشه 8های علی شریعتی،  مورد به اندیشه 27باشد(، در  مورد توجه ما یک نمونه معرف نمی

های سر سید  مورد به اندیشه 4های اقبال الهوری،  د به اندیشهمور 5های عبدالکریم سروش،  مورد به اندیشه 7جمال، 

اهلل خمینی،  آیتهای  مورد به اندیشه 2های محمد عبده، مهدی بازرگان و سید قطب،  مورد به اندیشه 3خان، احمد

ای ه مورد به اندیشه 1الجابری، نصر حامد ابوزید و محمد آرکون، و مطهری، محمود طالقانی، محمد عابدمرتضی 

هالی، امام موسی صدر، حسن حنفی، محمود  علی، حسن البنا، الطاف حسینمدحت پاشا، خیرالدین تونسی، امیر

صدر، محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان پرداخته شده است. فارغ از  محمد طاها، محمد طالبی، ابوالحسن بنی

شناسی دانست،  علمی در حوزه اندیشه« اثر»کلمه یک توان به معنای واقعی  این مساله که بسیاری از این آثار را نمی

تحلیل عددی ما نشان داد که در فضای فکری یک جامعه بزرگ اسالمی همچون ایران هنوز حتی یک مقاله کوتاه 

های بسیاری از متفکران برجسته گذشته و فعلی جهان اسالم از قبیل قاسم امین،  در خصوص ماهیت اندیشه

شبلی نعمانی، نامق کمال، علی سوآوی، عبداهلل جودت، فتح اهلل گولن، آمنه ودوود، چاندرا علی، ممتازعلی،  چراغ

مظفر، فواد زکریا، الیاس مرقص، صادق جالل العظم، عبدالکبیر خطیبی، عبداهلل کنون، عبداهلل ابراهیم، عباس 

رد. احتماالً، در دیگر کشورهای وجود ندا الجرادی، حسن ترابی، رضوان السید، برهان غلیون، وجیه کوثرانی، و...

های علمی علوم  ترین وظایف گروه باشد. عطف به این نکته، یکی از مهم گونه می اسالمی نیز وضعیت به همین



توان آشنا  شناس در هر یک از جوامع اسالمی را می اجتماعی و علوم سیاسی در دانشگاه ها و همچنین محققان اندیشه

، در برخورد با مطالعات چهارم های متفکران دیگر جوامع اسالمی دانست. با اندیشه ساختن فضای فکری جامعه خود

 تبیینی صورت گرفته در خصوص تحوالت فکری جهان اسالم در دوره معاصر باید به روشن ساختن

که  صورت گرفته و این« فرهنگیتغییر »و  )در اینجا اسالم( «فرهنگ»های متفاوتی پرداخت که از  سازی مفهوم

های متفاوت در خصوص  سازی باعث گردیده محققان مختلف به طرح نظریه چگونه این اختالف در مفهوم

های تاثیرگذاری ساختار اجتماعی بر فرهنگ اسالمی، به عنوان فرهنگ غالب در جوامع مسلمان،  ها و شیوه مکانیسم

. پنجم، باید را تبیین نمایندعصر مدرن  در جوامع اسالمی در سیاسی -بپردازند و به اشکال متفاوت تحوالت فرهنگی

توان با تحلیل متون  روشن ساخت رابطه میان نظریه و داده در هر یک از این مطالعات تبیینی چگونه است. آیا می

ها و ایستارهای فرهنگی مسلمانان دست یافت؟ برای چه نوع  اسالمی به اطالعات مناسب برای شناخت گرایش

های سیاسی و اقتصادی مختلفی که در خصوص وجود انواع  ر مفید هستند؟ آیا دادهمحو تحلیلی اطالعات متن

توانند به کار  باشند، می ملت می -عموماً متعلق به  سطح کالن دولتوشوند  آوری می جوامع اسالمی جمعها در بحران

بنیادگرایی اسالمی  طلبی اسالمی یا فرهنگی همچون اصالح -های سیاسی تبیین چرایی گرایش مسلمانان به جنبش

گیری ارزشی  های کالن اجتماعی برای شناخت جهت باید به طور جدی انجام پیمایش باالخره این که،آیند؟ 

های مذهبی در میان  اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. چه عواملی گرایش -مسلمانان نسبت به مسائل مختلف سیاسی

کنند؟ چه عواملی گرایش  تعیین می ای ملی در میان مسلمانان راه کنند؟ چه عواملی گرایش مسلمانان را تعیین می

گری، نقش دولت در اقتصاد،  مسلمانان نسبت به دموکراسی، حقوق زنان، جایگاه علم در حیات اجتماعی، نظامی

 کنند. حکومت اسالمی و احزاب سیاسی را تعیین می

 اسالم: باورهای مشترک در مقابل گفتمان مشترک

شود. یک  دیده می یسیاسی اسالم -فکری های های مربوط به جنبش اوت از اسالم در تحلیلدو دریافت متف

ها درباره  ای از باورها و ارزش شود اسالم مجموعه جا گفته می در اینگرایانه از اسالم است.  دریافت، دریافت ذهن

دارند. به عنوان مثال، احمد جنبش ها اعتقاد  شان به آن های مسلمان و رهبران فکری جامعه و حکومت است که توده

ملهم از این اعتقاد که اسالم، به عنوان یک روش کامل »کند: جنبشی  بنیادگرایی اسالمی را چنین توصیف می

های سکوالر  گیرد، قادر به ارائه یک بدیل پذیرفتنی برای ایدئولوژی می زندگی که هم سیاست و هم مذهب را در بر



و تقدیر بر آن است که اسالم نقشی عمده در بازسازی جهان معاصر ایفا باشد  پیتالیسم میرایج یعنی سوسیالیسم و کا

باشد(. محققان مزبور معتقدند این  )تبیین لوئیس، ارجمند و الگار از ظهور بنیادگرایی اسالمی نیز چنین می« کند

یک نیروی بالقوه مان جنبش، االن مسلمان نسبت به آرها همراه با احساس و عاطفه فع مجموعه باورها و ارزش

انسجام جنبش اسالمی یک وحدت درونی است؛ بخشی از آورند. ازاینرو، وحدت و اجتماعی را بوجود می -سیاسی

مورد رحال، این دریافت از اسالم با توجه به ه کارکرد روانشناختی اسالم در ایجاد وحدت قوی در میان مسلمانان. به

های متفاوت از اسالم مشارکت داشتند، دچار مشکل  ی سیاسی مختلف با دریافتها انقالب ایران که در آن گروه

 شود. می

های مفهومی، شعائر و نمادهای  در رویکرد دوم به اسالم به عنوان یک گفتمان یعنی یک مجموعه از چارچوب

در یک ای عام اسالمی که ه توان در زبان برگرفته از آموزه شود. بنا به این دیدگاه، اسالم را می مشترک نگریسته می

های  ای از شعائر و رفتارهای نمادین که توسط جنبش باشد، و در مجموعه اجتماعی خاص رایج می -بافت سیاسی

جا، اعتقاد بر آن است که وحدت سیاسی اسالمی نتیجه  شوند، مشاهده کرد. در این اسالمی به نمایش گذاشته می

)همان گونه که به هنگام شرح مطالعات تبیینی  باشد دئولوژی آن، مییک عامل بیرونی، یعنی دولت سکوالر و ای

 دیدیم، منصور معدل دارای چنین دیدگاهی بود(.

توانند در شناخت رفتار سیاسی مسلمانان به ما کمک کنند. دریافت نخست اشاره به  ها می هر دوی این دریافت

کند که چگونه اسالم توانست یک  ین نکته اشاره میکه دریافت دوم به ا احساسات و عواطف فردی دارد، در حالی

توان  زبان فراگیر برای مردمی با پیشینه مختلف فراهم آورد. به عالوه، بنا به این دو دریافت متفاوت از اسالم می

توانیم به  کنش سیاسی انقالبی مطرح کرد. به عنوان مثال، میدیلی در خصوص رابطه میان اسالم و های ب فرضیه

های  گفتمان اسالمی یا برعکس تعهد عاطفی فعاالن مسلمان به آرمان این مساله بپردازیم که چگونه ساختار آزمون

 پذیر ساخت. کنش سیاسی انقالبی را امکانجنبش، 

  های مسلمان گیری ارزشی توده جهت

لیلی از متون تحقیاس سیاسی مسلمانان مبتنی بر  -های فرهنگی خصوص گرایشتمامی ادعاهای موجود در  تقریباً

های اسالمی، یا تاریخ شفاهی هستند.  شده نخبگان فرهنگی مسلمان، اطالعات مربوط به جنبشاسالمی، آثار منتشر

های مسلمان،  گیری ارزشی توده ها و جهت منابع مزبور در خصوص گرایشهای برگرفته از رحال، استنباطه به



ی دچار مشکل می باشند. این مساله به طور خاص از این جهت احتماالً، از لحاظ اعتبار و قدرت تعمیم و گستردگ

باشد که عموماً در تحقیقات کالن اجتماعی در خصوص تغییر فرهنگی در جهان اسالم به همین اطالعات و  مهم می

 شود. ها استناد می داده

در  ت.کشورهای اسالمی اسآوری اطالعات در های اجتماعی یک روش کارآمد برای جمع انجام پیمایش

ها و کمبود منابع مالی  های اعمال شده از سوی دولت دلیل محدودیته های اجتماعی ب گذشته، انجام پیمایش

ان حاکم نسبت به مزایای عملی گهای اخیر، ثبات سیاسی و باال رفتن آگاهی نخب رحال، در ساله پذیر نبود. به امکان

مزبور شده است. در بیشتر کشورهای اسالمی مراکزی برای های  هایی منجر به برداشته شدن محدودیت چنین پیمایش

های ملی در  اند. اکنون این امکان وجود دارد که بتوان به انجام پژوهش انجام مطالعات استراتژیک تاسیس شده

 سیاسی مردم در تمام کشورهای اسالمی پرداخت. -های فرهنگی خصوص گرایش
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ترین و  های علمی و تحقیقی یکی از برجسته انه و مبتنی بر روشطرف اساسی و اصلی این تحقیق و تألیف، یکی معرفی بی

های دینی و سیاسی ایران معاصر )به ویژه برای نسل جوان( است، و دیگر در اختیار نهادن  ماندگارترین و اثرگذارترین شخصیت

طور اخص نسل پس از انقالب( منبعی معرفتی  برای آگاهی و بیداری و خودآگاهی تاریخی ایرانیان و به طور خاص جوانان )به 

است. نسل امروز باید بداند که پیشینه تاریخی و ملی او چیست، چه تحوالتی در گذشته نه چندان دور در این مرز و بوم روی داده 

ی مثبت یا منفی نقش داشته اند، سهم هر شخصیت یا گروه و جمعیت دینی یا سیاسی و ها است، چه کسانی در این دگرگونی

را بسازد. اگر جز این باشد، تاریخ « گذشته چراغ راه آینده»در این تحوالت چه اندازه بوده و باالخره این نسل باید بتواند از  انقالبی

نگاه کنید به: حسن یوسفی اشکوری، در تکاپوی آزادی: سیری «. و شرح بزرگان اندیشه و سیاست و اجتماع، ارزشی نخواهد داشت

 . 19، ص 1376ندس مهدی بازرگان )جلد اول(، چاپ اول، تهران، انتشارات قلم، در زندگی، آثار و افکار مه

راث می ی سیدجمال الدین اسدآبادی، اهمیت پرداختن بهها علی اصغر حلبی در مقدمه پژوهش خود درباره زندگی و اندیشه -46

فکران ایران است. انسان وقتی کارهایی را امروزه یکی از نیازهای عمده ما شناختن بزرگان و مت»دهد:  می گذشتگان را چنین توضیح

که پژوهشگران اروپا درباره یکی از نویسندگان یا متفکران یا آهنگسازان یا فیلسوفان درجه دوم و سوم خود انجام داده اند با 

زه از قافله علم و سنجد، به آسانی درمی یابد که ما چه اندا می کارهایی که ما درباره متفکران درجه اول و بزرگ ایران کرده ایم

شناختن بزرگان گذشته برای نیازهای »شود. ممکن است بگویند:  می تحقیق دور مانده ایم، و اگر انصاف داشته باشد شرمگین

این هم معقول نیست که ما گذشته خود را »توان گفت:  می در جواب«. ی ضروری ما کافی نیستها امروزین ما و برآوردن خواست

راث گذشتگان خود را به می ال و آینده، ادامه گذشته است و مجد و عظمت هر قومی مربوط به این است کهفراموش کنیم، چه ح

نگاه کنید به: علی اصغر حلبی، زندگانی و سفرهای سیدجمال «. روش درست بررسی کنند و بر روی آن پایه، کاخ رفیعی برافرازند

 . 9، ص 1383نتشارات زوار، الدین اسدآبادی معروف به افغانی، چاپ اول، تهران، ا



دهد:  می ی محمد نخشب و خداپرستان سوسیالیست را چنین شرحها مرتضی کاظمیان فرآیند پژوهش خود درباره زندگی و اندیشه -47

، به نخشب و نقطه نظرات او نزدیک تر و از زندگی سیاسی اش ها با کمال تأسف، منابع و مراجع علمی که بتوان با تمسک به آن»

اند. دوستان و همفکران و شاگردان زنده یاد نخشب هم به ندرت دست به قلم شده اند و « هیچ»، بسیار اندک و نزدیک به آگاه شد

برای ارائه مقاله  1382شرح آراء و افکار او و نیز تشریح زندگی اجتماعی او نیز بسیار اندک است، آن چنان که وقتی در نیمه سال 

به یک مرکز تحقیقاتی دانشگاهی، نام محمد نخشـب را در دریای اینترنت کاوش کردم، نتیجه ای در مورد اندیشه سیاسی نخشب 

تأسف بار بود: دو مقاله از نگارنده ـ که در نشریات داخلی به چاپ رسیده بود ـ، در کنار یکی دو مطلب از اندیشمندی به نام محمد 

یال دموکراسی دینی: محمد نخشب و خداپرستان سوسیالیست، چاپ نگاه کنید به: مرتضی کاظمیان، سوس«. نخشب بود و هست ... 

 . 11، ص 1383اول، تهران، انتشارات کویر، 

به نقل از: رامان سلدن، نظریه ادبی و نقد عملی، ترجمه جالل سخنور و سیما زمانی، چاپ اول، تهران، انتشارات پویندگان نور،  -48

 . 7-8، صص 1375

 ها و عدم تفکیک آن ها ان آنمی شود و بر آن است که خلط می پذیرد، تمایز قائل می با متن صورت یی کهها ان تعـاملمی اریک هـرش -49

از یکدیگر منشأ اشتباهات و مغالطات فراوانی است؛ زیرا اهداف و کارکردهای هر یک غیر از دیگری است. او چهار قسم تعامل با 

نامد. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به: احمد واعظی، درآمدی به  می یا نقد  را فهم، تفسیر، داوری ها کند و آن می متن را از هم جدا

 . 471-77، صص 1381هرمنوتیک، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

 .14، ص پیشینرامان سلدن،  -51

 .1376قم، ی اسالمی، چاپ سوم، قم، دفتر تبلیغات اسالمی ها محمدجواد صاحبی، اندیشه اصالحی در نهضت -51

در خصوص  ها در این کتاب تا حدودی به موضوع شناسی نیز پرداخته شده است. به عنوان مثال، در این کتاب به دیدگاه این جریان -52

، ... نیز ها موضوعاتی همچون دموکراسی، حقوق بشر و آزادیهای فردی، تعدد زوجات، حجاب، دولت اسالمی، وضعیت اقلیت

، اسالم دموکراتیک مدنی؛ رویکرد آمریکایی، ترجمه عسگر قهرمانپور، چاپ اول، تهران، پژوهشکده اشاره شده است. چریل بنارد

 .1384مطالعات راهبردی، 

توان شرح  می باشد، در آن می ییها این کتاب اگرچه به دلیل نوشته شدن در شرایط نامطلوب زندان و فشار سیاسی دارای کاستی -53

کران مزبور را یافت. تقی رحمانی، روشنفکران مذهبی و عقل مدرن، چاپ اول، تهران، قلم، انتقادی بسیار خوبی از دیدگاه متف

1384. 

شود. فرهنگ رجایی، اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب، چاپ اول، تهران،  می این کتاب گاه به تاریخ تحلیلی اندیشه نزدیک -54

 .1381ی علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ها مرکز پژوهش

 .1369المللی امور خارجه،  ی سیاسی در جهان عرب، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینها جید خدوری، گرایشم -55

 . پیشینهشام شرابی،  -56

 .1383مسعود پدرام، روشنفکران دینی و مدرنیته در ایران پس از انقالب، چاپ دوم، تهران، گام نو،  -57

ویکرد جامعه شناختی تدوین نشده است، اگرچه نویسنده در آغاز کوشیده است با طرح این کتاب برخالف نام آن چندان مبتنی بر ر -58

شناختی از پدیدة روشنفکری  شناسان همچون گرامشی چنین القا نماید که سعی در ارائه یک بررسی جامعه های برخی جامعه دیدگاه



اند ابعاد  اند و کوشیده شناسی پرداخته قرار داد که به مفهومتوان این کتاب را همچنین در زمرة آثار توصیفی  می دینی در ایران دارد.

 .1383مختلف پدیدة روشنفکری دینی را روشن سازند. عباس کاظمی، جامعه شناسی روشنفکری دینی در ایران، چاپ اول، تهران، 

توان تقسیم بندی ارائه  می نماید.در این مقاله نویسنده پس از طرح دو گونه شناسی مزبور، کوشیده است آنها را در یکدیگر ادغام  -59

شناسی  گونه»ی ارائه شده در این حوزه دانست. سعید حجاریان، ها شده در این مقاله را یکی از دقیق ترین و جامعترین تقسیم بندی

 .23-32، صص 1376، زمستان 7، ش 2، نامه پژوهش، سال«های روشنفکری ایران معاصر جریان

 .71-96، صص 1376، زمستان 7، ش 2، نامه پژوهش، سال«روشنفکری در ایران معاصرهای  پارادایم»سهراب رزاقی،  -61

سخنی در »های مزبور را مطرح ساخته است. مصطفی ملکیان،  در این مقاله نویسنده به شکلی بسیار دقیق مبانی اندیشه ای گفتمان -61

 .93-116، صص 1381چاپ اول، نشر نگاه معاصر، ، در مصطفی ملکیان، راهی به رهایی، «چند و چون ارتباط اسالم و لیبرالیسم

 .1374ی اسالمی در صد ساله اخیر، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات صدرا، ها مرتضی مطهری، نهضت -62

نویسنده در این کتاب به بررسی ابعاد مختلف پدیده روشنفکری دینی، بویژه نقش آن در وقوع انقالب اسالمی ایران پرداخته است.  -63

باید از جمله آثار مفید و قابل اعتنا در این حوزه دانست. فرهاد شیخ فرشی، روشنفکران دینی و انقالب اسالمی، چاپ این کتاب را 

 .1381اول، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

64- William Thomson, “The Renascence of Islam,” The Harvard Theological Review,  Vol. 30, No. 2 

(Apr,. 1973): pp. 51- 63. 
 .1381رضا علیجانی، نوگرایی دینی؛ نگاهی از درون، چاپ اول، تهران، موسسه نشر انسان،  -65

ی آقای اشکوری با افرادی چون بازرگان، یزدی، سروش، محمدمهدی جعفری، مجتهد ها در این کتاب که شامل مجموعه مصاحبه -66

تی در خصوص زمینه ظهور نوگرایی دینی، اهداف آن، سیر تحول باشد، محقق کوشیده است با طرح سواال می شبستری، توسلی، ...

آن، نقش سیدجمال در آغاز و تداوم آن و ... به بررسی این جریان فکری بپردازد. حسن یوسفی اشکوری، نوگرایی دینی، چاپ 

 .1378دوم، تهران، قصیده سرا، 

های دینی معاصر، چاپ اول، تهران، نشر سرایی،  ی، گفتمان، درعمادالدین باق«های دینی عصر مشروطه گفتمان»عمادالدین باقی،  -67

1382. 

 .پیشین، در عمادالدین باقی، «سیر تحول فکر دینی در ایران»عمادالدین باقی،  -68

 .پیشین، در عمادالدین باقی، «ی دینی معاصر در ایرانها مقوله بندی گفتمان»عمادالدین باقی،  -69

راکنده نویسنده طی سالهای مختلف است که به شیوه ای نامنسجم کنار یکدیگر جای این کتاب ترکیبی از مجموعه یادداشتهای پ -71

شود. مقصود فراستخواه، سرآغاز نواندیشی معاصر؛  می است که همه چیز در آن یافت« کشکولی»داده شده اند.کتاب مزبور در واقع 

 .1377دینی و غیر دینی، چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 

باشد. لوآی. م. صفی، چالش مدرنیته؛ جهان عرب در جستجوی  می کی از جذابترین و عمیق ترین آثار در این حوزهاین کتاب ی -71

 .1381اصالت، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 

شه باشد که در آثار  مختلف به آن ارجاع داده شده است. محمد بهی، اندی می این کتاب از آثار جنجال برانگیز مطرح در این حوزه -72

 .1382نوین اسالمی در رویارویی با استعمار غرب، ترجمه سید حسین سیدی، چاپ دوم، مشهد، آستان قدس رضوی، 



در این کتاب، برخالف نام آن، هیچ نشانی از یک بررسی جامعه شناختی در خصوص پدیده روشنفکری دینی دیده نمی  -73

صه شده تعدادی مقاالت متفاوت و همچنین برخی قطعات شود.کتاب مجموعه ای است بی نظم و آشفته از متن کامل و خال

که تنها در کنار یکدیگر جای داده شده « روشنفکری دینی»برگرفته از آثار آیت اهلل خمینی، آل احمد و دکتر شریعتی در خصوص 

ادن عنوان به آنها در ی متفاوتی است که محقق یاد شده از متون متفاوت استخراج کرده و با دها اند. کتاب مزبور مرکب از فیش

 .1378کنار یکدیگر جای داده است. محمدعلی زکریایی، جامعه شناسی روشنفکری دینی، تهران، نشر آذریون، 

 .1379مجید محمدی، لیبرالیسم ایرانی، چاپ اول، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان،  -74

، در مجید محمدی، «بازگشت، فردیت، امید»جید محمدی، نویسنده در برشمردن ویژگیهای این سه جریان بسیار موفق بوده است. م -75

 .193-219، صص1378دین علیه ایمان، چاپ اول، تهران، انتشارات کویر، 

 .1377جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، چاپ اول، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا،  -76

سازد. تقی آزاد ارمکی،  می دیگر آثار مطرح در این حوزه متمایز شود که آن را از می های خاصی دیده در این کتاب نکته سنجی -77

 .1381مدرنیته ایرانی؛ روشنفکران و پارادایم فکری عقب ماندگی در ایران، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات انتشاراتی اجتماع، 

علم، چاپ اول، تهران، موسسه تحقیقات و  ، در پرویز هودبوی، اسالم و«پاسخ سه گانه مسلمانان به توسعه نیافتگی»پرویز هودبوی،  -78

 .1384توسعه علوم انسانی، 

 .1377دی خسروشاهی، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطالعات، ها اسحاق موسی الحسینی، اخوان المسلمین، ترجمه سید -79

رب؛ از غربگرایی تا نویسنده در این کتاب به ارائه یک جریان شناسی دیگر نیز پرداخته است: الف( جریان پیروی از تمدن غ -81

غربزدگی )تجدد( و ب( جریان احیا و بازسازی تفکر دینی از بنیادگرایی اسالمی )مانند جنبش وهابیت( تا رادیکالیسم اسالمی یا 

 .1374ی اسالمی معاصر، چاپ سوم، تهران، سمت، ها اصالح طلبی دینی )مانند نهضت سید جمال(. سید احمد موثقی، جنبش

 .155-171، صص1379، پاییز 8، شماره2، ترجمه نورالدین قیصری، پژوهشنامه متین، سال«الم سنتیاس»سیدحسین نصر،  -81

 .117-127، صص 1379، 29، گفتگو، شماره«گرایی در بوته سیاست االصالح مراکش؛ اسالم جماعت»محمد توزی،  -82

های اسالمی یاد  در خصوص وضعیت جنبش ها به بحث باشد که در همگی آن می ای از مقاالت متفاوت نویسنده این کتاب مجموعه -83

السید، اسالم سیاسی معاصر، ترجمه مجید مرادی، چاپ اول، تهران، مرکز بازشناسی اسالم و ایران،  شده پرداخته است. رضوان

1383. 

خصوص  باشد که نویسنده در آن به بررسی دیدگاه متفکران نوگرا مسلمان در می متن مزبور در واقع بخش ششم کتاب گلدزیهر -84

های  ، در ایگناس گلدزیهر،گرایش«تفسیر در پرتو تمدن اسالمی»سازگاری اسالم با دنیای جدید پرداخته است.ایگناس گلدزیهر، 

 .1383ققنوس،  نشران مسلمانان، ترجمه سید ناصر طباطبایی، چاپ اول، تهران، می تفسیری در

-246، صص1381، بهار 7، مطالعات ملی، سال دوم، ش «ـــروطههای روشنفکری عصر مش تمدن غرب و گفتمــان»حسین آبادیان،  -85

229. 

 .36-43، صص 38، نشریه کیان، شماره «اسالم کالسیک، اخوان المسلمین و چپ اسالمی»حسین مجیدی،  -86

 .43-52، صص 36، نشریه کیان، شماره «تاملی در اندیشه معاصر عرب»محمدمهدی خلجی،  -87

 .1385، اخبار دین، سال چهارم، شماره دو، خرداد و تیر «انه رومی م انداز اسالمپیشینه، کارنامه و چش»حمید احمدی،  -88
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