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چکیده
اي از کنش انسان انسانی تابع ادراکی است که از محیط پیرامـونی دارد؛ فهـم ایـن    بخش عمده

در این . گیري بسیار کارآمد نشان داده استها در شناخت رویکردها و فرآیندهاي تصمیمبرداشت
سیاسـی تأکیـد   هاي هایی است که بر کیفیت و خاص بودن پدیدهمیان،پدیدارشناسی از جمله روش

از ایـن رو، ارتبـاط میـان رویکـرد ادراك محیطـی و      .هاي جهان استدارد و به دنبال ادارك پدیده
. کندهاي انسانی و اجتماعی همراهی میپدیدارشناسی وجود دارد که پژوهشگر را در درك پدیده

بـر اسـاس ادراك محیطــی، زمـانی کـه درك عینــی مکـان جـایگزین درك ذهنــی آن مـی شــود،        
. گوهاي پدیدار مکان به این دلیل که در ایجاد حس تعلق مکانی موثر می شوند، اهمیت می یابندال

مقاله ي حاضر بر این فرض استوار است که اندیشه زمانمند و مکانمنـد بـر اسـاس ادارك محیطـی     
متفاوت جنبش هاي اسالمی شیعی و سـنی خاورمیانـه اعـم از رادیکـال و میانـه رو در راهبـرد آنهـا        
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مقدمه
هـاي جغرافیـایی را بـه    هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و مذهبی، جغرافیا و پدیـده ایدئولوژي
ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصـادي  ). 39: 1،1391شکوئی، ج(دهندثیر قرار میأشدت تحت ت

بوده است که در آن تحلیـل  ايدهد، حاصل ایدئولوژيکه افراد جامعه را به هم پیوند میخاصی 
در هر محیط جغرافیایی، عملکردي از یـک ایـدئولوژي   . گیردمنطقی قدرت و سلطه صورت می

ها عالوه بر ها و محیطپس در تببین جغرافیایی از پدیده. گیردتفکر شکل میخاص یا یک شیوه
هــاي هــاي اجتمــاعی در کــانون تحلیــلگیرنــدگان نظــامشــناخت عقایــد تصــمیمعوامــل دیگــر،

خاورمیانـه همـواره محیطـی بحرانـی بـوده و      ). 48: 1391، 2شکوئی، ج(گیردجغرافیایی قرار می
چند ویژگی عمده داشته است که از قرن نوزدهم به بعد، اغلب جوامع اسالمی واقع در منطقـه را  

نی طی تاریخ با دو مشکل استعمار در بعد خارجی و استبداد در بعد این محیط بحرا. در برگرفت
هـاي متعـددي را تجربـه    ظهور و رشد جنبش،هاي اخیربنابراین در دهه. داخلی روبرو بوده است

هاي این منطقه، هم طیـف  جنبش.کرده است که ویژگی مشترك تمام آنها ماهیت اسالمی است
رو و اصـالح  هـاي بنیـادگراي میانـه   صب و هم طیف نگـرش هاي بنیادگرایانه جزمی و متعنگرش

هـا،  هاي رشد این گونه جنبشبه بعد، یعنی سال1980هاي دهه شود که از سالطلب را شامل می
).13: 1377یـان،  جدکم(انـد ذهـن پژوهشـگران بـه ایـن مسـئله جلـب شـده و بـه آنهـا پرداختـه          

هـاي  جنبش-1:انی پدیدار شدند عبارتند از هاي عمده خاورمیانه که پس از فروپاشی عثمجنبش
-3،گرایانـه هاي غربهاي سکوالر با گرایشهاي سکوالریستی چپ و جریانجنبش-2، شیعی

هـاي  تمـامی آنچـه جنـبش   ؛هاي شیعیجنبش،جریان اول.جنبش اخوانی-4،جنبش هاي سلفی
شـود،  اي اسالمی قلمـداد مـی  هکنند و جزء آموزهاسالمی در حوزه اهداف به طور اعم دنبال می

هاي سیاسی، رد سازش با اسـرائیل، مبـارزه   از جمله مبارزه با استعمار نو، تغییر و اصالح حاکمیت
هـاي دینـی اسـالمی و اجـراي آن در سـطح      هاي غربی، احیـاي اندیشـه  با تسلط فرهنگ و اندیشه

-جنـبش ، یند؛ جریان دومآهاي شیعی نیز به شمار میجامعه و اتحاد جهان اسالم، اهداف نهضت

هاي سـکوالر چـپ   جریان-1:که به دو شاخه تقسیم شده بودهاي سکوالریستی در جهان اسالم
که تمایالت شرق گرایانه داشتند و در کشورهایی همانند مصر، سوریه، یمـن، لیبـی و   ؛یا ناصري

کوالر کمالیسـتی  هاي سگرایانه با عنوان جنبشغربهايگرایشعراق دوران بعث فعال بودند و 
-2.کردند و در کشورهایی همچون تونس فعال بودندکه بیشتر از ادبیات دموکراسی استفاده می

. شـدند هاي سکوالریستی یاد شده از طرف روشنفکران و نظامیان حمایـت مـی  هر دو نوع جنبش
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ــه دســت گــرفتن حکومــت و قــدرت، اقتــدارگرا شــدند و    جنــبش هــاي سکوالریســتی بعــد از ب
هـاي شکسـت خـورده تعبیـر     ها به حکومـت هایی را تشکیل دادند که به اصطالح از آنحکومت

هـاي مختلـف اقتصـادي،    هـا قـادر بـه توسـعه کشورشـان در حـوزه      این گونـه حکومـت  . شودمی
هـاي سـلفی قـرار دارنـد و در     در کنار دو جریان قبل، جریان سوم یا جنـبش . نیستند... آموزشی و

1930در مصـر،  1928هـاي  نبش اخوانی است؛ این جنبش در سـال که ج،نهایت، جریان چهارم
سیس شـد و امـروزه در کشـورهایی نظیـر     أدر عربستان و جنوب خلیج فارس، ت1938در سوریه، 

ها منفعل بودنـد،  این جنبش مدت. اکثر کشورهاي عربی فعال استترکیه، عراق و اردن و تقریباً
شناسـد کـه از مصـر آغـاز شـد و      مـی » حاکمیـت اخـوانی  پدیده«اما امروزه جهان آن را با عنوان 

. اکنون در قطر و عربستان و سوریه فعال است
سازي از دیـن روایتـی اسـت کـه در ایـران و در قالـب اندیشـه شـیعی موضـوعیت          ایدئولوژي

یافت، اما اسالم در میان اهل تسنن اسالم الگـویی بـراي مقاومـت در مقابـل اسـتعمار خـارجی یـا        
هاي سنی صرفاً عاملی محرك بود نه یـک سـازمان   اسالم براي جنبش. خلی تولید کرداستبداد دا

کـرد؛ بنـابراین اندیشـه   نظري و ایدئولوژیک آرمان پرداز؛ بلکه، صرفاً انگیزه حرکـت تولیـد مـی   
هـاي  هاي سنی منطقه موثر واقـع شـد و از آمـوزه   چپ و ناسیونالیسم عرب بود که در میان جنبش

هـاي ایـدئولوژیک   پژوهش حاضر بر این فرض استوار اسـت کـه چـرا جنـبش    .دینی بهره گرفت
هـاي اسـالمی بـر اسـاس بنیـان      فراگیر در جهان اسالم، بیشتر اختصاص بـه شـیعیان دارد؟ جنـبش   

شوند کـه ماهیـت آنهـا نیـز     و بنا بر ادراك محیطی به دو نوع زمانمند و مکانمند تقسیم میفکري
وداردهسـتی ازمکانی شدهمکانمند، درکیاندیشهاد شده دارد؛ ریشه در بعد زمانی و مکانی ی

دیـد  . کنـد تبیـین شناسـانه هسـتی ایـن مکـان  دراوموقعیـت مبنـاي برراانسانسرشتکوشدمی
هـاي سیاسـی و اجتمـاعی شـیعی و سـنی      مکانمند و زمانمند بنا بر سرشت خود به تفـاوت جنـبش  

هـاي اسـالمی   هایی که پیرامون جنـبش در بررسی. ه استخاورمیانه در عملکرد و راهبرد انجامید
ثیر أله تـ أها پرداختـه شـده اسـت و بـه مسـ     صورت گرفته، عمدتاً به نوع تفکر و حوزه نفوذ جنبش

. ها از مبانی الهیاتی و ادراکی موثر بر راهبرد آنها پرداخته نشده استجنبش

روش تحقیق
ــژوهش ــاهیتی توصــیفی حاضــر،پ ــی دارد –م ــیو  تحلیل ــه ش ــاز آن ب ــورد نی ةو اطالعــات م

.اي گردآوري شده و در بستر پدیدارشناسی مورد تحلیل قرار گرفته استکتابخانه
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. شـود در پدیدارشناسی تالمـات از قلمـرو انتزاعـات بـه سـپهر تجربـه زنـدگانی معطـوف مـی         
ن هـر چیـزي کـه بـر آگـاهی پدیـدار       پدیدارشناسی عبارت است از توصـیف پدیـدارها بـه عنـوا    

یابـد؛ یعنـی وجـود جهـان بـراي      در پدیدارشناسی جهان ذهنی به جهان عینی تقلیل نمـی . شودمی
امر واقع از منظر پدیدارشناسی مشـتمل بـر عـالم زنـدگی و     ،بنابراین. شودانسان قائم به ذهن نمی

پدیدارشناسـی بـا   . پس هدف در پدیدارشناسی آشکار شدن کامل پدیـده اسـت  ،بیناذهنیت است
–گرایـی پوزیتیویسـتی   هـاي انسـانی هـم از عینیـت    رفتن رابطه خاص بین دنیـا و کـنش  در نظر گ

ــاري متفــاوت اســت و هــم از ذهــن  ــابرفت در پــژوهش ).68-71: 1392منــوچهري، (گرایــی ن
انـد و بـه خاورمیانـه از دیـد محـل      هاي اسالمی به عنوان پدیده در نظر گرفته شدهرو، جنبشپیش

ظهـور اسـالم   ،نقطـه آغـاز بنـا بـر پدیدارشناسـی     . ا نگریسته شده استها و ظهور آنهتجلی پدیده
. کندها حفظ میثیر خود را پدیدهأکه این نقطه تا انتها ت؛است

ادبیات نظري
ادراك محیطی

. پژوهشگران به دو محیط متفاوت و در عـین حـال هماهنـگ ادراکـی و واقعـی قائـل هسـتند       
این تصویر ذهنی از صـافی  . پدیداري یا عینی استمحیط ادراکی تصویر ذهنی شخص از محیط 

محـیط  . گیـرد گذراندن اطالعات از رهگذر تجربیات یا آگـاهی از محـیط پدیـداري شـکل مـی     
ســاختار محــیط از طریــق صــافی فرهنــگ، . نمایانــدادراکــی بخشــی از محــیط پدیــداري را مــی

راکـات محیطـی متفـاوتی    اد،هاي مختلففرهنگ. ها و فنون قابل مشاهده استها، آموزهنگرش
اتخـاذ  بر بنیاد همـین ادراکـات محیطـی اسـت کـه تصـمیمات شخصـی و اجتمـاعی         . آفرینندمی
سـاز را در کـنش و   رفتارگرایان غالباً پیامدهاي سه محـیط پدیـداري، شخصـی و زمینـه    . شوندمی

رد آن کننـده عملکـ  نیهاي ساختاري محیط تعیـ به هر روي ویژگی. کنندپویش انسانی مطالعه می
کننـد  هاي اجتماعی را بر ساکنان خود تحمیل میبدین مفهوم که الگوهاي رفتاري و نقش. است

ثیر أرفتـار تـابع تـ   . کننـد یا برخی الگوها و معیارهاي رفتـاري را تقویـت و برخـی را تضـعیف مـی     
ا شود که به سختی بتـوان آنهـا ر  درهم تنیدگی محیط و رفتار باعث می. متقابل فرد و محیط است

توان رفتـار را مسـتقل از رابطـه درونـی آن بـا محـیط درك       از هم جدا کرد؛ به این دلیل که نمی
ادراك فرآینـد دریافـت، تعبیـر و    . ناگزیر باید رفتـار را در بسـتر محیطـی آن تعریـف کـرد     . کرد

هـاي برخاسـته از آن را کـه از    هـا و برداشـت  هاي پیرامونی است که افراد پنداشتتفسیر محرك
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بنابراین، محـیط ادراکـی بخشـی از محـیط واقعـی اسـت و       . کننددارند را تفسیر و معنا میمحیط
بـا گسـترش محـیط    ،نتیجـه آن کـه  . رودتصویر ذهنی برخاسته از محیط پدیـداري بـه شـمار مـی    

ادراك شـخص از جهـانی کـه    . یابـد ادراکی محیط کـارکردي حاصـل از آن نیـز گسـترش مـی     
. است، نقشه ذهنی نقشه درونی فرد از جهان شناخته شـده اسـت  شناسد به نقشه ذهنی معروفمی

هاي ذهنی نمودي از آگاهی تصویري از یک مکان یا محـیط اسـت کـه بـه عنـوان نماینـده       نقشه
اي از اطالعـاتی کـه دریافـت شـده     یافته از واقعیت در مغز فرد ربط یافته و به عنوان نتیجهسازمان

کاویـانی راد،  (».کنـد هایـت رفتـار شـخص را تعیـین مـی     ثیرگذار اسـت و در ن أاست محفوظ و ت
ذهنـی دارنـد عمـل    ها در محیط قبل از آن که بر اساس اطالعـاتی کـه جنبـه   انسان). 5-3: 1392

روانشناسی، مفهوم زمان و مکان را ). 4: 1370بهفروز، (کنندکنند بر اساس اعتقاداتشان رفتار می
فه بـه عاریـت گرفتـه اسـت و امـروزه آن را بـا روشـی        هاي پژوهش خـود، از فلسـ  در اولین شیوه

کنـد،  کند در زمـان زنـدگی مـی   هنگامی که انسان احساس می. کندتجربی، مطالعه و بررسی می
ایـن تغییـرات اجتمـاعی، فیزیکـی و     . شود که او در تغییرهاي دائمی، درگیر شده استمتوجه می

آورددراکات فرد تفکر را بـه وجـود مـی   سپس مجموع ا. عالوه بر آن روانی و جسمی نیز هستند
آغاز یا پدیدار در پدیدارشناسـی همیشـه سـایه خـود را بـر تمـام       ۀنقط).174-5: 1391ایروانی، (

کـه ظهـور اسـالم اسـت، بـر      آغاز یا پدیـدار ۀدر پژوهش حاضر نقط. افکندوقایع و رویدادها می
نخسـت بـه مفهـوم    .بـا مفهـوم زمـان   یابد و یـا  حسب ادراك محیطی یا با مفهوم مکان ارتباط می

. شوداي فلسفی در مبانی الهیاتی سپس به مفهوم عینی آن پرداخته میذهنی مکان به عنوان زمینه

اندیشه مکانمند-الف
هاي جغرافیایی بر سطح زمین است و از زمان پیدایش علم کانون اصلی استقرار پدیده، مکان

زیـرا تنـوع و گونـاگونی فضـایی     . یا را تشکیل داده استجغرافیا، مفهوم مکان، اساس علم جغراف
هـاي  هـاي مختلـف در مکـان   محل استقرار پدیـده . هاستعملکرد حاکم بر مکانۀها، نتیجپدیده

فضاي مطلق، ماهیـت طبیعـی، عینـی،    . مختلف با فضاي مطلق و فضاي نسبی آنها در ارتباط است
پیش از این که مکان بخشـی  . ن و فرایند استمقید به زما،واقعی و مشخص دارد اما فضاي نسبی

آورد کـه  اي ذهنی را به وجود میاز فضاي جغرافیایی قلمداد شود از طریق ادراك محیطی زمینه
مکانمنـد  ۀهستی و وجود انسـان در اندیشـ  . یابدها ارتباطی مستقیم میبا هستی و موجودیت انسان

. ي عملکـرد آن اسـت  ي مکـان تعیـین کننـده   هاي ساختاریابد؛ ویژگیگیرد و معنی میشکل می
ۀبین اندیشه و فضا و مکان عینی، نسبتی ضروري، واجـب و عینـی برقـرار اسـت؛ بنـابراین اندیشـ      
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مکان، بافتی مناسب بـراي  ). 8: 1389کامران، (ناپذیر استدینی یا سیاسی منفک از مکان  تحقق
از ایـن نظـر، فعالیـت    . آوردم مـی هاي سیاسی و بازشناسی عالیق سیاسی فـراه گیري هویتشکل

مکـان در  ).176: 1386تیلـور،  (توان حول محور مکان سـازماندهی و تجهیـز کـرد   سیاسی را می
ایـن ارتبـاط را بایـد در    ۀتاریخ همواره ارتباطی مستقیم با اندیشه دینی انسان داشته است که ریشـ 

کـه خـدایان   ؛ابراهیمـی یافـت  نگرش انسان به جهان از دوران کهن و پیش از ظهـور ادیـان  ةشیو
متعدد هر کدام در قلمروي جداگانه به صورت فردي یا جمعی در جوار هم مورد پرسـتش واقـع   

و از عـالم تصـویري سـاختاري ارائـه داده کـه بـر       است بنیاداي مکانیونان فلسفهۀفلسف. شدندمی
است و هر کسـی در  اساس آن، جهان یک سلسله مراتب متصلب ساختاریافته از پیش تعیین شده

فهم مکانمند از عـالم متصـلب   . )39، 1389کربن، (این مکان بزرگ، یک جا استقرار یافته است
انسـان  و اقتدارگرا است و موقعیت هر کسی در جایی تعیین شـده اسـت و بـر  اسـاس ایـن فهـم،       

و هم مکـان؛  هستی مکانی دارد؛ به این معنا که در این رابطه وي با مکان، هم او تعریف می شود 
ایـن قـدرت   . بنابراین، مکان قدرتی دارد که هم در خلـق و هـم در تبـاهی و ویرانـی مـؤثر اسـت      

هاي بشري به داشتن مکان و قلمـروي از آن خـویش اسـت؛ مکـانی کـه بـه       گروهمبناي میل همه
در تاریخ، یکی از دالیل ستایش زمین و خـاك همـین   . آنان واقعیت، وجود و نیروي حیات دهد

اي براي جمـاعتی  ها و نواحی بسیار دارد و هر خطه و ناحیهنه ستایش هر خاکی؛ زمین خطهاست
ن أشـ . ن قدسـی بـراي آن قائـل شـوند    أاز مردم واجد نیرویی خالق است و بالتبع آن گروه باید ش

). 39-40: 1376تیلـیش،  (معنوي و قدسی به معنی شان و مقام غایی و ستایش بدون شـرط اسـت  
دارشناسـی هـر آن چیـزي اسـت کـه سرشـت همجـواري دارد و مـوارد و مصـادیق          مکان در پدی

خـدایانی در  تـاریخ، شـأن و ارزشـی     . مفاهیم مکانی خون و نژاد و طایفه و قبیله و خانواده اسـت 
کردند که در سرشـت ایـن جماعـات    غایی به نژادي خاص یا جماعتی خاص از یک تبار عطا می

. صفت همجواري غلبه داشت
در . انـد یونـانی و در منطـق از ارسـطو پذیرفتـه    1ثیر را از فلوطینأان در فلسفه بیشترین تمسلمان

ها بر حسب وزن وجودي خود، موقعیتی در درك مکانمند از عـالم کسـب   اندیشه مکانی، هستی
سان، هستی یـک مکـان اسـت    بدین. کنداي از خاك داللت نمیپس مکان تنها بر قطعه. کنندمی

ازمکـان ازبخشـی هـر . اي در این درك مکانمند دارداي گذر زمان، نقشی حاشیهو زمان به معن
شـود و هـویتی مسـتقل از    بنا بر واقعه تعریف مـی ،مکان. استمندبهرهبودنمنحصربه فردنوعی

هـا درك  مکان و فضاي جغرافیایی دو مفهوم وابسته به هم هستند؛ هـر چنـد انسـان   .گیردفضا می

1. Plotinus
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انسـانی بـه   ۀهـاي جدیـد از منظـر مفهـومی صـبغ     مکان در برداشت. ضا ندارندخاصی از مکان و ف
و شود که در آن روابط اجتماعی، هویـت گیرد و بخشی از فضاي جغرافیایی پنداشته میخود می

ترین اصلی،در پدیدارشناسی مکان، تجربه). 275: 1،1391شکوئی، ج (زندگی پایدار وجودارد
. اهی در انسان وجود دارد که با حـس مکـان همـراه شـده اسـت     ناخودآگ. رکن در ادراك است

هـاي چندگانـه، بـه ادراك محیطـی     اي بـا هویـت  یابی مکان فقط به عنوان فضـایی مجادلـه  مفهوم
هـاي  هـا و هویـت  بینی بیشتر از چندگانگی رویههاي پویا از مکان، واقعبرداشت. بخشدپویایی می

سـازد و وجـود   این مکان است که انسـان را مـی  . دهداجتماعی را در ادراك محیطی انعکاس می
مکان با زندگی، تاریخ، ارزش ها، احساسـات، روابـط   . یابدگیرد و معنی میوي در آن شکل می

اما آنچـه بـا فضـا گـره     ). 158: 1،1391شکوئی، ج (یابدي تولید مردم پیوند میاجتماعی و شیوه
ه کالبدشـکافی مفهـوم زمـان در سـنت اسـالمی      بنابراین، نخسـت بـ  . خورد، مفهوم زمان استمی

. اندیشه سیاسی اسالم طی تاریخ خویش، دو نـوع تفکـر را تجربـه کـرده اسـت     . شودپرداخته می
ابتدا شریعت محض اسالمی مفهوم قبیله را در قلمرو حکومت اسالمی دچار تحول و دگرگـونی  

بعـد کـه قلمـرو    در مرحلـه . شـد ايکرد؛ به این معنا که آیین اسالم جایگزین رسم و سـنت قیبلـه  
ــا را  جغرافیــایی حکومــت اســالمی گســترده شــد و ملــت  هــا و نژادهــاي مختلفــی از سراســر دنی

ها هر کدام در عین پایبندي به اسالم، خواهان حفظ هویت مستقل قومی و دربرگرفت، این ملیت
.نژادي خود شدند

اي داشـت تـا بتوانـد ایـن     ز بـه مؤلفـه  سیاسی اسالم در کنار کتاب و سنت نیاۀبنابراین، اندیش
. اي حفظ کنـد هاي قومی و قبیلههویت یکپارچه اسالمی را هم زمان با به رسمیت شناختن هویت

تفکر مکانمند که حاصـل تلفیـق اندیشـه   . پس فلسفه و منطق یونانی با اندیشه اسالمی ترکیب شد
مسـلمین ایجـاد کـرد تـا بـا      ۀجامعـ یونانی مکانمند با شریعت اسالمی است، ایـن امکـان را بـراي    

اي دولـت قبیلـه  . اي خود را حفظ کنداسالمی و فلسفه یونانی همچنان هویت قبیلهۀترکیب اندیش
توان گفت در حال حاضر همچنان نوع غالب دولت است، برآینـد ایـن نـوع    در خاورمیانه که می

کـانی آن ماننـد خـون،    اي بنا بر سرشت همجـواري و اهمیـت مصـادیق م   دولت قبیله. تفکر است
نژاد، قبیله و طایفه اگر به صورت عملی درگیر نبرد با دیگران نباشد، اما همـواره در حـال تهدیـد    

شود کـه خداونـد در رأس آن   در تفکر مکانمند، تصویري مکانی از عالم ارائه می. دیگران است
ع تفکـر، ایـن اراده   در ایـن نـو  . است و جهان جا و مکانی است که هر کسی در آن استقرار دارد

ها بر حسب وزن وجودي خـود و  فاعل انسانی یا هستی. بردخداوند است که جهان را به پیش می



)42پیاپی (94بهار، 12شماره ،سومسال هاي راهبردي سیاست، ي پژوهشفصلنامه122

کنند و توان فـرارفتن  با کمک ادراك محیطی موقعیتی در یک درك مکانمند از عالم کسب می
مکانی است سان، هستی بدین. شوندزیرا در دایره مکان محصور می. خاصی را ندارداز محدوده

اي بـه عبـارت دیگـر، مکـان زمینـه     . که بدون توجه به گذر زمان به سوي نهایتی در جریان اسـت 
آورد کـه در  مکانمند درکی از هسـتی بـه میـان مـی    اندیشه. شودعینی در این نوع تفکر سنتی می

). 20: 1390غالمرضا کاشی، ( سیاست پیامدهاي متفاوتی به دنبال دارد

انمندزماندیشه-ب
اي هـا و تنـوع آنهـا زمینـه    هاي جغرافیایی، پایداري غیر یکنواخت پدیدهزمانمندي همه پدیده

شناسـی،  فلسفی براي بروز مفهوم زمان شده است؛ در جغرافیا از چهار نـوع زمـان کیهـانی، زمـین    
ی جغرافیـای تحـوالت در یـک پدیـده   ). 1: 1380مقیمی، (شودتاریخی و زمان زیسته نام برده می

جغرافیـایی تحـول و تکامـل خـود را در     از ایـن رو، هـر پدیـده   . گویاي تغییر آن در زمـان اسـت  
امـا  ). 99: 2،ج 1391شـکوئی،  ( هاي گذشته و تحت شرایط خاصی به انجام رسانیده استزمان

آنـان هـر   . کننـد ها قلمـداد مـی  فالسفه زمان را از عوارض تجلی پدیده دانسته و بعد چهارم پدیده
داننـد و گسـتردگی هسـتی موجـودات را در     اي را که حرکت و سکون دارد، زمانمند مـی دهپدی

مـارتین هایـدگر فیلسـوف    ). 247: 1371، 2مطهـري، ج  ( کننـد بستر زمان و با هویت مرتبط مـی 
، زمان را عامل شکل بخشـیدن بـه ماهیـت    "هستی و زمان"سده بیستم، در اثر معروف خود یعنی 

هاي انسان و معرفت نسبت به آنهـا در  زیرا،  دانسته. دهدم او را نیز شکل میداند که فهآدمی می
شناسند؛ یعنی رویدادها را به ها همه امور را در زمان میدر واقع، انسان. گیردبستر زمان شکل می

. کننـد، پـس معنـی هسـتی چیـزي جـز زمـان نیسـت        افتـد، درك مـی  همان صورت که اتفاق مـی 
، 1391شـکوئی، (دانـد ها مـی واسطه انسانرا همان تجربیات روزمره و بیهایدگر جهان زندگانی

کیـد  أهـا و الزامـات در جریـان زنـدگی روزمـره ت     جغرافیـاي زمـان روي محـدودیت   ). 165: 1ج 
گرایی منطقـی بـه   جغرافیاي زمان در درون سنت اثبات. کند که زمان و فضا از هم جدا نیستندمی

گرایــی ترکیــب شــدهــاي ســاختارگرایی و انســانیــر بــا ســنتهــاي اخامــا در ســال،وجــود آمــد
هاي متقابـل اجتمـاعی در زمـان و مکـان اتفـاق      بنابراین، تمام کنش). 167: 1، ج 1391شکوئی،(

زمان بعـدي روایـی   . شود، زمان استمکان میآنچه باعث پویایی و حرکت در محدوده.افتدمی
آغـازد؛  ایی زمانمند، جهان از مکانی به نام مکه مـی در تفکر اسالمی رو. دهدبه زندگی انسان می

ایـن نـوع اندیشـه، زمـان را جـایگزین تـاریخ       . مکان در اندیشه زمانمند، به مفهوم عام جهان است
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از بـین  مکـانی اسـت را  کند و بدین ترتیب، تصلب و اقتدار جهـان کـه ویژگـی بـارز اندیشـه     می
هـا، جزئـی از عـالم    ک قانون در زندگی انسـان حرکت که قانون جهان است و همچنین ی. بردمی

این قانون به این دلیل که یک نظـام منسـجم اسـت، آزاد از محـدودیت یـا بـدون هـیچ        اما،است
اي با مدار و محور است؛ این مثال مفهـوم اسـالمی   انسان در پرتو زمان مانند سیاره. کنترلی نیست
:Campanini,2013(ردان جنبش و ثبات داللت داي دیالکتیکی بینمایاند و بر رابطهتوحید را می

سیاست حاصل از این اندیشـه، سیاسـتی اسـت کـه برآینـد حـوادث تـاریخی را در مفهـومی         ). 3
جامعـه را دارد؛ ایـن مفهـوم تکامـل در     ادارهبیند و داعیـه تکاملی به سمت آینده و رو به جلو می

مفهـوم حجـت یـا    . آوردرمانشهر را به میـان مـی  زمان، با مفهوم منجی و امام عصر پیوند یافته و آ
منجـی  و با اندیشهپس شیعه با ترکیب مفهوم زمان و مکان. هاستامام عصر مفهومی وراي زمان

شـیعه دو زمـان مفهـوم    در اندیشـه . آخرالزمان در واقع نگاهی فرازمانی و فرامکانی به جهان دارد
پس مفاهیم، بنا بر آن کـه بـه کـدام    . مان جهان عینیزمان انفسی یا ذهنی و زمان آفاقی یا ز: دارد

زمان از این دو اسناد داده شود، یعنی با زمان آفاقی سنجیده شود یا زمان انفسی، بـه کلـی معنـاي    
شیعه به ادراك نظام جاویدي دست یافـت کـه در آن صـور را در زمـان ادراك     . یابددیگري می

کنـد کـه مکـان    ر حالی کـه منطـق زمـان حکـم مـی     د). 23: 1382کربن، (کنند و نه در مکانمی
سـاخت آرمانشـهر   . آرمانشهر را باید در دنیاي واقعی جست و نه در دنیاي ساختگی و ناکجاآبـاد 

هـا هـیچ   دوردست یعنی زمان را به تنهایی جانشین مکان ساختن به دنیـاي واقعـی انسـان   در آینده
شـیعه تفکـر مکـانی بـا زمـان نسـبت       دیشـه بنابراین در ان). 101: 1391شکوئی، (کندکمکی نمی

کنـد تصـوري جـامع از زنـدگی     دهنده عناصر فکر بشر است و او را قادر مـی آنچه پیوند. یابدمی
بنـدي نظـم   واقعیت تا آرمان یا صورتخویش داشته باشد، بعد زمان است؛ زمان است که فاصله

از ترکیب زمـان و مکـان در   . کندمیبشري پرسیاسی موجود و نظم سیاسی آرمانی را در اندیشه
هـاي اسـالمی، نـوعی راهبـرد ممتـد و پویـاي رو بـه جلـو         اي و مبانی فکري جنبشماهیت اندیشه

هاي شیعی در کنار هم و اجتناب از دولـت  گیرد که ویژگی عمده آن همزیستی جنبششکل می
سـنی بـوده، بـر اسـاس     هـاي  اي که اغلب مورد حمایت جنـبش چرا که دولت قبیله؛اي استقبیله

پدیدار و نقطه آغـاز در پدیدارشناسـی   . تفکر مکانمند، ریشه در ناسیونالیسم و هویت مکانی دارد
و خلفا ماند، بنابراین ) ص(هاي سنی منحصر به نص و سیره پیامبر که دین اسالم است نزد جنبش

اي را بستان قبایل پراکنـده ظهور اسالم در شبه جزیره عر. ثر از بعد مکان شدأناسیونالیسم عربی مت
گرد هم آورد و آنها را در مفهوم امت اسالمی مسـتحیل سـاخت و از آن مفهـوم قبیلـه، مفهـومی      
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راهبردي که با توجه به بعد صرفاً مکانی اتخاذ شود، در پی دست یـافتن بـه هویـت از    . فرعی شد
بـا مفهـوم زمـان    . جنگـد میدست رفته در نقطه آغاز است، بنابراین با هر مانعی که سد راه است، 

بنـابراین از قیـد   . ثیرگذاري بر مکان خاص و یا محدودي نیسـت أاندیشه فرامکانی شده و در پی ت
هاي فراگیر و موثر، اغلب شـیعی بـوده و بـه سـایر     با بعد زمان است که جنبش. شودجبر آزاد می

. شودتر میشوند و شعاع عملکرد وسیعنقاط منتشر می

جنبش
حرکت یا رفتار گروهی نسبتاً منظم و با دوام براي رسـیدن بـه هـدف    «ارت است از جنبش عب

»سیاسی معین و بـر اسـاس نقشـه معـین کـه ممکـن اسـت انقالبـی یـا اصـالحی باشـد           -اجتماعی
: کنـد شناسی سیاسی نیز جنبش را چنین تعریف مـی تام باتامور در جامعه).213: 1374آقابخشی،(

و سیاسی به کوشش جمعی براي پیشبرد هدف یا مقاومت در برابـر  به طور کلی جنبش اجتماعی
جنـبش  «کلیم صدیقی در تعریـف  ). 5: 1375باتامور، (دگرگونی در یک جامعه اطالق می شود

شـود کـه امکانـات و منـابع     نهضت اسالمی به آن بخشی از امـت اطـالق مـی   : نویسدمی»اسالمی
کنـد سـیس حکومـت اسـالمی بسـیج مـی     أتمعنوي، فکـري، مـادي و انسـانی خـود را در جهـت     

در صورتی که یک جنبش صبغه اسالمی بیابد کوشـش آن در راسـتاي   ). 107: 1375صدیقی، (
اي به قدمت دین اسـالم  هاي اسالمی سابقهها و نهضتجنبش. پیشبرد اهداف اسالمی خواهد بود

کـه سـعی در بـه    جنـبش و نهضـت بـا حـزب    . دارند که ممکن است اصالحی باشند و یا انقالبـی 
در پژوهش حاضـر   . دست گرفتن قدرت از طریق قانونی دارد و همچنین با شورش متفاوت است

. شودهاي اسالمی معاصر پرداخته میبه جنبش

ناسیونالیسم 
تواند حیات ملی از دست رفتـه ملتـی   انسانی است که میناسیونالیسم مهمترین نیرو در جامعه

اي اي سیاسـی اسـت بـه ایـن دلیـل کـه زمینـه       گـر چـه ناسیونالیسـم فلسـفه    ا. را به آنان بازگردانـد 
). 78: 1391مجتهــدزاده، ( گیــردجغرافیــایی دارد در جغرافیــاي سیاســی مــورد بحــث قــرار مــی 

همبسـتگی  . فلسفی، همان شکل واقعی سـلطه مکـان بـر زمـان اسـت     ناسیونالیسم مدرن در اندیشه
خواهـد خـود را از آن مکـان و    امد و هیچ کس هم نمـی انجملی از یک سو به خالقیتی عظیم می

از سـوي دیگـر انسـان معاصـر بارهـا      . فضاي واقعی و روانی که همان ملـت اوسـت محـروم کنـد    
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هـایی را تجربـه کـرده اسـت کـه بـه مرکزیـت مکـان         ویرانی و تباهی دو سویه و هولناك قدرت
الهیـاتی از شـأن و منزلتـی    معتقد هستند و هنگامی که یـک مکـان خـاص بنـا بـر مبـانی فکـري و       

شـود و  وار برخوردار شود، اصل همجواري ضرورتاً به اصل دشمنی و خصومت بـدل مـی  خداي
این تبدل و دگرگـونی در هـر جـاي جهـان کـه ناسیونالیسـم در آن پیـروز شـد، مصـداق دارد و          

کوشـند تـا بـراي کـیش ناسیونالیسـتی خـویش نمادهـا و       محدود به آن کشورهایی نیست که مـی 
). 39: 1376تیلیش،(هاي دینی بیابدآیین

نسبت زمان و مکان با اندیشه
هـا و عوامـل جغرافیـایی در    زمان و مکان بـه معنـی عینـی، دو نیـروي متخاصـم هسـتند کـه ارزش       

هاي کلی شـامل مکـان و فضـاي جغرافیـایی، الگوهـاي فضـایی و انسـان هـا قـرار دارنـد کـه            مجموعه
بـه عبـارتی آنهـا بـار سیاسـی بـه       . کننـد وجه بازیگران را به خود جلب مـی یابند و تمطلوبیت سیاسی می

هـا  حس مکان انسـان ). 156: 1390نیا،حافظ(یابندگیرند و بدین ترتیب ماهیت ژئوپلیتیکی میخود می
ملـت  . کنـد دهد و خاطره مکـان هویـت و قـدرت سیاسـی را تقویـت مـی      ثیر قرار میأتحت ترا عمیقاً

هایی است کـه در ارائـه تعریفـی از هویـت و پـرداختن بـه مسـائل سیاسـی مـورد          سصرفاً یکی از مقیا
انسـانی  هـاي وهشود و به گرگرایانه قلمداد میملت منطبق بر مفهومی مکانواژه. گیرداستفاده قرار می

فارغ از اعتقادات مشترك و ساکن در سرزمینی معین با حکومـت معـین، تـاریخ، و بـا آداب و رسـوم      
هـاي  شود؛ هـم ویژگـی  اي است که دو وجه از آن برداشت میواژه،اما امت. شودطالق میمشترك ا

زیربنــاي جغرافیــایی ). 1: 1389کــامران، (هــاي فراســرزمینیســرزمینی و مکــانی دارد و هــم ویژگــی
الي نیرومند فلسفه ناسیونالیسم، در ارتباط با مهین دوستی و عامل مبهم احساس برتر بـودن کـه در البـه   

کننـده و  پـس مکـان بعـدي تثبیـت    ). 84: 1391مجتهـدزاده،  (ناسیونالیسم نهفته است، قـرار دارد فلسفه
کنـد کـه تنهـا آن مکـان بـه      فرد بنا بر ادراك محیطی، نسبتی با محیط برقرار می. محدودکننده نیز دارد
بـر  هـایی از کسـب هویـت   اي هسـتم، نمونـه  من مصري هسـتم، مـن سـوریه   . دهدهویت وي شکل می

هر گونه تغییري در مکان، در ایـن تفکـر بـه    . مبناي مکان است که در حال حاضر هنوز محوریت دارد
هاي نوین ناسیونالیسـتی کـه سـبب اسـتقالل شـمار زیـادي از       گیرياما جهت. انجامدواکنش شدید می

سـم اسـت کـه    اي از ناسیونالیکشورها شد، از  حکومت به سمت مردم در جریان نبوده، بلکه روند تازه
- سیاسـی –فلسـفی این شکل نوین ناسیونالیسـم، پدیـده  . از طرف مردم به سوي حاکمیت جریان دارد

هـاي شـیعی مـذهب کنـونی     هاي ناسیونالیسـم نـوین در جنـبش   جهت گیري. جغرافیایی جدیدي است



)42پیاپی (94بهار، 12شماره ،سومسال هاي راهبردي سیاست، ي پژوهشفصلنامه126

هـاي مـدرن اسـت و از سـوي     خـواهی و گـرایش بـه سـوي ارزش    هاي دینی، مـیهن اي از انگیزهآمیزه
سـاختار سیاسـی ناسیونالیسـتی    طبقات گوناگون مردم عادي کشـور قابـل تشـخیص اسـت، بـی آنکـه      

گیـري  هـدف جهـت  ). 86: 1391مجتهـدزاده، (اي بر آن حاکم باشد و راهبریش را بر عهده گیردویژه
در قبــال تهدیــدهاي خــارجی و ناسیونالیســتی، در مراحــل اولیــه حفــظ یکپــارچگی ملــی و ســرزمینی 

محوري، یعنی نگرش مبتنی بر امت اسـالمی بـا متـون دینـی و قـرآن      امت. اي داخلی استهرويزیاده
مناسبت دارد، اما ساز وکـار تحقـق آن بایـد مقتضـیات زمـان و مکـان را رعایـت کنـد و در غیـر ایـن           

داشتن رویکرد ایـدئولوژیک صـرف، احساسـی و    . توان آن را عملی کردصورت، در قالب فعلی نمی
کننـد، نتواننـد   هاي اسالمی در کشوري که قدرت کسب میشود جنبشامت باعث میذهنی نسبت به 

خـوبی  دولت ملی و مدرن، اقتصاد و تولید ملی و استفاده بهینه از منابع و امکانات ملی و کشـوري را بـه  
توجه به دولت ملی، قالب ملـی و ناسیونالیسـم در جـاي خـود     . سازمان دهند و منافع ملی را تأمین کنند

عوامـل  .بیننـد یچ منافاتی هم با دین ندارد؛ بنـابراین شـیعیان منافـاتی بـین ملـی، اسـالمی و امـت نمـی        ه
هــاي خلــیج فــارس و نشــینخــانوادگی و مــوروثی در اوج اقتــدار دولــت در عربســتان ســعودي، شــیخ

در مـورد اعـراب خلـیج فـارس، ملیـت یـک       . کـرد هاي موروثی اردن و مـراکش عمـل مـی   پادشاهی
فرادولت به وجود آورده است، در حالی که در ایران، ترکیـه و تـا حـدودي مصـر معنـایی از      وفاداري 

اصل وحـدت و تکثـر، جـوهر    ).495: 1386بلک، (عضویت مشترك در دولت به وجود آورده است
بینـی آن مبتنـی اسـت    ها و جهـان ها و آرمانآلسازد که وحدت بر اساس ایدهاساسی ایدئولوژي را می

بنـابراین ایـدئولوژي بایـد    . ه بر اساس آن ایدئولوژي در شرایط مکانی و زمانی استوار استو تکثري ک
. در ترکیبی از زمان و مکان پیش رود تا هم پویایی خود را حفظ کند و هم زنده بماند

به نقل . کندزمان طبیعی و زمان جهانی تقسیم می،هایدگر زمان را به سه نوع زمان روزمره
زمان در موجود تغییرپذیر اتفـاق  . ست که اتفاقات در آن رخ می دهندآن چیزياز وي، زمان 

. هر دوره، تـداوم زمـانی یکسـانی دارد   . ستايافتد؛ پس تغییر در زمان است و تکرار دورهمی
هـر نقطـه اکنـونی زمـانی، بـر دیگـري       . توانیم مسیر زمانی را به دلخواه خود تقسیم کنیمما می

هایدگر زمان . زمان یکسان و همگن است. تر از خود داردتر و پسونی پیشامتیاز ندارد و اکن
انسـانی آن را مشـخص   1طبیعی را همان ساعت طبیعی تبادل روز و شب مـی دانـد کـه دازایـن    

دانـم ام؟ آیا خود را در اکنون دخیل مـی آیا من بر هستی زمان احاطه دارم و چیره. کرده است
شدن اقتضاء تعریف خود از وجود انسانی بر مبناي اختیار و قائلشیعه به). 75: 1384هایدگر، (

1. Dasein
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زمـان  . دهـد به عقل در برابر تاریخ یا مفهوم اراده، زمان جهانی را بـا مفهـوم منجـی پیونـد مـی     
دهد کـه علـی رغـم تنـوع هـویتی بـه سـوي صـلح و همزیسـتی          جهانی امتی را به هم پیوند می

انـد، امـا   شیعی جغرافیـایی بـودن زمـین را پذیرفتـه    هايجنبش. آمیز در حرکت هستندمسالمت
گاه خود را در بند نـژاد، عقیـده و ملیـت قـرار     بنابراین هیچ. پذیرندجغرافیایی بودن فرد را نمی

ولی، مفهوم ایدئولوژي در اندیشه اهـل سـنت بـا زمـان روزمـره جزئـی محصـور در        . دهندنمی
گیرد که همواره حول بناي ناسیونالیسمی شکل میبنابراین ایدئولوژي بر م. یابدمکان پیوند می

دار مبـانی  هـاي چـپ ناسیونالیسـم عربـی، میـراث     جنـبش . کندمشی تعیین میمفهوم ملت، خط
فکري اسالمی مکانمندي هستند که از منظر تـاریخی بـا همـان مفـاهیم خـون، تبـار و قبیلـه در        

ن را از آن روایـت سـنتی خـارج    عنوانی است کـه مقولـه مکـا   ،در این میان، فضا. ارتباط است
گیـرد و نـاظر بـه    کند و از دوگانگی میان زمان و مکان، به روایت فلسفه سـنتی، فاصـله مـی   می

زیرا عالوه بر بعد کالبدي، بعد معنا را نیـز شـامل   ،شکلی از در هم تنیدگی زمان و مکان است
کارانـه از  که نه تنها فضا یک روایت محافظـه دهدبر این اساس، مقوله فضا، نشان می. شودمی

هـا و فـرارفتن از جبـر    هاي عمیق انسانی و گسـیختگی بلکه برعکس، ناظر به پویشامور نیست
). 17: 1390کاشی، غالمرضا(موقعیت است

رویـدادها در زمـان   . شودافتد یعنی تکرار میطبیعت در هر روزمرگی به طور مداوم اتفاق می
ر کننـده از رهگـذر یـک اکنـون رخ     اما زمـان ندارنـد بلکـه بـه طـور گـذرا و عبـو       وجود دارند،

ناپـذیر  پس، جهت مفهـومی یگانـه و برگشـت   . این زمان اکنونی فرجام یک دوره است. دهندمی
وار دنبـال  زمان شیفته. دهنداي بازنیامدنی رخ میانتها به گذشتهاي بیهمه اتفاقات از آینده؛است

سازي همسانی زمان با فضا است و زمان در اکنون واپس رانده می شـود همگندود وگذشته می
).75: 1384هایدگر، ( 

ها و رفتارهـایی را بـه کنشـگران تحمیـل     شود، ارزشهنگامی که عناصر فضا به ذهن وارد می
بـه  . آوردهاي انسانی به وجود میاین فضا آفرینشگر است و قدرت و مقاومت بین گروه. کندمی

بـه فـرد . آیداي دو طرفه بین انسان و فضا در پرتو ترکیب زمان و مکان به وجود میعبارتی رابطه
بـا راخـود نسـبت داندکـه مـی ضـروري ابتـدا شـود، میمکانیموقعیتوفضاواردآنکهمحض
رو، فعالیـت سیاسـی   از ایـن .بیابـد محـیط منتشـر فضايدرمندرجپیشینیهايچارچوبوقواعد

متفکـران انتقـادي اصـوالً مکـان را بازنمـاي نـوعی       . شـود مکان سازماندهی و تجهیز مـی پیرامون
، در حالی که تفکر متکی بر زمان، بسترسـاز رویکـردي انتقـادي    اندکارانه دانستهرویکرد محافظه
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یعنـی  ؛برد، نسبت انسان با مکـان اسـت  آنچه ایدئولوژي ناسیونالیستی را پیش می. و انقالبی است
. زندجویی بر مبناي مکان دست میبه نوعی هویتانسان 

شناسی پژوهشمحیط
خاورمیانه

خاورمیانــه در نگــاهی تــاریخی، از دیربــاز محــل ســکونت اقــوام و قبایــل متعــددي از جهــان  
مسـلمانان  دو قبلـه . اي که بعدها خاستگاه سه دین مهم توحیدي شـد ها بوده است؛ منطقهاسطوره

نخســتین . موجــودیتی بــه نــام اســرائیل اســتز ســوي دیگــر دربردارنــدهدر ایــن منطقــه بــوده و ا
عطـف نبـرد   از بعد الهیاتی، پیـام نبـوي نقطـه   . هاي اصالحی اسالمی از این نقطه آغاز شدنهضت

در این پژوهش که بر پدیدارشناسی استوار است، خاورمیانه به ایـن  . مکان و زمان در تاریخ است
پیـامبرانی  .و در واقع محل ظهور پدیدار است، حـائز اهمیـت اسـت   دلیل که خاستگاه دین اسالم 

ها را در سراسر کشور ویران کردنـد، علیـه خـدایان مکـان     هاي ستایش خدایان یا بتکدهکه مکان
هاي تجدید حیات شرك را قطـع کردنـد امـا، در مقابـل خـداي      مبارزه کردند و با این کار ریشه

در . کوشـد یعنی خدایی که در تاریخ به سوي غایتی مـی ؛ مکان، خداي زمان، خداي تاریخ است
ایـن  . یابد و چیزي تازه در آن و از رهگـذر آن بایـد آفریـده شـود    پرتو این خدا تاریخ جهت می

گـر معـرف آن   اي که اقـوام سـلطه  غایت یا سعادت همگانی نام دارد یا پیروزي بر قواي اهریمنانه
هـاي مکـان و مرزهـاي بـین     حـدوده م. جهـانی اسـت  گرایـی، تـاریخ  تاریخ در آیین نبوت. هستند

یکتاپرسـتی نبـوت   . افتـد غایی جدال زمان و مکان اتفـاق مـی  سرانجام نقطه. شوندها نفی میملت
دعـوي بـی حـد و    . کنندخدایان مکان بالضروره عدالت را تباه می. گرا، یکتاپرستی عدالت است

هـر خـداي مکانمنـد دیگـري در تضـاد      حصر هر خداي مکانمندي به ناگزیر با دعوي نامحـدود 
تیلـیش،  (معطوف به قدرت یک گروه براي گروهی دیگرعدالت بـه همـراه نـدارد   اراده. افتدمی

1376 :45 .(

هاي شیعیجنبش
ــد، در بیشــتر   شــیعیان کــه بخــش عمــده  ــار دارن ــه را در اختی ــت منطقــه خاورمیان اي از جمعی

بـر ایـن   . ی از جایگاه مطلـوبی برخـوردار نیسـتند   هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگحوزه
اساس، با آگاهی روزافـزون آنـان از موقعیـت خـویش و افـزایش سـطح تحصـیالت و گسـترش         
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دهـی  بدین ترتیب، با شکل. اندفناوري ارتباطات، به تدریج آنان نیز به خودآگاهی جمعی رسیده
دهـی کـرده و    خویش را سـازمان هايمخفی، تشکلهاي مخفی و نیمهها و سازماناحزاب، گروه

شیعیان با امید بـه  . اندهاي سیاسی زدهبه منظور رسیدن به جایگاه حقیقی خویش، دست به فعالیت
ظهور منجی آخرالزمان و براي اصل آمـادگی بـراي ظهـور، جهـاد را ابـزاري بـراي ایـن راهبـرد         

ــی ــدم ــو     . دانن ــیعه، ن ــی ش ــاتی و ادراك محیط ــر درك الهی ــا ب ــان بن ــا زم ــت ام ــداد اس و عی امت
ها و تعلقاتی است کـه اینـک در ذهـن وجـود     ها و حافظههاي زمانی مخلوق برداشتبنديتقسیم
هاي شیعی تجسم یافته و بر این اسـاس نگـاه و اهـداف، نـه     بنابراین جهانشمولی نزد جنبش. دارند

اي مع طایفـه هاي شیعی حتی در جوابلکه جهانی است؛ بر همین اساس جنبش،ايملی و نه منطقه
همچنین از نظـر سـازمانی، بـا    ). 10: 1382اسداللهی، ( کنندهم مشروعیت و محبوبیت کسب می

وجود اصل مرجعیت و رهبري مذهبی سیاسی از جایگاه و موقعیت مناسب یـک جنـبش سیاسـی    
اهللا حجاز قیـام مسـلحانه را مشـی خـود قـرار      ها مانند حزببعضی از این جنبش. برخوردار هستند

. اند و جنبشی مانند حزب اهللا لبنان هم بـه مبـارزه و هـم انتخابـات مجلـس روي آورده اسـت      دهدا
هاي شیعی عراق مثل حزب الدعوه به منظـور تـالش بـراي بازگشـت بـه اسـالم نخسـتین،        نهضت

جماعت العلماء و حزب اسالمی در جهت جلوگیري از گسترش کمونیسم و ناسیونالیسـم عـرب   
هـا، تغییـر وضـع سیاسـی     هدف رهبران این نهضـت . عبدالناصر، شکل گرفتندهايمتأثر از اندیشه

: 1390شـیرودي،  (موجود عراق براي رسیدن به وضعیت مطلوب و تشکیل حکومت اسالمی بود
آینـد، از جملـه   هـاي اسـالمی بـه شـمار مـی     هاي شیعی که نوع خاصـی از جنـبش  جنبش). 4-53

هـاي تشـیع و مبـارزه بـا     براي احیـا و اسـتقرار اندیشـه   که اندهاي مردمی بودهفراگیرترین حرکت
ــان را غاصــب حاکمیــت اســالمی مــی  حکومــت ــان کــه آن ــا خاســته هــاي زم ــه پ ــد، ب ــد و دانن ان
هـا  هاي اقتصادي و سیاسی که بر شیعیان اعمال شده، عاملی مهم در تسریع این حرکتمحرومیت

ر منطقه خلیج فارس بـه دنبـال رشـد    هاي اسالمی داگرچه از سوي دیگر، جنبش. آیدبه شمار می
طلبانه و ناسیونالیسم در جهان غرب، شیعیان منطقه را نیز تحت تأثیر هـر چـه   هاي استقاللحرکت

اي بیشتر قرار داده است، اما تشیع ماهیتی پویا و انقالبی داشته و عوامل محیطی، تنها نقش واسـطه 
هـاي اجتمـاعی کـه همـواره بـر      دشـواري بـه هـر حـال،    . ها داشته اسـت در برانگیختن این جنبش

زندگی شیعیان حکمفرما بوده است، اغلب نتوانسته تأثیر آنان را بر سیر وقایع سیاسی و اجتمـاعی  
دهنـد  به عنوان مثال در امیرنشین قطر، شیعیان بیست درصد کل جمعیت را تشکیل می. خنثی کند

برند که اقع در همان وضعیتی به سر میپذیرند و در وو از منظر اقتصادي و اجتماعی بسیار آسیب
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شصت و پـنج درصـد جمعیـت    . اقلیت شیعه در کشور عربستان در ناحیه احساء با آن مواجه است
اکثریت خود، تحت حاکمیت اقلیـت  باوجوداند که عمدتاً روستایی هستند و شیعیان بحرین شیعه

ن هسـتند و پـس از انقـالب    یک پنجم جمعیت کویت شیعیا. سنی از قدرت سیاسی به دور هستند
هـاي سـوریه از از سـالیان گذشـته     علـوي . هاي مهمی در این کشـور منجـر شـد   ایران به آشفتگی

هـا  ها نسبت بـه علـوي  بدرفتاري سنی. مردمی فقیر و تحقیر شده توسط قدرت سنی عثمانی بودند
-92: 1380ل،تـوا (جبـل انصـاریه در شـمال غربـی سـوریه شـد      شدن آنان به ناحیـه باعث پناهنده

هـا یـا   هـا، غیرمـذهبی  هـا، انگلیسـی  واقعیت آن است که چه در دوران عثمانی، چه هاشمی). 105
هـا، شـیعیان عـراق بـا وجـود داشـتن بیشـترین درصـد جمعیـت، فرامـوش شـده بودنـد و در             بعثی

حضور شـیعه در محـیط اجتمـاعی پیرامـون خـود،      ). 83: 1380توال،(محرومیت به سر می بردند
هـاي دینـی و   هاي آنان اعم از رهبـري گیرياي که موضعه و تأثیرگذار بوده است، به گونهفعاالن

هـاي  جنـبش . هاي مردمی، نیروي بنیادي در زندگی سیاسی و اجتماعی به شمار رفته اسـت پایگاه
خواهنـد، در  اجتمـاعی جوامـع خـویش را مـی    -شیعی که تغییـرات بنیـادین در سـاختار سیاسـی     

کوشـند  جنگند؛ از یک سو، براي اصالح جامعه خویش میها در دو جبهه میحقیقت این جنبش
تازنـد و از  ها و تشکیالت موجود که به نظر آنها شایسـته اسـالم راسـتین نیسـتند، مـی     و به سازمان

بـه لحـاظ   . زننـد هـاي اسـتعماري دسـت بـه جنـگ مسـلحانه مـی       سوي دیگر، بـر ضـد حکومـت   
دهـی و  عامل مرجعیت و رهبـري مراجـع تقلیـد، از سـازمان    هاي شیعی، به دلیلساختاري، جنبش

از آنجـا کـه شـیعیان در    . هـاي اسـالمی برخـوردار هسـتند    تري به نسبت دیگر جنبشتشکل منظم
مراحل مختلف تـاریخ خـود، همـواره جنـاح مخـالف و معـارض نظـام بودنـد و آن را مشـروع و          

رو، کردنـد و از ایـن  امامـت تـالش مـی   دانستند، بـر سـرنگونی آن و جـایگزینی نظـام     قانونی نمی
دهی و تشکیالت نزد آنها یک اصـل کلـی و ضـرورت گریزناپـذیر بـود و تقریبـاً در هـر        سازمان

هـاي  به همین علت، در بین شـیعیان بـرخالف اهـل سـنت، حرکـت     . مرحله، رهبر واحدي داشتند
هـا،  اساسی این جنبشهمچنین از آنجا که یکی از اهداف . شودروانه و فردي کمتر دیده میتک

از ایـن رو، سـابقه  . هایشان غیرقانونی اسـت حکومتتغییر وضع موجود است، فعالیت آنها از نظر
پنهـان بـوده   ها، به صورت مخفیانه و زیرزمینی یا نیمهها و جنبشفعالیت بیشتر این احزاب، تشکل

بـر اصـالح جامعـه    هاي شیعی بـرخالف نـوع سـنی آنهـا، کمتـر      نکته دیگر آن که، جنبش. است
هـا بـر جهـاد، بـه عنـوان یکـی از       تأکید داشته و بیشتر بر انقـالب نظـر دارنـد؛ تأکیـد ایـن جنـبش      

. ترین ابزارهاي استقرار حکومت اسالمی، مؤید این مطلب استمهم
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ایـن سـه مکتـب    . ثر اسـت أهاي فراگیر شیعی در دو قرن اخیر، از سه مکتب سیاسی متـ جنبش
رگ شیعه براي ایجـاد یـک نظـام سیاسـی مبتنـی بـر شـریعت در یـک         حاصل تفکرات علماي بز

: 1376نامـدار،  ( مکتب سامرا، مکتب نجف و مکتـب قـم  : باشدفرآیند تاریخی در خاورمیانه می
تـرین راه بـراي   با این تعبیر، آنان با تأکید بر اصل آمادگی براي ظهور منجی، جهاد را مهم.)234

هـایی ماننـد جنـبش ضـد     در تـاریخ جهـان تسـنن، جنـبش    . رندشـما رسیدن به این آمادگی بر می
استعماري تنباکو به رهبري رهبران دین که به لغو امتیاز انحصار تنباکو در ایران انجامیـد و منجـر   

نشـینی اسـتبداد داخلـی و اسـتعمار خـارجی و یـا انقالبـی ماننـد انقـالب عـراق کـه علیـه             به عقب
اق بود و بـه اسـتقالل خـتم عـراق شـد و یـا قیـامی ماننـد         قیمومیت انگلستان بر کشور اسالمی عر

مشروطیت ایران که رژیم سلطنتی استبدادي ایران را مبدل بـه رژیـم مشـروطه کـرد و یـا نهضـتی       
زیـرا  . شـود گـذرد، دیـده نمـی   اسالمی به رهبري رهبران دینـی ماننـد آنچـه در ایـران امـروز مـی      

کند بـه همـین دلیـل در جهـان اسـالم      وژي میزمانمندي عقل مدرن آن را به شدت مستعد ایدئول
اندیشه شـیعه از آغـاز کـار    . هاي ایدئولوژیک از دین در میان شیعیان ممکن شدترین روایتمهم

نبـوي مسـتلزم   فلسـفه . نبوي بود و با دین انطباق داشتاي را تقویت کرد که از سنخ فلسفهفلسفه
شود، نه با کلمات و الفـاظی کـه بـا تعلـیم     ر میتاریخی محصوسابقهتفکري است که نه به وسیله

شـود، نـه در افقـی کـه منـابع و قـوانین       در قالب عقاید جزمی ثابت و تغییرناپذیر شود محدود می
بـه عـرب و   ) علیه السـالم (پیامبر خاتم . شودمنطق استداللی آن افق را مرزبندي کند مشخص می

ن یافتن عهد نبـوت، عهـدي جدیـد کـه عهـد      با پایا. محیط شبه جزیره عربستان اختصاص نداشت
اي نبـوي اصـوالً فلسـفه   فلسـفه . والیت است جانشین آن شده، و این ظهور پایـان آن عهـد اسـت   

تنها گروهی که هـم از ظرفیـت دیـد مکانمنـد و     ). 41: 1389کربن، ( است مربوط به آخرالزمان
ز عالم را که خـدا در رأس آن  شیعه تصویر مکانی ا. هم دید زمانمند برخوردار است، شیعه است

در درك مکـانی، جبـر   . بوده و سلسه مراتبی متصلب دارد را، با مفهوم زمان ترکیب کرده اسـت 
. از پیش حاکم بر تعامالت و رفتار انسان است؛ چرا که تاریخ با مفهوم مکان پیوند خـورده اسـت  

تشـیع منجـر بـه تـالش بـراي      اعتقاد به منجـی نـزد اهـل   . کنداما شیعه، عقل را جایگزین اراده می
بـا توجـه بـه ایـن کـه      . شـود سازي براي ظهـور مـی  استقرار حکومت عدل در زمان غیبت و زمینه

به عبـارتی،  . خورنداتوپیاها الگوهاي ذهنی و فاقد مرجعیت مکانی هستند، با مفهوم زمان گره می
وجـود  . و نه امام مکانمنجی شیعیان، رئیس مدینه فاضله و امام زمان، پیشواي عصر و زمان است

هـا، عقایـد   راهی براي نجات ارزشیک ایدئولوژي معتقد به ظهور مجدد یک منجی دربردارنده
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پاسـخ  . و سنت کهن و اصیلی است که براي شکل دادن به نظـم بنیادگرایانـه جدیـد ضروریسـت    
هـایی بـا   شزمانی باعث شکل گیري جنـب هاي سیاسی و اجتماعی هر دورهتشیع انقالبی به بحران
آل نظـم  شود که با بر هم زدن نظم موجود، سعی در رسیدن به الگـوي ایـده  ایدئولوژي جامع می

گیـرد و بـه خلـق فضـاي     شیعه با ترکیب زمان و مکان، از استعداد مکـان بهـره مـی   . سیاسی دارند
. انجامدپردازد که به پیوند مکان با عرصه سیاسی میمقاومت می

هاي سنیجنبش
هاي بعدي آنها، اندیشۀ سیاسی جدیـد اهـل   فروپاشی خالفت و حاکمیت مغول و نسلپس از 
هایی کـه  دینی و زدودن دین از پیرایهپاك. شودتیمیه با رویکردي اعتراضی آغاز میسنت از ابن

. اند، دغدغـۀ اصـلی ایـن اندیشـه و صـاحبان آن اسـت      ها به اسالم وارد کردهبددینانی مانند باطنی
تیمیـه و سـپس   سی معاصـر سـلفی، متکـی بـر آثـار همـین نسـل و گـرایش، یعنـی ابـن          اندیشۀ سیا

اي و فکـري ایـن بخـش دوم، افـزون بـر      هـاي اندیشـه  ویژگی.کثیر استقیم و ابنجوزي، ابنابن
تسـامح نداشـتن در برابـر    عنوان یـک مفهـوم مرکـزي،   جویی و قرار دادن مفهوم عدالت بهمبارزه

. و حتی تصـوف سـنی اسـت   تعبیر آنهابهاز مذهب اهل سنت اصیل ــ شیعه و هرگونه مذهبی غیر
نسـل و دورة اندیشـۀ پـیش    : هاي اسالمی اهل سنت عبارتند ازدو منبع الهام اندیشۀ سیاسی جنبش

از فروپاشی خالفت و در رأس آن محمد غزالی، و نسل اندیشه یا به تعبیر بهتر فقـه سیاسـی دوره   
هـاي سـلفی و مشخصـاً    گـروه . تیمیه و متأثران از اوی فقه سیاسی ابنپس از فروپاشی خالفت، یعن

تیمیـه رجـوع   بـه نسـل اندیشـۀ ابـن    » القاعـده «مصـر و  » جماعـت اسـالمی  «مصـر،  » جهاد اسالمی«
هاي اخیـر تولیـد شـده، بیشـتر مسـتند بـه آراء       ها هم که طی دههجریانمنابع فکري این. کنندمی

از » الغائبـۀ فریضـه  «هـاي  با نگاهی به کتـاب . تیمیه استانند ابنهمین گروه از علماي اهل سنت م
هاي جهادي و بعضاً تکفیري مصر طی چند دهۀ گذشته بـوده  عبدالسالم فرج، که مانیفست گروه

شـود کـه   گري اسـت، آشـکار مـی   پردازان سابق سلفیکه از نظریه»سید امام«هاي دکتر یا کتاب
یکردي نقلی و مستند به آراء همین طبقه و نسـل از اندیشـۀ سیاسـی    ها عمدتاً با روبیشتر این کتاب

دیـدگاه سـلفی و تکفیـري منقطـع از محتـوا و مقتضـیات زمـان و        . اهل سـنت نوشـته شـده اسـت    
واقعیات عالم سیاست از یک دهه پیش در سطح داخلی به بن بست رسید و با آغاز هزاره جدیـد  

در سـیر اندیشـه سیاسـی    امـا،  ). 22: 1391فکن، بـذرا (در سطح جهانی نیز با شکست روبرو شـد 
هـایی کـه   عطف است؛ چرا که خالفت اسالمی فروپاشید و دولـت به بعد نقطه1924اسالم، دهه 
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امپراتوري عثمانی خالء قـدرت و مجموعـه  .دو چهره سکوالر و اقتدارگرا داشتند، شکل گرفتند
پـس از آن  . ا از خود به جـاي گذاشـت  هاي قومی، دینی و سیاسی رنه چندان منسجمی از هویت

آغـازگران ایـن تحـول نـه رهبـران دینـی، بلکـه        . هـاي مسـلمان بـه وجـود آمـد     تحولی در دولت
رهبــران عــرب ماموریــت خــود را ضداســتعماري، ناسیونالیســم و . سیاســتمداران ســکوالر بودنــد

دیدنـد،  یاحزاب سیاسی کـه مسـئولیت خـود را از منظـر سـکوالر مـ      . سوسیالیسم تعریف کردند
قدرت را در مصر، سوریه و عراق به دست آوردند و در ایران سلسله پهلوي قـدرت را بـه دسـت    

جمال عبدالناصـر در مصـر و احـزاب بعـث در سـوریه و      1958-61در انقالب رادیکال . گرفت
در نهایت اسالم به تدریج موضوعیت خـود را در  . عراق از ملیت عرب و سوسیالیسم بهره گرفتند

ســکوالر و : هــا ســه ویژگــی داشــتندایــن حکومــت). 294: 1386بلــک، ( ت از دســت دادسیاســ
هـاي ناکـامی بودنـد و اهـدافی هماننـد رفـاه و امنیـت و        اقتدارگرا بودند و دیگر اینکـه حکومـت  

هایی ظهـور کردنـد کـه در مقابـل آنهـا قـرار       بنابراین جنبش. توسعه اجتماعی را برآورده نکردند
ــد کــه الــف گرفتنــد؛ یعنــی جنــبش کمــابیش -هــایی مــذهبی داشــتند، بخواســته-هــایی بودن

هـاي  با تکیه بر شکسـت حکومـت در سیاسـت   بیشتر-هاي دموکراتیک پیدا کردند و جگرایش
هـا در درون دنیـاي سـنی دو    این جنبش. رفاهی و اجتماعی میل به نوعی عدالت اجتماعی داشتند

کــه هــر دو جنــبش ابتــدا  هــاي اخــوانی جنــبشوهــاي ســلفیجنــبش:جریــان بــزرگ هســتند
هـا شـاخه نظـامی بـه نـام نظـامی خـاص داشـتند و         هاي مسلحانه داشتند، یعنـی هـم سـلفی   گرایش
اهل تسنن در هر جایی که کشـورها  گريِنظامی. هاي نظامی را داشتندها نیز، این گرایشاخوانی

هاي آن امروزه د کردکه نمونهبا موارد انسداد سیاسی مواجه شده است، رادیکالیزم جدي را تولی
در تمـام  . تـوان بـه صـورت مـوردي نـام بـرد      نیز قابل مشاهده اسـت؛ بـراي نمونـه سـوریه را مـی     

هاي سنی در رأس امورند، فقط در سـوریه چنـین حکـومتی بـر سـرکار      کشورهاي منطقه، جریان
سیس أچندانی به تهاي اخوانی ابتدا گرایش در سوریه نیز که اخوان حضور دارند، اندیشه. نیست

در سـوریه سـرانجام   1982و همچنـین بحـران   1965هـاي  حکومت اسالمی نداشتند، اما اخـتالف 
هاي محمد رسـول اهللا  سیس نهادهاي نظامی همانند کتائب محمد و یا گردانأاخوان را به سمت ت

هـاي  وحدت اسالمی اگرچه در مقـاطعی نـزد برخـی جنـبش    اندیشه). 498: 1386بلک، (کشاند
برخی قبایل و طوایف خاص و وحدت میان آنها سنی بروز یافت، اما به منظور بازگرداندن سلطه

هاي جدیـدي را منجـر شـد کـه بـر مبنـاي قومیـت و مکـان و محـدوده         گیري ائتالفبود و شکل
هاي سیاسی عنصري نیرومنـد  نگرش ناسیونالیستی همیشه در کادر جنبش. جغرافیایی خاصی نبود
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وجه مطلـق بـه لـزوم سـلطه بـر یـک تمامیـت جغرافیـایی و ایجـاد وحشـت در میـان            ت. بوده است
مکانمنـدي  بنـابراین  . هـاي اسـالمگراي رادیکـال مشـهود اسـت     همسایگان، در میان اکثر جنـبش 

جـویی و  آورد کـه برتـري  هـاي سـنی بـه میـان مـی     اندیشه جنسـی از سیاسـت را در میـان جنـبش    
نسداد سیاسی با این وضعیت رابطه مثبت دارد، بـه عبـارت   اخواهی ویژگی بارز آن بوده که سلطه

هـایی کـه بـه    تـرین گـرایش  بهتر، در هر مکانی که انسداد سیاسی ایجاد شـد، حتـی دموکراتیـک   
ها بودند، نیز رادیکال شـدند کـه رادیکـالیزم آنهـا هـر روز رونـد و       عنوان مثال در سوریه اخوانی

بستان،  قطر و ترکیه، این تحرکات مذهبی رادیکـال  عرکشورهایی مانند . گیردتر میشتاب جدي
هـاي سـلفی نیـز سـعی در کشـتار      حرکـت . انـد را در جهت سلطه کامل اهل تسنن تقویـت کـرده  

. شیعیان از طریق دو رویکرد انتشار عقیده و مبارزه با بدعت دارند

هاي اسالمیو تشابه جنبشتمایز
یـک  : شـود جنبش اسالمی قابل تفکیـک ذکـر مـی   هاي اسالمی، به نقل از موثقی سه دستهجنبش

شـوند، ولـی عـواملی باعـث     ساکن در جنبش فعـال نمـی  بهگرا هستند که ابتداهاي سنتدسته گرایش
هـایی دارنـد و یـک گـرایش فکـري را      گیـري شوند و از همان موضع سنتی موضـع شدن آنها میفعال

کننـد، بـه   دهند و رهبـري مـی  ی را شکل میطلبان دینی که جنبش اسالمسپس اصالح. دهندشکل می
. دهنـد ها بوده که مشخصاً بنیـادگرایی اسـالمی را شـکل مـی    کنند؛ دسته اول وهابیدو دسته تقسیم می

هـاي اسـالمی معاصـر گسـترش و نفـوذ یافتـه، درکـل بـا         بنیادگرایی اسالمی که در بسیاري از جنـبش 
عبـارتی آنهـا   کننـد، بـه  و دین را ایدئولوژیک نمـی گرایان، سیاسی نیستند سنت. گرایی فرق داردسنت

هـاي فرهنـگ، تمـدن و مباحـث     آنهـا در عرصـه  . دنبال تغییرات در جهان و رسیدن به حکومت نیستند
بنیادگرایـان  . هایی دارند، اما سیاسی نیستند و بیشتر فکري، فرهنگی و اجتماعی هسـتند اجتماعی فعالیت

بنـابراین حتـی   . و به ویژه خواهان تشکیل حکومت اسالمی هسـتند داعیه سیاسی و داعیه تغییرات دارند
آنهـا تشـکیل   . گردنـد کنند؛ یعنـی بـه بنیادهـاي اولیـه اسـالم برمـی      هاي رسمی سنتی را هم رد میقالب

گرایـان تفـاوت   کنند و از این نظر بـا سـنت  عنوان بدعت رد میهاي بعد را بهمذاهب و مکاتب در سده
شان مبنی بـر بازگشـت بـه کتـاب و سـنت و بازگشـت بـه        نگري و شعار اصلیذشتهدلیل گدارند؛ اما به

کوشـد  بنیـادگرایی مـی  . شـوند گرایی منحل و در نهایت با آنهـا یکـی مـی   دوره باشکوه اولیه، در سنت
طلبـی دینـی، نـوگرایی    شـاخه دیگـر اصـالح   .دهـد اي تغییر سطوح و ظواهر را در سطح بسیار گسترده

کنـد؛ یعنـی دنبـال تغییـرات     هاي سیاسی و اجتماعی رادیکال عمـل مـی  گیريموضعدینی است که در 
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هـاي اسـالمی بنیـادگرا و نـوگرا در کـل رقیـب       جنـبش .اساسی و ساختاري در جوامع مسـلمان اسـت  
جریـان دیگـري کـه در کشـورهاي اسـالمی وجـود دارد، جریـان تجـدد اسـت کـه           . یکدیگر هسـتند 

اي، رهبـري کاریزمـا و   هاي اسالمی قـدرت بسـیج تـوده   ز جنبشبخشی ا. سکوالر و منهاي دین است
اي بـه خـودش   گرایانـه و تـوده  ها، جنبۀ عـوام در برخی موارد این جنبش. اندپایگاه بسیار وسیع را داشته

گیرند و ممکن است به تبع آن از منظر اعتبار و اهمیت دادن به عقل، علـم، کارشناسـی، تخصـص،    می
ها بـا اینکـه قالـب حزبـی داشـت و      به توسعه آسیب ببیند؛ برخی از این جنبشمدرنیته و مباحث مربوط

انـد، بلکـه   اي عمـل نکـرده  هاي اسالمی تودهاز طریق انتخابات پیروز شد؛ اما، بخش دیگري از جنبش
یافتــه، عقالنــی، آمیــز و در چــارچوب قــانون امــا ســازماناي تــدریجی، مســالمتتغییــرات را بــه گونــه

در ترکیه بـا وجـود   . انداي اسالمی در ترکیه از این نوع بودههمدرن دنبال کردند؛ جنبشکارشناسانه و 
گرایـان در بدنـه نظـام و در میـان طبقـه متوسـط       شدت سکوالر و نظامی بود اما، اسـالم این که رژیم به

هـا، احـزاب حـاکمی را کـه     گیـري يأبـا پیـروزي در انتخابـات و ر   شهري نفـوذ کردنـد و بـه تـدریج    
در . شـدند زدند و سرانجام خـود بـه حـزب حـاکم تبـدیل      شان را از دست داده بودند، کنار روعیتمش

تـدریج  هاي سازمانی، عقالنی، علمی و سپس کادرسازي در قالب حزبی بـه گیريمراحل بعدي جهت
گیرنـد، هـم کـادر و تئـوري دارنـد و هـم       دست میافتد و آنها وقتی قدرت را بهو در درازمدت جا می

هاي اسـالمی شـیعی و سـنی را در ایـن مـوارد      تمایز جنبش). 103: 1386موثقی، (کنندموفق عمل می
هاي اهل سنت ماهیت اصـالح اندیشـه یـا فهـم معرفـت دینـی دارنـد در        اغلب جنبش- 1: توان دیدمی

د هاي سنی در تضـا بیشتر جنبش- 2. هاي شیعه بیشتر بر ماهیت اصالح اجتماعی دارندحالی که جنبش
هـاي شـیعی در   کـه جنـبش  با حاکمیت موجود نیستند، بلکه در توجیه قدرت موجود هستند، در حـالی 

هاي اهـل سـنت در عـرض یکـدیگر واقـع      جنبش- 3. کنندتضاد با قدرت موجود و نفی آنها عمل می
هاي شیعه بر اساس اصل زمـان در طـول   کند، اما جنبششده و شماري از آنها حتی دیگري را نفی می

هـاي اهـل سـنت معمـوالً     رهبـري در جنـبش  - 4. کننـد شوند و یکدیگر را نفـی نمـی  کدیگر واقع میی
هـاي شـیعی، همـواره رهبـري فراگیـر بـوده       مستقل از قدرت موجود نیست، اما نهاد رهبري در جنـبش 

هـاي سـنی بیشـتر در میـان نخبگـان سیاسـی و فرهنگـی بـوده، در حـالی کـه           پایگـاه جنـبش  - 5. است
). 232: 1375نامدار، (اندشیعی در میان توده مردم پایگاه داشتههاي جنبش

تـوان گفـت   هاي اسالمی به ارتجاعی و مترقی هم به یک معنـا مـی  بندي جنبشدر باره تقسیم
گیرنـد، چـون بـه    کنند، ماهیـت ارتجـاعی بـه خـود مـی     هایی که شکل بنیادگرایانه پیدا میجنبش

را با ارجاع و بازگشت بـه گذشـته تغییـر دهنـد و عنـوان      دنبال این هدف هستند که وضع موجود
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ها بنا بر دیـد مکانمنـد مسـیر مشخصـی ندارنـد، بلکـه در       این جنبش. شودبنیادگرا به آنها داده می
دید مکانمند فارغ از زمان، بنا بر ادراك محیطی با زمـان انفسـی و   . کنندحرکت میسیري مدور 

یابد و چـون بـا مفهـوم    رون گستري ذهن و اندیشه ارتباط میدر واقع به روایت پدیدارشناسی با د
دار بـودن ویژگـی زمـان اسـت و     یابد، عاري از جهت یعنی امتـداد اسـت؛ جهـت   زمان پیوند نمی

برخــی . گســتري ذهــن و اندیشــه ارتبــاطی مســتقیم داردگســتري بــا بــرونزمــان عــالوه بــر درون
گیرند؛  مترقـی بـه ایـن    ان مترقی به خود میهاي نوگرایی دینی عنوهاي اسالمی با گرایشجنبش

معنی است که آنها ضمن پیوند با کتاب، سنت و دین، با تغییـرات زمـان و مکـان، دنیـاي مـدرن،      
بر این اساس، آنها . دستاوردهاي مثبت مدرنیته، پیشرفت، ترقی، توسعه و صنعت سازگاري دارند

کننـد و  اي دنیـاي مـدرن اسـتفاده مـی    این که ریشه در گذشـته دارنـد، چـون از دسـتاورده    ضمن
.آینددهند، مترقی به شمار میهایشان را با نظر به آینده سامان میفعالیت

نتیجه
انـد، بنـا بـه    هایی مانند ناسیونالیسم که در مقطعی خاص نزد اهل سنت شکل گرفتهایدئولوژي

بنـابراین، زمـان بـه    . وضعیت آن مقطع خاص و به اقتضاء مکان جغرافیایی راهنمـاي عمـل شـدند   
شـود و  معناي هایدگري نقشی در ایجادشان نداشت؛ زیرا زمان در آن مکان خـاص متوقـف مـی   

ادراك محیطـی بنـا بـر تجربـه، فـرد را بـا       . دهـد ویژگی غالب خود یعنی حرکت را از دست مـی 
ز هویت و وجود با مکـان عینـی ناشـی ا   . کنددهد که هویت وي را تعریف میمحیطی ارتباط می

بنـابراین رویکـرد و راهبـرد شـکلی     . خـورد گـره مـی  بنـدد، ادراك محیطی که در ذهن نقش می
در این بازگشت به گذشته و نقطه طالیی ظهور پدیدار، هر مـانعی بایـد از   . گرایانه می یابدواپس

اما زمان از آنجا که به سوي مکانی خاص در اندیشه شیعه در حرکـت اسـت،   ، میان برداشته شود
یعنـی در عـین حـال    . شود؛ این مکان خاص مکانی است ماوراء زمان و مکان زمینیار میدجهت

آنچـه در ایـن میـان حـائز     . شودمکان نیز میامان و فرکه زمان و مکان زمینی و واقعی است، فراز
اي به نام عقالنیـت مـدرن   هاي اسالمی با مسئلهها و جنبشجریاناهمیت است چگونگی مواجهه

مـدرن، برآینـد ایـن عقالنیـت     دولت مدرن به عنوان پدیده. یابدمدرن پیوند میفلسفهاست که با
اســت کــه مفهــومی نســبتاً جدیــد در اندیشــه سیاســی اســالم اســت و تشــیع و تســنن هــر کــدام    

دو . هـاي اصـلی وجـود هسـتند    زمان و مکان سـاخت . اندرویکردهاي متفاوتی نسبت به آن داشته
هـایی کـه قـدرت خـاص خـویش را دارنـد و همـه  موجـودات و         سوژهنیروي زنده و متخاصم و 
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زمان و مکان نیروهاي کلی وجود، از جمله وجـود انسـان، اندیشـه    . قلمرو متناهی تابع آنها هستند
هـاي سیاسـی موجـد اثـر     حرکت ویژگی عام حیات است کـه در تمـام پدیـده   . و کالبد او هستند

. اي این که نمـود یابـد، بـه مکـانی شـدن نیازمنـد اسـت       اندیشه نیز متعهد به زمان است و بر. است
اند و در عین حال با هم در ستیز هستند کـه بـه گفتـه   خود زمان و مکان همیشه به یکدیگر پیوسته

بشـر، ایـن سـتیز آگاهانـه بـه موجودیـت       در اندیشه. ترین نبرد هستی استتیلیش این نبرد، بنیادي
گیـري  بنـابراین، نبـرد زمـان و مکـان در شـکل     . کندیخود واقف بوده و قدرتی تاریخی کسب م

هـاي زمـانی غیبـت تـاریخ را بـه      شیعیان بـر اسـاس دوره  . اي مؤثر استتاریخ بشر به نحو گسترده
اند و در مبارزات خویش بر اساس اصـل زمانمنـدي راهبردهایشـان را پـیش     مقاطعی تقسیم کرده

ی الزم را براي ایجاد امنیت پایدار و همـه جانبـه   گرا توانایهاي اسالمی شیعی عقلجنبش. اندبرده
انـد، کـه حـول محـور زمـان      اند و همواره بر اساس نوعی رویکرد راهبرد محور عمل کردهداشته

محور کـه فعالیـت سیاسـی    هاي سنی بر اساس رویکرد هویتگیرد؛ در حالی که جنبششکل می
.انددهد، پیش رفتهرا حول مفهوم مکان شکل می
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