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.کتاب به زود منتشر خواهد شد فارسی این

 



یکی از دل مشغولی های اصلی نظریه پردازان اجتماعی قرن نوزدهم، زدودن تمایز میان مذهبی

تفاوت مذهبی تر اکنون، پس از افزون بر یک قرن مدرنیزاسیون، ناگزیریم میان مذهبی و. بود غیرمذهبی و

که با اصطالحات بنیادگرایی، احیاگری،« دین دارِی بیش از حد»به نظر می رسد که این . بگذاریم

محافظه کاری، تعصب یا افراط گرایی از آن یاد می کنند، نشان دهنده ی روندی جهانی است که اکثر ادیان

با این حال، این امر تفکر منفی خاصی را به ویژه درباره ی جوامع مسلمان،. بزرگ جهان را در بر می گیرد

.شکل داده است

 در ایاالت متحده و تحوالت پس از آن، نگرانی غربی  ها را نسبت۲۰۰۱بی تردید حمالت تروریستی سپتامبر 

را بیش از هر زمان دیگری« غرابت مسلمانان»تشدید کرده و مفهوم « بنیادگرایی اسالمی« »تهدیِد»به 

چیز تازه ای نیست؛ این مشخصه ی بارز دیدگاه« منحصر به فرد»البته مفهوم مسلماناِن . تقویت کرده است

به نظر [1].بوده که ادوارد سعید و دیگران به نحوی بسیار برجسته و انتقادی بدان پرداخته اند« شرق شناسانه»

سعید و دیگر منتقدان، شرق شناسی دستگاه گفتمانی ای را نمایش می دهد که موجد دانش به عنوان ابزار قدرت

توصیف بسیاری از مسافران، رمان نویسان، هنرمندان،. و به مثابه ی ابزاری برای حفظ سلطه است

دیپلمات  ها، محققان و اکنون رسانه  ها از خاورمیانه ی مسلمان همچون موجودیتی یکپارچه، اساساً ایستا و

آنها با تأکید بر استثنایی بودن جوامع مسلمان به طور کلی، بر مفهوم محدوِد فرهنگ. است« عجیب»بنابراین 

و دیِن ایستا به عنوان زمینه ی تداوم تاریخی و بر نخبگان منفرد یا نیروهای خارجی به مثابه ی منبع تغییر

در نتیجه، منابع داخلِی تغییر، یعنی منافع گروهی، جنبش  های اجتماعی و اقتصادهای. تمرکز کرده اند

.سیاسی، عمدتاً نادیده گرفته می شوند

اند، البته اگر اساساً چنین باشند؟ آیا آنها چنان متفاوت اند که به ابزارهای«عجیب»اما جوامع مسلمان چقدر 

سخن گفت؟ آیا با استفاده« جوامع مسلمان»تحلیلی متفاوتی نیاز داریم؟ آیا اصالً می توان از چیزی به عنوان 

نمی کنیم و« بازشرق شناسی»از چنین مقوله ی عامی، به یک معنا جوامع و فرهنگ های مسلمان را 

بر دین به عنوان ویژگی« جوامع مسلمان»موجودیت های همگنی که وجود ندارند، نمی سازیم؟ آیا مقوله ی 

مقوم این فرهنگ ها داللت نمی کند؟ آیا این مقوله افراد غیرمذهبی و غیرمسلمان را از شهروندِی ملت های

تبدیل نمی کند؟ هرچند چنین پرسش  هایی به« دیگری»دارای اکثریت مسلمان مستثنا و به نوعی 

را می توان همچون مقوله ی تحلیلِی مفیدی« جوامع مسلمان»دل مشغولی های برحقی می پردازد اما معتقدم که 

.به کار برد

که« جامعه ی اسالمی»و « جهان اسالم»من در جای دیگری خاطرنشان کرده ام که اصطالحات 

استفاده می شوند، در واقع می توانند داللت بر این داشته باشند که اسالم عامل انتزاعِی مفرد به شکل های

تبدیل به تمامیتی می شود که دیگران« جامعه ی اسالمی» [2].اصلِی شکل دهنده ی پویایی این جوامع است

این نشان می دهد که دیگران چه تصوری دارند از اینکه. برای توصیف مسلمانان و فرهنگ هایشان ساخته اند

ً)این جهان بینی تا حدی توسط برخی از گروه  های مسلمان . مسلمانان کیستند و حتی چگونه باید باشند عمدتا



جوامع»در مقابل، عنوان . که خود چشم انداز واحد اسالمی را می سازند، ماندگار شده است( اسالم گرایان

که به صورت موجودیت  های متکثر و انضمامی درک می شود، به اکثریت مسلمان خودآگاه اجازه« مسلمان

اینجا نه بر اسالم بلکه بر. می دهد تا واقعیت خود را به سیاقی اجتناب ناپذیر، متمایز و پویا تعریف کنند

و. مسلمانان به عنوان نمایندگان جوامع و فرهنگ های خود تأکید می شود، حتی اگر ساخته ی خود آنها نباشد

نه به عنوان مبانی و سلوک ایستا بلکه همچون فرایندهایی انعطاف پذیر، همواره دگرگون شونده و« فرهنگ»

در این جوامع، جنبه  های اسالم که به طرق مختلف تفسیر و پذیرفته شد ه اند، بر. چالش برانگیز تلقی می شود

برخی حوزه  های زندگی خصوصی و عمومی تأثیر گذاشته اند ــ از جمله حیطه های اخالق، روابط خانوادگی،

آنچه در این کلیِت متمایز مشترک است،. سیاست و دولت( اما نه همیشه)پویایی جنسیتی، حقوق و گاه 

اما. و متون مقدس است« واقعی»بر سر اسالم ( لیبرال یا محافظه کار، فعال یا عامی)دعوی جمیع مسلمانان 

و فرهنگ ها یشان تنها به. هرگز یکپارچه نیستند و هرگز اصوالً مذهبی نیستند« جوامع مسلمان»در واقع 

در واقع، فرهنگ های ملی، تجربیات تاریخی، گذرگاه های سیاسی و عنصِر طبقه،. دین محدود نمی شود

اغلب باعث ایجاد فرهنگ ها و خرده فرهنگ های متمایزی از اسالم و همچنین ادراکات و اعمال مختلف دینی

شامل مجموعه  ای از مردم با درجات مختلف« مسلمان( »دارای اکثریت)به این معنا، هر کشوِر . شده است

اسالم گرایان سیاسی، دین داران عامل به فرایض، دین داران عادی و اقلیت های سکوالر: تعلقات مذهبی است

درجات وابستگی مذهبی در میان این گروه  ها حتی می تواند در مقاطع مختلِف تاریخی تغییر. یا غیرمسلمان

شباهت  ها به ویژه با. به این معنا، جوامع مسلمان شبیه همتایان خود در کشورهای در حال توسعه هستند. کند

روند بی اماِن جهانی شدن قوت می یابد که نه تنها تمایز ایجاد می کند بلکه ساختارها و فرایندهای میان ملل

.جهان را بدون توجه به دین توازن می بخشد

شمرده« استثنایی»هنوز ( و در امتدادش، جهان اسالم)به رغم شباهت  های ساختاری، خاورمیانه ی مسلمان 

یا« جوامع مدنی ضعیف»بنابراین، رژیم  های استبدادی منطقه، . می شود که جوهرش مذهب محوری است

منحصر به« استثناپنداری»گرچه . فرهنگ های سیاسی اغلب به دین اصلی شان، اسالم، متصف می شوند

.پی. یا به قول اِی« استثناپنداری اروپایی»، «استثناپنداری آمریکایی»خاورمیانه ی مسلمان نیست ــ 

نیز وجود دارد ــ اما اغلب سبب شده است که این منطقه در پژوهش های رایج« ویژگی انگلیسی»تامپسون، 

.به حاشیه رانده شود

نخست، رواج: در فهم خاورمیانه ی مسلمان نقش داشته است« استثناپندار»دست کم سه عامل در گرایش 

تفکر شرق شناسانه در غرب، به ویژه در ایاالت متحده، است که به نظر می رسد با اهداف مداخله جویانه ی

نظیر ایران)دوم، تداوم خودکامگی رژیم  های محلی . سیاست خارجی در خاورمیانه به خوبی هم گرایی دارد

است که اغلب از جانب کشورهای غربی،( زمان شاه، عراق زمان صدام، عربستان سعودی، اردن و مصر

سومین عامل، پیدایش و گسترِش منطقه  اِی جنبش های  اسالم گرای. به ویژه ایاالت متحده، حمایت می شوند

این مواضع و فرایندها به ادعاها و دعاوی متقابل بی شماری. اجتماعِی محافظه کار و غیردموکراتیک است



حول این پرسش منفور انجامیده است که آیا اسالم با دموکراسی سازگاری دارد یا خیر ــ پرسشی که

.بدان اختصاص دارد دموکراتیک کردن اسالم کتاب

 

اسالم، دموکراسی و جنبش های اجتماعی

رسانه  ها و محافل فکری غالب در غرب، اسالم را علت اصلِی خودکامگی سیاسی در خاورمیانه ی مسلمان

از نظر آنها، اسالْم پدرساالرگونه و عاری از هرگونه مفهوم شهروندی و آزادی است زیرا. می دانند

دیِن محمد، به جای اینکه امری خصوصی باشد، [3].اعتقادش به حاکمیت خدا، از قدرت مردم کاسته است

جهانی است که در آن حیات انسان از ارزش»اغلب ادعا می شود که اسالم تجسم . اساساً سیاسی است

[4].«یکسان با جهان غرب برخوردار نیست و در آن آزادی، دموکراسی، گشودگی و خالقیت غریب است

چنین نظریاتی از جانب  اسالم گرایاِن بومی قوت یافته است؛ کسانی که به بهانه ی دین خود به دموکراسی

به)مشکوک اند و اراده ی عمومی را به نفع حاکمیت خدا تعلیق می کنند « ساختار خارجی»همچون نوعی 

، دیگران متمایل به شناساندن«نظریه ی ناسازگاری»برخالف حامیان این (. فصل چهارم و پنجم بنگرید

به گفته ی راشد. روح ذاتاً دموکراتیکی از اسالم اند و آن را دین رواداری، تکثر، عدالت و حقوق بشر می دانند

(مشورت)از این منظر، مفهوم قرآنِی شورا  [6].«حکومت اسالمی بالطبع دموکراتیک است» [5]الغنوشی،

متضمن سازگاری آموزه ی اسالمی با دموکراسی است و ارزیابی آن از انسان ها بر اساس میزان تقوا، بر

(اجتماع مؤمنان مسلمان)حق حاکمیت خداداِد امت . برابری در نژاد و جنسیت و اراده ی آزاد داللت دارد

[7].زیربنای حکومت دموکراتیِک مبتنی بر کثرت گرایی، تفاوت و حقوق بشر است

در رویکرد روش شناختی  خود مشترکاً تعهدی انحصاری  به متون« دفاعیه پردازان»و هم « شکاکان»هم 

استخراج می کنند و توجه( قرآن و حدیث)دارند و استدالل های خود را از خوانش تحت اللفظی کتاب مقدس 

از این. فوق العاده ناچیزی به معنای این متون برای شهروندان مسلمان در زندگی روزمره ی خود دارند

.گذشته، به ندرت درباره ی چگونگی تغییر این معانی در طول زمان بحث می شود

یکی از استدالل های محوری کتاب این است که احکام مقدس، موضوعاتی برای کشاکش و قرائت  های

.انسان ها حقیقت را از منظر خود تعریف می کنند. به بیان دیگر، مسائلی مربوط به تاریخ اند. متعارض اند

.افراد و گروه  های صاحب قدرِت اجتماعی می توانند حقیقت را از منظر خود اثبات و هژمونیزه کنند

روایت  های تاریخی در این کتاب نشان می دهند که چگونه نیروهای اجتماعی، به ویژه جنبش  های اجتماعی،

تعدد ژانرهای مختلف الهیاتی ــ. متون مقدس دارند« حقیقت»نقش تعیین کننده   ای در تغییر و شکل گیری 

را هم بدان« الهیات جمهوری»و مایلم « الهیات اقلیت های جنسی»الهیات رهایی بخش، الهیات فمینیستی، 

فقرا، زنان، هم جنس گرایان، ستم دیدگان از)بیفزایم ــ روشن می سازد که چگونه گروه  های مختلف اجتماعی 

.معانی دینی خود را در کل، بر اساس هستِی اجتماعی خود تعریف می کنند( حیث مذهبی

https://www.aasoo.org/fa/articles/3786#_ftn7
https://www.aasoo.org/fa/articles/3786#_ftn7
https://www.aasoo.org/fa/articles/3786#_ftn4
https://www.aasoo.org/fa/articles/3786#_ftn4


عاری از ابهام است؛ که« دموکراسی»با این فرض که )بنابراین، آیا اسالم با دموکراسی سازگاری دارد 

پرسش این نیست که آیا اسالم با. به عقیده ی من، طرح این پرسش در ابتدا نادرست است [8]؟(چنین نیست

دموکراسی و در نتیجه با مدرنیته هم ساز است یا خیر، بلکه این است که در چه شرایطی مسلمانان می توانند

هیچ چیِز ذاتِی اسالم ــ به همین ترتیب هیچ دین دیگری ــ آن را ذاتاً دموکراتیک یا. آنها را هم ساز کنند

ما عامالن اجتماعی، پیشبرد فراگیر یا اقتدارگرایانه ی ادیان را تعیین می کنیم زیرا. غیردموکراتیک نمی کند

حقیقت»از این منظر، دین چیزی نیست جز مجموعه  ای از باورها و ایده  ها که پیوسته دعوی معنای اصیل و 

به هر حال، صرف نظر از اینکه اعتقادات و تجربیات دینی به واقعیت فراطبیعی مربوط. دارد« برتر

دین به میانجی ایده  ها، نمادها، احساسات، اعمال و تشکیالت انسانی» [9]می شوند، به گفته ی جیمز بکفورد،

به معنایی، دستورات دینی چیزی جز درک ما از آنها نیست؛ همان هایی اند که ما به [10]«.بیان می شود

[11].وجودشان آورده ایم

حدود پنجاه سال قبل، شماری از دانشمندان علوم اجتماعی باور داشتند که مسیحیت و دموکراسی با یکدیگر

اما امروزه ریشه دارترین دموکراسی  ها در کانون سرزمین مسیحیان است، گرچه فاشیسم [12].ناسازگارند

در واقع، پیوند ایدئولوژی  های اقتدارگرا و. نیز پدیدار شد و با کلیسا در قلب سرزمین مسیحیت مرتبط بود

فرقه  های مسیحِی نخستین، وفاداری به حاکمان مستبد را. انحصارطلب با مسیحیت نامعمول نبوده است

فرمان برداری. ترویج می کردند ــ تا زمانی که آن حاکمان، خداناباور نبودند و به مؤمنان آسیبی نمی رساندند

مارتین. در بطن اندیشه ی سیاسی مسیحیان بود، طبق این اعتقاد که نیروهای برتر توسط خدا تعیین شد ه اند

کسانی که در دفتر قاضی نشسته اند، به جای خدا می نشینند و قضاوت آنها چنان: »لوتر تصریح کرده بود

چنانچه امپراتور مرا بخواند، خدا مرا... است که گویی پروردگار از آسمان ها قضاوت کرده است

در واقع، سازگاری مسیحیان اولیه با قدرت استبدادی، به یهودی ستیزی غم انگیزی انجامید [13].«می خواند

که در تفسیر کتاب مقدس از مصلوب شدن بر آن تأکید می شد و یهودیان و نه رومیان را مسئول آن

«علت جمیع مشکالت جهان»حتی امروزه برخی از مسیحیاِن سرسخت، دموکراسی را  [14].می دانست

حکم« انسان های گناهکاری»می دانند زیرا به مثابه ی اختراع شیطان نه به خواست خدا بلکه به اراده  ی 

و موارد« قوانین سقط جنین، قوانین ضد مجازات اعدام، حقوق هم جنس گرایان»می رانَد که خواستار 

مسیحی را نمایندگی کند اما در سپتامبر« قانون شکنان»این ممکن است صدای افراط گرایان یا  [15].مشابهند

، طریقت های غیرمسیحی را ناقص و«پلورالیسم مذهبی» خود واتیکان با انتقاِد شدید از ایده ی ۲۰۰۰

[16].خواند« وضعیتی شدیداً نابسنده»و مؤمنانشان را دچار « معیوب»

به رغم این سابقه، امروزه شمار اندکی از مسیحیاِن نامتخصص احتماالً کتاب مقدس را به بیان لوتر و

.، اقتدارگرایانه می خوانند یا طریقت خود را همانند واتیکان، انحصاری می دانند«قانون شکنان مسیحی»

به عبارت دیگر، ما به عنوان نیروهای اجتماعی، یک دین را فراگیر یا انحصاری، تک صدا یا تکثرگرا و

توسل به قرائت تحت اللفظی کتاب مقدس برای تعیین [17].دموکراتیک یا اقتدارگرا به حساب می آوریم
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نیروی دموکراتیِک یک دین ما را خیلی دور نخواهد برد؛ نه تنها به این دلیل که ابهام، معانی چندگانه و

همان طور که پژوهشگرانی مثل نصر ابوزید و خالد)اختالف نظرها در بسیاری از کتب دینی نهفته است 

، بلکه به این دلیل که افراد و گروه هایی با عالیق و جهت گیری  های(مسعود در قرآن و حدیث نشان داد ه اند

به جای توسل به قرآن یا [18].گوناگون ممکن است حقایِق غالباً متناقِض خود را در همان کتاب مقدس بیابند

شریعت برای درک اُسامه بن الدن یا به طور کلی رادیکالیسِم  اسالم گرا، باید شرایطی را وارسی کنیم که به

و این با ظرفیت. نیروهای اجتماعی اجازه می دهد تا قرائت خاصی از متون مقدس را هژمونیک جلوه دهند

ارجاع ِصرف به کتاب مقدس ممکن. آنها پیوند تنگاتنگی دارد« حقیقت»گروه  ها برای بسیج اجماع در مورد 

است ابزار مناسبی برای تجزیه وتحلیل نباشد اما در بطن نبرد سیاسی برای هژمون سازی گفتمان  ها قرار

ممکن است از نظر تحلیلی ساده لوحانه باشد« حکومت اسالمی ماهیتاً دموکراتیک است»بیان اینکه . دارد

به هر ترتیب، تالش ها برای. اما حاکی از تکاپو برای دموکراتیک ساختن حکومت اسالمی است

چالش عبارت است از اعطای قدرت مادی. دموکراتیک کردن یک دین بی شک از سطح فکری آغاز می شود

.به تفاسیر دموکراتیک تا با آگاهی عمومی آمیخته شوند

با این حال، ما همچنین می توانیم در. تأکید فوکو بر قدرِت کلمات، قدرت گفتمان، مشهور و نیز آموزنده است

«حقیقت درونی»ادعاهای نامشروط فوکو تردید کنیم، با این استدالل که قدرت نه تنها در کلمات یا در 

بیان شده در کلمات بلکه اساساً در کسانی نهفته است که آنها را به زبان می آورند؛ کسانی که به این کلمات

به عبارت دیگر، گفتماْن قدرت نیست، مگر اینکه به آن نیروی مادی داده. حقیقت و متعاقباً قدرت می بخشند

شاید نباید صرفاً به دنبال این باشیم که گفتمان چیست، بلکه به طور خاص باید در پی جایی باشیم که. شود

بسته به اینکه چه کسی بیانش« سازگاری اسالم با دموکراسی»برای مثال، ایده ی . قدرت در آن نهفته است

کافی نیست؛ باید با ایجاد توافق حول  این ایده ها نیروی« درست»بیان ایده  های . می کند، تأثیر متفاوتی دارد

این امر ناگزیر ما را به حیطه ی نظریه و عمل جنبش اجتماعی سوق می دهد که به گمان. مادی به آنها بخشید

سازگاری یا ناسازگاری اسالم و. من، واسطه ای میان گفتمان و قدرت، میان کلمه و جهان می شود

مسئله بیش از آنکه خود متون. دموکراسی نه موضوع فرض و گمان فلسفی، بلکه مبارزه ای سیاسی است

.باشد تعادل قدرت میان کسانی است که خواهان دین دموکراتیک اند و آنان که حامی نسخه ی اقتدارگرا هستند

.اسالم گرایی و پسااسالم گرایی، داستان این دو نیروی اجتماعی را روایت می کند

 

جنبش و دیدگاه جهانی: اسالم

بود که( عمدتاً طبقه ی متوسط با عملکرد باال)اسالم گرایی به طور عام، زبان ابراز وجود برای بسیج آنانی 

تحت تأثیر فرایندهای غالب اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی در جوامع خود احساس می کردند که به حاشیه  رانده

شده اند؛ کسانی که شکست ملموس مدرنیته ی سرمایه داری و آرمان شهر برایشان زبان اخالق را به میانجی

به یک معنا، این شیوه ی نه گفتِن طبقه ی متوسِط مسلمان بود به آنچه از خود. دین، جایگزیِن سیاست کرد



سلطه ی فرهنگی»آنها . مستثنا می دانستند ــ نخبگان ملی شان، دولت های سکوالر و متحدان غربی آن دولت ها

، منطق سیاسی، حساسیت  های اخالقی و نمادهای هنجاری اش را نپذیرفتند، هرچند در بسیاری از«غربی

متقابالً، کسانی که تحت شرایط. ویژگی ها ــ کراوات، غذا، آموزش و فناوری ــ با آن وجه اشتراک داشتند

مدرِن اجتماعی، اقتصادی و فرهنگِی جهانی شدن برخوردار و بهروز گشتند، اگر سکوالر نبودند، به نوع

.، پایبند شدند«تقوای منفعل»دیگری از اسالم، به اصطالح اسالِم معتدل یا به بیان دقیق تر 

ذات گرا کوشیدند نسخه  ای از« اصیِل»اسالم گرایان در تالش برای فعالیت در چهارچوب یک ایدئولوژی  

بنابراین، اسالم گرایی. اسالم را پِی افکنند که بتواند به کاستی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شان پاسخ دهد

اسالم را نوعی نظام کامل الهی تصور می کند با الگوی برتر سیاسی، برنامه ی فرهنگی، ساختار حقوقی و

مهم تر، این اسالم به مسلمانان. تمهیدات اقتصادی؛ به اختصار، نظامی که به تمام مسائل بشری پاسخ می دهد

این تفسیر از اسالم به همراه زبان. حس عزت نفس، اعتماد به نفس و خودمختارِی همه جانبه ای اعطا می کند

پرصالبِت عوام گرا و کنترل اجتماعِی سرکوب گرایانه ناگزیر کسانی را که بیرون از محدوده ی

دگراندیشان، سکوالرها،: سختگیری  هایش باقی مانده اند، به حاشیه می رانَد و حتی مجرم تلقی  می کند

بنابراین، در کانون پارادایم اسالم گرایی،. مسلماناِن غیراسالم گرا، اقلیت  های مذهبی و بسیاری از زنان

.آمیزه ای از تقوا و تکلیف، سرسپردگی و وظیفه قرار دارد

 در مقابل دورنمای سیاست جنگ۱۹۷۰اسالم گرایی معاصر، در قالب نوعی جنبش و گفتمان، از دهه ی 

دو فرایند هم زمان اما متناقض، اسالم گرایی را به سوی. سرد رشد کرده و آشکارا پدیده ای تاریخی است

فرصت برای گسترش آموزش توده ای، توسعه ی. فرصت و سرکوب: موقعیت هژمونیکش سوق دادند

و تحرک اجتماعی پیوند مستقیمی با سرکوب مداوم سیاسی،( پول نفت)اقتصادی، فراوانی ثروت 

 در سراسر جهان عرب تنها ده۱۹۵۰در دهه ی . به حاشیه راندگی، احساس تحقیر و نابرابرِی فزاینده داشت

نکته ی مهْم آنکه [19]. این رقم به بیش از دویست دانشگاه افزایش یافت۲۰۰۳تا سال . دانشگاه وجود داشت

اعضای این طبقه ی متوسط که اکنون به طور گسترده تحصیل کرده اما همچنان به حاشیه رانده شده اند،

نیرومندی را نسبت به نخبگان و دولت های« خشم اخالقی»به شدت از به حاشیه رانده شدگِی خود آگاه شده و 

خود که با قدرت  های غربی، به ویژه ایاالت متحده، هم پیمان شده بودند، تجربه می کردند؛ همان دولتی که از

در جهان. قضا پشتیبان اپوزیسیون اسالمی به مثابه ی سنگری در برابر کمونیسم و ناسیونالیسم سکوالر بود

عرب، طبقات سیاسی اشغال  دیرینه ی سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل با حمایت آمریکا را شاهدی بر

](به ویژه در دولت های راست گرای لیکود)اشغال گرِی بی امان اسرائیل . انقیادشان در سطح جهانی می دانستند

مسلمان را به خود اختصاص داد که مبارزه ی/ جایگاهی چنان محوری در احساسات عمومی عرب [20

با آزادسازی سرزمین  های عربی اغلب تکاپو ی آنها برای دموکراسی را« عزت»مردم برای بازیابی 

[21].به عبارت دیگر، آزادی از سلطه ی بیگانگان بر آزادی در خانه ارجحیت داشت. تحت الشعاع قرار داد
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برخی از ناظران، تحت تأثیر زبان پوپولیستِی اسالم گرا تمایل دارند که جنبش های اسالم گرای خاورمیانه را

گرچه مذهب هر جنبش را چهارچوب بندی می کند اما این. به الهیات رهایی بخش آمریکای التین ربط دهند

الهیاِت رهایی بخش تالشی برای اصالح کلیسا از درون بود و به. جنبش ها وجوه مشترک دیگری ندارند

الهیات رهایی بخش معطوف به. جنبشی اجتماعی بدل شد که در آن دغدغه های محرومان محوریت داشت

تغییر وضعیت الیگارشی کلیسای کاتولیک و بی توجهی اش به فقرا بود، در شرایطی که جنبش  های

با برافراشتن پرچم عدالت اجتماعی، کلیسا را به لبه ی ناهم خوانی اجتماعی( به ویژه انقالب کوبا)سوسیالیستی 

بود؛« رهایی فقرا»هدف راهبردی الهیات رهایی بخش، تحت رهبری متألهان آگاه اجتماعی، . سوق داده بود

[22].تفسیر آن از اناجیل ناشی از این بلندپروازی راهبردی بود

دغدغه ی اصلی آن. در مقابل،  اسالم گرایی به  رغم تنوعش اهداف اجتماعی و سیاسی پردامنه تری داشته است

ــ ایجاد دولتی اسالمی یا اجرای« جامعه ی ایدئولوژیک»نه توسعه ی اجتماعی یا فالکت فقرا بلکه ایجاد یک 

تنها در این صورت است که فقرا می توانند انتظار داشته. قوانین و دستورالعمل های اخالقی اسالمی ــ است

در یک کالم، جنبش های اسالم گرای. اخالقی اسالمی بهره ببرند [23]باشند که از نوعی اثر هرمِی

خاورمیانه و الهیات آزادی بخش آمریکای التین دو خط سیر اجتماعی و سیاسی کامالً متفاوتی را بازنمایی

برخالف تصور، جنبش های اسالم گرا، به ویژه اسالم گرایی رادیکال، به جنبش های چریکی آمریکای. می کنند

 شباهت دارند؛ البته نه در ایدئولوژی هایشان، بلکه در نمای اجتماعی۱۹۷۰ و ۱۹۶۰التین در دهه های 

ظهور هر دو جنبش را می توان در شرایط هم زمان. هوادارانشان و شرایطی که در آن ظهور کردند

و طرد اجتماعِی( شهرنشینی پرشتاب، تحصیالت انبوه، آموزش عالی و نیاز به تحرک)دگرگونی اجتماعی 

کسانی ردیابی کرد که رؤیای تحرک اقتصادی شان به واسطه ی ساختارهای اجتماعی و سیاسِی ناعادالنه

البته زمینه  های مختلف جهانی و منطقه  ای به هر جنبش چهارچوب ایدئولوژیک خاصش. نقش برآب شده بود

چپ گرایی سکوالر در مورد جنبش  های چریکی آمریکای التین و مذهب رادیکال در میان جنبش  های: را داد

. اسالم گرای خاورمیانه

:در خاورمیانه مسلمان، طبقه ی سیاسی، به تمام معنا، به الیه های میانی تحصیل کرده محدود باقی می ماند

را با« خیابان» ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰کارمندان دولتی، دانشجویان، متخصصان و روشنگرانی که در دهه های 

اسالم گرایی. ایدئولوژی های فراگیر ناسیونالیسم، بعثی، سوسیالیسم و عدالت اجتماعی به حرکت درآوردند

جنبش  های  اسالم گرا با حمایت اصلی الیه  های میانِی فقیرتر موفق. آخریِن این جهان بینی  های بزرگ است

شده اند به مدت سه دهه از طریق اسالمی سازِی ارزان شمار فراوانی را در میان جمعیِت سرخورده فعال

«غیراخالقی»مثالً دعوت به ممنوعیِت الکل یا ادبیات )با توسل به زبان خلوص اخالقی و فرهنگی : سازند

، توسل به سیاست  های هویتی و انجام کارهای خیریه ی مقرون به(یا طرح مسئله ی ظاهر عمومی زنان

 روشن شد که اسالم گرایان نمی توانند پیش تر بروند؛ زمانی که۱۹۹۰با این حال، در اواسط دهه ی . صرفه

ایجاد یک سازمان سیاسی و اقتصاد اسالمی و پیشبرد روابط: نوبت به اسالمی سازِی پرهزینه تر رسید
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بنابراین، حکومت اسالم گرایان هرکجا که جامه ی عمل. بین المللِی سازگار با شهروند ملی و جهانی مدرن

هم زمان، استراتژی های خشونت آمیز و. با بحران عمیقی مواجه شد( مانند ایران، سودان و پاکستان)پوشید 

نتوانست دستاوردهای چندانی داشته( مثالً در مصر و الجزایر)درگیری های مسلحانه  ی اسالم گرایان رادیکال 

جنبش های اسالم گرا، یا توسط دولت های استبدادگر سرکوب شدند یا ناگزیر به بازنگری در دیدگاه های. باشد

عده ی بسیاری، از گفتمان های تمامیت بخش یا شیوه های خشونت آمیز فاصله گرفتند و دست. پیشینشان گشتند

این تغییرات، نقش سیاسی اسالم را. به توسعه ی دیدگاه دموکراتیک تر برای پروژه های اسالمی خود زدند

شرایط اجتماعی و سیاسی جهانی و داخلی، به ویژه در کشورهایی که اسالم گرایی را تجربه. محدود نکرد

احساسات ضداسالمی در. نکرده بودند، به ایجاد جذابیت برای سیاست  های مذهبی و اخالقی ادامه داده است

، احساس عمیق ناامنی و«جنگ با تروریسم» سپتامبر و متعاقب آن، ۱۱غرب پس از حمالت تروریستی 

این امر. خشم را در میان مسلمانانی تقویت کرد که اسالم و مسلمانان را در معرض هجوم شدید یافتند

جذابیت دین داری و بومی گرایی را افزایش داد و احزاب اسالمِی مخالِف سیاست ایاالت متحده در افغانستان

حزب عدالت و توسعه در مراکش در.  موفقیت چشمگیری کسب کردند۲۰۰۲در چند انتخابات ملی در سال 

 جنبش اسالم گرا۲۰۰۲در اکتبر .  کرسی رساند۴۲ سهم خود را دو برابر کرد و به ۲۰۰۲انتخابات سپتامبر 

 کرسی پارلمان۱۵۰ کرسی از ۵۳در انتخابات محلِی الجزایر سوم شد و اتحاد احزاب مذهبی در پاکستان 

در ماه نوامبر،  اسالم گرایان صاحب نوزده کرسی از چهل کرسی پارلمان در بحرین شدند. را به دست آورد

به هر روی، [24].درصد از مجلس قانون گذاری را در دست گرفت۶۶و حزب عدالت و توسعه ی ترکیه 

که پروژه ای سیاسی با دغدغه های)این پیروزی  های انتخاباتی بیش از آنکه حاکی از احیای اسالم گرایی باشد 

، نوعی تغییر جهت از اسالم سیاسی به زبان  های پراکنده ی مربوط به تقوای شخصی و تهدید(ملی است

در واقع، بسیاری از جوامع مسلمان در آستانه ی نوعی چرخش پسااسالم گرایی. جهانی و ضداسالمی بود

.بودند

 

پسااسالم گرایی چیست؟

ظهور»، در مقاله ی کوتاهی ۱۹۹۶در سال . اصطالح پسااسالم گرایی تاریخچه ی نسبتاً کوتاهی دارد

را طرح کردم و در آن مفصل بندی جریان های مهم اجتماعی، دیدگاه  های سیاسی [25]«جامعه ی پسااسالم گرا

و اندیشه ی مذهبی ای را شرح دادم که ایراِن پساخمینی در حال مشاهده اش بود ــ جریان هایی که سرانجام با

مقاله ی آزمایشی من تنها به روندهای اجتماعی.  درآمیخت۱۹۹۰در اواخر دهه ی « جنبش اصالحات»

در واقع،. می پردازد زیرا در سطح دولتی چیز اندکی وجود داشت که بتوانم آن را پسااسالم گرا بدانم

پسااسالم گرایی همان طور که در ابتدا به کار می رفت، صرفاً به واقعیت های جمهوری اسالمی ایران مربوط

در)با این حال، روح اصلِی این اصطالح به دگردیسِی اسالم گرایی . می شد، نه به سایر محیط ها و جوامع

از درون و بیرون اشاره دارد( ایده ها، رویکردها و عملکردها .



از آن زمان، برخی ناظران در اروپا این اصطالح را اغلب به صورت توصیفی به کار برد ه اند، اساساً برای

اشاره به آنچه همچو تغییری گسترده در رویکرد  ها و استراتژی  های شبه نظامیان اسالم گرا در جهان اسالم

با توجه به روش  های مختلفی که هر یک از نویسندگان به کار برده اند، به نظر می رسد که این [26].می دانند

«پسا اسالم گرایی» [27]به نظر برخی مانند ژیل کپل،. اصطالح بیش از آنکه تبیین شده باشد، خلط شده است

؛ در حالی که برخی(سنت گرا و متکلم)عبارت است از خروج  اسالم گرایان از آموزه  های جهادی و سلفی 

(در مقابل اسالمی سازی دولتی)اسالمی سازی « خصوصی سازِی»آن را  [28]دیگر، مانند اولیویه روا،

دیگرانی مایل اند که این اصطالح. می دانند که به جای محتوا، بر چگونگی و مکان اسالمی سازی تأکید می کند

با این حال، معموالً در وهله ی نخست همچو مقوله ای تجربی و نه. را به کار ببرند بی آنکه آن را تعریف کنند

.تحلیلی ارائه و درک شده که نشان دهنده ی دوره ای خاص یا نوعی پایان تاریخی است

منتقدان. مفهوم سازی ضعیف و درک نادرسِت این اصطالح واکنش  های ناخواسته  ای را در پی داشته است

که عمدتاً به تأسیس یک دولت اسالمی)به درستی تعمیم های شتاب زده و نسنجیده درباره ی پایان اسالم گرایی 

را مورد مناقشه قرار داده اند، هرچند تغییر معناداری را در استراتژی و دیدگاه برخی گروه های( ربط دارد

به عقیده ی منتقدان، آنچه به نظر می رسد در حال تغییر است، نه [29].اسالم گرای مبارز تصدیق می کنند

].بلکه تنها نسخه ی انقالبی خاصی از آن است( سیاست ورزی در چهارچوب اسالمی)اسالم سیاسی 

نه بیانگر واقعیتی متمایز بلکه صرفاً یکی از انواع« پسااسالم گرایی»دیگران استدالل کرده اند که  [30

[31].سیاسِت اسالم گرایی است

در صورت بندی من، پسااسالم گرایی، هم از نوعی وضعیت و هم از نوعی پروژه حکایت می کند که ممکن

در وهله ی نخست، به شرایط سیاسی و اجتماعی اطالق. تجسم یابد( یا چندبعدی)است در یک جنبش اصلی 

می شود که در پی مرحله  ای از آزمایش، جذبه، انرژی و منابع مشروعیت  اسالم گرایی، حتی در میان حامیان

اسالم گرایان در حین تالش برای عادی سازی و نهادینه سازی حکومت خود،.  سابقاً سرسختش، تهی می شود

آزمون وخطای مداوم، نظام را پذیرای پرسش و نقد. از ناهنجاری  ها و نارسایی  های نظام خود آگاه می شوند

در نهایت، تالش های عمل گرایانه برای حفظ نظام، به کنارگذاشتن اصول زیربنایی آن مدد. می سازد

اسالم گرایی، هم به دلیل تضادهای درونی خود و هم زیر فشار جامعه، مجبور می شود تا خود را.  می رساند

تحول عظیم در گفتمان مذهبی و. دوباره از نو بسازد اما این کار را به قیمت تغییری کیفی انجام می دهد

. نمونه  ای از این گرایش است۱۹۹۰سیاسی در ایران دهه ی 

پسااسالم گرایی نه تنها نوعی وضعیت بلکه نوعی پروژه است؛ تالشی آگاهانه برای مفهوم سازی و

با. راهبردی کردن مبنای منطقی و اَشکال اسالم گرایِی تعالی بخش در حوزه های اجتماعی، سیاسی و فکری

بلکه بازنمود تالشی است برای. این حال، پسااسالم گرایی نه ضداسالمی است، نه غیراسالمی و نه سکوالر

تالشی است برای بازگرداندن اصول. درهم آمیختن دین داری و حقوق، ایمان و آزادی، اسالم و رهایی

زیربنایی اسالم گرایی با تأکید بر حقوق به جای تکالیف، کثرت به جای صدای یکتای راستین، تاریخی بودن
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می کوشد تا اسالم را با انتخاب فردی و آزادی، با دموکراسی. به جای کتاب مقدِس ثابت و آینده به جای گذشته

پیوند دهد، برای دستیابی به آنچه برخی از محققان( چیزی که پسااسالم گراها بر آن تأکید می کنند)و مدرنیته 

پسااسالم گرایی در تصدیق ضرورت  های سکوالر، در رهایی از جمود و در. می نامند« مدرنیته ی آلترناتیو»

کوتاه سخن، در حالی که اسالم گرایی با آمیزش دین و مسئولیت. شکستن انحصار حقیقت دینی عیان می شود

.تعریف می شود، پسااسالم گرایی بر دین داری و حقوق تأکید می کند

اینکه اسالم با آرمان های دموکراتیک مطابق است یا نه، اساساً به این بستگی دارد که آیا هواداران

تاریخِ جنبش  های. دیدگاه های فوق می توانند هژمونی سیاسی خود را در جامعه و دولت تثبیت کنند یا نه

 زمینه ی مناسبی را برای بررسی منطق، شرایط و۱۹۷۰مذهبی در ایران و مصر از دهه ی -اجتماعی

 و۱۳۵۷در ایران، انقالب . نیروهای پشت سیاست دموکراتیک یا غیردموکراتیک کردن اسالم ارائه می دهد

تأسیس حکومت اسالمی شرایط را برای ظهور جنبش های اپوزیسیونی فراهم کرد که هدفشان فرارفتن از

و( ۱۳۶۸)، رحلت آیت هللا خمینی (۱۳۶۷)پایان جنگ با عراق . اسالم گرایی در جامعه و حکومت داری بود

برنامه ی بازسازی پس از جنگ در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی نقطه ی عطفی به سوی پسااسالم گرایی

این امر خود را در کنش ها و ایده  های اجتماعِی مختلف، از جمله مدیریت شهری، کنش فمینیستی،. بود

.دیدگاه الهیاتی و روندها و جنبش  های اجتماعی و فکری نشان داد

جوانان، دانشجویان، زنان و روشن فکران دینی و همچنین بسیاری از کارمندان دولتی و تعداد فراوانی از

مردم خواستار دموکراسی، حقوق فردی، تساهل و برابری جنسیتی بودند اما حاضر نشدند که احساسات

بنابراین، مقاومت و مبارزه ی روزمره، مردم عادی، متفکران مذهبی، نخبگان. مذهبی را به کلی کنار نهند

شماری از انقالبیون قدیمی. معنوی و بازیگران سیاسی را وادار به ایجاد تغییر پارادایمی سرنوشت ساز کرد

ایده  های پیشین خود را کنار نهادند و در مورد خطرات حکومت دینی، هم برای دین و هم برای دولت،

مخالفان چه از خارج و چه در داخِل دولت اسالمی خواستار سکوالریزاسیون آن بودند اما بر. هشدار دادند

.حفظ اخالق دینی در جامعه تأکید می کردند

به جای انقالب اسالمی، جنبش اجتماعی اسالمی فراگیری با نگرش اخالقِی. مصر اما مسیر دیگری پیمود

در اوایل دهه ی. محافظه کارانه، زبان پوپولیستی، سرشت پدرساالرانه و پایبندی به کتاب مقدس شکل گرفت

و کار انجمنی، بخش بزرگی از جامعه ی مدنی را جذب کرد که در [32]دعوت ، این جنبش از طریق۱۹۹۰

گرچه این جنبش نتوانست رژیم سکوالر مصر را. حال حرکت به سوی طلب فضا در نهادهای دولتی بودند

بازیگران اصلی جامعه ی مصر، از جمله. سرنگون کند اما اثری ماندگار بر جامعه و دولت بر جا گذاشت

«شریعت اسالمی»و نخبگان حاکم، غرقه در ( نهاد متولی اسالم)روشن فکران، نوثروتمندان، االزهر 

به این ترتیب، صداهای انتقادی،. فراگیر، حول زبان بومی گرا و مرام اخالقِی محافظه کارانه گرد هم آمدند

در نهایت، دولت. اندیشه  های نوآورانه ی دینی و مطالبات برای اصالح دموکراتیک را شدیداً به حاشیه راندند

اقتدارگرا که با گسترش اسالم گرایی تهدید می شد، جنبه  های دین دارِی محافظه کارانه و احساسات ناسیونالیستی



این انقالب. مصر مناسب یافت« انقالب منفعل»را برای پیکربندی ( پیامد درگیری مداوم اعراب و اسرائیل)

منفعِل اسالمی بازنمود نوعی بازسازی تمام عیار اسالمی بود که در آن دولت به مثابه ی مبنای واقعی تغییر

۲۰۰۵در سال  [33](کفایه)گرچه یک جنبش نوبنیاد دموکراسی . موفق شد کامالً در رأس امور باقی بماند

به تغییراتی در فضای سیاسی اشاره کرد، ساختار سیاسی، اقتدارگرا، اندیشه ی مذهبی، راکد و انحصاری و

خرده شباهتی میان مصر و خط سیر ایراِن پسااسالم گرا وجود داشت. طبقه ی سیاسی، بومی گرا باقی ماند .

آیا پسااسالم گرایی پدیده ای منحصراً ایرانی است؟ در حالی که انقالب اسالمی جنبش های مشابهی را در سایر

 تقویت کرد، تجربه ی ایراِن پسااسالم گرا نیز به تغییر ایدئولوژیک در۱۹۸۰کشورهای مسلمان در دهه ی 

].میان برخی از جنبش های اسالم گرا مدد رساند؛ مانند حزب اسالمی الدعوِه تونس به رهبری راشد الغنوشی

 پویایی  های داخلی و نیروهای جهانی نقش بیشتری در تحریک۱۹۹۰بدین ترتیب، از اوایل دهه ی  [34

استراتژی کثرت گرایانه ی حزب هللا. پسااسالم گرایی در میان جنبش  های فردی در جهان اسالم ایفا کرد ه اند

 در۱۹۹۰ به انشعاب در جنبش انجامید؛ ظهور حزب الوسط در اواسط دهه ی ۱۹۹۰لبنان در اوایل دهه ی 

مصر به مثابه ی آلترناتیوی برای هم  اسالم گرایان جنگ طلب و هم اخوان المسلمین؛ سیاست  ها و خط مشی های

؛ تغییر گفتمانی در جمعیت(احزاب رفاه، فضیلت، و عدالت و توسعه)فراگیر احزاب مذهبی در ترکیه 

ظهور نوعی گرایش [35]اسالمی هند به سمت گرایش  های ایدئولوژیک فراگیرتر، کثرت گرایانه تر و مبهم تر؛

] به دنبال سازش میان اسالم و دموکراسی۱۹۹۰در عربستان سعودی در اواخر دهه ی « اسالمی لیبرال»

جنبش اسالمی ترکِی فتح هللا. ــ همه نشانه  هایی از روندهای پسااسالمی در جوامع مسلمان امروزی اند [36

گولن نمونه  ای بارز است که در آن گولن و پیروانش کوشیده اند تا جنبشی سیاسی بیافرینند که در عین

در هر یک از این [37].گرامیداشت فرامین دینی، حامی مدرنیسم، ملی گرایی، مدارا و دموکراسی باشد

موارد، پسااسالم گرایی خود را همچو عدول، هرچند به درجات مختلف، از مجموعه ی ایدئولوژیک

اسالم گراِی جهان گرایی، انحصار حقیقت دینی، طرد و تکلیف، به سمت تصدیق ابهام، تکثر، دربرگیری و

عمدتاً« پسااسالم گرایی»و « اسالم گرایی»باید تأکید کنم که . توافق در اصول و عملکرد جنبش بیان می کند

با این حال، در. به عنوان مقوله های مفهومی برای داللت بر تغییر، تفاوت و ریشه های تغییر، عمل می کنند

دنیای واقعی ممکن است که بسیاری از مسلمانان به نحو التقاطی و به طور هم زمان به جنبه  هایی از هر دو

اما ظهور پسااسالم گرایی به عنوان یک جریان را نباید لزوماً پایان تاریخی اسالم گرایی. گفتمان پایبند باشند

بلکه باید آن را زایِش ــ از تجربه ی  اسالم گرایی ــ نوعی گفتمان و سیاسِت از نظر کیفی متفاوت. دانست

در واقعیت، ممکن است شاهد فرایندهای هم زمان اسالمی شدن و پسااسالمی شدن باشیم. دانست .

گرچه جنبش های پسااسالمی در تغییر گفتمان دینی و سیاسی به درجات مختلف کامیاب بوده اند اما هنوز

پسااسالم گرایی ایران، به  رغم تأثیرات. آرایش های سیاسی استبدادی را در جوامع مسلمان تغییر نداده اند

پروژه ی. ، نتوانست جمهوری اسالمی را سراسر دموکراتیزه سازد۲۰۰۰تهاجمی اش در اوایل دهه ی 

آن، که می خواست به نوعی الگوی بومی تحول دموکراتیک در خاورمیانه ی مسلمان« اصالحات سیاسِی»
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تبدیل شود، با اشتباهات فاحش خوِد اصالح طلبان و قدرت قهری روحانیوِن حاکم برای فلج کردن جنبش

به بیان دیگر، موانع حکومت داری دموکراتیک در جوامع مسلمان ارتباط چندانی با دین. اصالحات خنثی شد

پس جنبش های اجتماعی تا چه حد. ندارد؛ بیشتر به منافع مادی و غیرمادی صاحبان قدرت گره خورد ه اند

می توانند تغییرات سیاسی در خاورمیانه به وجود آورند، جایی که اکثریت مسلمان بین دولت های استبدادی،

اپوزیسیون اسالم گرا و تهدید سلطه ی خارجی گرفتار شده اند؟

جنبش  ها باید بر قدرت. تغییر گفتمانی به تنهایی برای ایجاد دگرگونی نهادِی واقعی، آشکارا ناکافی است
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قهری دولت ها غلبه کنند؟ چنان که در فصل پایانی بحث می کنم، جنبش های اجتماعِی فراگیر نمایش های

در عوض، آنها فرایندهای چندجانبه ی طوالنِی. تک قسمتی ای نیستند که بر اثر سرکوب از میان بروند

پایداِر آنها می تواند در صورتی که« پیوستگی های پیش بَرنده ی»عاملیت و تغییرند، همراه با افت وخیز که 

جنبش ها از طریق تولید فرهنگی خود ــ ایجاد سبک های جدید. فرصتش پیش آید، بسیج مردمی را احیا کند

زندگی و شیوه های نوین تفکر، بودن و انجام کارها ــ ممکن است بتوانند دولت ها و نخبگان سیاسی را نسبت

ممکن است« اجتماعی شدن دولت ها. »به حساسیت ها، آرمان ها و انتظارات جامعه بازسازی و اجتماعی کنند

برای تقویت چرخش دموکراتیک در« شهروندان فعال»سرنخی برای درک تأثیر جنبش  های اجتماعی و 

.جوامع مسلمان ارائه دهد
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