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مقدمــه
در حتوالت معنادار و قابل تأملی، موجی از جتدید نظرها و رویکردهای فکری در 
برخی از کشـــورهای خاورمیانه، حکایت از تغییر وضع موجود دارد. در جوالی 
گذشـــته، قیس ســـعید رئیس جمهور تونس حرکت نهضت تونس را هم از 
پارلمان و هم از دولت این کشـــور کنار زد. در ماه ســـپت�امرب، شکست سخت 
حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماین مغرب هم از پیامهای مهم مردم 
مغرب حکایت داشت. همچنین در ماه سپت�امرب تعدادی از رهربان با سابقه و 
از بنیانگذاران جنبش نهضت تونس از عضویت در این جنبش کناره گیری 
کردند و با انتشـــار بیانیه ای این جنبش را به اســـتب�داد داخلی متهم کردند که 
عـــده ای برای حفظ منافـــع خود، هرگونه رأی و تصمیم گیـــری را در احنصار 

خود گرفته اند.
در مـــاه اکترب، جماعت اخوان املســـلمین در مصـــر دچار اختالف و درگیری 
داخلی شد و جناح ابراهیم منیر )قائم مقام رهربی جماعت( بر علیه هم پیمان 
راهربدی خود یعنی جناح محمود حســـین ) دبیر کل جماعت ( بپ�ا خاست که 
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این اختالف و کشـــمکش تا هنوز هم میان دو طرف جریان دارد و هر طرف 
تـــالش دارد تا رهربی جماعت و در نتیجه دارایی های مالی و اداری جماعت را 

در اختیار بگیرد.
در همین اثن�ا، و در اواســـط ماه اکترب نتیجه انتخابات عراق حکایت از پیروزی 
جریان صدر و دیگر نیروهای ناسیونالیســـم عریب و مدین در مقابل شکســـت 
سخت گروههای سیاسی و بازوهای مسلح وابسته به ایران داشت که بدنب�ال 
آن، ائت�الف شیعی دچار اختالف شـــده و »گروههای اسالمگرای شیعی« 
وابسته به ایران نت�ایج انتخابات را نپ�ذیرفتن�د و تهدید کردند چناچنه تغییری در 
نتیجه انتخابات روی ندهد، آنان نیز به راههای خشونت آمیز متوسل خواهند 

شد.
کیم آنسوتر در افغانستان، »حرکت طالبان« نیز به این نتیجه رسیده است 
که دیگر شـــیوه های »افراطی« جوابگو نیست و باید شیوه های خشونت 
آمیز خود را کنار بگذارد. روش و ادبیات جدید طالبان و نیز حلن مداراگونه 
و وعده احرتام به پروتوکلها و قوانین بیین املللی و همچنین مبارزه این گروه با 
دولت اسالیم )داعش(، همه این حتوالت نشان یم دهد که این گروه با درس 
گرفنت از جتربه ناموفق خود در ســـالهای )١99٦-٢٠٠١ میـــالدی( از رویکرد 
»افراطی« گذشته خود گذر کرده و روشهای مدرین را در پیش گرفته است 
که با اندیشه سنتی و محافظه کارانه نظریه پردازان »طالبان« و رهربان دینی 

آنها متفاوت است.
یب تردیـــد نیم توان به یقین گفت کـــه آیا این تغییر رویکـــرد »طالبان« یک 
جتدید نظر راهربدی اســـت که ریشه در اندیشه، فلســـفه و آرای فقهی دارد یا 
اینکه صرفا یک جتدید نظر مصلحت گرایانه و متاعی اســـت برای به دست 
آوردن مشروعیت داخلی و بین املللی. اما در کل یم توان گفت که نسل جدید 

»طالبان« خبش بزرگی از ارث و شیوه های قدیم را کنار گذاشته است.

نخست: پسا اسالم سیاسی
در ضرورت تأمـــل درباره مرحله پســـا اســـالمگرایی، تنها حتوالت دو ماهه 
اخیر کافیســـت. حال اگر شکست های یپ در یپ اسالمگرایان از سال ٢٠١١ 
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میالدی تا کنون و ناکایم در آرزوهایشان را نیز به این جمع اضافه کنیم، آنگاه 
ضرورت اندیشیدن به این مسأله بهرت مشخص یم شود. آیا یم توان گفت 
که اکنون زمان اسالم گرایان – چه شیعی و چه سنی- به سر رسیده است؟ 
و آیا شکســـت های متوالی که بر شمردیم، حاصل تبلیغات دشمنان است یا 
اینکه واقعا اسالمگرایان در مدیریت امور عمویم با شکست مواجه شدند؟

واقعیت این است همانطور که در گذشـــته مراکز مطالعایت نیز بارها و بارها 
گفته اند، این شکست های پیایپ -گذشته از عوامل و اسباب آن- نشان داد 
که در خاورمیانه اسالمگرایان چندان جایگاهی ندارند. زیرا به محض اینکه 
این جریانها به قدرت رسیدند و اداره أمور عمویم را در اختیار گرفتن�د و توان 
و ظرفیت خود را عمال در اداره کشـــور آزمودند، طولی نکشید که مردم از آنها 

روی گردان شدند.
مردم دریافتن�د آچنه این گروهها از آن دم یم زدند، نه تنها در روی زمین خربی از 
آن نیست، بلکه از اولویت های مردم نیز به شمار نیم رود و میان نظریه پردازی 
و فعالیت های عملی تفاوت بسیار است. وقتی اسالمگرایان حکومت را در 
اختیار گرفتن�د، به اســـتب�داد و احنصارگرایی روی آوردنـــد. عالوه بر آن، آنان 
در اصـــالح اوضاع اجتماعی، بهبود شـــرایط اقتصادی مـــردم، و در حوزه های 
ســـالمت و درمان، کاهش میزان فقر و بیکاری و حمایـــت از آزادیهای مدین و 

سیاسی نتوانستن�د کاری از پیش بربند.
اســـالمگرایان تنهـــا در دوره ای کـــه تـــازه میـــدان را در اختیار گرفتنـــ�د و با 
بزرگنمایـــی ضعفهای دولت ملی گرای موجود، طرحهـــای »آرمانگرایانه« 
خود را با نمونه های تارییخ برای مردم معرفی کردند و عواطف و احساسات 
آنها را تسخیر کردند، جذابیت داشتن�د. اما طولی نکشید که واقعیت دردناک 
خـــود را برای مردم نشـــان داد. اســـالمگرایان بر ایـــن باور بودند بـــا در اختیار 
گرفنت تفســـیر دین با ابزار عقیدیت ساخنت سیاست و دین زده کردن مسائل 
روز، یم توانن�د مدیت بیشرت در مسند قدرت باقی بمانن�د و بتوانن�د مشروعیت 
و مقبولیت مردیم خود را حفظ کنن�د. اما همین مسأله سبب شد که مردم با 

آنها به مخالفت برخاسته و طرح آنها را رد کنن�د.
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مســـأله مهم دیگر این است که اسالمگرایان – صرف نظر از اینکه مربوط 
به کدام جریان باشـــند- أساســـا دولت مدرن را قبول ندارند. اســـالمگرایان 
شیعه مخصوصا والیتمداران، به والیت مطلقه فقیه و شمولیت جغرافیایی 
و مذهبی آن عقیده دارند. در نتیجه آنان دموکراســـی و حاکمیت ملت را قبول 
ندارند. از این رو است که سخنگوی »گردانهای حزب هللا« با ادبیات تهدید 
گونه ای نت�ایج انتخابات عراق را مردود اعالم کرد. دیگر گروهها و احزاب 
والیتمدار نیز همین موضع را اعالم کردند. البت�ه که این رفتار »والیتمداران« 
جای تعجب ندارد زیرا به عقیده آنان، والیت تنها با منصوب شـــدن از جانب 
خداوند صورت یم گیرد و انتخاب مردم در آن نقشی ندارد و این عین نظریه 
امامت در زمان حضور »امام معصوم« اســـت. یعنی همانطـــور که در زمان 
»حضـــور« امام معصوم، نصب از جانب خداوند صورت یم گیرد، در زمان 
غیبت نیـــز نائب او از جانب خداوند منصوب یم گـــردد. در ایران، خنبگان 
دینی حاکم بر این باورند که انتخابات از باب به کارگیری سیاست و مصلحت 
گرایی و با هدف رفع حرج از نظام صورت یم گیرد و در نتیجه بیش از آنکه 

یک روند اصولی باشد، یک فرآیند تشریفایت است.
اما در مورد اســـالمگرایان ســـنی نیز باید گفت که اکرث آنها به دولت قانوین 
و مدین اعتقادی ندارند. نقل اســـت که شـــیخ محمد غزالـــی جماعت اخوان 
املســـلمین را به خاطر موضعگیری آنان در قبال قانون اساسی ١9٢3 میالدی 
مصر و مخالفت آنها با قانون اساســـی مورد انتقاد قرار داده اســـت. همچنین 
برخی از بزرگان و نظریه پردازان جریانهای اســـالمگرا همچون شـــیخ حسن 
البن�ا، هضیبی و قطب، اساســـا دموکراسی و قانون اساسی را مورد انتقاد قرار 
داده اند؛ زیرا از نظر آنان قانون اساسی یک کاالی غریب و بدعتی است که نب�اید 
به آن عمل کرد و آن را مالک قرار داد. شیخ حسن بن�ا در یک سخرناین معروف 

خود، جدا شدگان از جماعت اخوان را »خوارج« خوانده است.
بن�ابراین، مشارکت اسالمگرایان در انتخابات، برای این است که در مقابل 
افکار عمویم داخل و خارج تصویر خـــویب از خود نمایش دهند و در عین حال، 
ابزاری برای رســـیدن به قدرت به شـــیوه ممکن اســـت. زیرا قدرتمندی سایر 
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بازیگران و یا وجود محدودیت های سیاســـی و اجتماعی هرگونه راه را برای 
رسیدن به قدرت و احنصار آن سد کرده است.

دوم: در جستجوی مشروعیت
بســـیاری از گروههای اســـالمگرای سنی و شـــیعی برای اینکه حرف خود را 
به کرســـی نشانده و مشـــروعیت خود را حتکیم نمایند، تالش یم کنن�د خود را 
با اســـتفاده از روشهای علیم و روشـــمند به یک مشرب اصیل نسبت دهند 
و گاهی خود را به مکاتب فقهی و گاهی نیز به مکاتب فلســـفی نســـبت یم 
دهند. لذا یم توان گفت که تطبیق دادن »اصالح طلبی« گذشتگاین چون 
جمال الدین افغاین، عبده، رشـــید رضا از مذهب ســـنی، و میرازی شـــیرازی، 
نائینی و فقهای مشروطه خواه از مذهب شیعه با اسالمگرایان شیعه و سنی 
امروزی کاری نادرست است زیرا که میان این دو تیم قدیم و جدید فاصله بس 

زیاد است.
افغاین و مکتب او با جریان مدرنیسم همراهی کردند و با حفظ اصول و ارزشهای 
اســـالم، در جســـتجوی دموکراســـی و جهان مدرن بودند. و این هدف اصلی 
آن بود که بقیه فعالیت آنها حول همین محور یم چرخید. این در حالیســـت 
که اســـالمگرایان معاصر، یا با روشهای خشونت آمیز و نظایم گری و شبه 
نظایم- عقیدیت کردن سیاســـت به نربد مدرنیسم بر یم خیزند و یا با ابزارهای 
سیاسی به مصاف آن یم روند و با مشارکت در انتخابات طرحهای خود را که 
بر خالف مدرنیسم، دولت ملی و دموکراســـی است، دنب�ال یم کنن�د. عالوه 
بر آن، در جامعه بر اســـاس مذهب و ایدئولوژی شکاف ایجاد یم کنن�د؛ و این 
شکافها و اختالفات به حدی عمیق یم گردد که بن�ا بر یافته های طارق بشری 
حقوقدان فقیه، هرگونه تالش برای جلوگیری از اصالحات سیاسی و قانوین، 
به درگیریهای خونین منتهی یم شـــود. اگر امروز عده ای از اســـالمگرایان 
شیعه با انتخابات مخالف هستن�د و به نتیجه آن تن در نیم دهند، باید گفت 
که مشی آخوند خراساین و دیگر فقهای مشروطه خواه، بر خالف جریانهای 
امروزی بود و آنان برای حتکیم دموکراسی و رسیدن به یک دولت قانوین مدرن 
دست به مبارزات سیاسی یم زدند. و اگر عده ای از اسالمگرایان به والیت 
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مطلقـــه فقیه اعتقـــاد دارند، باید گفت کـــه این اعتقاد، نه با شـــیوه فقهای 
مشـــروطه خواه سازگار است و نه با شـــیوه فقهای سلطنت طلب؛ و نه در 
میراث دینی ســـابقه ای نظری و عملی یم توان برای تأیید آن یافت. بسیاری 
از اندیشمندان بر این باورند که احتماال انتخابات پیایپ در اندیشه و بنیانهای 
راهربدی گروههای اسالمگرا تغییرات ریشه ای ایجاد کند. اما واقعیت این 
اســـت که مشـــارکت این گروهها در انتخابات تا کنون نتوانسته در داخل و 
هسته این گروهها یک دموکراسی پدید آورد بلکه کناره گیریها، و اختالفایت 
که در حرکتهای مختلف اســـالیم – با هر اسیم و نشـــاین که هستن�د- رخ یم 
دهد، حکایت از آن دارد که با عمیق تر شدن استب�داد داخلی و به حاشیه راندن 
شورا و دموکراسی، استب�داد و خودکامگی مستحکم تر شده است. لذا، ما در 
مقابل دو سناریو قرار داریم: یا اینکه بر اثر محدودیت های سیاسی و اجتماعی 
و فشارهای دولت مدرن، با آمدن نسل بعدی بنیانگذاران این نهضتها، شاهد 
تغییرات اصـــالح طلبانه و لیربال در ســـاختار این نهضتها باشـــیم و یا اینکه 
همچنان در جمود فکری بمانن�د و هیچ تغییری در مشـــی سیاســـی آنان بوجود 
نیاید و با گذشت زمان، شاهد بروز جریانهای دیگری باشیم که با خواست و 

رویکرد مردم نزدیک تر هستن�د.
در کل یم توان گفت که در میان نسل بر آمده از عصر فناوری و رواج گسرتده 
رســـانه های اجتماعی حتی در داخل جریانهای اسالمگرا، اطاعت کورکورانه 
ای که گروههای اســـالمگرا خواهان آن هســـتن�د، چندان خریداری ندارد. در 
نتیجه، فشارهای اجتماعی و حبرانهای سیاسی که امروز جریانهای اسالمگرا 
در رباط، بغداد، کابل، تونس، اجلزائر، طرابلس، خرطوم و قاهره با آن دســـت 
به گریبان هستن�د، با چالشهایی که این جریانها در گذشته با آن روبرو بودند، 

تفاوت اساسی دارد.
در مقابـــل، کشـــورهای مطرح عریب همچون کشـــورهای خلیـــج و در رأس آنها 
کشور عربستان سعودی برای تقویت دولت ملی مدرن که حاکمیت و دولت 
مرکزی قدرتمندی داشته باشد اراده جدی دارند و تالش یم کنن�د که با تقویت 
قانونمداری و عدالت و باال بردن سطح زندگی، تغییرات بنیادین در ساختار 
اقتصاد و زیرســـاختها به وجود آورند و با اندیشـــه های تن�دروانه و گروههایی 
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که با دولت همراهی ندارند، مقابله نمایند. و در پایان باید گفت که این الگو 
با دارا بودن طرح مدرن و ارزش محور، برای مقابله با نفوذ ایران مناسب است 
و اگر جریانهای اسالمگرای سیاسی دست به اصالحات دروین نزنن�د، با این 
الگو یم توان این جریانها را تضعیف کرد و به حاشـــیه راند و با این روش، در 

اندیشه، فلسفه و باورهای آنها تغییرات ریشه ای را ایجاد کرد.

برآینـــد
به نظر یم رسد که امروز جریانهای سیاسی اسالمگرا در یک مخمصه بزرگی 
گرفتـــار آمده اند. این مخمصه تنها در عرصه سیاســـی و به شکســـت هایی 
که در ســـالهای اخیر و بعد از ژانویه ٢٠١١ میالدی متحمل شـــده اند، خالصه 
نیم شود بلکه شکســـت بزرگرت این جریانها همان استب�داد است که در تار و 
پود این جریانها ریشـــه دوانده و این جریانها را از بازنگری فکری و فلســـفی و 
در نتیجه از ســـازش با ملت ها و دولت ها بازداشـــته است. و مانع از آن شده 
اســـت که این جریانها به عنوان یک بازیگر در فضای دینی و سیاسی و به دور 
از تقابل و اختالف به فعالیت پرداخته و دیگر به عقب نگه داشنت جوامع و 

تکفیر آنها و مبازره با دولت های حاکم روی نیاورند.
به نظر یم رســـد که حبران کنوین در تاریـــخ این جریانها و بلکـــه در تاریخ تمام 
منطقه بســـیار مهم و سرنوشت ســـاز اســـت. همانطور که دولتها یکی از یپ 
دیگری یم آیند و عمرشـــان به ســـر یم رسد، و افراد بشـــر به این دنیا یم آیند 
و با تمام شـــدن عمر، از دنیا یم روند، مسأله جریانها و فرقه ها نیز همینگونه 
است. به نظر یم رسد که از حلاظ فکری تاریخ مصرف این جریانها سرپی شده 
اســـت. منظور ما این نیست که ما در شرایطی هســـتیم که در آینده نزدیک 
شـــاهد از بین رفنت اسالم سیاسی هســـتیم. بلکه به خاطر شکست هایی که 
ریشه در شـــالوده و اندیشه این جریانها دارد – نه به خاطر فعالیت جریانهای 
مخالف چنانکه اسالمگرایان مدعی هستن�د - تاریخ مصرف اسالم سیاسی 

به سر رسیده و دوران افول آن شروع شده است. 
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