
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  180 -  157، 1397 اسفند، هجدهم، شمارة دوازدهمسال پژوهشي،  ـ نامة علمي ماه

  دموكراسي در خاورميانهجامعة مدني و  نقد كتاب

  *سيدسعيد زاهد زاهداني

  چكيده
توسعه  شناسي توسعه نوشته شده است. جامعه اين كتاب در زمينة توسعة سياسي در رشتة

هاي آمريكا در اروپا و  گذاري موضوعي است كه بعد از جنگ جهاني دوم، با شروع سرمايه
توسعة اقتصادي و فرهنگي در ديگر كشورهاي جهان مطرح گشت. توسعة سياسي بعد از 

هـاي توسـعه    در اين مرحله مردم كشورهاي اسالمي درمقابل برنامه شود. عموماً اعمال مي
بـودن و صـرف توجـه بـه علـوم تجربـي        گرايانه كي بر انديشة انسانتو م علت سكوالر به

ه هاي اساسي مواج يافتگي در كشورهاي اسالمي با چالش هتوسع ،رو كنند. ازاين مقاومت مي
شـدن   موانع بر سـر راه ليبـرال دمـوكرات    شده است. در كتاب حاضر نويسندگان مقاالت،

 كنند. عمدة آنان معتقدنـد بـراي   نهاد مي حل پيش شمارند و راه كشورهاي اسالمي را بر مي
كنندة اصلي منطقه  هاي تعيين بايد بين ايران و آمريكا كه قدرت گيري از برخوردها، مي پيش

بايد متون ديني اسالمي موردتجديد نظر قرار گيـرد و   صورت پذيرد. مي گوو هستند، گفت
و  هاي اجتمـاعي  اي با متون ديني توجيه گردد. ورود زنان به عرصه گونه به مساصول ليبرالي

هاي كليدي براي اين كار است كه  حل برقراري تساوي نقش بين مردان و زنان يكي از راه
  كنند. نهاد مي پيش

  ها. خورد تمدنسياسي، ليبراليسم، اسالم، خاورميانه، بر ةتوسع ها: كليدواژه
  
  مقدمه. 1

ترجمة ده مقاله به انتخاب محمدتقي دلفـروز،   انهيخاورم در يدموكراس و يمدن ةجامعكتاب 
(نويسندة يك  )John Louis Esposito( اسپوزيتولوئيز كه با نظر جان  است مترجم اين مقاالت

ـ  ةكامروا (نويسندمقاله از كتاب)، مهران  مشـترك از كتـاب) و    ةيك مقالة مستقل و يك مقال
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نام آنـان بـه چـاپ رسـيده      كتاب) به ة(نويسندة اولين مقال )John Waterbury( جان واتربوري
جـان اسـپوزيتو كـه در همـين كتـاب ترجمـه شـده اسـت          ةاست. عنوان كتاب از عنوان مقال

  شكل زير درج شده است:  اسپوزيتو اين اثر به. در سوابق جان است (هشتمين مقاله) اخذ شده
Jameye Madani o Demokrasidar Khavare Miaane, (Farsi trans. Civil Society and 

Democracy in the Middle East), Mehran Kamrava & John Waterbury, Teheran: 

Farhange Javid, 2012. 

الملـل و   هـم اكنـون اسـتاد امـور بـين     م به دنيا آمده و  1940در سال  جان اسپوزيتو
دانشـگاه جـرج تـاون     )tudiessslamic iffairs and anternational iمطالعـات اسـالمي (  

)Georgetown University) در شهر واشنگن (.D.C Washington پايتخت اياالت متحدة (
 مسيحيت و اسالم متقابل درك براي الواليد پرنس مركز رئيس او چنين . هماستآمريكا 

)nderstandinguhristian c-uslimmenter for clwaleed arince p (اسـت  دانشگاه همين در 
)Wikipedia.( از. اسـت  ياسـالم و جوامـع اسـالم    ةوي صاحب تأليفات زيادي در زمين 

در  آكسـفورد  جهان اسـالمِ  المعارفةريدا نام برد: ذيلاز آثار  توان مي او عمدة هاي كتاب
: اسالم جهان ،.The Oxford Encyclopedia of the Islamic World 2009, 6 volsشش جلد 

 ،.The Islamic World: Past and Present 2004, 3 volsدر سـه جلـد    حـال  و گذشـته 
 اكسـفورد  اسالمِ خيتار، m 2003he Oxford Dictionary of IslaT اسالمِ آكسفورد ةنام لغت

m 2000The Oxford History of Isla در چهـار   آكسفورد جهان اسالم مدرنِ المعارفةريدا
 يآواهـا  و .The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World 1995, 4 volsجلد 
  .mResurgent Isla Voices of 1983 خواسته پا به اسالمِ

 ةلي و دين در دانشكدلالم ) استاد و رئيس مركز مطالعات بين1940مهران كامروا (متولد 
. او دكتراي خود را از دانشـگاه كمبـريج   استخدمات خارجي دانشگاه جرج تاون در قطر 

 ايالـت : قطـر نـام بـرد:    ذيـل هـاي   توان از كتـاب  اش مي انگلستان گرفته و از تأليفات عمده
 يخمدرن: تار ةخاورميان، Qatar: Small State, Big Politics 2013 بزرگ هاي سياست كوچك،

 The Modern Middle East: A Political History since كنوناول تـا  ياز جنگ جهان ياسيس

2013 the First World War ،2008 ايران فكري روشن انقالب RevolutionIran’s Intellectual  
  (درگاه دانشگاه جرج تاون).
الملـل در   دنيا آمده است. قبالً رئيس مركز مطالعات بين به 1939جان واتربوري در سال 

) بـوده و هـم اكنـون اسـتاد     tudiessnternational ienter of c rinceton'spدانشگاه پرينسـتون ( 
 عوامـل : نيـل  ايهـ  سـيالب عنـوان:   بـا . كتاب عمـدة او  استدانشگاه نيويورك در ابوظبي 
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 Collective Action The Nile Basin: National Determinants of جمعي كنش مليِ ةكنند تعيين
ــال در ــارات از 2002 س ــگاه انتش ــل دانش ــت  University Press Yale( يي ــه اس ــر يافت ) نش
)Wikipedia.(  

 در سياسـت  متخصـص  همگـي  كـه  دهـد  مـي  نشان خوبي به مذكور يسندگاننو سوابق
  .اند اسالمي كشورهاي
نشيني  در منطقة غرب آسيا (خاورميانه) و شمال آفريقا كشورهاي مسلمان هاي واقع كشور

به آنان كشورهاي جهـان سـوم يـا     هشناسي توسع بندي متداول در جامعه هستند كه در تقسيم
ي يهاي اروپـا  گويند. اين كشورها هريك (غيراز ايران) از مستعمرات دولت درحال توسعه مي

گرفتند. مشي آمريكا در   (و ايران) تحت نفوذ آمريكا قرار وماند كه بعد از جنگ جهاني د بوده
ها همانند ديگر كشورهاي موسوم به جهان سـوم، حفـظ حـريم مرزهـاي      رفتار با اين كشور

راه و  گذاري براساس استعدادهاي طبيعي آنان براي توسعة صنعتي و هـم  ي و سرمايهيجغرافيا
 هديگر همان واژ عبارت . بهاستها  تمدن مدرن در اين كشور متعاقب با آن واردكردن فرهنگ

بلكـه بـا واردكـردن     ،اما نه با تكيه بر نيروي نظـامي  ،ييو اهداف استعماري كشورهاي اروپا
هاي خود، آمريكا مبادرت بـه ورود   سرمايه به آن كشورها. البته قهراً براي حفاظت از سرمايه

ديگـر يـك پايگـاه     عبـارت  . بـه كند شورهاي منطقه مينيروي نظامي در آن كشور يا يكي از ك
هاي توسعه و در  اما تأكيد بر برنامه ،شود رس براي هر منطقه درنظر گرفته مي نظامي در دست

و در  كنـد  قدم اول توسعة صنعتي است. بعد از ورود صنعت مبادرت به توسعة فرهنگي مـي 
شـده   صنعتي و توجيـه  ةنظم استقراريافت پردازند تا انتهاي خط اين برنامه به توسعة سياسي مي

  دست افراد بومي اداره شود. ازنظر فرهنگي، به
رود كـه كشـور جهـان سـومي بـه       اي پيش مـي  گونه ريزي به است كه اين برنامه بديهي

ويـژه آمريكـا    آنان به ازسويداري جهاني تبديل شود و مقدراتش  اي بر اقتصاد سرمايه زائده
توانـد كشـورهاي وابسـته را     نظر اسـتكبار جهـاني مـي    سالحي كه بهترين  تعيين شود. مهم

هاي اقتصادي است. زيرا اقتصـاد ايـن    درصورت سرپيچي از اوامر او از پاي درآورد تحريم
  اي تنظيم شده است كه حيات اقتصاديشان وابسته به كشور مادر باشد. گونه ها به كشور

راحتـي   ر است، در كشورهاي غيرمسلمان بـه ريزي كه به مدرنيزاسيون مشهو اين نوع برنامه
پيش رفته و فرهنگ بومي آن كشورها در فرهنگ مدرن حل شده اسـت. امـا در منطقـة غـرب     
آسيا و شمال آفريقا برنامة مدرنيزاسيون به آن راحتي جا نيفتاده و در اغلب آنان دچار اشـكاالت  

شده و اين انقالب بـه ديگـر   خصوص در ايران با يك انقالب عظيم مواجه  عمده شده است. به
  وجود آورده است. كشورهاي اسالمي نيز سرايت كرده موجي از بيداري اسالمي به
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هاي مدرنيزاسيون، اگر بحث وابستگي و  علت مقاومت كشورهاي اسالمي دربرابر برنامه
رفتن استقالل را كنار بگذاريم، سه اختالف فرهنگي عمده و اساسي با تمدن مـدرن   ازدست
داشتن كل توجه  يكي سكوالريزم يعني كنارگذاشتن اعتقاد به واقعيت غيب و معطوف. است

و اقتصادي به صرف واقعيت مشهود است. مسلمانان به ان شااهللا  ،در امور سياسي، فرهنگي
خداوند تبـارك و   ةگويند هيچ برگي از هيچ درختي بدون اجاز و ماشااهللا اعتقاد دارند و مي

، اسـت ي در فرهنگ مـدرن  يگرا اختالف اساسي، اصل قراردادن انسان افتد. ديگر تعالي نمي
كه مسلمانان خداگرا هستند. سومين عامل تأكيد تمدن مدرن در انجام كلية امور، بـر   آن حال

غيـراز   .اسـت دادن به مـاده   ي و اصالتيگرا اصلي آنان بر طبيعت ةعلوم تجربي است كه پاي
 ازسـوي ، كتاب بدون تحريف ارسال شده كريم قرآنتجربه، مسلمانان به وحي الهي كه در 

  خداوند تبارك و تعالي، متبلور است، ايمان دارند.
پذيري تمدن مدرن در كشـورهاي   اين اختالفات موجب نوعي مقاومت دربرابر فرهنگ

رغم گذشت زمان و رسيدن ديگر كشورهاي جهان سوم به مرحلـة   اسالمي شده است. علي
شدن دربرابر فرهنگ غرب، هنوز كشورهاي اسـالمي درحـال    يمتوسعة سياسي، پس از تسل

  زاي غربي هستند. مقاومت دربرابر توسعة برون
 مانـدگي   ويش را مصـروف بررسـي علـل عقـب    خـ  مقاالت آمده در كتاب حاضر هـم

خواهنـد   . آنـان مـي  انـد  كـرده كشورهاي اسالمي در رسيدن به همين مرحلة توسعة سياسي 
سكوالر كه هدف اصلي  ي در پذيرش فرهنگ ليبرال دموكراسيماندن كشورهاي اسالم عقب

اي  توسعة سياسي، استقرار آن در كشورهاي جهان سوم است را بيابند و بـراي آن راه چـاره  
  دست و پا كنند.

. در اسـت ي اين كتـاب  يطور كلي هدف ما نقد و بررسي شكلي و محتوا در اين مقاله به
پـردازيم و   طور جداگانه مـي  كتاب به ةگان مقاالت ده تك ي ابتدا به تكينقد و بررسي محتوا
گيري، روند حاكم بر كل مقاالت را در يك نگاه موردنقـد   بندي و نتيجه درانتها در يك جمع

  و بررسي قرار خواهيم داد.
  

  شكلي اثر نقد. 2
در شـمارگان   1391انتشارات فرهنگ جاويد ويراستاري شده و در سـال   ازسوياين كتاب 

عنوان كتاب فرعي بـراي   صفحه، انتشار يافته است. اين اثر به 360در قطع رقعي و با  1100
هـاي اختيـاري    شناسي سياسي از درس شناسي كشورهاي اسالمي و جامعه هاي جامعه درس
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شناسي  كارشناسي ارشد جامعه ةي سياسي دورشناس دورة كارشناسي علوم اجتماعي و جامعه
استفاده است. هدف مترجم از تنظيم اين كتاب تأليف يك كتاب درسي نبوده است. امـا   قابل
  .استاستفاده  قابل مذكورهاي  عنوان يك منبع تكميلي براي درس به

 ةمجلـ عنـوان يـك    توان آن را بـه  مي ،گيري است. بنابراين اين كتاب فاقد مقدمه و نتيجه
نگـاري خـوب    هاي ديگر ازنظـر حـروف   نسبت كتاب تلقي كرد. به داردعلمي كه ده مقاله 

، 217، 213، 183، 131، 93، 61، 45، 33، 32امـا داراي اغالطـي مـثالً در صـفحات      ،است
  .است 319، و 317، 248، 242، 240، 226، 221

وب و ويـرايش كتـاب هـم خـ    طرح روي جلـد و صـحافي و رعايـت قواعـد نگـارش      
 36و  35شود. جداول صـفحات   ي چند اشكال مشاهده مييآرا شود. در امر صفحه مي  ارزيابي

  عنوان و دو سطر از صفحة قبل تكرار شده است. 222. در صفحة هستندفاقد عنوان و شماره 
  

  ي اثريمحتوا نقد .3
  پردازيم. در اين قسمت به اختصار به بررسي و نقد هريك از مقاالت آمده در كتاب مي

ها، نيروهاي بالقوة ايجاد فضاي  كراتودموكراسي بدون دم«عنوان  باكتاب  اول مقالة *
نوشتة جان واتربوري در دو بخش ارائه شده است. در بخش اول  »باز سياسي در خاورميانه

هـاي دموكراسـي و داليـل گونـاگون و خـاص عـدم تحقـق ايـن          شـرط  به توضيح پـيش «
در بخـش دوم،  «پـردازد و   ) مـي 13 :1391 اسپوزيتو و ديگران( »ها در خاورميانه شرط پيش

رغم وجود موانع پيش گفته، موردبررسي قـرار   امكان گذار دموكراتيك كشورهاي منطقه، به
هاي  ويژه دولت خاورميانه و، به«: استزير  ةدنبال اثبات فرضي ). اين مقاله بههمان( »گيرد مي

دربرابر ايجاد فضاي باز سياسي، احترام به حقـوق  عرب آن، درمورد مسائلي چون مقاومت 
  ).همان( »اي استثنائي است بشر و اقدامات دموكراتيك رسمي، منطقه
نامـد   گـرا و بـورژوازي مـي    هاي منطقه را غايـت  براي اثبات اين فرضيه نويسنده دولت

ستند چون گرا ه ها غايت ). دولت16 همان:( اند ). به همين دليل است كه استثنائي14 همان:(
و عـدالت اسـالمي    ،خواهي، سوسياليسـم  ود را ضديت با امپرياليسم، آزاديرسالت مقدس خ

 ).19 همان:شود ( ) و هركس با آنان مخالفت كند با زور ارتش سركوب مي18 همان:دانند ( مي
 كه پولدارند و بدون تكيه به درآمدهاي مالياتي و عمدتاً با تكيه خاطر اين بورژوازي هستند به

كنند. نويسنده معتقد است كه بورژوازي متكـي بـه درآمـد     به درآمد نفت كشور را اداره مي
اما داشتن اتكاء بـه درآمـد نفـت بـه      ،تواند جامعه را اداره كند مالياتي بدون دموكراسي نمي



  1397 اسفند، دوازدهم، شمارة هجدهمسال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   162

ند. كندهد كه بدون دموكراسي كشور را اداره  حاكمان كشورهاي خاورميانه اين امكان را مي
شند چون از قبل دولت ارتزاق تازان دموكراسي با توانند پيش ن اين جوامع كه ميفكرا روشن

). ايـن جوامـع   25 - 1همـان:  كننـد (  ي نمـي يـ آرا برند درمقابل آن صـف  كنند و سود مي مي
پدرساالر هستند و الگوي پدرساالري سـنتي بـا دسـتگاه نيرومنـد دولـت كـه از اروپـا بـه         

شر كوچك بنيادگراي مسلماني را حاكم كرده است كه كشورهاي اسالمي وارد شده است ق
  ).26 - 25همان: ( استكنندة زنان  و سركوب ،انديش، ضدعلم تاريك

ايـدئولوژي اسـالمي را نسـبت بـه     نـوعي   كنـد تـا بـه    در اين بخش نويسنده تالش مي
طلبـان   خنثي نشان دهد تا در بخش دوم مقاله بتوانـد تنـدروها و اصـالح    مذكوربندي  جمع

حـل موردقبـول    عنـوان يـك راه   ديگر مجزا كرده ليبرال دموكراسـي را بـه   اسالمي را از يك
  طلبان اسالمي براي توسعة سياسي كشور معرفي كند. اصالح

گويـد.   سخن مي »قراردادي«بر پيمان يا  ينويسنده در بخش دوم مقاله از دموكراسي مبتن
آمدن كار كردن روي ارد تا شيوة مهندسيي از كشورهاي خاورميانه تالش ديها او با ذكر مثال

ديگر  اي با يك گونه كند نيروهاي سياسي به يه مينيروهاي ليبرال دموكرات را تبيين كند. توص
در ايـران اتفـاق    1979وضعيتي كـه در سـال   «تا درنهايت مانند  كنندپيمان بسته و اعتالف 

  ) پيش نيايد. در اين سال Waterbury 1994: 34( »افتاد
رو برآمـد. امـا    هاي ميانـه  اهللا مت بختيار درصدد تفاهم با بازرگان، بني صدر و آيتحكو

ها جـذب شـد. درنتيجـه     وسيلة آن بلكه كامالً به ،سمت تندروها رفت تنها به بازرگان نه
  ).ibid.: 34رداختند (روهايي كه در هيئت حاكمة شاه بودند بهاي سنگيني پ ميانه

خـوبي   بايد نقش خود را به اين مهندسيِ سياسي، ارتش نيز ميعقيدة واتربوري در راه  به
بازي كند و هرگاه الزم بود با نيروي خود، مانند تركيه در زمان تورگوت اوزال، وارد شود و 

طلبِ ليبـرال را بـر كرسـي     گيري كرده نيروهاي اصالح از حاكميت تندروهاي اسالمي پيش
  ).ibid.: 37-39بنشاند (
نظـر   »بـر پيمـان   اسالم و گذارهاي دموكراتيك مبتني«تربوري زير عنوان مقاله وا ةدرادام

هـيچ حكومـت   «دارد.  روشـني بيـان مـي    خود را درمـورد اسـالم و حاكميـت اسـالمي بـه     
ها با حقوق مردان و مسلمانان تمـايز   كه بين حقوق زنان و اقليت غيردموكراتيك، درصورتي

داني ندارم كه ايـن نسـبي شـدت اعتقـادات     قائل شود، شايستة احترام نيست. اميداوري چن
قولي  ). درادامه با بيان نقلibid.: 42( »آساني صورت پذيرد و شايد اصالً محقق نشود ديني به

  گويد: از لئونارد بايندر چنين مي
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  بينانه است:  آميز لئورنارد بايندر نيز خيلي خوش حتي ارزيابي احتياط
سـوي انطبـاق بـا نيازهـاي      ختي راهي بهس ساختار هنجاري اسالم در نفس خود به

سياسي و فرهنگي بورژوازي ليبرال براي حفظ صـلح اجتمـاعي، حفاظـت از مالكيـت     
كـه شـرايط    گـذارد. تازمـاني   حدي از آزادي انتخاب بـاز مـي   يابي به خصوصي و دست

مي انداز ليبراليسم اسال ها و نخبگان هستند، چشم براي توده »امر مطلق«كنندة مفهوم  ارائه
  ).ibid.: 42تاريك باقي خواهد ماند (

بينانـه   را هـم خـوش   مـذكور قـول   خوانندگان عزيز توجه داشته باشند كه نويسنده نقـل 
تـالش بـراي   «داند. او درپي حاكميت سكوالرها در خاورميانه است. معتقـد اسـت كـه     مي

كـاهش  مشاركت مشروط و قراردادي احـزاب سياسـي در فراينـدهاي انتخابـاتي تنهـا راه      
هدف او  ).ibid.: 43( »روي سكوالرهاي خاورميانه قرار دارد خطرات فراواني است كه پيش

ايـن هـدف از راه كنتـرل     ).ibid.: 44بر پيمان اسـت (  رسيدن به حاكميت دموكراتيك مبتني
ل هستند. يآوردن اين وسا دست هاي مختلف درصدد به افتد و گروه ل آموزشي اتفاق مييوسا

كنم  فكر نمي«گويد  هاي اسالمي مي داند و درمورد ديگر كشور وفق مياين راه متركيه را در 
  ).ibid.: 45( »موفق شوند
كنـد، در   را مانند كابوسـي معرفـي مـي    2كه در كل مقاله حكومت اسالمي  به اين باتوجه

م منطقـه  مـرد  ويازسـ داري از حكومت اسالمي  گيري، در طرف قبل از نتيجه مبحث آخريِ
هـاي   عنـوان محملـي بـراي مخالفـت بـا حكومـت       كند و استفاده از اسـالم را بـه   مي  شك

. گنـاه اصـلي را هـم زيـر سـر      كنـد  اعتبار موجود در خاورميانه تلقي مي خوردة بي شكست
اي هستند كه از  ها خواهان دولت اسالمي آن«گويد  داند و مي واحدهاي كوچك اقتصادي مي

هـاي اقتصـاد    و نيز بـه جـز حمايـت از فعاليـت    هاي مذهبي حفاظت كند؛  فرهنگ و ارزش
  ).ibid.: 46( »خصوصي در اقتصاد دخالتي نكند

هـا   هاي جهان سوم را جـز بـا حمايـت دولـت     هاي خارجي در كشور اگر ورود سرمايه
درسـت باشـد،    مـذكور شود كه اگر نظر واتربوري در پاراگراف  پذير ندانيم روشن مي امكان

اهــالي مســلمان خاورميانــه خواهــان حفــظ فرهنــگ اســالمي و نظــام اقتصــادي خــود يــا 
چنـين   ييامـا الگوهـاي توسـعة آمريكـا     .هسـتند ديگـر حفـظ اسـتقالل خـويش      عبارت به

هاي خاورميانـه   خواهند و هدفشان تسهيل راه ورود سرمايه و تأمين امنيت آن در كشور نمي
را  قـرآن گويد: بايد تفسير  گيري مي ي مقاله در نتيجهيآمريكا ةدروست كه نويسن است. ازاين

علـت   ). هرچنـد بـه  ibid.: 47هـاي ليبـرال دمـوكرات بچرخـانيم (     منافع حكومـت جهت در
توان اسالم سياسـي   مي«ها معتقد است كه  نشدن مراحل توسعة اقتصادي در اين كشور كامل
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ـ  كرد، يا بهالوقوع آينده تلقي  ي قريبيرا موج اقتدارگرا آخـرين موضـع سياسـي عليـه      ةمثاب
شـمار   انديشانه بـه  هاي پراگماتيك و مصلحت و سياست ،مند ليبراليسم، بازار نيروهاي قدرت

بايـد بـه بـازخواني     ). اما معتقد است در آينده براي مبارزه با اسالم سياسي مـي .ibid( »آورد
فضـاي چنـداني بـراي تفسـير و     تا اين زمان ازنظر سياست عملي، «پرداخت. هرچند  قرآن
كـه برگزيـدن حكومـت و تعريـف حقـوق اساسـي از آن        اي گونه به قرآنكردن معاني  نسبي

  ).ibid.: 48( »خورد چشم نمي مستفاد شود، به
  ي او چنين است:يبندي نها جمع

 هايي كه دارد، احتيـاط كنـيم، و   بنابراين، ما بايد در حمايت از دموكراسي، با همة ارزش
بخشيدن به فرايند تفسير مجدد متون مقدس اسالمي، به يك دورة  ل براي سرعتدرمقاب

سـوي   زني و معامله نيازمنديم تا در پرتو آن بتوان گذاري قـراردادي بـه   مواجهه و چانه
هاي درگير نه روح قوانين  دموكراسي را آغاز كرد كه، در پرتو آن، همة احزاب و طرف

  ).ibid.: 48را بپذيرند ( منطق آنو قواعد دموكراتيك بلكه حداقل 

بر پيمـان قلـم    تحكيم دموكراسي مبتني جهتخوبي روشن است كه نويسندة مقاله در به
گرايانه درمورد منطقة خاورميانـه   زند و نگاهي استعماري دارد. او از موضعي باال و تسلط مي

ه تحت حمايـت  گونه است. او براي خود و حاكميتي ك . لحن او كامالً دخالتكند بحث مي
زند حق قائل است كه به مهندسي سياسي منطقه بپـردازد و در آن دخالـت كنـد.     آن قلم مي

گيـرد و غيرمسـتقيم حكومـت در ايـران را      ساالري مستقر در ايران را كامالً ناديده مي مردم
شناسـي توسـعه بـه توسـعة      هاي جامعـه  كند. نويسنده تحت تأثير برنامه اقتدارگرا معرفي مي

حاكميت ليبرال دموكراسي بعـد از اسـتقرار    جهتانديشد و در راتيك در خاورميانه ميدموك
  كند. داري فكر مي ساختار اقتصادي ليبرال سرمايه

رانـت نفتـي، بحـران مـالي دولـت و دموكراسـي در       «عنـوان   بااين كتاب  دوم ةمقال *
و عضـو   هـاي عربـي   جاكومو لوچاني متخصص اقتصـاد سياسـي كشـور    ةنوشت »خاورميانه

طـور پراكنـده بـه     . مقاله چندان قوي نيست و بـه استالمللي رم  هاي بين استراتژي ةمؤسس
هاي عـرب    نوعي جزء كشور وضعيت اقتصادي كشورهاي خاورميانه پرداخته و ايران را هم به

) و Luciani 1994: 56( آورده است. تأمين منابع مالي را در برقراري دموكراسـي مـؤثر دانسـته   
ها نفتي را عاملي براي مجزابودن جهـان عـرب از قواعـد و قـوانين ديگـر       رآمدوجود د

هـا را   هاي مالياتي دولـت  نظر او درآمد ). به.ibidحساب آورده است ( كشورهاي جهان به
درستي به انطباق ضـروري   چنين به كند. هم دهندگان مي موظف به رعايت حقوق ماليات
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). او معتقد است كه كشورهاي غربـي  ibid.: 60( ليبراليسم اقتصادي و سياسي قائل است
طـور اسـتثنا    گرايان در برخورد با وضعيت سياسي كشورهاي خاورميانه به از ترس اسالم

  كنند،  عمل مي
طوركه در الجزاير شاهد بوديم، از مخالفـت جـدي بـا حكـومتي كـه بـراي        حتي همان

يند انتخابـات  انظامي عليه فررسيدن رقيب خود يك شبه كودتاي  قدرت جلوگيري از به
  ). ibid.: 54گرايان انجاميده بود صورت داد، امتناع كردند ( اين كشور كه به پيروزي اسالم

بـه وضـعيت مـالي كشـورهاي ايـن      دادن رابطـة اقتصـاد و سياسـت     درادامه براي نشان
وردتوجـه  قرن بيستم م م 1990ها را تا اوايل دهة  پردازد و روند وضعيت مالي آن مي  منطقه

بنـدي نويسـنده    هـا، در جمـع   هاي موجود دربين ايـن كشـور   به تفاوت توجه دهد. با قرار مي
رو  نتوانسته است خط واحد و نظرية ثابتي درمورد كليـت ايـن كشـورها ارائـه كنـد. ازايـن      

  بين سياست و اقتصاد ارائه كرده است. ةسرانجامي درمورد رابط هاي بي تحليل
ها ضعيف دانسته و ادعاي رعايـت رضـايت عامـه     اين كشور فرهنگ دموكراتيك را در

). در ايـن مـورد قضـاوت او    ibid.: 56داند ( ازسوي نيروها و احزاب سياسي را تاكتيكي مي
طور متوسـط در هـر    تواند جمهوري اسالمي ايران را در برگيرد. وجود انتخابات آزاد به نمي

كنـد. ايـن    مـي   هاي منطقه مجـزا  گر كشورالً از ديبار در اين كشور وضعيت را كام سال يك
  طور كلي در اين كتاب و در اين مقاله موردتوجه قرار نگرفته است. واقعيت به

ها جبري است، و همگي در نـوعي   غرب آسيا مشروعيت حكومت ةدر كشورهاي منطق
سبب انقالب اسالمي  برند؛ غير از جمهوري اسالمي ايران كه به بحران مشروعيت به سر مي

ي ايـن  يطوركه در ايران نشان داده شده اسـت راه رهـا   اين مرحله گذر كرده است. همان از
قـول    كشورها از اين وضع مراجعه به اعتقادات مردم، يعنـي اسـالم اسـت. چيـزي كـه بـه      

نـد. در ايـن مقالـه هـم اعتقـاد بـه       ا هاي غربي از آن در هـراس  اين مقاله حكومت ةنويسند
ــولي ــت كشــورهاي  مت ــودن و دخال ــي در ادارة كشــور ب ــه غرب ــه ب ــن منطق خــوبي  هاي اي

خورد. تاريخ اطالعات مقاله قديمي است و وضعيت امروز اقتصادي و سياسـي   مي  چشم به
  دهد. خوبي نشان نمي اين منطقه را به

تحليـلِ سـاختاري از   «كتاب كه مهران كـامروا آن را نوشـته اسـت     سوم ةمقالعنوان  *
. در اين مقالـه نويسـنده   است» زي سياسي در خاورميانههاي غيردموكراتيك و آزادسا دولت

داند. دو ساختار مـوردنظر   انواع دولت در خاورميانه را متشكل از دو يا تركيبي از آن دو مي
كشـاندن دولـت از    چـالش  اش را در به ييتضعيف نهادي جامعه، تا آن حد كه توانا«او يكي 
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قواعد ايدئولوژيك و ذهني جامعه، تا از ايـن  كردن  ايجاد و نهادينه«و ديگري  ».دست بدهد
 »هايش حمايـت كننـد   طور فعال يا منفعل از دولت و طرح طريق اكثريت بازيگران جامعه به

  ).Kamrava 1998: 95دانند ( تر مي . البته نوع تركيبي را رايجهستند
 هـاي دموكراسـي،   عنـوان  بـا هاي خاورميانه را به سه دستة كلـي   بر اين اساس حكومت

هـاي ابتـدائي و    كند. براي دموكراسي دو شاخة دموكراسي و انحصاري تقسيم مي ،پادشاهي
هـاي نفتـي، و بـراي     بر اسطورة مدني و پادشاهي هاي مبتني فراگير، براي پادشاهي، پادشاهي

گيرد. لبنـان، تركيـه،    هاي امنيتي يا مخابراتي، و نظامي درنظر مي انحصاري متكي بر سرويس
ه حكومت فلسطين را دموكراسي ابتدائي، عراق و ليبي، البته قبل از تحـوالت  و دستگا ،يمن

بـر اسـطورة مـدني،     هـاي مبتنـي   اخيرشان، را دموكراسي فراگير، اردن و مراكش را پادشاهي
هاي نفتـي، مصـر،    و امارات متحدة عربي را پادشاهي ،بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان

هاي امنيتي و الجزاير و سودان را انحصاري  بر سرويس و تونس را انحصاري متكي ،سوريه
  بندي از ايران نامي به ميان نيامده است. كند. در اين تقسيم نظامي معرفي مي

بندي  در تعاريفي كه براي توجيه تقسيم خورد اين است كه چشم مي اولين اشكالي كه به
هاي متعددي وجود دارد. براي مثـال عـراق    پوشي خواني و هم ارائه شده است نا هم مذكور

كه  شود؛ درحالي هاي فراگير معرفي مي ان دموكراسيعنو باصدام حسين و ليبي كلنل قذافي 
گردد.  هاي امنيتي معرفي مي وان حكومت انحصاري متكي بر سرويسعن باحكومت سوريه 

اكميـت سـوريه   بينيم كـه ح  است مي  حقايق سياسي منطقه روشن شده امروز كه بسياري از
ن از رئـيس جمهورشـان دفـاع    اها درمقابل معارض داران مردمي دارد كه حاضرند سال طرف
 شـوند.  طور كلـي از صـحنه خـارج مـي     هاي صدام و قذافي با تلنگري به اما حكومت ،كنند

هاي انحصاري هسـتند ماننـد عربسـتان و امـارات      بسياري از كشورهاي پادشاهي حكومت
دانيم نمايندة  كه مي آن شد حال مي  حكومت فلسطين دموكراسي ناميده متحدة عربي و دستگاه
  همة فلسطينيان نيست.

گويد و به توجيه علـل   ها سخن مي گيري اين حكومت مقاله درادامه درمورد نحوة شكل
پردازد. در اين مسير قابليت هريـك از كشـورهاي موردبررسـي را بـراي      ها مي وجودي آن

  دهد. وردارزيابي قرار ميدموكراتيزاسيون سياسي م
هاي غيردموكراتيك و  هاي ساختاري دولت بندي نويسنده اين است كه بين ويژگي جمع
ي هـر  يها درجهت آزادسازي سياسي مردم رابطة مستقيم وجود دارد. ازنظر او توانا اقدام آن

آميزش در رابطه  هاي اجبار ييتوانا .1كردن به سه عامل بستگي دارد:  كشوري براي حكومت
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 ).ibid.: 123-124تركيبي از هـردو (  .3برخورداري از مشروعيت نزد شهروندان، و  .2 ،با جامعه
هاي منطقه  آيد، اجبارهاي دولت نويسنده برمي ازسوياوضاع كشورها كه از تحليل  طوري به
سـت.  هاي اسـالمي ا  گيري از خيزش طور غيرمستقيم، واردكردن ليبرال دموكراسي و پيش به

اي پيش رود كه حكومت بتواند مشروعيت خويش نزد مـردم را حفـظ    گونه اين كار بايد به
كند و اردن و مـراكش   نهاد مي را پيش »مشروطه«ها الگوي پادشاهي  كند. مثالً براي پادشاهي

  ).ibid.: 124داند ( تر مي را از ديگر كشورهاي منطقه در اين خصوص پيشرفته
هـاي   اتكـاء از حكومـت   بندي قابـل  ه مقاله در ارائة يك دستهتوان گفت ك درمجموع مي

تواند يـك الگـوي مشـترك بـراي      هاي غرب آسيا و شمال آفريقا ناموفق است و نمي كشور
هاي آن درمورد هريك از كشورها ناقص و  كشورهاي اين منطقه از جهان ارائه كند. بررسي

شده روشن و  ديگر نيستند. مفاهيم ارائه مقايسه با يك هاي موردبررسي قابل ابتر است و نمونه
اند. براي مثال معلوم نيست منظور نويسنده از آزادسازي سياسي چيسـت   دقيق تعريف نشده

و اين امر چگونه بايد به انجام برسد. معلوم نيست كه منظور از اصالحات سياسـي رسـيدن   
  نوعي دموكراسي است يا ليبراليسم موردنظر است. به

المللـي   بخـش مطالعـات بـين    استاد مهران كامروا و فرانك مورا ازسوي چهارم ةمقال *
نگرشـي  «عنوان  با) كه در شهري به همين نام در فرانسه واقع است، Rodezدانشگاه رودز (

نوشـته   »شدن در آمريكاي التين و خاورميانه اي به جامعة مدني و فرايند دموكراتيك مقايسه
با مقايسة وضعيت تحوالت اقتصادي و سياسـي در دو   شده است. در اين مقاله نويسندگان

  رسند كه  منطقة آمريكاي التين و خاورميانه به اين نتيجه مي
هاي بوروكراتيك و  هاي اقتصادي فروپاشي سياست هاي انحصاري و بحران اگر سياست

گـزين،   حل جاي اقتدارگرايانه را در آمريكاي التين تسريع، جامعه را مجبور به يافتن راه
هاي خاورميانه بدون  اما همة دولت ،ين هموار كرديو راه را براي فشار دموكراتيك از پا

هـا، حمايـت    انـد كـه ازطريـق آن    اي بـوده  استثنا قادر به حفظ ترتيبات كورپوراتيسـتي 
ها را از تهديد  اند. درنتيجه، اين گروه چنان با خود داشته هاي اجتماعي اصلي را هم گروه

  ).Kamrava and Mora 1998: 133اند ( منافعشان منصرف كردهغيرمستقيم 

داري وجود دارد كه سـاختار سياسـي و اقتصـادي     در آمريكاي التين جامعة مدني ريشه
ده اسـت. در  كـر خود را يافته و راه را براي حضور دموكراتيك مـردم در سياسـت همـوار    

ي نفتي موردحمايت روحانيون و اختيارگرفتن درآمدها هاي سلطنتي با در خاورميانه خاندان
اند. به اين ترتيـب در ايـن كشـورها     رؤساي قبايل و بازرگانان و صاحبان صنايع قرار گرفته
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گي بين سياست و اقتصاد ايجاد كنـد بـه وجـود نيامـده اسـت      نجامعة مدني كه رابطة تنگات
)ibid.: 154.(  

معـة مـدني خصـلت    اي منسجم است. با شاخص قراردادن گسـترش جا  اين مقاله مقاله
شدن كشورهاي آمريكاي التين و خاورميانه را موردبررسي قرار داده است. نحوة  دموكراتيك

 موفـق  را آن كـرده  بررسـي  تـاريخي  صورت به را التين آمريكايگسترش جامعة مدني در 
 بـه ايـن   كند. باتوجه آن را ناموفق ارزيابي مي موانعي وجود علت به خاورميانه در اما داند، مي

بـه ايـدئولوژي ليبـرال درنظـر نويسـندگان اسـت،        ساالري باتوجه كه رشد و گسترش مردم
انـد.   بر ليبرال دموكراسي را موردتوجه و مطالعـه قـرار داده   ها و سازوكار هاي مبتني شاخص

هاي مدني تحت نفوذ ايدئولوژي اسـالمي   اگر در منطقة غرب آسيا و شمال آفريقا كه واحد
سـاالري   سـاالري ليبـرال، مـردم    جاي مردم نگاه بررسي صورت گيرد و به قرار دارند، با اين

كه برخي از موانع موردنظر نويسندگان به فرصت  كنيم اسالمي مدنظر قرار گيرد مشاهده مي
ساالري با موفقيـت پـيش رفتـه و     تبديل خواهند شد. حداقل در نمونة ايران گسترش مردم

  ساالري بوده است. گر اين مردم ي تسريعبر ايدئولوژي اسالم جامعة مدني مبتني
سوي حكومت ليبرال در جهان عرب: از دموكراسي نان  به«عنوان با كتاب  پنجم ةمقال *

گر مركـز مطالعـات خاورميانـه و آسـياي      پژوهش نوشتة الربي صديقي »تا دموكراسي رأي
كـه دموكراسـي   دهـد   خوبي نشان مـي  . عنوان مقاله بهاستمركزي در دانشگاه ملي استراليا 

موردنظر نويسنده همان ليبرال دموكراسي است. رسيدن به اين نـوع دموكراسـي را هـم در    
آوردن حـق رأي و مداخلـه در    دست گيري نان و رفاه خود تا به تحرك اجتماعي مردم از پي
  امور سياسي پي گرفته است.

هـاي   شورشدر يك بررسي تاريخي در كشورهاي منطقة خاورميانه نويسنده به بررسي 
هـا   پـردازد. در ايـن شـورش    طلب كه اغلب هم براي تأمين نان صورت گرفته است مي رفاه

مردان را  بايد سياست آوردن نان و رفاه خود مي دست شوند كه براي به وقتي مردم متوجه مي
شـوند.   بـر مـي   چالش بكشند، به داشتن حق رأي و مداخله در ديگر امور سياسي هـم راه  به

 ةاي كـه مورداسـتفاد   شـود. نظريـه   خواهي تبديل مـي  خواهي به حق رأي فاه و نانرو ر ازاين
 را) و ايـن نظريـه   Sadiki 1997: 170بسـيج منـابع اسـت (    ةنويسنده قرار گرفته است نظريـ 

اسـت. از ايـن شـواهد هـم بـراي       بردهكار  صورت ناقص با استفاده از شواهد تاريخي به به
مطلوبي صـورت نگرفتـه    ةچگونگي وضع موجود استفادبندي و رسيدن به چيستي و  جمع

گيـري شـده و    هـا پـي   است. در اين مقاله فقط خط تأمين رفاه و بسـيج مـردم در شـورش   
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برخالف انديشة برخي ديگر از نويسندگان، بهبود وضعيت اقتصادي را در اين منطقه زمينـة  
  ).ibid.: 179داند ( بروز و ايجاد دموكراسي نمي

  ده به اين شرح است كه:بندي نويسن جمع
هـاي عـرب از    تنها آن را به آگـاهي رژيـم   مناديان فرايند دموكراسي در جهان عرب، نه

ها  فايدگي سركوب و ضرورت ايجاد ارتباط با مردم، بلكه به جسارت احياشدة توده بي
ن، دانند. بنابراي ها براي ايثار در راه كسب حقوقشان نيز مربوط مي در توانايي فزايندة آن

هـاي   در بررسي گذارهاي دموكراتيك در جهـان عـرب، نبايـد اهميـت شـورش تـوده      
  ).ibid.: 196خاموش را ناديده گرفت (

مـردم بـراي شـركت در     يـافتن جرئـت دنبال سازوكار  در اين مقاله نويسنده به ،بنابراين
و توان به اين جرئت  خواهي مي هاي رفاه هاست و معتقد است از موج اعتراضات و شورش

  درنهايت جلب مشاركت مردم در امور سياسي رسيد.
آفرينـي و فراينـد    نقـش احـزاب سياسـي در تحـول    «عنـوان   بـا كتـاب   مقالة ششـم  *

اسـت.  اسد ابوخليـل از دانشـگاه بركلـي كاليفرنيـا     نوشتة  »شدن در جهان عرب دموكراتيك
دلـي   شايد اين هم .استتر از ديگر مقاالت نسبت به اوضاع منطقه  دالنه شروع اين مقاله هم

هرصورت درابتدا ابوخليل شناخت از مردم منطقـه   بودن خود نويسنده باشد. به علت عرب به
). درادامـه او  Abukhalil 1997: 208دهـد (  لقـب مـي   »جهالت پنهـان «داند و آن را  را كم مي

د كند و نهادهاي سنتي موجـو  ساالري بومي در كشورهاي خاورميانه اشاره مي نوعي مردم به
هـاي خـود    رسي مردم به رهبران و بيـان خواسـت   ي خوبي براي دستيدر منطقه را از كارآ

). در انتهاي مقدمة مقاله، نويسنده به نيت آمريكا در اشاعة دموكراسي در ibid.: 209داند ( مي
موكراسـي  ي را به ايجـاد د يآمريكا تنها آن دسته از كشورها«گويد:  گيرد و مي جهان ايراد مي

 اند. حمايت از اش خطرناك خواند كه آشكارا براي سياست خارجي و منافع اقتصادي ميفرا 
 هدار ايـاالت متحـد   هاي طرف كنندة قدرت و اختيار رژيم دموكراسي و حقوق بشر، تضعيف

  ).ibid.: 210( »است
وز هـاي كلـي احـزاب سياسـي در جهـان عـرب امـر        ويژگـي  بعد از مقدمه، نويسنده به

رفـتن آنـان    افـول  كند و پس از بيان احزاب تاريخي و روبـه  رن هفتم آغاز ميپردازد. از ق مي
عقيدة او  پردازد. به ها، به تأسيس احزاب جديد در قرن بيستم مي بودن رژيم علت استبدادي به

احزاب جديد در كشورهاي عربي از دو نـوع روابـط رسـمي و غيررسـمي برخوردارنـد و      
پرسـتي را هـم از روي    جاري است. اين شخصيت پرستي در آنان ساري و نوعي شخصيت
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او جـو   ةعقيـد  ). بهibid.: 214كند ( شود مستند مي القابي كه براي رؤساي احزاب انتخاب مي
سياسي كشورهاي عرب قبل از انـور سـادات در مخالفـت بـا رژيـم صهيونيسـتي هويـت        

بگويد رفاه آنـان در  تا به مردم مصر  كرديافت و انور سادات با صلح با اين رژيم تالش  مي
  ).ibid.: 217صلح با اين رژيم است (

پردازد. او نگـاه   هاي جهان عرب مي نقش احياشدة احزاب سياسي در سياست درادامه به
گويـد در   دانـد و مـي   سوي استبداد را قديمي مـي  از زاوية استبداد شرقي و كشش اسالم به

). حتـي انديشـة   ibid.: 217-218دارند (هاي متفاوت وجود  جهان عرب احزاب با ايدئولوژي
كشيده با ذكر شواهد تاريخي تنوع انديشه در عقايد اسالمي  چالش پارچه را هم به اسالم يك

خواهد بگويد كه زمينه  ). با بيان اين مطالب درواقع نويسنده ميibid.: 219كشد ( را به رخ مي
اهم اسـت. ايـن معنـا درادامـه     هاي عرب فـر  ليبرال دموكراسي سكوالر در كشور براي بروز

  شود. تر مي مطلب بهتر بيان و روشن
پـردازد و   ها و فشارها بر نقش احزاب سياسي در جهان عرب مـي  درادامه به محدوديت

شـدن   حزبي تغيير نيستند از تك ةها تنها نيروهاي داراي امكان بالقو كه آن ضمن اشاره به اين
سـران   ازسـوي به حيات دموكراتيك، و تطميـع   نداشتن جامعه مانند عراق و سوريه، عادت

به همين مشكالت احزاب، نويسنده عامل ديگري را  گويد. باتوجه دار كشورها سخن مي پول
كند و آن گسترش جامعة مدني اسـت   عرب ذكر مي ةبراي رواج دموكراسي ليبرال در جامع

)ibid.: 223ن اعـراب را مـزاحم   ). در مسير گسترش جامعة مدني خانواده و اهميت آن دربي
  كند. مي  نهاد عة عرب را پيشداند و تضعيف مناسبات خانوادگي در جام مي

اند،  را كه منبع اصلي هويت و وفاداري هاي سنتي خانواده مطالعات خاورميانه بايد قالب
چالش بكشد. مطالعات كـافي درخصـوص زوال پيونـدهاي خـانوادة سـنتي در اثـر        به

هاي بـزرگ در سراسـر خاورميانـه     شهرهاي كوچك به شهرمهاجرت مردم روستاها و 
  ).ibid.: 224صورت نگرفته است (

هـاي   گويد و تقويت نهاد نهاد سخن مي مهاي مرد گيري مقاله از تقويت سازمان در نتيجه
دهـد. نويسـنده اظهـار     نهـاد مـي   هاي حقوق بشر را پيش فمينيستي، محيط زيست و سازمان

. كننـد نفع ليبراليسم سكوالر حـل   ها را به بايد رقابت بين اين سازمانريزان  دارد كه برنامه مي
حال ابوخليل معتقد است كه ارزيابي انتقادي از مفهـوم دموكراسـي در خاورميانـه و     درعين

هـاي   ترديـد ارزش  خاورميانـه، اكنـون بـي    گـران  پژوهش«شمال آفريقا جايش خالي است. 
ين ادعا كه دموكراسي قادر به حل مشكالت حـاد  اند. ا مفروض دموكراسي غربي را پذيرفته
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حـل   اسـالم راه ”اندازة ايـن شـعار كـه     و سياسي جهان عرب است، به ،اجتماعي، اقتصادي
تحمـل   هرحال وضعيت كنـوني قابـل   او به ةعقيد ). بهibid.: 227( »، محل ترديد است“است

  )..ibid( ريزي شود نفع دموكراسي برنامه اي اوضاع به گونه نيست و بايد به
دالنـه اوضـاع منطقـة غـرب آسـيا و شـمال آفريقـا را         هرچند ابوخليل بـا نگـاهي هـم   

كـه معتقـد بـه ايـدئولوژي ليبـرال       بـه ايـن   اما درنهايت باتوجه ،موردبررسي قرار داده است
دهد براي رسيدن به آن، جامعة مدني در جهان عرب  نهاد مي دموكراسي سكوالر است پيش

هاي اجتماعي را  مناسبات خانوادگي تضعيف شود. او حضور زنان در صحنهتقويت گردد و 
  ).ibid.: 226كند ( نفع ليبرال دموكراسي سكوالر ارزيابي مي به

ي يسـي دانشـگاه آمريكـا   اين كتاب را احمد مصـلي اسـتاديار علـوم سيا    هفتم ةمقال* 
ـ  يهـاي بنيـادگرا   گفتمان«است. عنوان مقاله   بيروت نوشته اب جامعـة مـدني،   ي جديـد درب

شود: آيا جامعة مـدني   . اين مقاله با سه سؤال شروع مياست» ساالري و مردم ،ييگرا كثرت
اي ليبرالـي  هـ  ساالري با هم سازگارند؟ و آيا سنت در اسالم وجود دارد؟ آيا اسالم و مردم

  در اسالم وجود دارند؟
پس از بيان يك مقدمه درمورد ضرورت و سابقة مباحث درمورد موضوعات مربوط بـه  

پـردازد و وجـود نيروهـا،     مـدني مـي   ةهاي نظري جامعـ  نويسنده به شالودهمذكور سؤاالت 
را نشـانة جامعـة مـدني     و ... داوطلبانـه و مجـزاي از دولـت    ،ها ها، انجمن ها، گروه سازمان
مدني در ادبيات عرب كه  تاريخي شده و با استفاده از كلمةشمارد. سپس وارد مباحث  برمي

هاي داوطلبانـه و مردمـي را در تـاريخ     كند تا وجود سازمان معناي شهري است تالش مي به
  جوامع عرب مرور كرده و بيان دارد.

هـاي بنيادگرايانـه را در    بعد از آن وارد دنياي جديد كشورهاي اسالمي شده گفتمان
ي راديكال به گفتمان يهاي بنيادگرا . از گرايشكند رو معرفي مي و ميانهدو بخش راديكال 

بر متون دينـي   مي و منطبقپردازد كه ادارة جامعه را براساس دستورات اسال سيدقطب مي
كند: از مصطفي شكري، صالح سريه،  اشاره مي كرد. سپس به پيروان سيد قطب طلب مي

هـا و   آنـان و فعاليـت   ازسويشده  هاي تأسيس عبود الزمر، و عمر عبدالرحمن و سازمان
رو و  ي ميانـه يگويد. بعد از بيان بنيادگرايان راديكـال بـه گـرايش بنيـادگرا     مي عقايدشان

 ،الـدين نبهـاني، منيـر شـفيق     او به تقيها  نظريهپردازد. بعد از بيان  گفتمان حسن البنا مي
شـم الحميـدي و   هاو محمد ،سعيد حـوا، محمـد عـوا، حسـن الترابـي، راشـد غنوشـي       

داند كـه تـالش دارنـد ميـان اسـالم و       آورد و آنان را كساني مي مي آنان روي هاي هنظري
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آوردهاي تمدن مدرن سازش ايجاد كنند. با درمقابل هـم قـراردادن    جامعة مدني و دست
پردازد كه براي رسـيدن بـه دموكراسـي ليبـرال      اين دو نوع طرز تفكر باالخره به اين مي

  روهـا هسـتند مصـالحه كنـيم      عقايـد بنيادگراهـاي ليبـرال كـه همـان ميانـه       بايـد بـا   مي
)Moussali 1995: 242-272.(  

خـواهيم   گيري مقاله در اين سوست كه اگر مـي  توان گفت جهت بندي مي در يك جمع
مدني ليبرال كه موردقبول شرق و غـرب   ةبايد براساس جامع صلح بر جهان حاكم باشد مي

  است به اتحاد برسيم و دهكدة جهاني را از شر جنگ حفظ كنيم.
اسـالم و جامعـة   «اين كتاب را جان اسپوزيتو نوشته است. عنـوان مقالـه    هشتم ةمقال* 

مختصـري از   ةاست. در اين مقاله اسپوزيتو ضمن مروري بر تاريخچـ  »مدني در خاورميانه
يك رقيب براي ادارة جامعه، به انقالب ايران و حوادث ديگـري   منزلة سالم بهسر برآوردن ا

م قـرن   1980كند و از ترس و وحشت گسترش اسالم در دهة  سپتامبر اشاره مي يازدهمانند 
قرن بيستم كـه نهادهـاي مـدني اسـالمي در      1990گويد. به نظر او در دهة  بيستم سخن مي

)، بـا مشـاهدة ايـن    Esposito 1998: 287ا رشد كردنـد ( كشورهاي خاورميانه و شمال آفريق
ي اسالمي جهان به اين نتيجه رسيد كه اسـالم و دموكراسـي [ليبـرال] بـا     يگسترش بنيادگرا

رغـم   ويكـم علـي   كند كه در آستانة قرن بيست بندي مي ديگر ناسازگارند. او چنين جمع يك
زم است كه ايـن دو قـدرت بـا    نظمي نوين در جهان، ال وجود نظم نوين جهاني و نوعي بي

  ).ibid.: 283-284ديگر به سازشي دست يابند ( يك
هـاي مسـتبد    هسـتيم كـه دولـت    رو او معتقد است كه ما با نوعي رستاخيز اسالمي روبه
رسـي بـه منـابع نفتـي      ود در دسـت منطقه را به وحشت انداخته و غرب را نگران منافع خـ 

هـاي محلـي امكـان     خاورميانه و شمال آفريقا به دولتي دولت مدرن در يازسو است.  كرده
تـري در   هاي اسالمي حق مشاركت بيش ديگر نهضت سركوب مردم را داده است و ازسوي

م و دموكراسـي و جامعـة مـدني    الزم اسـت رابطـة اسـال    ،خواهنـد. بنـابراين   ادارة امور مي
موكراسـي، مشـاركت   موضـوع سـازگاري اسـالم بـا د    «او  ةگفت ). بهibid.: 284شود (  روشن

نيز در غرب موردبحث  ي، حقوق زنان و تساهل و مدارا در جهان اسالم ويسياسي، تكثرگرا
  ).ibid.: 285( »و مجادله قرار گرفته است

بـا ماليمـت در كشـورهاي     1990و  1980نظر اسپوزيتو رسـتاخيز اسـالمي در دهـة     به
حاكمان آن كشورها خارج كنـد  رفت كه اوضاع را از دست  اسالمي پيش رفته و بيم آن مي

)ibid.: 288آلترنـاتيو سـومي بـراي    «ي قبلـي قـرار گرفـت و    يگرا جاي ملي ي بهيگرا ). اسالم
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فكراني دربـين مسـلمانان بـه     ). در اين ميان روشنibid.: 287شد ( »داري و كمونيسم سرمايه
 ةگفتـ  ). بـه ibid.: 288دارد (  تـر  با اصول دموكراسي سـازگاري بـيش   فكرِ اسالمي افتادند كه

طور آرام مشاهده  روي اسالمي به نوعي پيش 1990دشمني و در دهة  1980نويسنده در دهة 
). .ibidنامـد (  مـي  »انقالب آرام از پيرامون به مركز«را  1990شود. او اين حركت در دهة  مي

). ibid.: 287ها توانستند جايگاهي در جامعة مدني براي خود دست و پـا كننـد (   اين جنبش
آرام در جهان اسالم شـد همـه از تـرس ايجـاد يـك       ي كه با آنان و اين انقالبيبرخوردها

  ).ibid.: 292بود ( »ايراني ديگر«
ي كه به تهديد كمونيسم داده شد، اتحاد عجيبـي  يها ي، همانند واكنشيترس از بنيادگرا«

و بهانـة الزم را  هاي غربي ايجاد كـرد   هاي اقتدارگراي خاورميانه و دموكراسي بين حكومت
  ). او معتقد استibid.: 294( »براي سركوب و نقض حقوق بشر فراهم ساخت

كنند: سياسي، تمدني، و جمعيتـي. تـرس از    جانبه ترسيم مي اسالم را اغلب تهديدي سه
اسالميسـم  ــ   جايش را به ترس از يك جنبش پـان  1980صدور انقالب ايران در دهة 

ست كه در بطن محور اتحـاد ايـران و سـودان قـرار دارد:     المللي داده ا پارچه و بين يك
ايران حمايت شود، در سودان آموزش ببيند  ازسويكه شاخة نظامي اسالم  ترس از اين

هايشـان   هايي چون اخوان المسـلمين از كشـورهايي كـه از فعاليـت     وسيلة سازمان و به
  ).ibid.: 295اند، به سراسر جهان اسالم انتشار يابد ( غفلت كرده

هـا تعبيـر شـد و بـه حمايـت       ها در عمل به نظرية برخورد تمـدن  اين ترس و وحشت
ازنظـر نويسـنده ايـن برخوردهـا     هاي وابسته آمريكا در منطقـه انجاميـد.    مضاعف از دولت

  گري در منطقه بينجامد. نوعي افراطي تواند به مي
ي از ايـن  يآمريكـا گرا سكوت يا حمايت اقتصادي و سياسـي مقامـات    هاي اسالم گروه
هـا بـا تحقـق     ييهـا در جـرم و گـواه برخـورد دوگانـة آمريكـا       دستي آن ها را هم رژيم

هـاي   رژيم ازسويگرانه و نقض حقوق بشر  كنند. اقدامات سركوب دموكراسي تلقي مي
توانـد شـرايطي    خاورميانه و سياست نرمش غرب و آمريكا در قبال اين اقـدامات، مـي  

هـاي   بينـي  ياسي منجر شود و، بدين ترتيب، در ظاهر پـيش كه به خشونت س كندخلق 
هاي اسالمي ذاتاً خشن، ضد دموكراتيك و تهديـدي عليـه    كه جنبش بر اين قبلي را مبني

  ).ibid.: 299اي هستند، تأييد كند ( ثبات ملي و منطقه

هاي افراطي در منطقـه   ، امروز محقق شده و گروه1998بيني اسپوزيتو در سال  اين پيش
هـاي تروريسـتي ماننـد داعـش را      مغز گروه هاي خشك ا تأثير بر ذهن خام برخي مسلمانب
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نهاد نويسنده براي سياست خارجي غـرب ايـن اسـت كـه      اند. در مقاله، پيش وجود آورده به
ارچوبي اجرا شود كه در آن اختالفات ايـدئولوژيك بـين غـرب و اسـالم پذيرفتـه يـا       هچ«

  ).ibid.: 300( »حداقل تحمل شود
). در ibid.: 303دانـد (  حل اختالفات نويسنده بازخواني اسالم را ضروري مـي  جهتدر

ي، اعطاي قدرت و اختيـار بـه زنـان مسـلمان، رعايـت      يگرا اين بازخواني الزم است كثرت
سـو هـم    اي با آيـات و روايـات اسـالمي توجيـه شـود. ازآن      گونه و تساهل به ،حقوق بشر

توسـعه را   ةهاي سكوالريسم ليبرال غربي و نظريـ  فرض پيشاحياگري اسالمي، بسياري از «
ناپـذير،   طـور اجتنـاب   فـرض كـه مدرنيزاسـيون بـه     چالش كشيده است: ازجمله اين پيش به

نظـر او بـا    ). بهibid.: 304( »شدن فرايند جامعه را درپي خواهد داشت شدن و غربي غيرديني
خواني سكوالريسم ليبرال  توان ناهم ي ميطلبان اسالم دادن به تجديدنظرطلبان و اصالح ميدان

و  ،). تأكيد بر مشتركان مسيحيت، يهوديـت ibid.: 306غربي با اصول اسالمي را از ميان برد (
). او معتقـد اسـت در   ibid.: 308اسالم نيز نقطة شروع خوبي براي ايـن كـار خواهـد بـود (    

براساس منافع متقابل جهان  بايد بين ايران و آمريكا صورت گيرد توافقي ي كه مييگوو گفت
اسالم و غرب حاصل شود و همكاري عقالني در حل اختالفات جهاني بين اين دو انجـام  

  ).ibid.: 308( 3شود
توان تشخيص داد كـه بـا وقـوع     خوبي مي اسپوزيتو در اين مقاله به هاي هبه نظري باتوجه

گـذاران و حاميـان    ساز، بنيـان  عنوان عنصري تمدن انقالب اسالمي در ايران و ارائة اسالم به
هـا افتادنـد. جنـگ و ديگـر      تمدن مدرن به وحشت افتادند. درابتدا به فكر جنگ بين تمدن

هـا   گوي تمدنو ويكم به ضرورت گفت بيسترو درابتداي قرن  ساز نشد. ازاين فشارها چاره
ي در منطقه، شـرايط  با ايجاد ناامن گو،و كردن زمينة گفت رسد براي آماده نظر مي اند. به برده پي

جاي حاميان ليبرال دموكراسي سكوالر، مسلمانان  اند كه به اي آراسته گونه منطقه و جهان را به
  جهان احساس وحشت و ناامني كنند و به هر شرطي تن دهند.

نوشتة ويليام زارتمـن   »اسالم و دموكراسي: ديالكتيك فرهنگي«عنوان  با هنهمين مقال* 
المللي و حـل برخـورد و مـدير مطالعـات آفريقـا در مدرسـة        هاي بين استاد كرسي سازمان
طوركه از عنوان  . هماناستالمللي نيتس دانشگاه جان هاپكينز واشينگتن  مطالعات عالي بين

خواهد با يك منطق ديالكتيكي بـين اسـالم و دموكراسـي تـوازن      مقاله پيداست نويسنده مي
سـمت سـنتز    اي بـه  گونـه  د كه اين ديالكتيـك را بـه  شو برقرار كند. در متن مقاله مشاهده مي

دادن مـردم در   عنـوان بهتـرين راه مشـاركت    برال بـه كند كه باالخره دموكراسي لي هدايت مي
  ها در زمان حاضر، استقرار يابد. گيري تصميم
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بـر كـالم    طور كلي نوعي ديالكتيك بين يك حكومت واحـد مبتنـي   او در جهان اسالم به
آوردهاي جهان مدرن را  خواهد دست ه است، و يك حكومت مادي كه ميالهي، كه سنتي شد

). او اين ديالكتيك را از زمـان  Zartman 1992: 313كند ( به جامعة مؤمنين بياورد، مشاهده مي
گيرد و درنتيجـة برخـورد نيروهـاي مـادي و دينـي،       به نظرية او پي مي ابن خلدون و باتوجه

جا  را در يك »هاي ديني ارزش«و  »هاي مادي ارزش«توانند  ميبيند كه  هاي سياسي را مي نظام
جمع كنند. در يك پاراگراف تقابل عصبيت خويشاوندي و عصـبيت دينـي را درمقابـل هـم     

الدين اسدآبادي و ديگران ماننـد   رسد و سيدجمال مي 19بيند و تاريخ را پي گرفته به قرن  مي
ديني ايستادند. بعـد   يها نظريهستعمار براي احياء برد كه درمقابل ا اخوان المسلمين را نام مي

كنـد و   از آن درطول جنگ جهاني دوم ديالكتيك ناسيوناليسم و عقايد ديني اسالم را ذكر مي
  ).ibid.: 316-317رسد ( ي و مدرنيته در جهان امروز مييگرا باالخره به تقابل اصول

ي يوكراسي امكان انتخاب و توانـا دم«گويد  بيند و مي دموكراسي را كمال ناسيوناليسم مي
جامعه در پرتو تجربه  ةحل براي ادار ). دموكراسي را بهترين راهibid.: 318( »كردن است توبه

دلي بـا دموكراسـي،    كند كه استعمار براي حل مشكل فرهنگي هم داند. او ادعا مي و خطا مي
چـون آزادي،   هـايي  طور جهشي آمـوزش داد و ارزش  را بهكشورهاي تحت مديريت خود 

ف دولت يبه دموكراسي وظا عقيدة او باتوجه ). به.ibidو برادري را به آنان آموخت ( ،برابري
شود و از جهتي اهرم مهمي به دستش براي كنتـرل   در تأمين رفاه و ادارة امور مردم زياد مي

ت اي در كشورهاي جهان سوم حكومـ  افتد. درمقابل عده هاي ديگر مي دموكراتيك يا كنترل
ها با برخـورداري از شخصـيت كاريزماتيـك وارد     دانند و برخي از آن طلق خود مي را ملك

آورد و  ي كه مييها گيرند. ازجمله مثال دست مي صحنة سياسي شده و با خشونت امور را به
تـرين چـالش    مند ). به اين ترتيب قدرتibid.: 321است (  ايران 1979كند، انقالب  تأكيد مي

ي و يـ گرا داند كـه قـول احيـاي اخالقيـات، اصـول      راسي را اسالم سياسي ميدرمقابل دموك
كند ازجانـب خداونـد،    دهد و ادعا مي بردن فساد و اشتباه را مي هاي دنيوي و ازبين موفقيت

  )..ibidشود ( عنوان يك راهنما و ضامن، حمايت مي به
 ،بنـابراين  اسـت؛ هـاي گونـاگون    عقيدة زارتمن دموكراسي انتخـاب آزاد بـين گزينـه    به
خصوصي را محق براي حكومـت   است و اسالم اعتقادات ثابت و افراد به »مبارزه«دار  طرف
شدن اسالم  ). مشكل ديگر را دو شاخهibid.: 322-323است ( »حق«دار  كند و طرف مي  تلقي

مخفي  كنند و تندروها مي  ها آشكار و علني عمل رو ميانهگويد  داند. مي رو مي به تندرو و ميانه
شوند و تندروها زمام  آيد پس از مدتي كنار گذاشته مي روها روي كار مي هستند. وقتي ميانه

  ).ibid.: 323گيرند ( دست مي امور را به
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ديگـر   يـك  م سياسـي وقتـي بـا   حل بـراي حفـظ دموكراسـي درمقابـل اسـال      او پنج راه
عنـوان ديـن    اسالم به .1 دهد: نهاد مي كنند براي رسيدن به يك سنتز كارآمد پيش مي  مواجهه

تقويـت يـك    .ibid.: 323(، 2ولي همة احزاب بـراي فعاليـت آزاد باشـند (    ،ملي اعالم شود
ي يـ گرا هاي انتخاباتي درجهت تشويق كثرت استفاده از تاكتيك« .ibid.(، 3اپوزيسيون معتبر (

 ،)ibid.: 324( »هاي دولتـي  يابي به سمت گرا براي دست و محدودكردن شانس احزاب اسالم
هايش يا حـداقل تـا زمـان     شرط انداختن دموكراسي سياسي تا زمان استقرار پيش تعويق به .4

تمرين اشكال مختلف دموكراسي هروقـت عرصـة    .ibid.: 325(، 5آغاز فرايند اين استقرار (
  )..ibidتجلي آن مهيا شد (

كـردن   اي حـاكم پيچي زارتمن بر به اين ترتيب بسيار روشن است كه در اين مقاله نسخه
دموكراسي سكوالر در جوامع اسالمي است. و باز بسيار روشن است كه او از موضـع يـك   

  .كند نهادها را ارائه مي گر مختار در امور كشورهاي جهان سوم اين پيش مداخله
گـر مركـز    و آخرين مقاله اين كتاب خـانم فديـه فـاكر پـژوهش     دهم ةمقالنويسندة * 

و دموكراسي  ،زن، اسالم«عنوان  بامطالعات اسالمي و خاورميانه دانشگاه دورهام انگلستان، 
استفاده از وجود زنان براي اسـتقرار ليبـرال دموكراسـي     جهتاست. او در »در جهان عرب

آزادي زنـان و  «فاكر معتقد است  كند. ي ارائه ميينهادها هاي اسالمي، پيش سكوالر دركشور
ي و دموكراسي پيوند تنگاتنگي با هم دارند، چراكه هردو ناظرند بـر عاليـق مشـتركي    برابر

چون آزادي (مدني و فردي)، حقوق بشر، راستي، شرافت، تساوي، استقالل، تقسيم قدرت، 
). او با استناد به اطالعات و آمـاري از  Faqir 1991: 327( )ييگرا و كثرت ،هاي سياسي آزادي

گويد بايد بين حوزة خصوصي و عمومي رابطه برقـرار كنـيم و    دن ميانتخابات در كشور ار
). او معتقد است زنان اردني ibid.: 329گيري كنيم ( برابري را در جامعه و خانه براي زنان پي

و نيـز   »باشـند   بودن خود اعتقاد داشـته  و زيردست اند كه به پستي صورتي تربيت كرده را به«
مذهب، زن را از شركت در سياست منع كـرده،  «دهند چون  مردان را در انتخاب ترجيح مي

). او براي مقابلـه بـا ايـن وضـع     .ibid( »تر از زنان هستند تر و قاطع تر، باتجربه مردان عقالني
معتقد به بردن دموكراسي در محيط خانه، افزايش آگاهي سياسي زنان، ايجـاد تسـاوي بـين    

هاي  ي است. در اين راه حتي به ايجاد تبعيضتقويت حقوق زنان در قانون مدن مرد و زن، و
گويد اسالم ليبرالي هم در اردن موردمخالفت قرار  ). فاكر ميibid.: 330انديشد ( مثبت نيز مي
گراها در صحنه باشند و چه نباشند با تقاضاي استقالل زنان  صورت چه اسالم هر گرفته و به

  ).ibid.: 332ند (ا مخالف
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كند.  تر گزارش مي بار جا اسف را در آن پردازد و وضعيت زنان ن ميبعد از اردن به عربستا
كند كه در لبنان انتشار يافته و در آن آمده است كـه بايـد از    در اين قسمت اشاره به كتابي مي

  ).ibid.: 335از ذهن مردم استفاده شود ( »آزادي«و  »دموكراسي«هاي  اسالم براي محو واژه
). او از قـول  .ibidداند ( تقابل اسالم دولتي و اسالم مخالف مينويسنده تونس را عرصة 
اي در مخالفت بـا مدرنيتـه چنـين     تونس با لحن مسخره ةالنهضراشد الغنوشي رهبر جنبش 

ـ  آزادي زنان بـه زنان به ارمغان نياورده است  مدرنيسم تساوي را براي«كند:  قول مي نقل  ةمثاب
هـا   آورد كه آن وجود مي سم اين باور را در زنان بههاست. مدرني شورش عليه اسالم و ارزش
بـه   “حقـوق زنـان  ”با تبـديل  «او  »كه خود را از اسالم جدا كنند آزاد نخواهند بود، مگر اين

). ibid.: 336( »تـر شـوند   ها بـه خـدا نزديـك    از اين طريق، آنكند تا  استدالل مي “فيوظا”
پذير و متمايل بـه تقليـد    زنان را پست، تأثيرگويد هردو اسالم درگير در تونس  نويسنده مي

  ).ibid.: 336-337دانند ( كوركورانه از غرب مي
بودن زنان سكوالر در تونس، فاكر وضعيت زنان را در جهـان   دولت ةپس از ابراز بازيچ

داند و براي رفع مشكل و برداشتن قدم اول در راه مشاركت سياسي زنان،  بار مي عرب اسف
 كند  ين دو امر اضافه ميداند. كنترل جمعيت را هم به ا ساز مي ل آنان را چارهآموزش و اشتغا

)ibid.: 340   دانـد (  ). او هردو اسالم دولتي و مخالف را مخالف ايـن امـر مـيibid.: 339 از .(
اي براي عـدالت اجتمـاعي    هاي شايسته خدا و طال هرگز بنيان«كند كه  قول مي مزروعي نقل
  ).ibid.: 340( »است توجهي قرار گرفته جنسيت موردبي چه ناند. آ ارائه نكرده

  گيري او به اين شرح است:  درانتها نتيجه
اند از: افزايش تساوي زن و مرد در محيط خانه  ها درجهت دموكراسي عبارت اولين قدم

ــان در همــة ســطوح تصــميم   ــار، و مشــاركت زن ــري و آزادي آن و محــيط ك ــا.  گي ه
گر و نوگراي بسياري از جوامع ايستا  ممكن است نيروهاي اصالحكشاندن زنان  صحنه به

  )..ibidو راكد عرب را آزاد كند (
  

  گيري نتيجه .4
مقاله آمده در آن، هريك  توان گفت ده رو مي گيري است ازاين اين كتاب فاقد مقدمه و نتيجه

ـ  اول بـه معرفـي    ةهويت مستقلي دارند. اما در كل، نظمي بر ارائة مقاالت حاكم است. مقال
ريـزي   پردازد و درادامه ديگر مقاالت، خط برنامـه  نيروهاي سياسي كشورهاي خاورميانه مي

ـ    كردن اين جوامع را پي مـي  براي دموكراتيزه بنـدي   آخـر جمـع   ةگيرنـد. عمـدتاً در دو مقال
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 كتـاب، نـام   ةعنوان نويسـند  كه به شود. اگر كساني هاي عملي براي اين روند ارائه مي حل راه
گيري، طرح كتاب و مقاالت آن را  آنان پشت جلد آمده است در يك مقدمه و در يك نتيجه

  كرد. تري در كتاب مالحظه مي كردند، خواننده نظم منطقي بيش توجيه مي
ارنــد و در زمــان خــود بــه روز هريــك از مقــاالت از نظــم منطقــي و انســجام برخورد

شد  تر مي خر متن، بود راحتو نه آ ،ر متنها خوب است، هرچند د دهي اند. منبع شده  تدوين
  آنان را موردتوجه قرار داد.

 ةطوركـه در مقدمـه گفتـه شـد كتـاب در زمينـة توسـعة سياسـي درقالـب برنامـ           همان
در  »توسـعة سياسـي در خاورميانـه   «عنـوان   بـا مدرنيزاسيون نوشته شده است. اگر درسـي  

داشت اين كتاب براي آن مناسب بـود.   هاي علوم اجتماعي وجود مي مجموعة دروس رشته
انـد. آخـرين    قرن بيستم نوشـته شـده   1990است كه مقاالت اين كتاب در دهة  گفتنيالبته 

هاي بعـد   به تحوالت شگرفي كه در سال . باتوجهاست 1998تاريخ انتشار برخي مقاالت آن 
ي زمان حاضـر  در منطقة غرب آسيا و شمال آفريقا رخ داده است متن كتاب برا م 1998از 

هرحـال   كتابي به روز درنظر گرفت. اما بـه  منزلة توان آن را به نمي آيد و حساب مي قديمي به
شناسي توسعة سياسي در غرب آسيا و شـمال   براي مبحث جامعه توان با نگاهي انتقادي، مي

  د.كرآفريقا، به مطالب آن توجه 
و افكـار سياسـي    ،تارهادرمجموع در مقاالت اين كتاب پـس از معرفـي نيروهـا، سـاخ    

كشورهاي اسالمي منطقة خاورميانه، نيروهاي عمدة سياسي با نفوذ در جهان اسـالم و ايـن   
 جهـت شـود در  و تـالش مـي   )Esposito 1998: 308(انـد   منطقه، ايران و آمريكا معرفي شده

ارائـه  ي بـا ذكـر شـواهد    يكارها عنوان نظم مفروض جهاني، راه استقرار ليبرال دموكراسي، به
گو براي رسيدن به تفاهم و بايد براي حل اين مسئله گفت اسپوزيتو معتقد است كه مي شود.

  ي در منطقه ايجاد خواهد شد.يگرا صورت پذيرد وگرنه افراط
ها و علل اساسي اختالفات فرهنگي تمدن  نويسندگان اين مقاالت، بدون توجه به ريشه

ي براي استقرار ليبرال دموكراسي سكوالر در يها تدوين برنامه ددصدرمدرن و تمدن اسالميِ 
دادن حـق حاكميـت آمريكـا بـر سرنوشـت مـردم ايـن         اين منطقه هستند. آنان با اصل قرار

ي براي اين نوع از توسعة سياسـي در منطقـة غـرب آسـيا و     يها حل خواهند راه كشورها مي
  كشورهاي شمال آفريقا بيابند.

ديد كه در منطقة غرب آسيا و شمال آفريقـا، درگيـري   توان  خوبي مي در اين ده مقاله به
ساالري ديني اسـت. برخـي بـه تقابـل      اصلي سياسي ميان ليبرال دموكراسي سكوالر و مردم

گونـه   گوينـد و ايـن   لط سـخن مـي  كنند. همة نويسندگان از موضـعي مسـ   تمدني اشاره مي
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اي  گونه كشورهاي اسالمي بهبايد در  كنند كه نمايندگان ليبرال دموكراسي هستند كه مي  تلقي
اسـت    افتـد و الزم  صلح جهـاني بـه خطـر مـي    حاكم شود. معتقدند كه اگر اين اتفاق نيفتد 

  آميز و با تجديد نظر در اسالم اين مهم صورت پذيرد. ازطريق مسالمت
چيـز   هرصورت همه يك ست، اما بها سندگان ماليم و لحن برخي تنديلحن برخي از نو

ها شروع كرده و استقرار ليبرال دموكراسـي   شده از زمينه اولين مقاالت ارائه كنند. را دنبال مي
تصادي را قهاي ا هاي فرهنگي و هم زمينه هم زمينه دانند. در اين كشورها را بسيار دشوار مي

تـر ضـرورت ايـن     دالنـه  آورند. اما درادامه مقاالت بعدي هم شمار مي مانعي در اين مسير به
اي و از موضـع   گونـه  ها به حل پردازند. راه حل مي رائة راهزد كرده به ا تحول جهاني را گوش

شود كه انگار قدرت مهندسـي اوضـاع در كشـورهاي اسـالمي را دارنـد و       كساني ارائه مي
جا اجرا كنند. آنان انجام همة اين امور را بـراي حفـظ    را در آن ها توانند و بايد اين برنامه مي

  دانند. ميمنافع غرب الزم و ضروري 
شدن براي مردم منطقه و  خورد استقالل قائل چشم نمي طور جدي در مقاالت به چه به آن

و قـديمي تلقـي    ،حق آنان براي تعيين سرنوشت خود است. اعتقادات ديني، سـنتي، كهنـه  
شوند و تجديد نظر و تحريف در متون ديني و تفسير به رأي آنان امـري عـادي و البتـه     مي

نظر آنان اسالم به زنان ظلم كرده و براي احقـاق حقـوق    به شود! تلقي ميمترقي و ضروري 
شود! يكي از   طور كلي كنار گذاشته شود يا بهها الزم است در متونش تجديد نظر  انساني آن
شده ازنظر نويسندگان مقاالت اين كتاب بـراي حـل مسـئلة ليبـرال      هاي ارائه حل بهترين راه

  ر نقش آنان در خانه و جامعه است.زنان و تغيي ةورود از ناحيدموكراسي در اين كشورها، 
  
  ها نوشت پي

گذاري نشده و تنها حكومت رسمي كه بر  است كه در سال تأليف مقاله هنوز داعش بنيان گفتني. 1
  فشارد جمهوري اسالمي ايران است. اصول اسالمي پا مي

اي از پيـروي از   تواند نمونـه  ي اخير ميها در سال 5+1اي بين ايران و كشورهاي  اكرات هسته. مذ2
  نهاد باشد. همين پيش
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