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  گرایی یا واگرایی؟ هم

  مدنی در خاورمیانههاي مذهبی و جامعهها و سازمانچگونگی نسبت گروه

  

  2پویا دریس، 1پورحمیدرضا جالئی

  

  ) 15/02/1400 تاریخ:، 15/10/1399(تاریخ دریافت:

  

  چکیده: 

مدنی در جوامع مسلمان هاي مذهبی و جامعهها و سازمانچگونه باید رابطه بین گروه

ها ها و سازمانرو این است که گروه بندي کرد؟ استدالل مقاله پیشورمیانه را صورتخا

به طور تاریخی در بطن فضاي عمومی  -هاي مذهبیها و سازمانجا گروه در این -مدنی

هاي مدرن در خاورمیانه  اند. اگرچه ظهور دولت گیر داشتهجوامع مسلمان حضوري چشم

ها و هایی را با تغییراتی مواجه کرده است، اما گروهها و سازمانساختار و کارکرد چنین گروه

مدنی کشورهاي عربی  ها را در جامعهترین نقش چنان، یکی از مهمها مذهبی، همسازمان

مدنی در این ها را به عنوان یکی از اجزاي تأثیرگذار جامعهکنند و باید آن خاورمیانه ایفا می

شناختی، مورد توجه قرار داد. مقاله به منظور ارائه این معهجوامع، در هرگونه تحلیل جا

اي و اسنادي بهره خواهد گرفت. این مقاله، در گام نخست، استدالل، از روش مطالعه کتابخانه

متأثر از گفتمان غربی  -مدنی در جوامع مسلمان نظریات رایج درباره عدم امکان تحقق جامعه

ها خواهد پرداخت. سپس، این واهد کرد و به بررسی آنرا مطرح خ -مدنی (اروپایی) جامعه

 هاي انضمامی در تاریخ کشورهايمقاله با نقد و واکاوي مفهومی این نظریات و ارجاع به نمونه

خاورمیانه، تالش خواهد کرد نشان دهد که براي فهم ساختاري فضاي عمومی در جوامع 

هر اقدام، باید مشخصات تاریخی، اجتماعی پردازي درباره آن، پیش و بیش از مسلمان و نظریه

  و سیاسی این جوامع را مورد مطالعه قرار داد.
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 Pouya.deris@ut.ac.ir                     تهران دانشگاهاجتماعی شناسی، دانشکده علومدانشجوي دکتري جامعه  2
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  .هاي مذهبی؛ خاورمیانه؛ اسالم؛ دموکراسیمدنی؛ سازمان : جامعهمفاهیم اصلی

 

  مقدمه

شناسی سیاسی است.  برانگیزترین مفاهیم جامعه ترین و چالش چنان، از مهم مدنی، هم جامعه

وپاي غربی و آمریکاي شمالی، سردرگمی نسبت به مرزهاي حوزه سیاست رسمی امروزه، در ار

ها تا کجا و به چه میزان مجاز به نظارت بر زندگی خصوصی شهروندان هستند) و  که دولت (این

  مدنی به مثابه نارضایتی از ناکارآمدي احزاب سیاسی، سبب جلب توجه دوباره به مفهوم جامعه

ات عمومی جامعه شده است. در اروپاي شرقی، پس از فروپاشی نظام راهکاري براي احیاي حی

هاي مدنی و  مدنی در کنار آزادي یافته، جامعه هاي تازه استقالل کمونیستی شوروي و ظهور دولت

اي بر حق مالکیت خصوصی و گسترش نظام اقتصادي مبتنی بر بازار آزاد دارد.  سیاسی، تاکید ویژه

نیز، نارسایی الگوهاي نظري که پس از پایان جنگ جهانی دوم براي فهم توسعه در کشورهاي درحال

گرا و مردمانی  شد (در این الگوها جامعه متشکل از یک دولت توسعه می  سیاست به کار گرفته

گرفت)، موج  اي به بخش میانی جوامع صورت نمی شد و اشاره مشتاق توسعه در نظر گرفته می

مدنی را برانگیخته است. متفکرین دانشگاهی و روشنفکران،  جامعه   دهجدیدي از عالقه و توجه به ای

التین، آفریقا،   المللی و حتی برخی از رهبران سیاسی در هند، کشورهاي آمریکاي هاي بین سازمان

شرقی آسیا و خاورمیانه، با استفاده از این مفهوم، در تالش براي درك  چین، کشورهاي جنوب

ها  ساختن دولت یاسی جوامع خویش هستند. در این کشورها کوچک هاي تحوالت س پیچیدگی

هاي خصوصی، نهادهاي آموزشی  ها و سازمان شرکت - مدنی جامعه  دهنده وگسترش نهادهاي تشکیل

به عنوان  -�) و غیرهNGOنهاد ( هاي مردم ها و سندیکاهاي کارگري، سازمان و صنفی، اتحادیه

گردد. به طور مشخص، در بعد سیاسی،  پایدار تعریف می  وسعهیابی به ت ترین راهکار ِ دست اصلی

گو ساختن  محور و پاسخ شرط براي تحقق ِ جامعه مشارکت ترین پیش مدنی فعال، مهم حضور جامعه

شدن در  شود. به عبارت دیگر، فرایند دموکراتیک می  توسعه شناخته نهاد دولت در کشورهاي درحال

باشد (خیلنانی،   مدنی استقرار و تحقق یافته رسد مگر جامعه ام نمیتوسعه به سرانج کشورهاي درحال

شدن  در  جریان جهانی دموکراتیک» نماد«مدنی را  ) جامعه1995). ریچارد نورتون (2003

کند. سعدالدین ابراهیم، تحقق  توسعه، و به طور مشخص، خاورمیانه معرفی می حال کشورهاي در

اي را در گرو ایجاد و گسترش  هاي داخلی و منطقه میز تنشآ دموکراسی، توسعه و مدیریت صلح

رغم تهدیدها و  ). انوشیروان احتشامی نیز معتقد است که به27:1995داند ( مدنی می جامعه

آفریقا وجود دارد،   مدنی در کشورهاي خاورمیانه و شمالهاي جدي که بر سر راه تحقق جامعه کاستی

هاي این منطقه است  ترین محرك براي دموکراتیک ساختن ِ دولت چنان، مهم مدنی، هم جامعه  ایده

)1999 :217.(  
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مدنی را براي درك تحوالت سیاسی   با این وجود، برخی از نویسندگان سودمندي مفهوم جامعه

مورد پرسش قرار  -ها در این جوامع خصوصا فرایندهاي دموکراتیک شدن دولت-جوامع مسلمان 

مدنی در مطرح ساختن سواالت و   ) معقتد است که مفهوم جامعه2006اوون ( اند. راجر داده

هاي نو و خالقانه براي تحقیقات اجتماعی در جوامع  هایی که بتوانند منجر به گشایش حیطه فرضیه

بینانه  مسلمان شوند، ناکام بوده است؛ این مفهوم، فاقد قدرت تحلیلی و دقت نظري براي بررسی واقع

عی کشورهاي خاورمیانه است. عالوه بر این، اقبال محافل دانشگاهی به اجتما-تحوالت سیاسی

میالدي و  1980ها که از اواخر دهه  مدنی و نقش کلیدي آن در دموکراتیک ساختن دولتجامعه

هاي کمونیستی وابسته به شوروي در اروپاي شرقی آغاز شده، از لحاظ تجربی  پس از سقوط رژیم

هاي اروپاي شرقی در  شدن دولت غالب دموکراتیک  مواجه شود؛ نظریههاي جدي  تواند با چالش می

داند که پیش از فروپاشی رژیم کمونیستی   مدنی فعالی می را محصول حضور جامعه 1980دهه 

که همکاري -که به استثناي مورد مهم لهستان شوروي در این کشورها رشد یافته بود. در حالی

ترین  مهم - نقش مهمی در تغییر مسیر تحوالت سیاسی داشت کلیساي کاتولیک و جبهه اتحاد ملی

هاي شدید اقتصادي و  هاي کمونیستی در کشورهاي اروپاي شرقی، بحران عامل در فروپاشی رژیم

زوال مشروعیت حکمرانی بود که از اتحاد جماهیر شوروي آغاز شد و به کشورهاي پیرامونی تحت 

سو با چنین  گیر سیاسی فراهم نمود. هم رات چشمحمایتش سرایت کرد و زمینه را براي تغیی

مدنی و نوع خاصی از نظام سیاسی (لیبرال دموکراسی و  توان بیان داشت که بین جامعه انتقادي، می

که نظام سیاسی  تواند وجود داشته باشد بدون آن مدنی می قطعی وجود ندارد. جامعه  پارلمانی) رابطه

ي کشورهاي شرقی آسیا شاهدي بر این مدعاست (خیلنانی،  هحاکم لیبرال دموکراسی باشد؛ تجرب

 - مدنی  ناپذیر جامعه ي اجتناب فرض قراردادن ِ دوگانه هاي غالب دموکراسی، با پیش ). گفتمان2003

خواهی ِ جوامع مسلمان  هاي دموکراسی دموکراسی از فهم و تحلیل تحوالت سیاسی و جنبش

گیري  )، زیرا شکل1997؛ سدیکی، 1994؛ سددن، 1997اند (بیات،   خاورمیانه ناکام مانده

  دهنده هاي تشکیل هاي سازمان که در بستر فعالیت خواهانه پیش از آن هاي دموکراسی جنبش

ها و اعتراضات  هاي کارگري) تحقق بیابد، متأثر از نارضایتی ها و اتحادیه NGOمدنی (نظیر  جامعه

مدنی  سیاسی است. تمرکز بر مفهوم جامعه-اقتصادي شده از مناسبات نشین و حذف حاشیه  طبقات

اي از  گسترده  شناسی سیاسی ِ خاورمیانه، سبب شده است دامنه هاي مدرن جامعه در گفتمان

سیاست ِ «اصلی    اجتماعی، که به مشخصه» مند غیرنهاد«هاي ِ پویا و اغلب  تغییرات و فعالیت

مطالعات علمی و جدي قرار   اند، خارج از دایره هتوسعه بدل شد در جوامع مسلمان ِ درحال» شهري

را نادیده بگیریم، » مدنیت«که ارزش و اهمیت  ). بیات معتقد است بدون آن55:1997گیرند (بیات، 

  شناسی سیاسی به ایده باید توجه داشته باشیم که فروکاستن ِ تمام مباحثات ِ تجربی و نظري جامعه

هایی از کنش جمعی و ابراز »حالت«ها و  »شکل«فتن ، منجر به نادیده گر»مدنی جامعه«
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شود که در جوامعی نظیر جوامع مسلمان خاورمیانه در اغلب موارد خارج از  هاي گروهی می نارضایتی

  ). 84:1997پیوندند ( مدنی به وقوع می جامعه» استاندارد«هاي  نهادها و سازمان  شده حیطه تعریف

) 2005بندي تیم نیبالك( یک ارزیابی کلی و بر اساس دستههاي فکري مذکور، در  رغم چالشبه

  خاورمیانه مفید بوده است:  تاریخ، سیاست و جامعه  مدنی از چهار جهت در مطالعه مفهوم جامعه

تجربی نهادهاي مدنی ِ کشورهاي خاورمیانه این قابلیت را دارد که به ما نگرشی   اول. مطالعه

سیاسی در هر یک از کشورهاي خاورمیانه بدست دهد؛ هر چند هاي  کارکرد سیستم  نحوه  درباره

  ها را نداشته باشند. بخشی نسبت به کارکرد دیگر دولت هایی قابلیت تعمیم چنین نگرش

هاي خاورمیانه برمبناي میزان فضایی که براي تحقق و فعالیت  بندي ِ دولت دوم. طبقه

هاي  ارتباط میان ساختار سیاسی و آزادي  ربارهکنند، دیدگاه ِ سودمندي را د مدنی فراهم می جامعه

  گذارد. مدنی در اختیار می

مدنی، این  مفهوم، اکنون، به بخشی از گفتمان ِ تغییرات  سوم. جدا از مزایا یا معایب جامعه

ها از این مفهوم براي  هاي خاورمیانه تبدیل شده است؛ در جهان عرب، دولت سیاسی در درون دولت

گرایان با کاربرد این ایده، سهم  کنند، اسالم اي مدرنیزاسیون خودشان استفاده میه پیشبرد پروژه

کنند، و روشنفکران و فعاالن سیاسی مستقل، از  طور قانونی طلب میبیشتري از فضاي عمومی را به

گیرند. در ایران نیز، روشنفکران  هاي فردي بهره می مدنی براي گسترش ِ مرزهاي آزادي جامعه

و ظهور  1376سیاسی، حداقل از دوم خرداد - سکوالر، به همراه ِ فعاالن اجتماعی مذهبی و

مدنی را گامی مؤثر در جهت کنترل ِ اعمال قدرت از سوي  به بعد، تحقق جامعه» اصالحات«گفتمان ِ

ترین  مدنی از مهم ي امروز، حفظ ِ استقالل جامعه گونه که در ترکیه دانند، همان نهاد دولت می

  گراي حزب عدالت و توسعه است. ي مخالفان سکوالر دولت اسالمها چالش

ي  مرکزي بحث مهمی درباره  مدنی به هسته ي این موارد، مفهوم جامعه تر از همه چهارم. مهم

هاي  اصلی این است که آیا ارزش  هاي جوامع غربی و مسلمان بدل گشته است. مسأله تفاوت

معی اسالمی هستند؟ مباحثی که تا امروز با محوریت این مدنی ذاتا غربی و بیگانه با جوا جامعه

اند، از  بسیاري جهات، نسبت به مطالعات تجربی صورت گرفته برروي  مسأله انجام گرفته

تر بوده است؛ چنین مباحثی، نظیر بحثی  مدنی در کشورهاي خاورمیانه ثمربخش هاي جامعه سازمان

شناسانه بر مطالعات خاورمیانه  سر تأثیر دیدگاه شرقبر  1980ي  و در طی دهه 1970که اواخر دهه 

مورد   جامعه  هاي ارزشی و نظري هر محقق درباره فرض اش آشکار شدن ِ پیش درگرفت و نتیجه

هاي   پنداشته هاي جدي در پیش تواند سبب ِآشکار شدن ِ تفاوت اش در خاورمیانه بود، می مطالعه

م مشاهده و تحلیل تحوالت جوامع مسلمان به کار اي شود که هر محقق هنگا شناسانه هستی
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، سؤال خود را 1گیرد. در همین چارچوب، این مقاله، با تمرکز بر کشورهاي عرب خاورمیانه می

مدنی و ورود ِ تاریخی  هاي غربی (اروپایی) جامعه میان گفتمان  کند: رابطه بندي می گونه صورت این

خصوصا جوامع مسلمان خاورمیانه و شمال  -ع غیرغربیها به گفتمان ِ سیاسی جوام این گفتمان

تواند وجود داشته  مدنی در خاورمیانه وجود داشته است، وجود دارد یا می چیست؟ آیا جامعه - آفریقا

  باشد؟

  

  مدنی در جوامع مسلمان نفی امکان تحقق جامعه

ها از  دارند. مراد آن شروع مشترکی  مدنی براي تعریف این مفهوم نقطه پردازان جامعه  اغلب نظریه

مدنی در این تعریف، متشکل از  مدنی، فضاي عمومی میان شهروندان و دولت است. جامعه جامعه

شان تعقیب اهداف، حفاظت از منافع و  هایی است که هدف اصلی ها و انجمنها و گروه سازمان

هایی اگرچه مستقل از  منها و انجها و گروه شان است. چنین سازمان هاي اعضاي دهی فعالیت سازمان

- هاي کنند که دولت براي تأمین آزادي فعالیت دولت هستند اما درون چارچوب قانونی فعالیت می

شناس مهم مصري،  )، جامعه1995ابراهیم ( ). سعدالدین487:2005است (نیبالك،  شان وضع کرده

سیاسی،  نظیر احزاب - هاي غیردولتی مدنی را متشکل از بازیگران و سازمان جامعه

ها و کدهاي رفتاري  داند که از لحاظ هنجاري، واضع ارزش می -ها و ...NGOکارگري،  هاي اتحادیه

مدنی  کنند. در این تعریف، جامعه را ترویج می» دیگري«با عقاید و منافع متفاوت » مدارا«هستند که 

اي مدیریت کند  ه گونههاي حاضر در فضاي عمومی را ب هاي میان افراد و گروه متعهد است که تفاوت

  آمیز فعالیت کنند. طور مسالمت که در کنار یکدیگر بتوانند به

  شوند. ریشه مدنی آغاز می مفهوم جامعه  نظرها درباره اما فراتر از این تعریف، به تدریج، اختالف

مدنی در خاورمیانه  جامعه  گردد که بحث درباره چنین تفاسیر متفاوتی به این نکته باز می

است که به    تاریخی حکمرانی دموکراتیک روشن کرده  وضعیت دموکراسی است. تجربه  دهنده زتاببا

 
توجهی درباره نقش  باشد: اول. مطالعات تجربی قابل دالیل تمرکز مقاله بر کشورهاي عرب خاورمیانه به این شرح می  1

مدنی ایران بعد از انقالب صورت نگرفته است و هنوز به مستندات کافی در این زمینه نیاز  نهادهاي مذهبی در جامعه

ي ایران، قبل و بعد  در فضاي عمومی جامعه -به طور مشخص نهاد مسجد -وم. تمرکز بر نقش نهادهاي مذهبیداریم؛ د

باشد. امید است با پیشرفت این پژوهش، از  می  -پویادریس -از انقالب، موضوع پژوهش یکی از نگارندگان این سطور

ینده استفاده گردد؛ سوم. متاسفانه اطالعات آماري هاي حاصل از آن براي بسط موضوعی این مقاله در آ نتایج و تحلیل

در ایران پس از -هاي کارگري ها و اتحادیهNGOنظیر -مدنی هاي جامعه فعالیت سازمان  ي تعداد و نحوه دقیقی درباره

 مدنی در خاورمیانه و تر به مباحث نظري درباره جامعه انقالب در دست نیست؛ چهارم. در ادبیات تحقیقاتی فارسی کم

تواند  مدنی در جوامع مسلمان خاورمیانه می کشورهاي عربی پرداخته شده است؛ پنجم. بحث نظري درباره ساختار جامعه

  مدنی در ایران بدست دهد. هاي نظري مربتط و سودمندي را براي تحلیل وضعیت جامعه ها و نگرش دیدگاه
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وکاري را اجرا کنیم که منجر به  کردن دموکراسی تنها کافی نیست که ساز  منظور درست عمل

هاي مشخصی باشد. اگر اکثریت به  شود، بلکه این اکثریت باید واجد ویژگی» اکثریت«حکومت 

» اقلیت«باشد، در فرایند رسمی حکمرانی خود از  1»محور هاي توده اکثریت«سیده از نوع قدرت ر

وچرا خواهد داشت و در  چون قد و بی خارج از دایره قدرت حکومتی انتظار تعهد و سرسپردگی تمام

» فرد«دهی خواهد کرد که حق متفاوت و مخالف بودن هر  اي سازمان عمل فضاي عمومی را به گونه

فراد جامعه از او سلب شود؛ و اگر افراد نتوانند در فضاي عمومی، به اراده و تشخیص خود، از ا

انتقادشان به اکثریت حاکم را آزادانه اعالم کنند، دموکراسی از معنا تهی خواهد شد. بنابراین، 

الزم  شناختی هاي جامعه زمینه مدنی، به طور ضمنی، به پیش جامعه  هرگونه مباحثه و تحقیق درباره

). در نتیجه، هنگام بحث درباره 303:2003-306براي موفقیت دموکراسی اشاره دارد (خاویراژ، 

رو، حداقل دو جریان عمده  مدنی باید تعریف خود از این مفهوم را کامال مشخص سازیم. از این جامعه

  دربرگیرندهتواند  شود که این مفهوم می مدنی وجود دارد: از یک سو بحث می براي تفسیر جامعه

ها که از درون  ها و سازماندسته از گروه هاي غیردولتی باشد، هم آن ها و سازمانتمامی گروه

شکل 3»جماعت«دسته که برمبناي سازوکارهاي درونی یک  اند و هم آن مدرن سربرآورده2» جامعه«

هایی  ها و سازمانگروهتنها باید دربرگیرنده  مدنی نه شود که جامعه اند. از سوي دیگر ادعا می گرفته

هایی باشد که برمبناي کنند، بلکه باید منحصرا دربرگیرنده آن باشد که مستقل از دولت عمل می

  ).319:2003اند (خاویراژ،  مدرن شکل گرفته»  جامعه«هاي  سازوکارها و ارزش

فهوم هایی است که براساس آن م ترین دوگانه از مهم» جماعت«مدنی) و »(جامعه«تمایز میان 

). 2003در اندیشه سیاسی غرب، به طورتاریخی، شکل گرفته است (خاویراژ، » مدنی جامعه«

شناختی  ترین متن جامعه ) مهم1995( 5شافت شافت و گماین گزلتحت عنوان 4اثر ِفردیناند تونیس

ي تونیس، جماعت و  کند. در اندیشه مدنی و جماعت تأکید می است که بر تمایز میان جامعه

دهند که ساختار اولی  شدن  را تشکیل می (مدنی) دو فرم اصلی تعامل گروهی و اجتماعیجامعه

اي قدیمی است   شافت پدیده گماین». تخیلی و مکانیکی«است و ساختار دومی » واقعی و ارگانیک«

- بستگی خونی مند، که ریشه در هم جمعی قدرت یک روحِ » جماعت«اي نو. در  شافت پدیده و گزل

هاي مشترك، که عمدتا ریشه در  فردي حاکم است. هنجارها و ارزش راد دارد، بر روابط میاننژادي اف

ي رفتار افراد را مشخص و محدود  چون خطوط قرمز پررنگی،  نحوه اعتقادات دینی دارند، هم

لد اي که در آن متو یا محله  سازند. هویت هر فرد، به طور پیشینی و در نسبت او با خانواده، قبیله می

 
1 Mass Majorities 
2 Gesellschaft 
3 Gemeinschaft 
4 Ferdinand Tonnies 
5 Gesellschaft & Gemeinschaft 
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هاي سنگین اجتماعی را براي فرد به دنبال خواهد  شود تعریف شده است و نفی آن محرومیت می

هاي مدرن (مدرنیته)، به تدریج، فرم اصلی تعامل مشترك از  داشت. اما با ظهور اندیشه

نسبت   بستگی افراد دیگر نه برپایه رود. هم مدرن)محوري می»(جامعه«محوري به سمت »جماعت«

نفوذ هنجارها و   گیرد. دایره ژادي که براساس روابط و قراردهاي کاري و اقتصادي شکل میخونی و ن

هاي ارزشی متکثر مبتنی بر آرا،  شود و نظام هاي مشترك دینی، به مرور زمان، محدود می ارزش

گیرد. هویت افراد دیگر تحمیلی و از  شکل می  از افراد جامعه» فرد«عقاید و ترجیحات هر 

مطلوب خود را در   گر، هویت کنش  یک سوژه  تواند به مثابه می» فرد«شده نیست، بلکه  ینتعی پیش

  ). 1995هاي خود برسازد (تونیس،  طول زندگی با اقدامات و انتخاب

مدنی در خاورمیانه اهمیت  وضعیت جامعه  چنین تمایزي، به طورمشخص، هنگام بحث درباره

مدنی،  تر اشاره شد، در جوامع مسلمان، بحث راجع به جامعه گونه که پیش کند، زیرا همان پیدا می

هاي موجود در  ها و گروه نکته که آیا سازمان  طور ضمنی، بحث درباب ِ دموکراسی است. بر سر این به

که آیا عمل چنین  مدنی محسوب شوند و این توانند بخشی از جامعه شافتی می ساختار گماین

ند به ایجاد دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک کمک کند نظر واحدي توا هایی می ها و گروه سازمان

هاي مبتنی بر پیوندهاي موروثی و از  وجود ندارد. برخی نظیر سعدالدین ابراهیم گروه

را جزء  -اي و مذهبی هاي فامیلی و خویشاوندي، قومی، قبیله نظیر گروه -شده تعیین پیش

شود  می  نظرهایی زمانی برجسته ي چنین اختالفکنند. حساسیت نظر بندي نمی مدنی طبقه جامعه

هایی در فضاي عمومی بین  که به این نکته توجه داشته باشیم که در خاورمیانه، به طورتاریخی، گروه

در «اند.  اي داشته قبیله- هاي مذهبی و قومی اند که اساسا ریشه مردم و نهاد قدرت وجود داشته  عامه

اند:  ی قدیمی وجود داشته که مختار و مستقل از دولت بودهمدن خاورمیانه سه سازمان جامعه

).» 148:1391ها (کامروا،  سنتی معروف به بازاري هاي عشایري و بازرگانان روحانیون، عشایر و ائتالف

مدنی حذف کنیم با یک  هایی را از تعریف خود از جامعه گام با روشنفکران سکوالر چنین گروه اگر هم

هایی  را در  گرایان چنین گروه سو با اسالم برو خواهیم بود و بالعکس اگر هممدنی ضعیف رو جامعه

مدنی در جوامع مسلمان بگنجانیم، به تأثیرگذاري و قدرت اجتماعی  تعریف خود از جامعه  دایره

  ).2005ایم (نیبالك،  مدنی در خاورمیانه افزوده جامعه

طور تاریخی فاقد نهادهاي  هاي مسلمان) بهتر کشور این اعتقاد که خاورمیانه (و از منظري عام

تر از همه در  تر و مهم اند، بیش مدنی با مشکالت ساختاري مواجه اند و براي تحقق جامعه مدنی بوده

) را با تعریفی عمومی و گسترده از 1994است. گلنر بحث خود ( گلنر مطرح شده  کارهاي ارنست

اي از نهادهاي غیرحکومتی است که توانایی  گسترده   مدنی مجموعه کند: جامعه مدنی آغاز می جامعه

  که در مقابل اعمال قدرت ِ دولت بر همه حفظ استقالل خود در برابر دولت را دارند و در حالی

هاي  دهند، مانعی بر سر راه عملکرد دولت به عنوان میانجی منافع گروه ها مقاومت نشان می حوزه
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وجود گلنر معتقد است که چنین  کنند. با این  ه ایجاد نمیصلح در جامع  سازنده مختلف و جاري

مدنی  شود که  چندان با هدف و کارکرد جامعه تعریفی شامل انواع متفاوتی از نظم اجتماعی می

مرکزمحور رنج » استبداد«کند که جوامع در طول تاریخ همیشه از  خوانی ندارد. او بحث می هم

اي است که نهادهاي  دادي مرکزمحور نیازمند بوروکراسی پیچیدهاند؛ اجرایی ساختن نظام استب نبرده

هاي سیاسی پیشامدرن،  اند. درنتیجه، نظام قدرت در جوامع پیشامدرن، در اکثر موارد، فاقد آن بوده

خودشان اداره شوند. این اقدام براي مقامات   وسیلهدادند تا اجتماعات محلی به عموما، اجازه  می

توانستند بیشترین مقدار  دستاورد به همراه  داشت: اول، اجتماعات محلی می سیاسی در مرکز، دو

توجهی از این  مازاد را  از ترس مورد مؤاخذه قرار گرفتن از   قابلرا تولید کنند؛ دوم، بخش » مازاد«

سوي مرکز، به مقامات سیاسی تحویل دهند. بنابراین، به عقیده گلنر، جوامع کشاورزي پیشاصنعتی 

یافته بودند و از نهاد قدرت  مسنجم و مستقلی بود که به طور دقیق سازمان 1متشکل از جماعات

ي داشتند. مسأله اما این است که نظم و انسجام گروهی در این جماعات از ا مالحظه استقالل قابل

شد که ریشه در مذهب و  ها و قواعد اخالقی تأمین می مراتب مشخص هنجارها، ارزش طریق سلسله

هاي سنگینی  اي و خویشاوندي داشتند. تخطی از این قواعد، محرومیت اي، عشیره قبیله  روابط بسته

  اي که فرد را از ادامه گونه ها انزواي اجتماعی بود، به ترین آن مراه داشت که مهمرا براي فرد به ه

هاي مذهبی و  داشت. مطابق این استدالل، گلنر معتقد است که گروه حیات جمعی باز می

ها و نه خروج  مدنی دانست، زیرا نه عضویت در این گروه جامعه  دهنده توان تشکیل خویشاوندي را نمی

چون  گیرد، بلکه برمبناي معیارهایی  فرد صورت نمی  براساس اراده و تصمیم آزادانه ها آز آن

  پذیرد.  خونی، مذهب مشترك، خویشاوندي و غیره تحقق می هم

سو  با استقالل در برابر  مدنی در دیدگاه گلنر متشکل از نهادهایی است که از یک بنابراین، جامعه

ها براساس تصمیم و انتخاب  ند و از سوي دیگر عضویت در آنکن اعمال نفوذ نهاد قدرت مقاومت می

مدنی در این  یابد و نه متأثر از مناسک و مناسبات موروثی. جامعه تحقق می» فرد«هر    آگاهانه

هاي متصل به هم تشکیل شده است؛ هر فرد توانایی دارد که  اي است که از بخش تعریف، جامعه

که تصمیم به ترك آن بخش گرفت، آزادانه خارج گردد؛ به  گامیآزادانه به یک بخش وارد شود و هن

دلیل وجود یک فرهنگ مدنی مشترك که استانداردها و هنجارهاي رفتاري را به افراد آموزش 

تواند با دیگري تعامل داشته باشد و در صورت خروج  سازد، هر فرد می ها درونی می  دهد و در آن می

راي نقش او را داشته باشد؛ گلنر چنین فرهنگ مدنی مشترك و دیگري از نقش خود، توانایی اج

گردد و افراد آن را  نامد که توسط نهادهاي آموزشی ترویج می می 2»فرهنگ متعالی«زیربنایی را 

مدنی که در غرب ظاهر شد بسیار با  اساس، گلنر معتقد است که جامعه  سازند. بر این دورنی می

 
1 Communities 
2 High Culture 
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بستی در  به بن 17و  16هاي مذهبی قرون  اشت متفاوت بود. جنگچه در جوامع اسالمی وجود د آن

کلیساي مسیحیت انجامید که تنها از رهگذر سکوالریزاسیون گسترده در سطح جامعه قابل گشایش 

فرایند سکوالریزاسیون، به تدریج، جوامعی در غرب ظاهر شدند که در عین تکثر،   بود. در نتیجه

ي  اي سکوالر متحد بودند؛ تحولی که در جهان اسالم، به گفتهه مرکزي از ارزش  حول یک هسته

  ).1995اسالمی و ارتدوکسی مذهبی به وقوع نپیوست (گلنر، » اُمت«ي  گلنر، به دلیل غلبه

مدنی  جامعه  فرد بودن تجربهنگار دیگري است که همانند گلنر بر منحصربه تاریخ 1سریف مردین

هاي این رؤیا را در شهرهاي اروپاي  داند. او ریشه می» اي غربیرؤی«در غرب تأکید دارد و آن را یک 

افزایش  روبه  کند؛ جایی که نیاز به ایجاد سپهري مستقل براي فعالیت طبقه قرون وسطی ردیابی می

مدنی شد.  بورژوازي غربی در آن زمان، تحقق سپهر  بورژوازي، به تدریج، منجر به ظهور جامعه

هاي سیاسی براي شهروندان که ریشه در حق  لب حقوق و مسؤولیتاجتماعی مستقل را در قا

هاي  ساز ظهور جنبش گرفتند و توسعه بخشیدند. چنین تحوالتی زمینه باشد، پی  مالکیت داشته

و در قالب آراء  - ها مدنی در بستر آن هاي جامعه میالدي شد که نظریه 19و  18، 17فلسفی قرون 

اصلی   شکل گرفتند. این نظریات، در طی زمان، به هسته- گلفیلسوفانی چون الك، فرگوسن و ه

  ). 489:2005ها و عقاید اجتماعی غربی بدل گشتند (نیبالك،  نگرش

رؤیایی مسلمانان در طول تاریخ خصوصیاتی سراپا متفاوت با   مردین معتقد است که جامعه

آن و تفاسیر مختلف از آن، رؤیایی مسلمانان، متأثر از قر  است. جامعه  مدنی غربی داشته جامعه

شمایل اجتماعی هماهنگ و یکپارچه را به خود گرفت که عدالت در آن تحت فرمانروایی 

آل اسالمی مصداق تاریخی خود را در زمان حکمرانی  ایده  یافت. جامعه کاریزماتیک خلفا تحقق می

ابی به عدالت همواره ی شد که فرد مسلمان براي دست یافت و همین امر سبب می (ص) می خدا  رسول

  آل اسالمی، به عقیده ایده  باشد؛ عدالت در جامعه  خدا در پی فرمانبرداري از رهبري به نیابت رسول

شود. همین اعتقاد،  مردم اعطا می  رهبري نایب پیامبر به عامه  واسطهمردین، امري قدسی است که به

گري و در  براي کنش» خود«فردي توانایی  است که فرد مسلمان، در بعد  طور تاریخی، سبب شده به

مدنی غربی  که در جامعه بعد اجتماعی نیاز به خلق فضایی عمومی و عادالنه را نادیده بگیرد. در حالی

یابی  آل اسالمی دست ي اُمت ایده شد، مسأله هاي فردي تأکید می بر حقوق مدنی، آزادي و مسؤولیت

امی که بتواند امت مسلمان را به بهترین شکل در حمایت به حد اعالي انسجام اجتماعی بود؛ انسج

اصلی   هاي داوطلبانه که هسته ها و گروه از جانشین پیامبر اسالم بسیج سازد. برخالف انجمن

اند، شهرهاي اسالمی متشکل از  از قرون وسطی به بعد تشکیل داده- شهرهاي اروپایی را

د که متعلق به فرَق مختلف اسالمی و قبایل و اي بو قبیله-اي و قومی مذهبی، عشیره2اجتماعات
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عشایر گوناگون بودند. براساس بحث مردین، فقدان هژمونی بورژوازي بر ساختار شهرهاي اسالمی 

هاي مختلف در شهرها فائق آید  بندي ها و تمایزات گروه سبب شد که تمدن اسالمی نتواند بر تفاوت

). با این 285- 288: 1996فرما سازد (مردین،  مدنی حکمآمیز  زیستی مسالمت ها نوعی هم و میان آن

  توان رفت. همه، مدعاي این نوشتار این است که از سطح این دو اظهارنظر فراتر می

  

  مدنی در جوامع مسلمان دفاع نظري از امکان تحقق جامعه

ه و تمامی روشنفکران و اندیشمندان سکوالر ک -واکاوي نظري ِ تفاسیري که  گلنر و مردین

  متأثر از دوگانه -مدنی در خاورمیانه قائل نیستند نقشی براي دین در تعریف خود از جامعه

سازد که  مشخص می دهند، مدنی در خاورمیانه ارائه می شافت ِتونیس درباره جامعه گماین-شافت گزل

  توسعه هايِ مسلط گرفته از گفتمان ها را باید در دو چارچوب تحلیلی ِ عمده، نشأت هاي آن ریشه

از نقش اسالم در دنیاي معاصر » گرایانه ذات«غربی، جستجو کرد؛ دو چارچوب تحلیلی که خوانشی 

   2و چارچوب تحلیلی ایدئولوژیک.1دهند: چارچوب تحلیلی مدرنیزاسیون را ارائه می

اي براي تحلیل ِ تحوالت  میالدي، نظریه مدرنیزاسیون به طور گسترده1950از اواسط دهه 

). نظریات رایج درباره 2004است (آیکلمن و پیسکاتوري،  شده  اورمیانه به کار گرفتهجوامع خ

سو شناخت   است که از یک» شرق«و » غرب«مدرنیته از طریق بر ساختن تمایزي مفهومی میان 

بخشند، و از سوي دیگر فهم ِ نوعی و تیپیکال از دنیاي اسالم را ارائه  خود از مدرنیته را شکل می

شود که فاقد ِ  ). در این راستا، جهان غیرغربی به مثابۀ جهانی تصویر می1994د (برولی، دهن می

است و در نتیجه قادر نخواهد بود تا به » نهادي و فرهنگی مدرنیته غربی«هاي ِ  ترین سویه ضروري

که جهان اسالم نیز جزئی از  -هاي فرهنگی و اقتصادي جهان مدرن دست یابد. جهان سوم ویژگی

هاي تاریخی جهان اسالم  گردد. ویژگی در ارتباط با جهان اول تصویر می -شود بندي می دسته آن

هاي فرهنگی  گردد. ارزش شود و تفاوتش با خصایص تاریخی غرب برجسته می نادیده انگاشته می

و » محلی«شوند، در حالی که مشخصات ِ فرهنگی جهان اسالم  تصور می» شمول جهان«جهان اول 

گردند. در این چارچوب، مسیري واحد براي  شمول ِ مدرنیته تعریف می هاي جهان با ارزش در تضاد

فرهنگی خود و -هاي تاریخی گردد: فرا رفتن از ویژگی   پیشرفت و توسعه جوامع مسلمان تجویز می

گردد.  شمولی که توسط روایت غربی از مدرنیته ارائه می هاي جهان حرکت به سمت مجموعه ارزش

کامال مجزا از شرق دارد » موجودیتی«و » ذات فرهنگی غیر قابل تغییر«این منطق، غرب  مطابق

  طور مداوم در تفاسیري که درباره گفتمان غربی ِ مدرنیته  به» اروپا محورانه«). سویه 1994(برولی، 
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) دربارة 1983کنند. نظریۀ ارنست گلنر ( شوند نمود پیدا می ماهیت خاورمیانه و جهان اسالم ارائه می

پردازانی  گرایانه ارائه شده است. در حالی که نظریه جامعه اسالمی نیز بر مبناي همین رویکرد ِ ذات

دربارة جهان اسالم  -و جهان غیرغربی –که پیش از گلنر بر مبناي رویکردي ذات گرایانه به اسالم 

در بطن روابط » داد شرقیاستب«ترین خصوصیت آن را حضور تاریخی  پردازي کرده بودند، مهم نظریه

دانستند، ارنست گلنر جامعه اسالمی  اي ناتوان و مغلوب می گر و غالب و جامعه میان دولتی سرکوب

کرد که اقتدارش مدام از سوي علماي دینی، قبایل و  بندي می اي با دولتی ضعیف صورت را جامعه

  .گیرد عشایر مورد تهدید قرار می

بندي گلنر از جوامع اسالمی در  عتقد است که اعتبار صورت) م1995با این وجود زوبیدا (

گیرد. اگرچه جوامع اسالمی به دلیل  چارچوب تاریخ مدرن این جوامع به شدت مورد تردید قرار می

هاي فرهنگی ِ چندي دارند، اما  حضور و نفوذ دین و برخی از وجوه مشترك تاریخی، همانندي

تواند در قالب  اند، نمی هر یک از این جوامع از سر گذراندهسیاسی متفاوتی که  -تجربیات اجتماعی

). زوبیدا 151شود، فهم گردد (ص.  گرایانه که توسط ارنست گلنر ارائه می یک الگوي واحد ذات

اسالمی واحد؛ چنین تفاوت » جامعه«اسالمی ِ متفاوتی وجود دارند، نه یک » جوامع«اعتقاد دارد که 

هاي تفسیرگرایانه در تحقیقات اجتماعی و سیاسی قابل فهم  برد ِرویکردو گستردگی نیز تنها با کار

اسالمی   جامعه«شوند.  دیگري نیز به کار گرفته می  گردد؛ رویکردهایی که براي تحلیل هر جامعه می

گرایانه  شود، چنان در بند ِ تکرار حلقه هاي تاریخی ذات که در کار ارنست گلنر به تصویر کشیده می

شناسی، سیاست و یا  خویش است که اساسا دیگر جایی براي [به کار بستن] جامعه  شونده و تکرار

  ).»152:1995گذارد (زوبیدا،  اقتصاد [براي تحلیل] در بطن این جوامع باقی نمی

شافت تونیس براي تحلیل وضعیت  گماین-شافت گزل  در همین چارچوب کاربرد نظریه

تونیس، تبیین ماهیت   توان نقد کرد. هدف اصلی نظریه مدنی در خاورمیانه را نیز می جامعه

 تونیس (جماعت در  برآمده از نظریه  غربی در فرایند مواجهه با مدرنیته بود. دوگانه  هاي جامعه چالش

شان را به خوبی  غربی در فرایند مدرن شدن-هاي جوامع غیر تواند پیچیدگی مدنی) نمی برابر جامعه

برد  شناختی رنج می دقتی جامعه از همان بی 1رسد تعریف تونیس از جماعت نظر می توضیح دهد. به

هاي  فرم  سازد؛ تحلیل عمیق و دقیقی درباره اسالمی را با کاستی مواجه می  که تفسیر گلنر از جامعه

شناسی تطبیقی وجود  در جوامع پیشامدرن در ادبیات تحقیقاتی جامعه» شدن اجتماعی«مختلف 

مدرن) تفاوت دارد، »(جامعه«از لحاظ ساختاري با » جماعت«استدالل تونیس،  بر اندارد. اگرچه، بن

» ها«وجود دارد و ساختار تمام جماعت» جماعت«اما نباید نتیجه گرفت که تنها و تنها یک نوع 

مدنی متفاوت است، اما به دلیل خاص  هر جماعتی از جامعه«مشابه یکدیگر است. به بیان دیگر، 
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هاي بزرگ  هایی از جماعت توان نمونه اسالمی را می» اُمت«هاي سنتی هندوها و « کاست» «خودش.

شناسی درنظر گرفت، اما اولی داراي ساختاري به شدت عمودي، الیه الیه و  در ادبیات جامعه

باید با » جماعت«محور دارد. مفهوم  سطح و عدالت اي است و دومی ساختاري کامال افقی، هم طبقه

گیرد، تفسیر و  مشخصی که مورد مطالعه قرار می  ات تاریخی و انضمامی هر جامعهتوجه به خصوصی

شناختی  جامعه  توان ادعا کرد که مطالعه گاه می تعریف شود. اگر چنین تالش نظري صورت گیرد، آن

توان انتظار داشت که  ساخت که آیا می سازوکارهاي درونی هر جماعت مشخص، بر ما روشن  خواهد 

ظهور پیدا کند یا نه (خاویراژ، » مدنیت«محوري نوع خاصی از  جماعت  زمینه چنین پیشاز درون 

2003 :322-319.(  

دهد و  گرایانه از جوامع مسلمان ارائه می از این منظر چارچوب نظري مدرنیزاسیون، فهمی ذات

ین، ناتوانی ِ چن گیرد. هم هاي مدنی وابسته به آن را نادیده می مندي ِ سنت اسالمی و نهاد تاریخ

مفهومی دارد که این دیدگاه   نظریه مدرنیزاسیون در فهم تحوالت ِ جوامع مسلمان، ریشه در دوگانه

  ).1994؛  بروملی، 2004سازد (آیکلمن و همکاران،  بر می» مدرنیته«و » سنت«میان ِ 

بندي استعالیی و  که بر مبناي یک صورت 1چنین است چارچوب نظري ایدئولوژیک هم

هاي وابسته به  تاریخی از اسالم شکل گرفته است و از درك ِ تحوالت تاریخی ِنهاد دین و سازمانغیر

براي تحلیل  2گرا ماند. چارچوب نظري ایدئولوژیک، با به کار بستن رویکردهاي ذهنیت آن ناتوان می

عنوان تنها عامل خاورمیانه، اسالم را در مقام ِ یک ایدئولوژي، به   نقش نهاد دین در سیاست و جامعه

کند.  هاي وابسته به آن معرفی میها و سازمانورزي ِ روحانیت و گروه دهی به سیاست در جهت

هاي مذهبی تحت هدایتش، همواره مطابق این رویکرد نظري، ایدئولوژي اسالمی، روحانیت و سازمان

سیاسی زمانه خود عمل  -افتاده از تغییر و تحوالت اجتماعی پارچه و جدادر مقام کلیتی کامال یک

کنند که یگانه  ). طرافداران این رویکرد ادعا می1979؛ ساوري 1960؛ وات 1969است (الگر   کرده

هاي مذهبی، ایدئولوژي دینی ِ سراپا ها و سازمانعنصر محرك عمل سیاسی روحانیان و گروه

هاي جمعی را  در عرصه گري شده براي کنش تعییناي ازپیش غیرتاریخی بوده است که همواره نسخه

سیاسی هر عصري را -که در نظرگرفتن ِ مقتضیات اجتماعی آندر اختیار روحانیان قرار داده است، بی

طور خالصه، در هاي مذهبی لحاظ کند. بهگیريِ روحانیت و سازمان در دایره عناصر مؤثر در جهت

مند ِ جامعه، که در  ِ واقعیت ِ تاریخ هاي مذهبی، نه در بطنها و سازماناین دیدگاه روحانیت و گروه

هاي مذهبی، جایگاهی فرا تاریخی قرار گرفته است. با غیرتاریخی قلمداد کردن روحانیت و سازمان

علمی تغییر و تحوالت نهاد دین (اسالم) و نسبت آن با   به طور منطقی، هرگونه تالش براي مطالعه

  معنا جلوه خواهد کرد. مدنی بی جامعه

 
1 Ideological 
2 Subjectivist 



  هاي ... ها و سازمان ؟ چگونگی نسبت گروهگرایی یا واگرایی هم

87 

هاي نظري مدرنیزاسیون و ایدئولوژیک براي فهم تغییرات تاریخی ِساختار ِفضاي  چارچوبکاربرد 

از یک  -توجهی ناکام مانده است. این دو چاچوب نظري: الف عمومی جوامع مسلمان به میزان قابل

اند  هاي مدنی که طی قرون در این جوامع شکل گرفته گرایانه و غیرتاریخی از نهاد سو توضیحی ذات

که هدف ِ خود  رغم اینو از سوي دیگر، به - دهند؛ ب ارائه می - از  جمله نهاد دین -اند وجود داشتهو 

گیرند  کنند، مفاهیمی را به کار می غیرغربی بیان می  نیافته را تحلیل ِ تغییر و تحوالت ِ جوامع ِ توسعه

  اند. تاریخی ِ جوامع غربی شکل گرفته  که بیشتر در زمینه

مدنی مقاومت در برابر اعمال قدرت بی حد و ضابطه از  ترین کارکرد جامعه که مهم اگر بپذیریم

اي در خاورمیانه را از تعریف  عشیره- هاي مذهبی و قومیها و سازمانسوي دولت است، چرا باید گروه

هایی که به طورتاریخی در فضاي عمومی  ها و سازمانمدنی حذف کنیم؟ چرا باید گروه خود از جامعه

ها و مدنی در نظر بگیریم؟ آیا رابطه چنین گروه اند را در تضاد با جامعه مسلمان حضور داشته  وامعج

 �پیش از �مدنیمتأثر از جریانِ مسلط نظریات جامعه �مدنی در خاورمیانههایی با جامعهسازمان

-اي را همابطهها چنین رتوان شواهدي نظري و تاریخی یافت که بر مبناي آنواگرایانه است؟ نمی

  گرایانه بخوانیم؟

هاي غربی دارد، اکثر  مدنی ریشه )، اگرچه مفهوم جامعه2002برمبناي بحث حسن حنفی (

ها، امروزه، به  ردیابی کرد و این  جنبه 1توان  در نظریه اخالق اسالمی هاي کلیدي آن را می جنبه

). 57در حال ظهور هستند (ص.  - ياز مراکش گرفته تا مالز - هاي فرهنگی متفاوت تدریج، در زمینه

المسلمین، نیز متأثر از  دان و از اعضاي ارشد اخوان )، حقوق1995سو با این بحث، محمدعوا ( هم

دولت و   المسلمین مصر، در دوگانه گذار و اولین رهبر سیاسی اخوان هاي حسن البنا، بنیان اندیشه

شکوفایی   پاسخ به این نقد که اسالم اجازه دهد. او در جامعه، اصالت و اولویت را به جامعه می

کند که به  هایی تعریف میها و سازمانمدنی را متشکل از گروه دهد ابتدا جامعه مدنی را نمی جامعه

کند که هر  رسانند. او سپس استدالل می کمک می  اي جامعه توسعه حیات سیاسی، اجتماعی و حرفه

ها ها و سازمانب با خصوصیات تاریخی خود، داراي گروهمتناس - از جمله جوامع مسلمان -اي جامعه

ها، احزاب NGOها،  اتحادیه �هاییها و سازمانمدنی است. اگر در جوامع غربی مصداق چنین گروه

هاي مدنی ها و سازمانها هستند، در جوامع اسالمی نیز، به طور تاریخی، تشکلسیاسی و نظیر این

هاي علمیه، اصناف،  اي، حوزه عشیره- هاي قومی ي مذهبی، گروهها نظیر مساجد، کلیساها، انجمن

هاي غربی و اسالمی، بسترسازي کردن ها و سازماناند. وجه مشترك این گروه بازار و... وجود داشته

اسالمی نیز، با تکیه بر تاریخ فرهنگی خاص این  گري اجتماعی است. بنابراین، در جوامع براي کنش

مدنی صحبت کرد. برخالف استدالل متفکرانی چون گلنر و مردین،  معهتوان از جا جوامع، می
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که متفکري  -ايعشیره- ها و اجتماعات مذهبی و قومی توان با قطعیت تمام ادعا کرد که گروه نمی

هاي فردي را از بین  چون یک قفس، تمامی آزادي هم - کند ها اشاره می چون محمد عوا به آن هم

آورند. اگرچه  مدنی غربی آزادي مطلق را براي فرد به ارمغان می هاي جامعهلبرند و در مقابل تشک می

توان بحث  اي می عشیره-ها و جماعات مذهبی یا قومی هاي فردي در گروه در رابطه با میزان آزادي

جدي کرد، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که در مواردي افراد به انتخاب خود و براي 

آیند. از آن سو نیز  ها و جماعاتی در می شان به عضویت چنین گروه ه منافع شخصییابی ب دست

ترین نظام اقتصادي، سیاسی و اجتماعی  کالن  داري غربی، به  مثابه توان ادعا کرد که نظام سرمایه می

میل خورد، بسیاري از نیازها و تقاضاهایی را بر فرد تح فرد غربی درون آن رغم می  زیسته  که تجربه

  ).491:2005کند که در تعارض آشکار با آزادي و حق انتخاب شخصی او قرار دارند (نیبالك،  می

کند که دولت  هاي اسالمی معاصر، نیز اشاره می )، از متفکرین مهم جنبش1995حسن الترابی(

نظر با  هم اش را تعقیب کند. او، باید به جامعه که نهادي مهم در اسالم  است اجازه دهد آزادانه منافع

طور  ، به»فقها«و » شریعت«سیاسی دانشگاه قاهره، معتقد است که  ) استاد علوم2003اسماعیل، (

اند. الترابی استدالل  تاریخی، حوزه قدرت و اعمال نفوذ دولت را در جوامع اسالمی محدود کرده

رتباط مدام با کند که تکامل تاریخی فقه که بر منطق ارسطویی استوار بوده است، باید در ا می

اجتماعی، نقش -گام با تغییرات سیاسی تحوالت و نیازهاي روز جوامع اسالمی قرار گیرد تا بتواند هم

چنان، برجسته نگاه دارد. در این مسیر، الترابی  قدرت دولت، هم  کننده فقه را در مقام عامل محدود

اند  معه و افکار فلسفی و مذهبینهادهاي مدنی، منبع صحیح اجتهاد براي سیاست و جا«اعتقاد دارد 

  ).»266تواند این حق را از مردم بگیرد (ص.  و هیچ نهاد رسمی نمی

اند که با حفظ استقالل  هاي مدنی بوده ها و گروه جوامع مسلمان در طی تاریخ داراي انجمن

ها،  اند. در خاورمیانه، انجمن نسبی خود از نهاد قدرت، به نقد عملکرد حاکمان سیاسی پرداخته

اند  اي، همواره داراي قدرت اجتماعی قابل توجهی بوده عشیره- ها و اجتماعات مذهبی و قومی گروه

ساخته است تا از منافع اعضاي خود در برابر نهاد قدرت دفاع کنند؛ قدرت  ها را قادر می که آن

ی که، به هاي مدنی در خاورمیانه فاقد آن هستند؛ قدرت اجتماع اجتماعی که بسیاري از سازمان

مدنی در  ترین بخش جامعه هاي مذهبی را به مهم ها و گروه )، انجمن2005ي نیبالك ( عقیده

ها و اجتماعات چگونه رشد  ها، انجمن مهم اما این است که این گروه  سازد. مسأله خاورمیانه بدل می

اند؟ و آیا  بوده اند؟ چگونه بر فرایندهاي کالن سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار و متحول شده  یافته

  هاي حاکم بر خاورمیانه کمک کنند؟ شدن دولت اند به پیشرفت فرایند دموکراتیک توانسته
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مدنی  اي در بطن جامعه عشیره-هاي مذهبی و قومیها و سازمانتحول تاریخی گروه

  کشورهاي عرب خاورمیانه

که مذهب و سیاست، دو خود، معتقد است » ي تکاملی رابطه«) ، براساس نظریه 2002کلًساي (

هاي مجزا و در عین حال  عامل تأثیرگذاري ِ مهم در حیات جوامع مسلمان هستند؛ نقش

براي » اسالمی«کنند، نگرشی  اي که مذهب و سیاست در جوامع مسلمان ایفا می کننده  تکمیل

اسالمی،    هطور مشخص، در مدل کالسیک جامع دهد. به می دست مدنی و دولت به جامعه  تحلیل رابطه

مدنی و دولت در  میان جامعه  توان همانندي براي رابطه میان نهاد علما و نهاد خالفت را می  رابطه

نظر گرفت؛ علما مشروعیت تفسیر متون اسالمی را در اختیار داشتند و فرد حاکم، به همراه  

و امنیت جامعه   مشاوران و نظامیان خود، تحت لواي مشروعیت ِ نهاد خالفت، مسؤولیت حفظ صلح

توان در سرتاسر  مکمل مذهب و سیاست را، به عقیقده کلًساي، می  را برعهده داشت. موارد رابطه

چگونگی   مدنی بدل به بحثی درباره تاریخ اسالم ردیابی کرد. در چارچوب چنین دیدگاهی، جامعه

هاي اسالمی در  بی ارزشاي که استقالل نس گونه شود، به دهی حیات اجتماعی مسلمانان می سازمان

به عنوان نهادي که مشروعیت  -ها حفظ شود. در مقابل، نهاد دولت دولت  برابر تمایالت اقتدارطلبانه

نیز خود را موظف  - انحصاري از نیروهاي نظامی درون یک قلمرو مشخص را در اختیار دارد  استفاده

). در جوامع اسالمی 30ند (ص.بیند به نحوي عمل کند که استقالل سپهر مذهبی را حفظ ک می

هاي مذهبی،  پیشامدرن در خاورمیانه، فضاي عمومی شهرها متشکل از نهاد روحانیت، مساجد، فرقه

عشایر و   ها  بود. خارج از شهرها، فضاي عمومی دربرگیرنده نهاد بازار، اصناف و اجتماعات صوفی

شد و عشایر را از استقالل نسبی  ال میتر اعم دهقانان بود و اقتدار نهاد حاکم نسبت به شهرها کم

یابی، برقراري ارتباطات اجتماعی و  شدن، هویت ساخت. در چنین شرایطی، اجتماعی برخوردار می

  شد. محور انجام می1»جماعت«هاي  گروه  افراد بیشتر در دایره  رفع نیازهاي روزانه

-شکل مستقیم و چه بهه بهچ-ظهور فرایندهاي نوسازي، نفوذ سیاسی و اقتصادي استعمار غربی

مدنی در خاورمیانه را تغییر  هاي مدرن، ساختار جامعه گیري دولت به همراه شکل -شکل غیرمسقیم

حیات مدنی خاورمیانه حذف نشدند و به   محور از صحنه»جماعت«هاي ها و سازمانداد. اگرچه گروه

نهاد قدرت(دولت و حکومت) کاهش  ها در مقابل فعالیت خود ادامه دادند، اما توانایی مقاومت آن

در اکثر موارد، استقالل خود از نهاد دولت را حفظ کردند و در کنار  �هایافت. با این وجود، این تشکل

  هاي مدرن در خاورمیانه و آغاز فرایند مدرنیزاسیون، به تدریج، طبقه گیري دولت آن همراه با شکل

گیري منافع کاري،  اي را براي پی هاي تازهنها و سازما متوسط جدیدي شکل گرفت که انجمن

هاي  سو با گروه وجود آوردند. در برخی موارد، احزاب سیاسی همهاي و سیاسی خود ب حرفه
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هاي غربی و در  هاي اجتماعی علیه استعمار دولت دهی جنبش محور سنتی، به سازمان»جماعت«

  ).492:2005طرفداري از استقالل پرداختند (نیبالك، 

هاي  ، پس از استقالل کشورهاي عربی، رژیم1960و  1950هاي  هان عرب، طی دههدر ج

مدنی ایجاد  هاي جدي براي فعالیت جامعه سوسیالیست بر سرکار آمدند که محدودیت- گرا ملی

  مردم در جریان بود؛ وظیفه  ها قراردادي نانوشته بین دولت و عامه حکمرانی این رژیم  کردند. در دوره

مردم ادعاي   سریع اقتصادي و تکمیل فرایند استقالل کشور بود و در مقابل عامه  عهدولت، توس

-گذاشتند. در این دوره، از تشکیل گروه هاي سیاسی را مسکوت باقی می یابی به حقوق و آزادي دست

آمد. بعدها،  نظارت و کنترل دولت جلوگیري به عمل می  هاي مدنی خارج از حیطهها و سازمان

ي سوسیالیستی حاکم بر کشورهاي عربی تالش کردند تحت نظارت و حکومت محوري ها رژیم

اي و صنفی،  هاي حرفه هاي کارگري، انجمن مدنی جدید را متشکل از اتحادیه خودشان، جامعه

ها خلق کنند تا از یک سو قدرت و نفوذ اجتماعات NGOهاي وکال، پزشکان و معلمان و  اتحادیه

طور غیرمستقیم،  از سوي دیگر با تحت کنترل درآوردن طبقات متوسط، به  سنتی را محدود سازند و

افراد تشکیل دهند. در چنین شرایطی، تنها   هاي جمعیتی جدیدي برمبناي شغل و حرفه بندي گروه

عشایري بودند که توانستند استقالل خود از دولت را -هاي مذهبی و قومیها و سازمانها گروهانجمن

  ). 33- 46:1995هایشان حفظ کنند (سعدالدین ابراهیم،  ساختن فعالیتبه بهاي مخفی 

گرا و  هاي ملی هاي سوسیالیستی دولت هايِ شکست ایدهو با آشکار شدنِ نشانه 1970  در دهه

هاي سیاسی  گرایی که پس از استقالل به قدرت رسیده بودند، خاورمیانه شاهد حرکت رژیم عوام

مت آزادسازي اقتصادي و سیاسی بود؛ آزادسازي که لزوما به معناي حاکم بر کشورهاي عربی به س

گیري پیدا  نهاد افزایش چشم هاي مردم دموکراتیک ساختن فضاي عمومی نبود. در این دهه، سازمان

هاي رفاهی  کرد. پس از ناکامی وعده ها را نیز تأمین می کردند؛ فرایندي که به نوعی منافع دولت

گیر نرخ بیکاري و تورم و کاهش تولید ناخالص ملی مواجه  ی با افزایش چشمها، کشورهاي عرب دولت

جمعیت را   دیده هاي آسیب خدمات رفاهی به بخش  ها دیگر منابع الزم براي ارائه شدند. دولت

نهاد غیردولتی انجام دهند و از  هاي مردم نداشتند و تمایل داشتند این  وظیفه را از طریق سازمان

نهاد سبب ایجاد  هاي مردم افزون مردم جلوگیري کنند. عالوه بر این، فعالیت سازماننارضایتی روز

نهاد در  هاي مردم شد. تعداد سازمان ها در میان طبقات متوسط شهري می پایگاه اجتماعی براي دولت

 20000از حدود  1980ي  تا اواخر دهه 1960ي  هاي میانی دهه ي سال کشورهاي عربی، در فاصله

رسد این روند صعودي تا  ) و به نظر می39:1995افزایش پیدا کرد (سعدالدین ابراهیم،  70000به 

هاي مدنی در مهم این است که تقاضا براي گسترش تشکل  امروز نیز ادامه پیدا کرده باشد. نکته

 -ها یستها و سوسیال گرایان گرفته تا لیبرال از اسالم - ها گروه  کشورهاي عربی خاورمیانه از سوي همه

  ).2005بوده است (نیبالك، 
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مدنی خاورمیانه ایفا  هاي مذهبی، نقش مهمی در جامعهها و سازمان در این چارچوب، گروه

هاي وکال،  نظیر اتحادیه-هاي مدنی ها و سازمان اند. اجتماعات مذهبی، برخالف اکثریت انجمن کرده

اند  اند، توانسته هاي عرب بوده ولتکه مستقیم یا غیرمستقم، تحت نظارت د -پزشکان و کارگران

رسانی به مناطق  خدمات  هاي داوطلبانه استقالل نسبی خود را همواره حفظ کنند و در قالب انجمن

هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي دارند،  هاي اسالمی که دغدغه محروم، مساجد، کلیساها و جنبش

خدمات رفاهی به   بارز ارائه  انه باشند. نمونهمدنی در خاورمی جامعه  تأثیرگذارترین گروه در توسعه

حکمرانی   المسلمین، در دوره المسلمین در مصر هستند. اخوان شهرها، اخوان  مناطق محروم حاشیه

شان، توانستند از طریق  رغم ممانعت حکومت از فعالیت قانونی و علنی)، به1981-2011مبارك (

هاي خیریه، طیف  ها و بیمارستان ، درمانگاههاي مذهبی منسجمی از مساجد، انجمن  شبکه

گونه که  اي از خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی را به طبقات محروم مصري ارائه کنند و آن گسترده

مردم به   سیاسی را در بطن زندگی روزانه کند، گفتمان اسالم ) بحث می2013آصف بیات (

دهی تظاهرات میلیونی  نقش را در سازمانترین  شده وارد سازند و در نهایت اصلی رانده حاشیه

گرفتن قدرت سیاسی  و در دست -که به بهار عربی معروف شد -منجرشونده به سقوط دولت مبارك

سال  در قدرت   گراي محمدمرسی بیش از یک پس از مبارك ایفا کنند. هرچند که دولت ِ اسالم

شهرنشینی محدودي داشته است   هنماند و توسط کودتاي نظامی سرنگون شد. در جوامعی که توسع

هاي  خود جنبش  اند در برخی موارد براي دفاع از منافع اعضاي نیز رهبران اجتماعات مذهبی توانسته

سیاسی را سازمان دهند و احزاب سیاسی تأسیس کنند. براي مثال، در سودان رهبري جماعت 

ل سودان) و از زمان استقالل تا  را در دست گرفتند (قبل از استقال» امت«، رهبري حزب »انصار«

  اکنون نیز رهبري این حزب  را در دست خود دارند. هم

ي  اجتماعی اسالمی، از اوایل دهه-هاي سیاسی مذهبی و جنبش  هاي داوطلبانه تعداد انجمن

اجتماعی منطقه  -رو به افزایش بوده است. دالیل چنین افزایشی را باید در تحوالت سیاسی 1970

هاي  و تأثیر آن بر مازاد درآمدي بودجه 1970  د. از  یک سو، افزایش قیمت  نفت در دههردیابی کر

گذاري اسالمی سبب شد  ها و مؤسسات سرمایه نفت، به همراه گسترش بانک  کننده کشورهاي تولید

را   اي مالحظه هاي اسالمی افزایش قابل ها و جنبشها و سازمان تا تزریق پول و سرمایه به انجمن

). از سوي دیگر، اعمال سیاست  آزادسازي اقتصادي توسط 495:2005تجربه کند (نیبالك، 

هاي  و شکست سیاست 1المللی پولصندوق بینهاي  متأثر از دستورالعمل- هاي عربی دولت

  منجر به  کاهش شدید یارانه -1960و  1950هاي  ها در دهه این دولت  گرایانه سوسیالیستی و ملی

خدمات رفاهی به طبقات محروم را   ها براي ارائه دولت  ان و مواد غذایی شد، بودجهپرداختی به ن

 
1 I.M.F 



 1399زمستان  ،4 شمارهیست و یکم، شناسی ایران، دوره ب مجله جامعه

92 

اي از مشاغل دولتی را   ) و بخش عمده2000(کالینبرگ و کالرك،  گیري محدود ساخت طرز چشم به

ترین بازیگران اجتماعی بودند که  هاي مذهبی مهمها و سازمانحذف کرد. در چنین شرایطی، گروه

  ها را جبران نمایند. ها در این حوزه نشینی دولت دند عقبتالش کر

  

ها در  شدن دولت مذهبی بر فرایند دموکراتیک هاي ها و سازمان اثرگذاري گروه

  خاورمیانه

هاي  شدن دولت مدنی بر فرایند دموکراتیک  هاي مذهبی جامعه ها و سازمان تأثیر و اهمیت گروه

هاي  توان ادعا کرد که فعالیت تشکل طور کلی می است. به خاورمیانه موضوع پیچیده و قابل بحثی

کنند، سبب گسترش فضاي عمومی مدنی در جامعه می شود و  مذهبی که مستقل از دولت عمل می

ها و  دهد. اما این ایده که صرف عملکرد انجمن توانایی مقابله با اقتدارطلبی دولت را افزایش می

شود، موضوعی است که باید با توجه به  ها می شدن دولت هاي مذهبی منجر به دموکراتیک گروه

شرایط اقتصادي، سیاسی و اجتماعی  هر موقعیت مشخص تاریخی بررسی شود. براي مثال، در 

هاي مذهبی و  ها و تشکل ها، انجمن سراسري مساجد، حیسنیه  ایران، بازار، شبکه 57انقالب 

ي ایرانی،  هاي فضاي مدنی جامعه ترین بخشن تاریخیهاي علمیه، در اتحاد با یکدیگر، به عنوا حوزه

هاي مردمی  دهی اعتراض ها را در ترویج گفتمان اسالم انقالبی و سازمانیکی از تأثیرگذارترین نقش

). در 1984؛ بازرگان، 1985؛ اشرف و بنوعزیزي، 1988ایفا کردند (اشرف،  57منجرشونده به انقالب 

مدنی  هاي اواخر قرن بیستم است که جامعه ترین نمونه مالحظه حقیقت، انقالب ایران، از قابل

). از این جهت، تغییر سیاسی در 495:2005شد (نیبالك، » تغییرات بنیادین سیاسی«ساز  زمینه

ایران شباهتی به تغییرات سیاسی در اروپاي شرقی، رژیم کمونیستی شوروي سابق، آمریکاي التین 

ترکیبی از شکست اقتصادي   نقاط، تغییرات سیاسی بیشتر نتیجه و آفریقاي جنوبی نداشت؛ در این

المللی بود  ها و فشارهاي بین ها، از دست دادن اعتبار و مشروعیت حکمرانی از سوي دولت دولت

مدنی بود (نبیالك،  ). در ایران اما نیروي محرك اصلی براي تغییر جامعه1998(کامروا و مرا، 

تأسیس  57ختار سیاسی دموکراتیک و چند حزبی که پس از انقالب ). با این وجود، سا495:2005

نظر مسجد، به-مندترین بخش فضاي مدنی ایران، یعنی دوگانه بازارشد، چندان دوام نیافت و سنت

رسد به تدریج استقالل سیاسی خود را از دست داد و به قدرت سیاسی مستقر نزدیک شد. اگرچه می

)، بعد تکثرگراي نظام جمهوري 1376-1384در دوره اصالحات (طلبی  با ظهور گفتمان اصالح

اي و به شکلی دیگر، دوباره ظهور پیدا کرد. اما این نکته قابل بحث است که آیا اسالمی، تا اندازه

» ذاتی«ماهیت   شده در ایران پس از انقالب در نتیجه گرایشات اقتدارطلبانه در نظام سیاسی تأسیس

هاي  قدرت رسمی شدند و یا متأثر از منازعات داخلی گروه  بود که وارد عرصه گرایی نیروهاي اسالم
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ساله با   از جمله جنگ تحمیلی هشت -المللی اي و بین سیاسی و فشارهاي منطقه قدرت در جامعه 

  بر علیه انقالب ایران بود؟ - عراق

اط خاورمیانه نیز قابل شدن در دیگر نق هاي مذهبی بر فرایند دموکراتیک ها و سازمان تأثیر گروه

هاي اسالمی معموال نقش پررنگی در مطرح ساختن موارد نقض حقوق بشر از  توجه است. جنبش

اجتماعی خود در   اند و با استفاده از توان تشکیالتی و سرمایه ها در خاورمیانه داشته سوي دولت

اند. از  تحت فشار قرار دادههاي منطقه را براي اعمال تغییرات دموکراتیک  بسیاري از موارد حکومت

اند  تغییرات دموکراتیک در نهاد قدرت را داشته  هاي اسالمی که دغدغه ها و گروه میان جنبش

توان به جنبش النهضه در تونس به رهبري راشدالغنوشی اشاره کرد که پس از سرنگونی رژیم  می

ترین حزب تونس تبدیل شود؛  یافته ترین و سازمان توانست به بزرگ 2011دیکتاتوري بن علی در 

بخش اسالمی در الجزایر، جنبش براي عدالت و  المسلمین در مصر، جبهه آزادي چنین است اخوان هم

). 496:2005المسلمین در اردن (نبیالك،  توسعه در مراکش، جبهه اسالمی ملی در سودان و اخوان

فعالیت مؤثر درون چارچوب نظام  اند که قابلیت ها و احزاب نشان داده در برخی موارد، این جنبش

هاي  و از این طریق موجب استحکام پایه -مورد جنبش النهضه در تونس -پارلمانی و قانونی را دارند

ها  عملکرد این گروه  ها نتیجه اند. در دیگر نمونه دموکراتیک نظام سیاسی حاکم بر کشورشان شده

اسالمی ملی در سودان که از   ت؛ نظیر جبههشدن چندان ثمربخش نبوده اس براي فرایند دموکراتیک

به طور فعال در نظام پارلمانی سودان حضور داشت، اما پس از آن نقش اصلی  1989تا  1986سال 

دموکراسی در سودان شد، ایفا -لیبرال  را در کودتاي نظامی که منجر به پایان بخشیدن به تجربه

ی غافل شد که به طور واضح مخالفت خود را با هاي اسالم ها و گروه کرد. البته نباید از جنبش

کارانه از دموکراسی را  اند و یا خوانشی محدود و محافظه  هاي سیاسی دموکراتیک اعالم کرده نظام

پذیرند که در درون آن تنها احزابی اجازه فعالیت خواهند داشت که متعهد به تفسیر مشخصی از  می

  اسالم باشند.

  

  گیري نتیجه

اي غیر از جوامع غربی باید سه نکته را در مد نظر  مدنی در زمینه در باب جامعه تأمالت نظري

  قرار دهند:

اول. چنین تأمالتی باید به تاریخ ِاجتماعی و سیاسیِ این جوامع توجه داشته باشند و مفاهیم و 

وامع، هاي فکري هر یک از این ج نهاد قدرت و جامعه، در سنت  نظریاتی که درباره چگونگیِ رابطه

  وجود دارند را واکاوي کنند.

دوم. چنین تأمالتی باید ساختار عینی و انضمامی  قدرت سیاسی و سیر تحوالت تاریخی را آن از 

  توجه دور نگاه ندارند.
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هاي اجتماعی  و واقعیت 2ها فاکت  را در زمینه 1هاي هنجاري سوم. چنین تأمالتی باید گزاره

- هاي نظري مطبوع یا غالب در فضاي فکري که چارچوب اینموجود بخوانند و تفسیر کنند، نه 

  اجتماعی این جوامع تحمیل نمایند.-هاي سیاسی اي را بر واقعیت دانشگاهی هر دوره

توان ادعا کرد که اگر  در چنین چارچوبی، و با توجه خاص به کشورهاي عرب خاورمیانه، می

لت در نظر گرفته شود، در جوامع مدنی متشکل از مراکز قدرت اجتماعی مستقل از دو جامعه

اي، به نظر  عشیره -  ها و اجتماعات مذهبی یا قومی ها، تشکل ها، گروه ها، انجمن مسلمان، سازمان

 »جماعت«هایی مانند »ترکیب«تجربی چنین تعریفی باشند.  هاي نمونه ترین مناسب رسد، می

و غیرقابل تغییراند، بلکه » اتاریخیفر«محوري نه تعریفی واحد و مشترك دارند و نه داراي ماهیتی 

هاي عربی دچار  هاي گوناگون تاریخی، و در مواجهه با فرایندهاي مدرنیزاسیون دولتدر طی دوره

اند و  شدن با حاکمان مستبد سیاسی سوق پیدا کرده اند؛ برخی به سمت اتحاد و یکی تحول شده

اند. در نتیجه،  کار اجرایی مدرن دست یافتهگروهی نیز با حفظ استقالل خود از نهاد قدرت،  به سازو

مدنی  تعریف خود از جامعه  اي از دایره عشیره-هاي مذهبی و قومیها و سازمان ها و گروه حذف انجمن

تواند تفسیر قابل  مدنی نمیها در نسبت با جامعهمسلمان و از پیش واگرا خواندن آن  در خاورمیانه

تأملی وجود دارد تا بر دست دهد. شواهد و دالیل تاریخی قابلدفاعی از روابط دولت و جامعه به

مدنی در جوامع مسلمان لحاظ کنیم و  هایی را در تعریف خود از جامعه ها چنین تشکلمبناي آن

  گرایانه دریابیم.شان با این مفهوم را همنسبت
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