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  گراییاسالم گرایی و پسا اسالم
  

  1394فروردین  7منبع: سایت رادیو زمانه، روز جمعه، 
  
 به همت  ادکانا  2انشگاه کویینزِدین دپارتمان در د  1»اسالم گرایی و پسا اسالم گرایی« و روزه اي تحت عنوان دپیش  کنفرانس   و هفتهد 

خنران و سدالکریم سروش، دو عب آصف بیات . دبرگزار ش کارابال و فروغ جهانبخش دمحمپارتمان، دو تن از اعضاي هیئت علمیِ آن د
ان ربارة مسائل و تحوالت جهدو  دندهم آم دو روز گردر این د شناسی انهیماسی و خاوراسالم شن د. محققان و اساتیدنداین سمینار بو 3اصلی

ان المسلمین و اخون درسیرت د، از به قآنرا اخیر سالۀ دمصر و تحوالت چن . برخی از سخنرانان، وضعیت دندیگر گفتگو کرداسالم یا یک
ر د اي باطلی اهدمرسی سو. بنا بر روایت ایشان، اشتندذگبه بحث  ،داردست  در درا کنونی رت دق تاي ارتش که دمرسی تا شبه کو دمحم

پیشرفتی  ، ر کنونیر مصدان و توسعا حقوق بشر دقتوضعیت مخالفان و من ر عین حالد؛ در پی تغییر قانون اساسی بود و دسر می پروران
و به  گشته دودولت ژنرال السیسی بسیار محدو توسط  هدشاظ سیاسی ناتوان به لح »ینماخوان المسل« دهر چنتلخ و اسفناك است. اشته و دن

جوانانِ  دادعت ، به گفته برخی از سخنرانان،ر عین حالد .دارداران قابل توجهی دطرفهمچنان  ،به لحاظ پایگاه اجتماعی ، اما هده شدحاشیه ران
 دین از نهاد دایی نهادو قائل به ج دارندباورن 4»اسالم سیاسی« و  به   دمختلف فعالیت می کنن نیِدر قالب گروه هاي مدمسلمان مصري که 

گري و اسالم  سلفی«  ربارةد يدر میزگردر همین راستا، دچشمگیر است. ، دولت نیستندر پی اجراي قوانین شریعت  توسط دو   دحکومتن
ر عین حال از دو  دمی انگارن 5را سلفیِ ناب دکه خو دندکر در افغانستان و پاکستان یاد  سلفی  یگروه هایاز ، برخی از سخنرانان ،»گرایی

. به روایت درطرح کم »حزب اهللا لبنان« ربارةدنکات جالبی یکی از سخنرانان افزون بر این، . دارندان باور نده و بداسالم سیاسی عبور کر
زب اهللا ح ر برنامه ها و مراسمدحضور زنان  ه،دساخته شر فضاي عمومی دئولوژیکی که از این گروه سیاسی دفارغ از چهرة سیاسی ای ،وي

ر د ،ر رشته هایی چون موسیقی و نقاشیدان دفعالیت هاي هنرمنمحلی براي مجال و ن دفراهم آمچشمگیر است، همچنین توجه به هنر و 
عبوراز ة داعی کنندو ت داردقابل تاملی  موکراتیکدسویه هاي  از منظر این محقق، این امور است. میان  اعضاء حزب اهللا لبنان قابل توجه 

  است. حزب اهللا لبنان گروه  ارانِدبرخی از اعضاء و هوا دنز »پسا اسالم گرایی«به گرایش اسالم گرایی و اسالم سیاسی و 
ر د  د، هر چن دمیزگراین بنا بر روایت هر چهار عضو . اشته شدذث گترکیه به بحکشوریگري، وضعیت کنونی سیاسیِ د  در میز گرد

الت و دع« ، اما حزب  داردست ندر دزمام امور را  »اسالم سیاسی «است ودج به لحاظ قانونی  حکومت دین از نهاد دنها ،کنونی ترکیۀ
ولتی براي جمع آوري ده از امکانات در جهت  استفاد،  تالش هایی داردست در درت را دقکه  وغاندبه رهبري رجب طیب ار  6»توسعه

ار را دطیف وسیعی از مسلمانان روزه  ر ماه رمضان، دا برگزاري سفره هاي افطار مجانی اري بداست. مثال شهر هدادانجام   دبه نفع خو آراء
، دانر سر می پرورد اهایی که دو سو وغاندخصیت کاریزماتیک اربه ش د.  یکی از سخنرانان این میزگره استدب کرذج دبه سمت خو

غییر قانون ، تاطرافیانشوغان و دکه  خواست و میل باطنی ار دکر دوغان متاثر از اربکان است، تاکیدوي با اشاره به اینکه ار. داشاره کر
بر سر  هدیدامپراطوري  و خالفت عثمانی است؛ اما و هزار اما که موانع ع و احیاء  دبازتولی و » اسالم گرایی پسا« ر از اساسی و به نوعی عبو

                                                             
1. Islamism& Post-Islamism 
2. Queen’s university 
3. keynote  speakers 
4. political Islam 
5. purist Salafi 
6. AKP: Adalet  ve Kalkinma Partisi 
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 داندی می به نیک ، دشنا می کنر آبهاي پر تالطم دبه سان شناگر ماهري که  وغاندار ر عین حال،د. دبسیار می وز هاي ناموافقِدراه است و با
ت کاریزماتیک خویش، بر شخصیتکیه  ه از شم  سیاسی باال ودبین المللی، چگونه با استفاسیاست  عرصۀو  کنونی سیاسی ترکیه ر فضايد

درا پیش ببر دت خویامنو  .   
 . آصف بیاتدیدبرگزار گر 1 »مربوط به  آنغه هاي دغدپسا اسالم گرایی  و «آصف بیات  تحت عنوان  سخنرانی روز اول کنفرانس، 

از برساخته هاي این جامعه  3»انقالح« ، همچنین مفهوم درا وضع کر 2»پسا اسالمگرایی« ي، اصطالح دة بیستم میالدس دهۀ نودوم د رنیمۀد
شکل گرفته و سویه هاي مختلف آن توسط  محققان و  »پسا اسالم گرایی« بیات غنی اي حول مفهوم دهۀ اخیر ادر د شناس مشهور است. 

حکومت و  دو نها یند دتفکیک میان نها بر  دتاکی، عبور از اسالم سیاسی و»گراییپسا اسالم « بیات از  دمراه است. دصاحبنظران واکاوي ش
 دکشورهاي اسالمی است. بیات با تاکیر دموکراتیک دن ساز و کار دینه شدنی  و جنبش هاي اجتماعی براي نهادهاي مدي گرفتن  نهادج

غه ها و دغدت؛ از گی اسدو به رسمیت شناختن سبک هاي مختلف زنئولوژیک دعبور از اسالم ای بر این نکته که پسا اسالم گرایی متضمنِ
انی دچن ازيدنظریه پر ر این باب داخته و دکمتر پر داقتصا به حوزة» پسا اسالمگرایی« یت او،نگرانی هاي  خویش نیز سخن گفت. به روا

  . دازدبه  این مهم بپر در اولین فرصت باید، از اینرو ه استدکر
ه دایران را برآم 57سروش، انقالب بهمن  .دسخنرانی کر 4»ئولوژیکداسالم پسا ای« وم کنفرانس تحت عنوان دروز  لکریم  سروشادعب

نیا دن را براي یدژیک ولئودعلی شریعتی. اسالم ایکتردت: آیت اهللا خمینی و شادو رهبر د، انقالبی که دکر دادئولوژیک قلمداز اسالم ای
وت شریعتی سک ربارةدانه دی هوشمنآیت اهللا خمین سروش،عت. از منظر حکومت را براي اجراي احکام شری هی آن،، و به تعبیر فقدمی خواه

ع گیري او موض و داردانست شریعتی موافقان بسیاري د، چرا که نیک می دلی نکرداخل و خارج کشور همدر دشریعتی  و با مخالفان  دکر
سروش . دگیربو بحث هاي فرعی جاي مسائل اصلی را  دبنشینمتن حاشیه به جاي  دش دخواه عتی، خصوصا پس از وفاتش، سببشری ربارةد
سالم ا ر مقابل،داست؛ ر جامعه د و اجراي احکام شریعت ن دحکومت کرر پیِ د ات ذاوال و بال  ،ئولوژیک و سیاسیدای که اسالم دادامه دا

سازگاريِ  ور پی برقراري تالئم دو  داخالق را بر می کش ،داردباور » اقلیدین حد« موکراتیک  است، به دپلورالیست و  ئولوژیک،دپسا ای
 دخن به میان آورینی سدخویش، از کثرت تفاسیر و قرائات » قبض و بسط تئوریک شریعت« سروش با اشاره نظریۀ میان فقه و اخالق است. 

یسم سیاسی ن و موجه انگاشتنِ پلورالدبر کشیین و دقرائت رسمی  از  دینی، نقدالزمۀ به رسمیت شناختنِ کثرت قرائات که  دکر دو تاکی
 ئولوژیکداسالم پسا ای ، گفت»اقلیدین حد«  دنقر د جمع اعضاي مجلس خبرگان رداهللا خامنه اي  با اشاره به سخنان اخیر آیتسروش است. 

 ،دی نشانم در جاي خودو آنرا  دارد ین داز اقلی دحانتظار بلکه ، داردنین داکثري از دانتظار ح بر خالف اسالم سیاسی،،  و پسا اسالم گرا
این امر  بر غزالی و امام فخر رازي پیشتر دکه ابو حام رنیا ( همانطودآن معطوف به آخرت است و نه  و اصلی ي اولیهینی که جهت گیرد

و  داردین  داز  یاقلدنیست، بلکه انتظار ح یانت و شریعتدم و نفی در پی هد  به روایت سروش، ئولوژیکدی). اسالم پسا اده اندکر دتاکی
ر دی تو ولی نازنین« ، کهاجراي احکام شریعت ان است،  نه دن نیازهاي اولیه شهرونده کرداصلی حکومت برآور وظیفۀبر این باور است که  

ا بسروش  .داردینی ندر جوامع غیر دن دنحوة حکومت کر ، تفاوت ماهوي با ینیدر جوامع دن  د؛ از اینرو نحوة حکومت کر»خویش دح
را از  حکومت  دین از نهاد دو تفکیک نها یگر، سکوالریسم سیاسیدیک ز ا» سکوالریسم سیاسی« و » سکوالریسم فلسفی« تفکیک  میان 

انگاشت.» پسا اسالم گرایی« مقومات  

                                                             
1. “ post-Islamism and its Discontents”. 
2. Post-Islamism 
3. refolution 
4.“Post Ideological Islam” 
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نان تکمیلی سخ ،و سخنراند. پس ازاینکه هر دبرگزار ش الکریم سروشدآصف بیات و عبي با حضور دو سخنرانی، میز گردپس از این  
   گرفت.   ردو بحث و گفتگوي خوبی  دندرا طرح کر دار پرسش هاي خو، حضّدندرا طرح کر» اییاسالم گرپسا «ربارة د دخو
ر این پنل، لیاقت د. دبرگزار ش 1»نوسان اسالم میان اسالم گرایی و پسا اسالم گرایی«  دفرانس، پس از مراسم افتتاحیه، میزگرروز اول کن 

ور احکام دپسا اسالم گرایی و فقه اسالمی سخن گفت. از منظر تکیم، آنچه قوام بخش صت میان ربارة نسبدانشگاه مک مستر، د دتکیم، استا
ا حفظ روح ب د؛ از اینرو امروز بایدارداستی نده، عرفی که فی نفسه قدات آن روزگار بوده، عرف و رسوم و عادر عصر پیغمبر بوداسالمی 

خی از احکام بر بازخوانیِلزوم ر سخنرانی خویش به د؛ مشخصا او دآنها همت گمار ددي مجدو صورتبن  به بازخوانی حاکم بر قوانین فقهی، 
سخن  2»بهار عربی« و کشور پس از دربارة وضعیت تونس و مصر و تحوالت این دي نوربخش د. مهدر آمریکاي شمالی  اشاره کردفقهی 

غنوشی و  دراشرایت داللت و دبه روایت نوربخش، وضعیت تونس به مراتب بهتر از مصر است، برخی تحوالت موجه و رهگشا، به گفت. 
غو ر قوانین تونس  لد» دادارت«مجازات ه است. مثال، دادرخ س،  بر خالف مصر ر قوانین کشورتوند، پس از بهار عربی یاران و همفکرانش

  ه است.دش
سخنرانی ر این دم. دسخنرانی کر  3»اخالقیحجاب اسالمی از منظر اسالم گرایانه:  پسا درویکر« تحت عنوان  دیزگرر این مدمن نیز 

میان  ت سنجیِلمشغول نسبد، رفرمیست هاي پسا اسالم گرای و علی شریعتی، اسالم گرایانی چون آیت اهللا خمین که بر خالف مدادتوضیح 
، دیانت برسندموجهی از شریعت و  اوري و تلقیِدتا به  دآموزه هاي اخالقی را نیز لحاظ کنن دکه مسلمانان بای داین باورنبرو  دنا القفقه و اخ

ی و آموزه هاي اخالقي گرفتن د. الزمۀ این نگرش، جدبو دخواهینی ناموجه دس و توسعا سنت در غیر اینصورت قرائت ایشان از متن مقد
راء برخی از فقها و اسالم شناسانِ آ با اشاره به  ،امه دار در ترازوي اخالق است. دو توزین احکام فقهیِ اجتماعی  4هاي اخالقیِ عرفیدشهو

 نِدام کراخته، با وداز منظر اخالقی به مسئله حجاب پر، دفته انن سخن گدموي سر و گر نِدنِ نپوشاندکه از موجه بو هبذشیعی و سنی م
ن دو گر موي سر نِدنپوشان اللی له روایی اخالقیِداستفیلسوف اخالق انگلیسیِ قرن بیستم، راس،  دیویداخالق  آموزه هاي فلسفۀبرخی از 
    5.مداقامه کر

براي آشنایی  ده بود. از ایشان خواسته شدو روزه چشمگیر و قابل توجه بوداین کنفرانس  ر میان مستمعانِ د برخی نیروهاي پلیس حضور
پسا « و » ی م گرایاسال«  و ربط و نسبت میانِ و تحوالت خاورمیانه، همچنین آراء اسالم شناسان و متخصصان این فنّ هان اسالمبیشتر با ج

  .دکنفرانس شرکت کنناین ر د ،»اسالم گرایی
ر میان دفته آموزه هاي پسا اسالم گرایی هه هاي پیشین، رفته ردر در جهان اسالم د» اسالم گرایی« زیستۀ به تجربۀ رم با عنایتوادامی 

 اهی به  رهاییو ر  دو معنوي ترن اخالقی ترنی تر، انساگی دزن  بخشِ دنویبه نظرم  ؛ آموزه هایی که دینه شودمسلمانانِ کشورهاي اسالمی نها
   . دنمی گشای

   
  

                                                             
1. “ Islam Oscillating between Islamism and Post-Islamism” 
2. Arab Spring 
3.  “Post-Islamist Approach to Veiling: Islamic Hijab from an Ethical Perspective”.  
4. common-sensical moral intuitions 

  زیر قابل دسترسی است:در لینک پاورپوینت ھای  این سخنرانی   . ٥
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/270.pdf 


